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ВСТУП 

 

Сучасні лінгвістичні дослідження характеризуються інтересом учених до 

комунікативної сторони мови, яку розглядають як форму життєдіяльності 

людини, форму вираження особистості й організації міжособистісної 

комунікації в процесі спільної діяльності людей. Акцент досліджень змістився з 

мовної системи на продукти комунікативної діяльності. 

Наше дослідження відповідає вказаній тенденції, адже присвячене 

дискурсивно-прагматичному опису мовленнєвої поведінки комунікантів і 

характеристик Інтернет-інтерв’ю, що опубліковані в сучасних англомовних 

Інтернет-журналах для підлітків. 

Розвиток комп’ютерних технологій та вседоступність до Інтернет-мережі 

перемістили традиційні засоби масової інформації в Інтернет-простір. Останнім 

часом межа між мережевими та традиційними ЗМІ значно звузилася. Перехід 

традиційних ЗМІ в Інтернет-простір довів, що Інтернет є унікальним 

середовищем, яке забезпечує аудиторію оперативною доставкою актуальної 

інформації, а також підтримує прямий та зворотній зв’язок із кожним 

представником аудиторії [285]. 

На сучасному етапі розвитку засоби масової інформації є надзвичайно 

потужним інструментом формування світогляду та визначення моделей 

спілкування аудиторії. Неабияку роль у цьому процесі відіграють підліткові 

Інтернет-журнали, популярність та різноманіття яких засвідчує й підтверджує їх 

виняткове значення для сучасних підлітків. Інтернет-журнали допомагають 

підліткам формувати ідеологічні уподобання, світогляд, естетичні смаки, 

сприяють формуванню їхніх цінностей. 

Інтернет-інтерв’ю – один із нових і маловивчених жанрів Інтернет-

дискурсу. Попередньо дослідженням Інтернет-інтерв’ю займалися 

О. О. Ковригина (2010), В. А. Скворцова (2012), П. Н. Тарасенко (2013) та інші. 
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Під Інтернет-інтерв’ю ми розуміємо жанр Інтернет-дискурсу у формі 

питань і відповідей на актуальні теми для розповсюдження в ЗМІ через мережу 

Інтернет [233]. Інтернет-дискурс – це тип спілкування в глобальній мережі 

Інтернет, у якому за допомогою електронного каналу передачі даних, 

гіпертекстуального механізму їх структуризації та маршрутизації за допомогою 

вербальних і невербальних засобів здійснюється взаємодія комунікантів. 

До сьогодні в лінгвістиці інтерв’ю вивчали як жанр текстів масової 

комунікації (В. Д. Пельт, М. П. Подолян, Т. В. Шумиліна) та метод отримання 

інформації (W. B. Cash, C. J. Stewart). Предметом досліджень були 

прагмалінгвістичні аспекти текстів жанру інтерв’ю на матеріалі англомовної 

преси (А. О. Харківська), прагматичні ознаки структури та семантики текстів 

жанру інтерв’ю (Г. П. Апалат), лінгвістичні та соціологічні риси англомовних 

радіо- й телеінтерв’ю (D. O’Connell), дискурсивна модель англомовного 

радіоінтерв’ю (Н. В. Василенко). 

Важливим фактором, що безпосередньо впливає на організацію мовлення, є 

вік. Вік – також фактор, який вказує на специфіку соціальної організації 

мовлення комунікантів. Вивчення мовленнєвої поведінки представників 

різноманітних вікових груп дозволяє визначити рівень сформованості й 

комунікативної компетенції, а також дізнатися про людину взагалі, що і 

визначає антропоцентричний аспект дослідження. У рамках нашого 

дослідження зосереджуємо увагу на аналізі мовлення осіб віком 13–19 років, що 

формують вікову категорію підлітки (teenagers). Вибір саме цієї вікової групи 

для дослідження не є випадковим, адже саме підлітки – найчисельніша та 

найактивніша група користувачів Інтернет-мережі [15]. Це й зумовило наш 

вибір досліджуваної вікової групи. В Інтернет-дискурсі ―вік‖ взаємодіє з 

іншими соціолінгвістичними факторами, серед яких визначальним є ―гендер‖. 

Гендер перебуває в центрі уваги багатьох сучасних лінгвістів 
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(О. Бєссонова, О. Дудоладова, А. Кириліна, А. Мартинюк, В. Слінчук, 

А. Шиліна, D. Cameron, J. Coates, J. Holmes, L. Litosselity, D. Tannen та ін.), 

проте цей фактор так і не був застосований під час виявлення дискурсивно-

прагматичних характеристик Інтернет-інтерв’ю на матеріалі сучасних 

англомовних Інтернет-журналів для підлітків. 

Гендер мовця є надзвичайно важливим параметром самоідентифікації 

особистості й має вплив на процеси обробки, структурування інформації, що 

потрапляє до свідомості, і відображається у вербальній та невербальній 

поведінці індивіда [195, с. 7–11]. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що робота виконана в контексті 

загальної поєднувальної тенденції сучасної лінгвістики, спрямованої на 

розвиток комплексної теорії вербальної комунікації, детальне дослідження 

комунікативних стратегій комунікантів і вивчення лінгвістичної інтерпретації 

особистісних відносин між комунікантами в рамках Інтернет-інтерв’ю. 

Актуальність роботи пояснюється потребою вивчення мовленнєвої поведінки 

комунікантів з урахуванням факторів ―вік‖ та ―гендер‖, стратегій 

міжособистісної мовленнєвої взаємодії інтерв’юера й респондента в 

діалогічному дискурсі, прагмалінгвістичного дослідження мовленнєвої 

поведінки комунікантів у ході Інтернет-інтерв’ю. 

Мета дослідження – проаналізувати дискурс і прагматичні характеристики 

англомовного Інтернет-інтерв’ю з урахуванням віку та гендеру комунікантів. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) виокремити й описати типові комунікативні ситуації англомовного 

Інтернет-інтерв’ю, які відображають систему цінностей підлітків; 

2) дослідити особливості реалізації інтерактивного аспекту комунікації в 

рамках Інтернет-інтерв’ю та визначити специфіку впливу фактора множинного 

адресата на перебіг Інтернет-інтерв’ю; 

3) схарактеризувати особливості мовлення комунікантів залежно від 
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вікових і гендерних характеристик особистості; 

4) визначити структурно-композиційні й лінгвопрагматичні особливості 

Інтернет-інтерв’ю з підлітками; 

5) проаналізувати стратегічну організацію Інтернет-інтерв’ю, виявити 

універсальні та преферентні тактики у визначених комунікативних ситуаціях. 

Об’єктом дослідження є Інтернет-інтерв’ю – особливий жанр Інтернет-

дискурсу, в якому актуалізуються вік та гендер комунікантів. 

Предметом дослідження виступають дискурсивно-прагматичні 

особливості Інтернет-інтерв’ю, детерміновані факторами ―вік‖ та ―гендер‖ 

комунікантів; комунікативні стратегії і тактики, які застосовують учасники в 

Інтернет-інтерв’ю у визначених комунікативних ситуаціях. 

Матеріалом дослідження є корпус з 142 діалогічних фрагментів Інтернет-

інтерв’ю (711 сторінок), отриманих методом суцільної вибірки з сучасних 

англомовних Інтернет-журналів для підлітків “gUrl”, “Seventeen”, “Teen 

Vogue” за 2011-2016 роки. Інтернет-журнали “Seventeen”, “Teen Vogue” 

належать до модифікованих Інтернет-версій, що з’явилися на базі своїх 

оффлайнових версій та ведуть свою власну інформаційну політику. Інтернет-

журнал “gUrl” є медіа-проектом, що не має жодних оффлайнових аналогів та 

був створений спеціально для Інтернет-простору. 

Мета і завдання, визначені в дисертаційній роботі, реалізуються за 

допомогою таких методів дослідження, як: метод суцільної вибірки – для 

відбору матеріалу наукової розвідки; описовий і порівняльний методи – для 

викладу наявних трактувань поняття ―дискурс‖ та його типології в лінгвістиці; 

методи аналізу й синтезу, індукції та дедукції – для теоретичного узагальнення 

наукових теорій і концепцій та формулювання висновків; метод дискурсивного 

аналізу з урахуванням соціолінгвістичного підходу – для встановлення 

основних дискурсивних параметрів мовленнєвої взаємодії комунікантів 

Інтернет-інтерв’ю, виявлення комунікативних стратегій і тактик в 
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комунікативних ситуаціях; метод контекстуального аналізу – для ідентифікації 

лінгвістичних особливостей мовлення підлітків; для тлумачення значень 

мовних одиниць у контексті, що дає змогу визначити вплив соціокультурних 

чинників на вибір мовних засобів при інтерпретації; метод структурного 

аналізу – для дослідження елементів Інтернет-інтерв’ю та їх взаємозв’язку; 

метод конверсаційного аналізу – для розкриття процесу мовленнєвої взаємодії 

інтерв’юера й респондента, виявлення правил змін їх комунікативних ролей, 

універсальних та преферентних стратегій і тактик; метод прагматичного 

аналізу – для дослідження цілей, комунікативних дій та особливостей 

мовленнєвої поведінки учасників комунікації в умовах комунікативної ситуації; 

виявлення внутрішніх закономірностей, яким підкорюється вибір і вживання 

лексичної одиниці в комунікативних ситуаціях; метод кількісних підрахунків – 

для фіксування кількісних показників застосування комунікативних стратегій і 

тактик у комунікативних ситуаціях та їх подальшої інтерпретації. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній уперше: 

запропоновано визначення Інтернет-інтерв’ю, виявлено дискурсивно-

прагматичні характеристики Інтернет-інтерв’ю як жанру Інтернет-дискурсу 

змішаного типу, проаналізовано стратегічну організацію Інтернет-інтерв’ю з 

підлітками та виявлено універсальні та преферентні тактики у виділених 

комунікативних ситуаціях. 

Наукову новизну отриманих результатів відображено в таких положеннях, 

що виносяться на захист: 

1. Інтернет-інтерв’ю – це жанр Інтернет-дискурсу, що характеризується 

переліком спільних ознак, притаманних Інтернет-дискурсу й масмедійному 

дискурсу, а саме: діалогічністю, інформативністю, інтерактивністю, 

дистантністю, опосередкованістю спілкування, об’єднанням літерних, образно-

зорових і образно-слухових компонентів, високим ступенем проникності. 

2. Структура Інтернет-інтерв’ю підпорядкована фактору множинного 
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адресата. Спілкування в рамках Інтернет-інтерв’ю складається з 

безпосереднього спілкування між інтерв’юером і респондентом у студії та 

спілкування комунікантів з Інтернет-аудиторією. Фактор множинного адресата 

інтерв’юер ураховує під час організації змістової сторони Інтернет-інтерв’ю. 

3. Дискурс Інтернет-інтерв’ю транслює цінності, створені іншими ЗМІ, а 

також сприяє формуванню життєвих цінностей підлітків, що відображено у 

визначених комунікативних ситуаціях ―Friends and Relationships/Друзі та 

відносини‖, ―Fashion and Style/Мода і стиль‖, ―Beauty and Health/Краса і 

здоров’я‖, ―Entertainment and Hobbies/Розваги і хобі‖, ―School and Career/ 

Навчання і кар’єра‖. 

4. Мовленнєва поведінка учасників Інтернет-інтерв’ю у визначених 

комунікативних ситуаціях залежить не лише від рівня сформованості 

комунікативної компетенції комунікантів, а їх віку й гендеру. 

5. У різних комунікативних ситуаціях для втілення комунікативних 

стратегій використовують комплекс тактичних прийомів, які диференціюємо як 

універсальні та преферентні для певної комунікативної ситуації Інтернет-

інтерв’ю, і які, своєю чергою, реалізуються особливим набором лінгвістичних 

засобів. 

Теоретична значущість дослідження полягає в тому, що його результати й 

висновки вносять вклад у розвиток таких галузей англістики, як дискурсологія, 

соціолінгвістика, теорія комунікативних стратегій дискурсу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх 

використання: у навчальній роботі – у процесі підготовки й упровадження 

спецкурсів ―Дискурсознавство‖, ―Соціопрагматика‖, ―Медіа-лінгвістика‖, у 

навчально-методичній роботі – під час розроблення навчальних та навчально-

методичних посібників із означених вибіркових дисциплін; під час написання 

курсових і дипломних робіт, які стосуються цієї проблематики. 

Особистий внесок здобувача полягає у виявленні характерних ознак 
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Інтернет-інтерв’ю, притаманних і Інтернет-дискурсу, і медіа-дискурсу, 

виділенні фактору множинного адресата як визначального в структурі Інтернет-

інтерв’ю, виокремленні п’яти типових комунікативних ситуацій Інтернет-

інтерв’ю і визначенні стратегій та тактик універсальних/преферентних у кожній 

ситуації спілкування. Дисертація є самостійним дослідженням. Отримані 

результати, теоретичні положення й висновки сформульовано безпосередньо 

автором. Статей за тематикою названої дисертації, опублікованих у 

співавторстві, немає. 

Апробація результатів дослідження. Результати роботи представлено на 

Міжнародній науково-практичній конференції ―Актуальні проблеми германо-

романської філології та освітній соціокультурний процес‖ (м. Тернопіль, 4–

5 жовтня 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції ―Мова, 

література і культура: актуальні питання взаємодії‖ (м. Львів, 27–28 вересня 

2013 р.), VII Міжнародній науковій конференції ―Іноземна філологія у 

XXI столітті‖ (м. Запоріжжя, 17–18 жовтня 2014 р.), VII Міжнародній науково-

практичній конференції МНО ―Наука без кордонів‖ (м. Єкатеринбург, Росія, 

2015 р.). Дисертацію обговорено на засіданнях кафедри англійської філології 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2010–

2014 рр.). 

Основні положення й результати дослідження відображено в дванадцяти 

одноосібних публікаціях, у тому числі: п’ять – у вітчизняних фахових виданнях, 

рекомендованих ДАК МОН України, два – у фахових зарубіжних виданнях 

(м. Єкатеринбург, Росія; м. Будапешт, Угорщина). 

Обсяг і структура роботи. Мета, завдання та концепція дослідження 

визначили структуру дисертації, яка складається зі вступу, трьох розділів, 

загальних висновків та списку використаних джерел (304 найменування). 

Загальний обсяг дисертації – 243 сторінки; основний текст роботи складає 

204 сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 

та завдання дослідження, визначено його об’єкт і предмет, описано методи 

аналізу, наведено перелік положень, що виносяться на захист, висвітлено 

наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, уміщено дані про 

апробацію роботи, окреслено її структуру та обсяг. 

У першому розділі ―Теоретико-методологічні засади дослідження‖ 

окреслено поняття ―дискурс‖ та представлено його типологію; описано 

Інтернет-інтерв’ю як особливий жанр Інтернет-дискурсу; викладено характерні 

особливості структурно-композиційної організації Інтернет-інтерв’ю; 

схарактеризовано особливості функціонування нетикету в англомовному 

Інтернет-інтерв’ю; з’ясовано ролі учасників Інтернет-інтерв’ю; визначено 

специфіку впливу фактора адресата на перебіг Інтернет-інтерв’ю; обґрунтовано 

застосування обраних методів дослідження. 

У другому розділі ―Стратегії і тактики Інтернет-інтерв’ю, детермінованого 

соціолінгвістичними факторами ―вік‖ і ―гендер‖ досліджено особливості впливу 

соціолінгвістичних факторів ―вік‖ і ―гендер‖ на мовлення комунікантів 

Інтернет-інтерв’ю; описано ціннісну картину світу підлітків; розкрито сутності 

понять ―комунікативна стратегія‖ і ―комунікативна тактика‖; проаналізовано 

найтиповіші стратегії і тактики інтерв’юера й респондента Інтернет-інтерв’ю. 

У третьому розділі ―Прагматичні характеристики Інтернет-інтерв’ю‖ 

описано поняття ―комунікативна ситуація‖; визначено стратегії й тактики та 

засоби їх реалізації респондентами Інтернет-інтерв’ю в п’яти виділених 

комунікативних ситуаціях. 

У загальних висновках підбито підсумки проведеного дослідження, 

викладено його теоретичні та практичні результати, сформовано рекомендації 

щодо їх використання, окреслено перспективи подальших наукових розвідок за 
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обраною проблематикою. 

Список використаної літератури містить перелік бібліографічних джерел, 

які є теоретичною основою та практичною базою цього дослідження. 



14 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Дискурс та його типологія в лінгвістиці 

Початок XXI століття характеризується тим, що увага лінгвістів 

перенеслась з менших на більші одиниці дослідження. Якщо раніше об’єктами 

дослідження були фонологічні, морфологічні й синтаксичні одиниці, то зараз 

увагу лінгвістів привернули цілі дискурси. Мовлення відбувається за 

допомогою дискурсів, а не речень, фонем чи морфем, тому дослідження у 

лінгвістиці слід починати з аналізу дискурсу, і беручи цей аналіз до уваги, 

проводити дослідження менших одиниць. Отже, поняття дискурсу і його аналіз 

є з’єднувальною ланкою для всіх лінгвістичних досліджень, а сучасні уявлення 

про дискурс відображають увесь перебіг лінгвістичної науки [89]. 

Термін ―дискурс‖ активно функціонує в понятійному апараті цілого ряду 

наук, зокрема таких, як мовознавство, соціологія, культурологія, психологія, 

політологія. Це поняття неоднозначне у своїх трактуваннях у різних областях 

застосування, оскільки є об’єктом міждисциплінарного вивчення. Існує велика 

кількість визначень, що інтерпретують цей феномен з різноманітних 

теоретичних позицій. 

У ―Лінгвістичному енциклопедичному словнику‖ подано такі визначення 

названого терміна: дискурс – це зв’язний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, психологічними та 

іншими факторами; дискурс – це текст, взятий у подієвому аспекті; дискурс – це 

мовлення, яке розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що 

бере участь у взаємодії людей і механізмів їх свідомості (когнітивних процесах) 

[116, с. 136–137]. 

Історично теорія дискурсу бере свій початок від античних трактатів з 



15 

 

 

риторики й поетики, а перші сучасні дослідження внутрішньої організації 

дискурсу здійснено у 50-х роках XX століття, коли з’явилися роботи, 

присвячені конструкціям, що складаються більше, ніж з одного речення – 

―складним синтаксичним утворенням‖ і ―надфразовим єдностям‖ [23, с. 10]. 

Проте вперше лінгвістичний термін ―дискурс‖ застосував у 1952 році 

американський науковець З. Харріс у теорії лінгвістики тексту. Саме його 

робота ―Аналіз дискурсу‖ дала початок сучасній дискурсології [261]. За 

З. Харрісом, аналіз дискурсу – це метод аналізу зв’язного мовлення чи зв’язного 

тексту, що призначений ―для розширення дескриптивної лінгвістики за межі 

одного речення у даний момент часу чи для співвідношення культури мови‖ 

[261, с. 1–2]. Учений розуміє дискурс як послідовність висловлювань, відрізок 

тексту, що більший ніж речення [126, с. 91]. 

Слід зазначити, що з самого початку термін ―дискурс‖ у лінгвістичній 

традиції означав мовлення взагалі й був синонімом терміну ―текст‖; поняття, що 

позначалися цими термінами розглядалися як тотожні. Проте із розвитком 

теорії комунікації, соціолінгвістики, психолінгвістики, становленням 

когнітивної парадигми зміст названих понять поступово набув різного значення. 

Чітке розмежування понять ―дискурс‖ і ―текст‖ ввела французька школа 

дискурсу, що була започаткована в 1960-і роки [19]. Антропоцентрична 

парадигма мови, що запропонована Е. Бенвеністом у другій половині 

XX століття, дозволила розглядати дискурс як ―функціонування мови у живому 

спілкуванні‖ [19 с. 296]. Дослідник писав, що виловлюванням є ―індивідуальне 

перетворення мови в дискурсі‖, при чому утворюється саме ―висловлювання, а 

не текст висловлювання‖ [19, с. 297]. Таким чином, було проведено 

розмежування між процесом реалізації мовної системи – дискурсом та 

результатом цього процесу – текстом. 

Теорія дискурсу започаткована саме Е. Бенвеністом. У своїй концепції він 

розмежував план оповідання й план дискурсу. Дискурсом Е. Бенвеніст називає 
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―всіляке висловлювання, яке передбачає наявність комунікантів: адресата й 

адресанта, який має намір певним чином вплинути на співрозмовника‖ [19, 

с. 276–279]. 

Особливе місце в розробці дефініції терміну ―дискурс‖ займає 

нелінгвістична теорія, яка розвивалася в рамках концепції дискурсу мовознавця 

та соціолога М. Фуко (У. Маас, Ю. Линк та інші). Він назвав дискурс терміном 

соціології, позначив ним спілкування, яке розглядає як реалізацію певних 

дискурсивних практик, за якими стоїть особлива ментальність, що є ідеологічно 

та національно–історично зумовлена. За визначенням М. Фуко дискурс – це 

―велика кількість висловлювань, що належать до однієї формації‖ [201, с. 125]. 

У розумінні сутності дискурсу науковець висуває на перший план 

екстралінгвістичні фактори, які є визначальними за відношенням до 

лінгвістичних. При цьому до екстралінгвістичних зараховує фактори 

комунікативної ситуації, а також фактори культурно-історичного середовища, у 

якому протікає комунікація [194]. 

Виникнення та розвиток теорії дискурсу й практики його аналізу відповідає 

таким тенденціям у лінгвістиці середини – другої треті XX століття: прагненню 

вивести синтаксис за межі речення, розробці прагматики мовлення, підходу до 

мовлення як до соціальної дії, інтересу до мовленнєвого використання та 

суб’єктивного аспекту мовлення, загальній тенденції до інтеграції гуманітарних 

досліджень [222, с. 137]. Як наслідок, поняття ―дискурс‖ було розповсюджено 

на всі види прагматично обумовленого мовлення та мовлення, що відрізняється 

за своїми цільовими установками. 

Ми представили різноманітні визначення поняття ―дискурс‖, що різнобічно 

розкривають його зміст. Подані дефініції не варто протиставляти одна одній, їх 

варто розглядати як взаємодоповнюючі теоретичні підходи, що досліджують 

одне й теж саме явище з різних сторін.  

Одна з інтерпретацій поняття ―дискурс‖ і проблеми відмежування його від 
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тексту існує в рамках когнітивної лінгвістики, яка розглядає ―дискурс‖ і ―текст‖ 

як когнітивну діяльність і результат. На думку представників цього наукового 

напряму, під дискурсом варто розуміти когнітивний процес, який пов’язаний з 

реальним створенням мовленнєвого твору, що виливається в певну форму: ―Під 

дискурсом слід розуміти саме когнітивний процес, що пов’язаний з реальним 

творенням мовлення, створенням мовленнєвого твору; текст, своєю чергою, є 

кінцевим результатом процесу мовленнєвої діяльності, що виливається у певну 

закінчену (і зафіксовану) форму‖ [110, с. 164]. Створення дискурсу розуміють 

як динамічний процес, який передбачає, що його учасники повинні слідувати в 

певному напрямі, виходячи з певної точки зору. 

Щодо зведення дискурсу до мовлення, І. Шевченко та О. Морозова під 

мовленням розуміють мовленнєву діяльність, а під дискурсом – мовлення в 

контексті соціальної та мисленнєвої діяльності, й визначають дискурс як 

інтегральний феномен, як мисленнєво-комунікативну діяльність, яка протікає в 

широкому соціокультурному контексті, є сукупністю процесу та результату, 

характеризується континуальністю та діалогічністю [61, с. 26–28].  

Ф. С. Бацевич визначає дискурс як тип комунікативної діяльності, 

інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну, 

писемну, паралінгвальну), відбувається у межах конкретного каналу 

спілкування, регулюється стратегіями й тактиками учасників; синтез 

когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних, психологічних тощо) 

чинників, які визначаються конкретним колом ―форм життя‖; залежних від 

тематики спілкування, результатом якого є формування різноманітних 

мовленнєвих жанрів [14, с. 138]. 

На відміну від інших науковців, Г. Г. Почепцов розглядає дискурс не суто 

як лінгвістичну структуру, а як соціолінгвістичну. Дослідник уважає, що 

повинен відповідати нормам, які вимагає мовна, комунікативна та соціальна 

ситуації. Дискурс, на його думку, – мовна дійсність, яку покладено на 
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―соціальні координати‖ [152, с. 99]. За соціологічним підходом увага 

приділяється явищам лінгвістичної варіативності, що обумовлені такими 

соціальними факторами, як клас, стать, етнічний тип. Соціологічний підхід 

передбачає дослідження дискурсу з точки зору особливостей сприйняття його 

окремими прошарками суспільства, представниками професійних колективів та 

етнічних груп. Варіативність мови та її функціонування в реальному житті 

обумовили вивчення різних соціальних типів дискурсу – професійних, 

гендерних, вікових, етнічних тощо. 

К. Серажим розуміє дискурс як складний соціолінгвістичний феномен 

сучасного комунікативного середовища, який, по-перше, детермінується (прямо 

чи опосередковано) його соціокультурними, політичними, прагматично-

ситуативними, психологічними та іншими (конституюючими чи фоновими) 

чинниками, по-друге, має ―видиму‖ – лінгвістичну (зв’язний текст чи його 

семантично значущий та синтаксично завершений фрагмент) та ―невидиму‖ – 

екстралінгвістичну (знання про світ, думки, настанови, мету адресанта, 

необхідні для розуміння цього тексту) структуру і, по-третє, характеризується 

спільністю світу, який ―будується‖ упродовж розгортання дискурсу його 

репродуцентом (автором) та інтерпретується реципієнтом (слухачем, читачем 

тощо). Дискурс – це, образно кажучи, життя тексту в нашій свідомості, це 

накладання інформації, яку ми отримуємо з цього тексту, і нашого знання про 

обставини, спонуки його породження на ментально-чуттєве інформаційне поле 

нашого індивідуального ―Я‖ [169, с. 13]. 

Термін ―дискурс‖ О. А. Селіванова застосовує для позначення 

комунікативної ситуації, тобто це може бути ―комунікативна подія, … що 

включає в собі текст та інші складові частини‖ [160, с. 42–43]. У 

термінологічній енциклопедії О. Селіванової ―Сучасна лінгвістика‖ подано таке 

визначення досліджуваного поняття: ―дискурс – це замкнена цілісна 

комунікативна ситуація (подія), складниками якої є комуніканти й текст як 
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знаковий посередник, зумовлена різними чинниками (соціальними, 

культурними, етнічними і т. ін.), що опосередковують спілкування й розуміння‖ 

[164, с. 119]. 

У зв’язку із цілим спектром дискурсивних підходів Т. А. ван Дейк [56] 

пропонує розрізняти два визначення дискурсу. У широкому розумінні – це 

комплексна комунікативна подія, що відбувається між мовцем та слухачем 

(співрозмовником), у певному часовому, просторовому та інших контекстах. 

Комунікативна дія може бути письмовою, мовленнєвою, а також мати вербальні 

та невербальні складові. У вузькому розумінні, дискурс – це текст усний чи 

письмовий із врахуванням присутності лише однієї вербальної складової. Таким 

чином, дискурс позначає завершений чи тривалий ―продукт‖ комунікативної дії, 

його письмовий чи усний результат, який інтерпретується реципієнтами [56]. 

Згідно з концепцією Т. А. ван Дейка, розгляд принципів функціонування мови в 

суспільстві ведеться не лише з точки зору прагматичних підходів до дискурсу, 

але й з урахуванням певних соціальних факторів (точки зору та установки 

мовців, їх соціального і етнічного статусу і т. д.); певним чином акцентуються 

особистісні характеристики носіїв мови з їх намірами, почуттями, емоціями. 

Услід за К. С. Серажим, Т. А. ван Дейком та О. О. Селівановою, ми 

розуміємо дискурс як складний соціолінгвістичний феномен сучасного 

комунікативного середовища [169, с. 13], комплексну комунікативну подію, що 

відбувається між мовцем та слухачем (співрозмовником) й інтерпретується 

реципієнтами [56], та зумовлена різними чинниками (соціальними, 

культурними, етнічними і т. ін.), що опосередкують спілкування й розуміння 

[163, с. 119]. 

Сучасні дослідники у наукових працях пропонують різноманітні типології 

дискурсу. Це обумовлено тим, що науковці в основу своїх класифікацій 

покладають різноманітні принципи. Різноманіття запропонованих класифікацій 

є наслідком різносторонньої спрямованості інтересів дослідників. Зазвичай такі 
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класифікації доповнюють одна одну. 

Значна кількість типологій дискурсу, що існують на сьогоднішні, є, з 

одного боку, наслідком того, що не всі типології мають чіткі класифікаційні 

критерії та достатню кількість емпіричного матеріалу, а з іншого – обумовлена 

тим, що будь-яка сфера людської діяльності здатна породжувати свій власний 

тип дискурсу. Окрім того слід зазначити, що типологія дискурсу завжди 

історично зумовлена та в кожному випадку її обирає дослідник для вирішення 

конкретно поставлених завдань. Узагальнюючи, варто наголосити, що вичерпна 

класифікація типів дискурсу навряд чи є можливою або доцільною [126, с. 147–

148]. 

Проте дослідники не полишають спроби створити універсальну 

класифікацію типів дискурсу. На сьогодні до основних критеріїв виділення 

типів дискурсу зараховують ті, що пов’язані з категоріями дискурсу та можуть 

бути розрізнені в термінах формальних, функціональних, змістовних критеріїв. 

Таким чином, увесь загал дискурсу можна логічно розділити за тим чи тим 

критерієм [61,с. 232]. 

М. Л. Карасик, взявши до уваги адресатний критерій, виділив особистісно-

орієнтований та статусно-орієнтований (інституційний) дискурс. У першому 

випадку в спілкуванні беруть участь комуніканти, знайомі один з одним, а в 

другому – представники певної соціальної групи (інституту). Особистісний 

дискурс представлений двома основними різновидами: побутовим та буттєвим. 

Його особливістю є намагання максимально стиснути інформацію, що 

передається, створити код спілкування, завдяки якому люди зрозуміють один 

одного з півслова. Одночасно буттєвий дискурс націлений на художнє та 

філософське розуміння світу [87]. 

Статусно-орієнтований дискурс − це мовленнєва взаємодія представників 

соціальних груп чи інститутів один з одним, з людьми, які реалізують свої 

статусно-рольові можливості в рамках усталених суспільних інститутів [87, 



21 

 

 

с. 193]. Беручи до уваги сучасний етап розвитку соціуму, усередині 

інституційного дискурсу виділяємо такі підтипи, як політичний, 

адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, містичний, 

медичний, рекламний, науковий, медійний та ін. Слід зазначити, що 

інституційний дискурс історично мінливий, адже коли зникає суспільний 

інститут як особлива культурна система, він розчиняється в суміжних типах 

дискурсу. 

Прагмалінгвістична модель дискурсу висуває на передній план ознаки 

способу чи каналу спілкування. За способом спілкування вирізняють 

інформативний і фасцинативний, змістовний і фактичний, серйозний і 

несерйозний тощо, за каналом спілкування − усний і письмовий, контактний і 

дистанційний, віртуальний і реальний типи дискурсу [87, с. 295]. 

За умов різних загальних настанов, комунікативних принципів реалізується 

аргументативний, конфліктний та гармонійний типи дискурсу. За соціально-

демографічними критеріями виділяють дитячий, підлітковий, чоловічий, 

жіночий, дискурс мешканців міста та села тощо. 

Г. Почепцов запропонував ще один підхід до класифікації дискурсу. Він 

виокремив теле- і радіодискурси, газетний, театральний, кінодискурс, 

літературний дискурс, дискурс у сфері паблік рілейшнз, рекламний дискурс, 

політичний, релігійний дискурси [11]. Деякі вчені вважають, що на статус 

дискурсу можуть претендувати лише національні дискурси, як-от англійський, 

український тощо [61]. 

Розвиток інформаційних технологій дав могутній поштовх до формування 

інфосфери, головною характерною ознакою якої є доступність інформації в 

будь-який час і в будь-якому місці. Відповідно виникають і нові способи 

комунікації, що значно різняться від традиційних, результатом чого є 

перетворення мережі Інтернет з величезного сховища даних на надпотужний 

засіб спілкування, що здатен нівелювати часові, просторові, гендерні, соціальні 
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та інші обмеження і стає невід’ємною частиною еволюції цивілізації, 

проникаючи в усі сфери людського життя. 

Виникнення нового комунікативного середовища – мережі Інтернет – 

сприяло появі ще одного типу дискурсу – Інтернет-дискурсу. Його виділяють в 

окремий тип за критерієм ―канал спілкування‖ [227]. 

Отже, на нашу думку, дискурс – це складний соціолінгвістичний феномен 

сучасного комунікативного середовища, комплексна комунікативна подія, що 

відбувається між мовцем та слухачем (співрозмовником) й інтерпретується 

реципієнтами, та зумовлена різними чинниками (соціальними, культурними, 

етнічними і т. ін.), що опосередкують спілкування й розуміння. 

 

1.2. Інтернет-інтерв’ю – особливий жанр Інтернет-дискурсу 

1.2.1. Основні параметри жанру Інтернет-інтерв’ю. У теорії 

мовленнєвої комунікації зацікавленість проблемою зразків мовленнєвої 

комунікації можна пояснити прагненням упорядкувати різноманітні 

дискурсивні практики, ситуації спілкування, створити найбільш вдалу систему 

інваріантів, канонам яких підпорядковувались би ситуації інформаційного 

обміну й комунікативного впливу [161]. 

Дискурс визначено найважливішою категорією міжособистісного 

спілкування, а, отже, дослідники звернули увагу на вивчення проблеми базової 

одиниці комунікації, яка б об’єднувала різноманітні мовленнєві акти – 

мовленнєвий жанр. 

М. М. Бахтіна вважають засновником сучасної теорії мовленнєвих жанрів. 

У його працях мовленнєві жанри мають чітко виражену функційно-

комунікативну перспективу. За його словами, людське мовлення в типових 

ситуаціях втілюється в готові форми мовленнєвих жанрів [14]. 

У дискурсології й теорії мовленнєвої комунікації існує кілька визначень 

поняття ―мовленнєвий жанр‖. За М. М. Бахтіним, мовленнєвий жанр – стійка 
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форма висловлення, вироблена кожною зі сфер використання мови, що 

вирізняється певним змістом, стилем, вибором мовних засобів, композиційною 

будовою. На думку А. Вержбицької, мовленнєвий жанр – сукупність об’єднаних 

в одне ціле мовленнєвих актів, складники мовного універсаму певної етнічної 

культури [161]. О. О. Селіванова зазначає, що мовленнєвий жанр – це одиниця 

мовлення як системно організованої мови, дискурсивний інваріант, зразок 

ідеальної природи, якому властивий певний тематичний зміст, композиційна 

структура, певний набір фонетичних, лексико-фразеологічних, граматичних, 

стилістичних засобів й інтенційно-прагматичні особливості [160]. Ф. С. Бацевич 

уважає, що мовленнєвий жанр – це тематично, композиційно, стилістично 

усталені типи повідомлень – носії мовленнєвих актів, що об’єднані метою 

спілкування, задумом мовця з урахуванням особистості адресата, контексту й 

ситуації спілкування [14]. 

Врахувавши наведені визначення вчених, на нашу думку, мовленнєвий 

жанр – це тематично й композиційно оформлена одиниця мовлення, що 

вирізняється своїм змістом й інтенційно-прагматичними особливостями; це 

складова дискурсу, його найважливіша категорія, яка об’єднує інтенції 

комунікантів, тематику їхніх розмов. 

Із появою в комунікативному середовищі Інтернету нових дискурсивних 

практик стало можливим говорити, як зазначає О. І. Горошко, і про становлення 

теорії віртуального жанрознавства, що має на меті опис та систематизацію 

Інтернет-жанрів і способів їх класифікації [49]. 

Так, Д. Крістал [235] у ході досліджень виділив п’ять, як він їх називає, 

ситуацій використання Інтернету (broad Internet-using situations): електронна 

пошта, синхронні/асинхронні чати, віртуальні світи, веб-тексти. На думку О. М. 

Галічкіної [39], жанри комп’ютерного спілкування можна виділити електронну 

пошту, чати, електронні дошки оголошень, комп’ютерні конференції. 

Л. Ю. Іванов [77] запропонував детальнішу класифікацію жанрів 
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глобальної мережі: 1) загально інформаційні (жанри новин); вони характерні 

для електронних ЗМІ (таких, що мають ―паперові‖ аналоги й власне мережеві): 

газетні й журнальні статті, ―телетайпні‖ стрічки новин, інтерв’ю, електронні 

листи читачів і т.д.; 2) науково-освітні й спеціальні інформаційні жанри: 

електронні монографії, збірники, наукові статті, довідники, інтерактивні 

навчальні курси, Інтернет-семінари, онлайн-конференції і т.д.; 3) художньо-

літературні жанри: літературні твори, переведені в електронну форму; 

література, що створена спеціально для мережевого середовища; розважальні 

жанри: анекдоти, гумористичні оповіді і т.д.; 4) жанри, що оформлюють 

неспеціальне непрофесійне спілкування і дискусійні групи, чати, гостьові книги, 

поштові розвилки і т.д.; 5) ділові й комерційні жанри: комерційні дошки 

оголошень, аналітичні огляди ринків, біржові інформаційні бюлетені, 

оголошення в службах працевлаштування тощо. 

Л. Ю. Іванов звернув також увагу на те, що всі жанри глобальної мережі 

поділяються на дві великі групи: до першої належать жанри власне мережеві 

(породжені самим використанням мови в мережі Інтернет), до другої – жанри, 

що були запозичені мережею Інтернет з традиційних сфер спілкування. Учений 

підкреслив, що мовні новації найповнішою мірою реалізуються в жанрах 

першої групи. Тоді ж як деякі запозичені жанри можуть практично не 

відрізнятися один від одного у віртуальному та ―паперовому‖ варіантах. 

Особливості таких жанрів часто визначають не стільки фактом їхнього 

існування в Інтернет-мережі, скільки тим функціональним різновидом чи 

сферою спілкування, з якої він був запозичений [77]. 

Інтернет-інтерв’ю є жанром Інтернет-дискурсу змішаного формату, адже 

воно включає значимі для комунікації фактори Інтернет-дискурсу та 

масмедійного дискурсу (див. Рис. 1.1). З одного боку, жанр Інтернет-інтерв’ю 

зараховано до Інтернет-дискурсу, під час аналізу якого слід враховувати 

технічні параметри Інтернет-дискурсу, психологічні особливості ситуації 
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віртуальної комунікації та соціальні обмеження комунікативних актів у 

Інтернет-мережі. З ішого боку, жанр Інтернет-інетрв’ю підпорядковується 

закономірностям масмедійого дискурсу. Саме тому, під час аналізу жанру 

Інтернет-інтерв’ю також слід брати до уваги статусно-орієнтоване спілкування, 

що є характерним для масмедійного дискурсу. 

 

Рис. 1.1. Інтернет-інтерв’ю –жанр змішаного формату 

Таким чином, Інтернет-інтерв’ю – це дифузний жанр Інтернет-дискурсу, 

його можна зарахувати до невласне Інтернет-дискурсу, якому протиставляється 

власне Інтернет-дискурс. Аналізуючи жанр Інтернет-інтерв’ю пропонуємо 

брати до уваги ті ж фактори, що і під час аналізу власне Інтернет-дискурсу, а 

також особливості першочергового типу дискурсу, у нашому випадку – 

масмедійний дискурс. Розглянемо детальніше особливості функціонування 

Інтернет-дискурсу, а також передумови виникнення, властивості й характерні 

особливості жанру Інтернет-інтерв’ю. 

Для кінця ХХ-го століття характерним був значний прорив у розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій. Після радіо та телебачення були 
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винайдені комп’ютерні мережеві технології, що базуються на цифровому 

способі передачі даних. Це призвело до створення нового середовища 

розповсюдження потоків інформації. Названу мережу створено в США для 

військових та наукових цілей, вона отримала назву ―Інтернет‖. Інтернет – це 

мережа з’єднаних комп’ютерних мереж світового масштабу, що об’єднують між 

собою національні, регіональні та місцеві комп’ютерні мережі, у яких 

відбувається вільний обмін інформацією [286]. На сьогодні Інтернет є 

середовищем, де співпрацює та спілкується величезна маса людей у цілому 

світі, а також засобом розповсюдження інформаційних продуктів, не беручи до 

уваги відстані й кордони. Інтернет не лише охоплює функції радіо та 

телебачення, виробництво та розповсюдження масової інформації, а також 

включає окрім масової ще й індивідуальну форму спілкування [167, с. 50]. 

Світова мережа Інтернет стала не лише важливим джерелом інформації, 

частиною масової культури й життя широких прошарків суспільства. Мережа 

Інтернет перетворилася на надпотужний засіб спілкування, що проник в усі 

сфери людського життя й став невід’ємною частиною еволюції соціуму. 

Інтернет не лише значний технічний винахід, але й важливе соціальне явище. 

Якщо раніше Інтернет-мережа була лише сферою технічного, професійного 

користування, то зараз усі члени суспільства у той чи інший спосіб залучені до 

цієї діяльності. Основними формами діяльності користувачів Інтернет-мережею 

є відправка й отримання електронної пошти, пошук інформації, що стосується 

хобі та професійної діяльності користувачів Інтернетом, електронні покупки, а 

також перегляд новин на сайтах Інтернет-газет і журналів [271; 290]. 

У сучасній лінгвістиці існує ціла низка термінів, що використовуються для 

визначення дискурсу Інтернет-опосередкованого спілкування: ―комп’ютерний 

дискурс‖, ―віртуальний дискурс‖, ―мережевий дискурс‖, ―Інтернет-дискурс‖. 

Неузгодженість термінологічного апарата, насамперед, пов’язана з 

неузгодженістю підходів дослідження.  
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Так, Н. Г. Асмус у своїх роботах використовує як тотожні поняття 

―віртуальна комунікація‖, ―електронна комунікація‖, ―віртуальний дискурс‖, 

―Інтернет-комунікація‖ та ―комп’ютерний дискурс‖. Дослідниця розуміє їх як 

―комунікативну взаємодію суб’єктів, що здійснюється за посередництвом 

комп’ютера‖ [9]. А. Г. Абрамова дискурс Інтернет-опосередкованого 

спілкування називає ―електронним дискурсом‖ і визначає його як ―мовленнєве 

спілкування на Інтернет-сайтах‖ [1]. Ф. О. Смірнов для своїх досліджень обрав 

термін ―електронна комунікація‖ чи ―комп’ютерна комунікація‖, зі значенням 

―комунікативна дія, має на увазі обмін інформацією між людьми за допомогою 

комп’ютера‖ [177 с. 7]. К. В. Овчарова застосовує в роботах велику кількість 

різноманітних термінів, які вживає як синонімічні поняття: ―комп’ютерно-

опосередковане спілкування‖, ―комп’ютерно-медійна комунікація‖, 

―комп’ютерна форма спілкування‖, ―комп’ютерний дискурс‖, ―електронний 

дискурс‖, ―Інтернет-дискурс‖ [140]. 

Ми погоджуємося з О. В. Лутовиновою [121] та розрізняємо поняття 

―віртуальний дискурс‖, ―комп’ютерний дискурс‖, ―Інтернет-дискурс‖ 

(див. Рис. 1.2). Терміни ―комп’ютерний дискурс‖ і ―електронний дискурс‖ є 

синонімічними та позначають дискурс, занурений у ситуацію спілкування за 

посередництвом електронних засобів зв’язку, зокрема за посередництвом 

комп’ютера. ―Інтернет-дискурс‖ передбачає спілкування в глобальній мережі. 

Тоді як ―віртуальний дискурс‖ передбачає не лише змінений канал зв’язку, але й 

специфічні особливості, що накладаються віртуальною реальністю. 
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Рис. 1.2. Система дискурсів Інтернет-комунікації 

Комп’ютерний дискурс передбачає спілкування не лише між людьми за 

допомогою Інтернет-зв’язку, а й спілкування людини з комп’ютером. Проте 

поняття ―комп’ютерний дискурс‖ можна трактувати двояко. З одного боку, це 

будь-яке спілкування в комп’ютерних мережах, спілкування з використанням 

особливих електронних сигналів комунікації. З іншого боку, комп’ютерним 

дискурсом можна назвати спілкування на теми, що безпосередньо пов’язані з 

комп’ютерами [127]. 

Інтернет-дискурс – це процес створення зв’язної послідовності мовних 

одиниць у сукупності з прагматичними, соціокультурними, психологічними 

факторами; цілеспрямована соціальна дія, що включає взаємодію людей [68] та 

відрізняється, передусім, за каналом комунікації, лише через мережу Інтернет. 

Це глобальний спосіб комунікації, що об’єднує в собі найбільшу кількість 

учасників [177]. 

Якщо порівнювати комп’ютерний (електронний) дискурс, Інтернет-дискурс 

та віртуальний дискурс, можемо стверджувати, що, з одного боку, віртуальний 
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дискурс розуміємо як поняття вужче за комп’ютерний дискурс. З іншого боку, 

віртуальний дискурс трактується ширше, ніж комп’ютерний, адже для 

спілкуванні у віртуальній реальності можна використовувати не лише Інтернет, 

але й інші засоби зв’язку, наприклад, мобільний телефон із системою смс-

повідомлень [121]. 

Ми простежили, що серед дослідників нема єдиного підходу до визначення 

дискурсу, що пов’язаний з Інтернетом. У нашому дослідженні послуговуємось 

терміном ―Інтернет-дискурс‖ для визначення Інтернет-опосередкованого 

спілкування. Будучи одним із типів комп’ютерного (електронного) дискурсу, 

Інтернет-дискурс володіє його характеристиками, а також має ряд власних 

особливостей. 

У нашому розумінні, Інтернет-дискурс – це набір електронних, аудіо- та 

відео-повідомлень у поєднанні з екстралінгвістичними факторами, що пов’язані 

між собою системою гіперпосилань, доступ до яких забезпечується входом у 

мережу Інтернет за допомогою комп’ютера чи альтернативних мультимедійних 

приладів. 

Інтернет-дискурс є особливим різновидом дискурсу, якому притаманна 

гібридність. Незважаючи на запозичення певних рис усного й писемного 

мовлення, Інтернет-дискурс все ж принципово від них відрізняється [117, с. 7]. 

Н. А. Ахренова виділяє Інтернет-дискурс як особливий тип дискурсу і 

стверджує, що його специфіка, передусім, обумовлена своєрідною сферою 

виникнення й розповсюдження, проявляється в усіх сферах: виділяють графічні, 

орфографічні, лексичні, граматичні особливості. Таким чином з’явився новий 

тип дискурсу – усно-писемний [10].  

Проаналізувавши Інтернет-дискурс, ми виділили його основні 

конститутивні ознаки [39, с. 15]: 1) спілкування у всесвітній мережі Інтернет – 

Інтернет-дискурс не може реалізуватися поза мережею Інтернет, адже наявність 

каналу спілкування є необхідним фактором його функціонування; 
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2) віртуальність – спілкування з невизначеним колективом, з невідомими 

співрозмовниками чи аудиторією; 3) дистантність – комуніканти можуть не 

бути присутні фізично у ході комунікативного процесу, а також мають повну 

свободу дій щодо ―приєднання‖ чи ―від’єднання‖ від Інтернет-мережі [49]; 

4) опосередкованість спілкування за допомогою технічного засобу – 

обов’язкова наявність пристрою, що забезпечує приєднання до Інтернет-мережі 

(комп’ютер, телефон, планшет і т.д.); 5) високий ступінь проникності – будь-хто 

може стати учасником комунікації; 6) наявність гіпертексту, що дозволяє 

перейти за посиланням до будь-якого іншого спорідненого за змістом та 

смислом фрагмента; 7) статусне рівноправ’я учасників комунікації; 

8) об’єднання літерних, образно-зорових і образно-слухових компонентів, що 

сприяє кращому, всесторонньому розумінню представленого матеріалу; 

10) об’єднання та комбінування різних типів дискурсу; 11) використання 

―смайлів‖ для передачі почуттів, емоцій, міміки; 12) дотримання специфічної 

комп’ютерної етики (нетикету) [39, с. 15]. 

Виділяють також такі властивості Інтернет-дискурсу, що притаманні лише 

йому – гіпертекстуальність, мультимедійність, інтерактивність [219]. 

Уперше термін ―гіпертекст‖ використав американський учений Т. Нельсон 

у 1965 році для позначення тексту ―розгалуженого чи такого, що виконував дію 

за запитом‖ [284]. У ширшому розумінні поняття ―гіпертекст‖ визначає форму 

організації текстового матеріалу, за якої його одиниці представлені не в лінійній 

послідовності, а як система вказаних можливих переходів, зв’язків між ними 

[199]. Гіпертекстуальна якість тексту дозволяє читати текст не лише лінійно, як 

на папері, а заглядати також углиб тексту за допомогою внутрішніх і зовнішніх 

посилань. Посилання на джерела, що виконані за допомогою гіпертексту, дають 

можливість розширити якість представленої інформації, а також самостійно 

обрати альтернативні джерела отримання даних, що дозволить самостійно брати 

участь в інтерпретації отриманих даних і фактів. Гіпертекстуальність 
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передбачає, що за допомогою посилання один дискурс переправляє користувача 

до іншого дискурсу за допомогою вказівника (адреса сайту, слово і т.д.). Саме 

безперервність і є головною особливістю гіпертексту. Проте існує небезпека, що 

перевантаження Інтернет-сторінки посиланнями на інші джерела може 

відволікти чи взагалі відвести читача від предмету обговорення [75]. 

Поняття мультимедійності науковці трактують як представлення 

інформації за допомогою зображення, відео- та аудіо-матеріалів. Поєднання 

різних засобів представлення інформації (текст, зображення, відео, аудіо) 

значно підвищує інтерес користувачів Інтернету до певної Інтернет-сторінки 

[81, с. 70]. 

Інтерактивність – це двостороння взаємодія зі споживачем інформації. 

Таким чином, Інтернет є засобом підтримання зв’язку із кінцевим користувачем 

і швидкого реагування на отриману інформацію широким колом людей. 

Існують різноманітні форми спілкування в мережі Інтернет: електронні листи, 

дискусії, форуми, рейтинги, голосування, чати [81, с. 72].  

Проаналізувавши різні погляди, уважаємо, що Інтернет-дискурс – це тип 

спілкування в глобальній мережі Інтернет, у якому за допомогою електронного 

каналу передачі даних, гіпертекстуального механізму їх структуризації та 

маршрутизації за допомогою вербальних і невербальних засобів здійснюється 

взаємодія комунікантів. 

Зростаюча роль інформаційних технологій вплинула та кардинально 

змінила спосіб спілкування, а використання комп’ютерів і мережі Інтернет не 

лише полегшило спілкування, а й зробило його ефективнішим. Із розвитком 

цифрових технологій з’явився новий жанр Інтернет-дискурсу – Інтернет-

інтерв’ю [271]. 

Оскільки інтерв’ю завжди було найбільш популярним та розповсюдженим 

методом отримання інформації, який застосовують журналісти й соціологи [46], 

тому й не дивно, що жанр Інтернет-інтерв’ю набув популярності разом із 
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розвитком Інтернет-дискурсу. 

У дослідженнях Ю. В. Красноперова визначає інтерв’ю як результат 

спільної лінгвальної та екстралінгвальної діяльності двох або більше 

комунікантів (інтерв’юера і респондента) на значущу тему для оприлюднення в 

засобах масової інформації. Обидва комуніканта скеровують й урегульовують 

обрані комунікативні стратегії й тактики відповідно до їхньої комунікативної 

мети та враховуючи комунікативну ситуацію [105]. 

Головною метою створення Інтернет-інтерв’ю є утримання уваги широкої 

аудиторії та зацікавлення більшої кількості Інтернет-користувачів з метою 

переведення їх із групи потенційної до групи постійної цільової аудиторії. Під 

час Інтернет-інтерв’ю респондент дає відповіді на запитання інтерв’юера, який 

своїми репліками спрямовує бесіду в потрібному для нього напрямі. Таким 

чином, головним носієм інформації є респондент, а стратегом, від якого 

залежить якість, повнота й рівень інформативності матеріалу, – інтерв’юер [45]. 

Ми дослідили, що Інтернет-інтерв’ю є жанром інституційного дискурсу, 

адже інтерв’юер – представник соціального інституту Інтернет-видання, тоді як 

респондент –представник будь-якого іншого інституту (музична, модна, 

кіноіндустрія тощо). 

Дослідженням інституційного дискурсу займалися такі лінгвісти, як В. І. 

Карасік [84]. Учений описав його загальні конститутивні ознаки й деякі типи, 

пов’язані зі сферами спілкування та комунікативними потребами людини в 

сучасному суспільстві. Т. А. Ширяєва [215] дослідила загальнокультурні й 

специфічні особливості цього типу дискурсу. Л. С. Бейлісон [16] зосередила 

увагу на його функціях. Р. Є. Пилипенко досліджував інституційний аспект 

фахової мови економіки [145] та ін. 

Інституційним дискурсом називають феномен, що створюється та 

реалізується в інституційно заданих рамках конкретних сфер соціального 

спілкування, соціальних інститутах. Соціальним інститутом – відносно стійку 
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форму організації соціального життя, яка націлена на забезпечення стійкості 

зв’язків і відношень у рамках певного суспільства [103, с. 993]. Визначаючи 

поняття ―інституційний дискурс‖ акцент роблять на пріоритетності статусно-

рольових характеристик комунікантів та асиметричності їх інституційної 

мовленнєвої взаємодії. 

Жанр Інтернет-інтерв’ю зараховують до інституційного типу дискурсу. 

Інтерв’юер виступає представником соціального інституту (у нашому випадку –

це журналіст Інтернет-видання), тоді ж як респондент може бути приватною 

особою, або представником будь-якого інституту. Саме інституційний характер 

Інтернет-інтерв’ю і визначає його головну мету, а саме отримання інформації 

від респондента. У жанрі Інтернет-інтерв’ю інтерв’юер та респондент 

максимально намагаються задовольнити цікавість і врахувати інтереси масового 

адресата (аудиторії) [45]. 

Жанр Інтернет-інтерв’ю реалізується в ситуації міжособистісної 

комунікації, ускладнений умовами масової комунікації й інституційним 

статусом інтерв’юера. Жанр Інтернет-інтерв’ю характеризується чітким 

розподілом ролей між комунікантами, множинною адресатністю, 

видовищністю, презентабельністю мовленнєвої комунікації [105]. 

Інтернет-інтерв’ю протікає одночасно як міжособистісне контактне 

спілкування інтерв’юера й респондента, у процесі якого ролі ―адресат–

адресант‖ постійно змінюються, а також як опосередковане дистантне 

спілкування з масовим адресатом, що має односторонній або двосторонній 

характер [119]. 

Жанру Інтернет-інтерв’ю притаманні певні особливості, зумовлені його 

комунікативною специфікою. У ході Інтернет-інтерв’ю паралельно 

вирішуються дві комунікативні задачі. Перша (ближча) комунікативна задача 

націлена на отримання від респондента певної інформації та відповідних 

коментарів, а друга (кінцева) – на передачу отриманої інформації аудиторії з 
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метою подальшого засвоєння представленої інформації. У своїх запитаннях 

інтерв’юер здійснює постановку комунікативних задач Інтернет-інтерв’ю. Тоді 

як конкретне вирішення комунікативного завдання відбувається в репліках-

відповідях респондента, який передає основний об’єм нової інформації [105]. 

У нашому дослідженні під ―Інтернет-інтерв’ю‖ розуміємо процес 

створення та передачі певної інформації, що була здобута як результат 

комунікативної взаємодії інтерв’юера й респондента, на актуальну тему до 

масового адресата (аудиторії) за посередництвом Інтернет-мережі. 

Отже, ми дійшли висновку, що Інтернет-інтерв’ю, як об’єкт нашого 

дослідження – це жанр Інтернет-дискурсу змішаного типу, що актуалізується в 

Інтернет-просторі та призначене для представлення масовій аудиторії. Інтернет-

інтерв’ю є частиною Інтернет-дискурсу, а, отже, має такі ж дискурсивні 

властивості (віртуальність, глобальність, дистантність, усну й письмову форми 

існування, орієнтованість на адресата, контекстно-ситуативну обумовленість). 

Проаналізувавши Інтернет-дискурс, ми виділили такі основні 

конститутивні ознаки: 1) спілкування у всесвітній мережі Інтернет; 

2) віртуальність; 3) дистантність; 4) опосередкованість спілкування за 

допомогою технічного засобу; 5) високий ступінь проникності; 6) наявність 

гіпертексту; 7) відносне статусне рівноправ’я учасників комунікації; 

8) об’єднання буквених, образно-зорових і образно-слухових компонентів; 

10) об’єднання та комбінування різних типів дискурсу й жанрів; 

11) використання ―смайлів‖ для передачі почуттів, емоцій, міміки; 

12) дотримання специфічної комп’ютерної етики (нетикету); 

13) мультимедійність; 14) інтерактивність. 

 

1.2.2. Структурно-композиційна організація Інтернет-інтерв’ю. 

Інтернет-інтерв’ю стає все більш поширеним та популярним методом 

отримання інформації, що використовується сучасними ЗМІ. У порівнянні з 
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інтерв’ю у друкованих ЗМІ, Інтернет-інтерв’ю передає інформацію в більш 

адекватному й динамічному вигляді. Зорові компоненти значно збагачують і 

доповнюють Інтернет-інтерв’ю. Реакція респондента, його жести і міміка, 

імпровізація в ході бесіди, зацікавленість темою розмови та деякі інші чинники 

забезпечують Інтернет-інтерв’ю перевагу [43, с. 32; 123, с. 121]. 

До загальних закономірностей, що лежать в основі будь-якого інтерв’ю, 

зараховують структурно-композиційну організацію, цільову спрямованість, 

вербальні та невербальні складові взаємодії комунікантів, дотримання 

етикетних та мовних норм спілкування [5; 6].  

Інтернет-інтерв’ю будується не лише за попередньо складеним планом, а й 

за певними лінгвістичними правилами й нормами, із дотриманням 

мовленнєвого етикету. Саме він регулює взаємну мовленнєву діяльність 

комунікантів. Загальноприйняті вимоги й правила етикету в глобальній мережі 

називаються нетикетом. Він підпорядковується основним принципам 

діалогічного дискурсу: принципу співробітництва П. Г. Грайса (відповідно до 

принципу кооперації комунікативний вклад на кожному кроці діалогу повинен 

бути таким, якого потребує спільно визначена мета цього діалогу) [257], 

принципу ввічливості Дж. Ліча (дотримання принципу ввічливості створює 

середовище позитивної взаємодії, що забезпечує сприятливий фон для реалізації 

комунікативної стратегії) [278] та принципу конвенціонального спілкування 

(передбачає високу культуру контакту в атмосфері згоди, рівноправ’я, уваги 

один до одного) [59]. Їхньої реалізації можна досягти лише за умови, що обидва 

комуніканти докладатимуть певних зусилль для створення ефективнішої 

взаємодії. Зазначимо, що досягнення глобальної мети мовленнєвого спілкування 

комунікантів Інтернет-інтерв’ю відбувається за допомогою використання 

комунікативних стратегій і тактик. 

Інтернет-інтерв’ю будується у формі запитань інтерв’юера та відповідей 

респондента. Велику роль тут відіграє постійна зміна комунікативного наміру 
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(внутрішньої програми мовлення комуніканта та способу її втілення), джерела 

отримання інформації, характеру відносин між комунікантами. Інтернет-

інтерв’ю має яскраво виражений особистісний характер. Ситуація стимулює 

розвиток невимушеного, спонтанного мовлення, адже комуніканти спілкуються 

в реальному часі [14]. 

Інформативність закладена в природі Інтернет-інтерв’ю як формі усного 

діалогічного мовлення. Основну частину інформації подає респондент. 

Інтернет-інтерв’ю ламає традиційні уявлення щодо того, що інформаційна 

цінність висловлювань інтерв’юера зведена до мінімуму. Адже все частіше 

інтерв’юер виступає повноцінним учасником комунікативної діяльності, чиї 

репліки вирізняються змістовністю й глибиною. Завершеність Інтернет-

інтерв’ю відрізняється колом питань, які задає інтерв’юер, а також вичерпністю 

відповідей респондента, якщо вона визнається інтерв’юером як задовільна [76]. 

Змістовність, глибина і відвертість відповідей респондента безпосередньо 

залежать від професіоналізму інтерв’юера та його вміння вести бесіду. Брак 

компетенції та професіоналізму інтерв’юера може стати однією з головних 

причин низького рівня проведення Інтернет-інтерв’ю [75]. 

Підготовка до Інтернет-інтерв’ю – це обов’язковий елемент, який 

необхідний незалежно від типу бесіди, її змісту й тривалості. Інтерв’юеру 

потрібно детально вивчити предмет майбутньої бесіди, навести довідку щодо 

респондента, його професійної діяльності, кола зацікавленостей, життєвих 

цінностей. Ще, надзвичайно актуальним для інтерв’юера та респондента є 

знання аудиторії, а саме: її структури, інтересів, потреб, рівня знань та 

поінформованості, установок і стереотипів [75]. 

Варто зазначити, що підготовка до Інтернет-інтерв’ю з боку інтерв’юера 

повинна включати такі моменти: 1) визначення цілей Інтернет-інтерв’ю й 

характеру необхідної отримуваної інформації; 2) з’ясування предмета бесіди й 

наведення довідки про респондента; 3) попереднє обмірковування ходу бесіди, 
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складання запитань; 4) домовленість про зустріч, місце та час проведення 

Інтернет-інтерв’ю [119]. 

Відносини між комунікантами, що складаються на початку бесіди, згодом 

розвиваються, змінюються та безпосередньо залежать від уміння інтерв’юера 

скерувати розвиток бесіди. Для успішного проведення Інтернет-інтерв’ю 

інтерв’юеру необхідно навчитися слухати респондента. Уміння слухати – це не 

просто сприйняття інформації, а й уміння скеровувати бесіду в правильному, 

потрібному напрямі. Інтерв’юер повинен керувати бесідою, адже час на 

проведення Інтернет-інтерв’ю зазвичай лімітований. Інтерв’юер може 

скорегувати відповідь респондента, поставивши йому додаткове запитання або 

ж уточнивши попереднє. Таким чином, для створення цікавого, інформативного 

Інтернет-інтерв’ю інтерв’юер повинен володіти знанням предмету бесіди, 

проявляти інтерес до респондента, його роздумів, емоцій, що проявляються у 

ході їхньої комунікації [45]. 

Жанр Інтернет-інтерв’ю є максимально наближеним до неформальної 

бесіди. Незважаючи на це, структурно-композиційні частини Інтернет-інтерв’ю 

досить стабільні: зачин, основна частина, кінцівка [173, с. 28]. Мовленнєва 

структура орієнтована на норми усного мовлення. В Інтернет-інтерв’ю багато 

чого залежить від індивідуальних особливостей мовленнєвої особистості 

інтерв’юера та респондента. 

Мовленнєва комунікація в Інтернет-інтерв’ю складається з кількох етапів. 

Кожний з етапів має певні завдання, які характерні лише для нього [26, с. 69]. З-

поміж завдань першого етапу мовленнєвої комунікації (зачину) варто виділити 

такі: визначення ситуації комунікації, вибір контактовстановлювальної теми, 

ідентифікація комунікантів, звернення уваги адресата до інформації, що 

передається. Завдання другого етапу (основна частина), що є етапом 

підтримання мовленнєвої комунікації, такі: організація передачі та прийому 

повідомлення протягом усього процесу комунікації, стимулювання процесу 
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спілкування зі сторони обох комунікантів, їх активності, забезпечення 

альтернації (чергування реплік комунікантів), здійснення контролю розуміння 

повідомлення та зворотного зв’язку, управління змістовною стороною 

мовленнєвого спілкування. До завдань завершального етапу мовленнєвого 

спілкування (кінцівка) зараховують такі: організацію факту розставання, 

завершення мовленнєвого спілкування, встановлення можливості нової зустрічі, 

контакту, зміцнення відносин, обґрунтування причин розставання, побажання 

удачі, успіху і т.д. [26, с. 69–70]. 

Факультативні композиційні складові Інтернет-інтерв’ю – це ввідне й 

заключне слово інтерв’юера, що є художнім оздобленням власне Інтернет-

інтерв’ю, визначенням інтонаційної завершеності чи початку бесіди, її 

загальною оцінкою. Залежно від ситуації, зачин і кінцівка визначаються 

репліками інтерв’юера або можуть бути представлені у формі монологу 

інтерв’юера (виділяється не як репліка, а вставка, що коротко інформує про 

респондента й предмет бесіди) [75]. 

Інтернет-інтерв’ю націлене на розкриття особистості респондента, 

отримання нової сенсаційної чи неочікуваної інформації з його життя, 

виконання розважальної чи рекламної функції. Основна мета Інтернет-

інтерв’ю – задовільнити інтерес аудиторії. Саме тому досить часто ввідне слово 

інтерв’юера в Інтернет-інтерв’ю може бути виражене реплікою або ж 

монологом (який не виділяється як окрема репліка, а існує як ―вставка‖, що 

коротко інформує про особистість респондента). Розглянемо кілька прикладів 

ввідних реплік інтерв’юера: 

(1) Interviewer: It‟s a beautiful day here in Washington Square Park in New 

York City. I‟m so thrilled for you to meet Lea. Her style is great! Can‟t wait to show it 

to you! Follow me! [Teen Vogue Magazine; Style Secrets from a Global Design 

Student Who Makes Her Own Pants]; 

(2) Interviewer: Hey, guys! We‟re here outside Olivia‟s apartment. She‟s one of 
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the most stylish students who go to NYU. I have a feeling she‟s gonna be my new bff. 

So, come, follow me! [Teen Vogue Magazine; Translate Trends for College Life With 

the NYU Fashion Magazine’s Creative Director]; 

(3) Interviewer: We are in my neighborhood in Williamsburg, Brooklyn. We‟re 

at The Lodge. We are going to meet up with AnnaSophia Robb – Teen Vogue cover 

girl, Carrie Bradshaw on The Carrie Diaries. She‟s from Denver, Colorado. I‟m from 

Denver, Colorado. We have that silly “Denver goes to the City” happening” [Teen 

Vogue Magazine; The Carrie Diaries Star AnnaSophia Robb on What’s Coming Next 

Season – Breakfast With Bevan]. 

Як ми бачимо з прикладів 1, 2, 3, ввідні репліки інтерв’юера 

характеризуються наявністю контактовстановлюваної етикетної частини, що 

включає різноманітні формули привітання. Звертаючись до аудиторії, 

інтерв’юер використовує займенники першої особи множини (our, we, us), що 

сприяють отриманню прихильності аудиторії. Інтерв’юер подає низку 

позитивно забарвлених фактів про респондента, що спрямовано на 

ознайомлення аудиторії з респондентом, заздалегідь створюючи позитивний 

настрій бесіди та необхідний інтелектуальний фон. У зачині інтерв’юер також 

орієнтує аудиторію на тему Інтернет-інтерв’ю. 

Щодо завершальних реплік, то вони характеризуються своєю інтонаційною 

завершеністю та етикетно оформленим розриванням контакту. Інколи 

комуніканти в останніх репліках дають оцінку проведеній комунікативній 

діяльності пі час Інтернет-інтерв’ю, підводять підсумки бесіди, домовляються 

про можливу майбутню зустріч. Розглянемо кілька прикладів завершальних 

реплік інтерв’юера та респондента в Інтернет-інтерв’ю: 

(4) Interviewer: …Alright, so I think it‟s all we have time for today. But we 

gonna be doing another “Ask a Beauty Smarty”. We‟ll hang out soon. So make sure 

you check out our Seventeen and Seventeen‟s Google Plus Circle on Google. Ok. So, 

thanks Vivian, Emily and Maddie. You questions were amazing. And thank you so 
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much Alexis for your awesome tips. 

Respondent: You, guys, are awesome. I had so much fun with you, guys! Bye! 

[Seventeen Magazine; Ask a Beauty Smarty Alexis]; 

(5) Interviewer: Hey, guys! Thanks for watching. For more Breakfast with 

Bevan subscribe to the Teen Vogue channel. 

Respondent 1, Respondent 2 (together): Thanks for watching! [Teen Vogue 

Magazine; Breakfast with Bevan. Starring Jessica Stam and Rebecca Minkoff]; 

(6) Interviewer: Would you wanna have breakfast with me again? 

Respondent: Yes, absolutely. You are a great breakfast date. You almost let me 

die. 

Interviewer: I was… I just didn‟t want to embarrass you. 

Respondent: It would be weird if at your show I died. Right?! [Teen Vogue 

Magazine; Miranda Cosgrove Talks Life After iCarly. Breakfast with Bevan]. 

У прикладах 4, 5, 6 показано, що коли час бесіди між комунікантами 

Інтернет-інтерв’ю вже вичерпано, то для розірвання мовленнєвого контакту 

інтерв’юер та респондент застосовують слова прощання (Bye! Bye-bye! Goodbye! 

See you! See you later! We‟ll hang out soon!); подяку один одному (Thanks! Thank 

you so much for… Thanks for watching!); позитивні почуття (You, guys, are 

awesome. I had so much fun with you, guys! You are a great breakfast date.); 

побажання вдачі (Have a great day! Wish you luck with …); запрошення до 

наступної зустрічі (We‟ll hang out soon. Make sure you check out our Seventeen and 

Seventeen‟s Google Plus Circle on Google. For more Breakfast with Bevan subscribe 

to the Teen Vogue channel.) 

У деяких з Інтернет-інтерв’ю завершальні репліки, в яких підводиться 

підсумок бесіди, відсутні. Усі ці питально-відповідні єдності можуть бути 

розміщені в будь-якій іншій частині Інтернет-інтерв’ю. Недомовленість створює 

ілюзію живого мовлення, неформальної бесіди, зберігаючи певну інтригу 

незавершеної розмови, що допомагає підтримати інтерес аудиторії, й натякнути 
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на можливу майбутню зустріч із респондентом: 

(7) Interviewer: What kind of meals do you like with your milk? And do you 

drink milk and cookies?  

Respondent: Oh, my Gosh! Milk and cookies is like the best thing in the entire 

world. Cereal. I can eat cereal for every meal of the day. I love. I put it in my shakes, 

I put it in my coffee… I could probably put milk in everything [Seventeen Magazine; 

The Power of 9. Got Milk]; 

(8) Interviewer: We‟ll be waiting with bated breath. I‟m very excited. And this 

young lady is super–super talented. And you, guys, are gonna fall in love with her just 

like I did! But I get to be friends with her in real life. So, you can pretend. 

Respondent: Yeah, it‟s ok. You can really feel like my friend. You are my friend! 

[Teen Vogue Magazine; Elle King Interview]. 

Як ми бачимо з наведених прикладів 7, 8, інтерв’юер та респондент 

використовують розмовну лексику (сленг), усічення (скорочення) слів, 

скорочені формули слів, що наближують комунікантів до аудиторії, сприяють 

встановленню довірливих, товариських відносин між учасниками комунікації та 

їх використання зумовлено економією мовних зусиль. Мовлення комунікантів 

сповнене емоційності, що реалізується завдяки використанню окличних речень, 

вигуків (Yeah! Oh! Ow! Aw! Wow!), конфесійної лексики (Oh, my Gosh! Heaven! 

Oh, my Goodness!). Повторення слів та словосполучень комуніканти 

застосовують для того, щоб привернути увагу аудиторії та вплинути на їх 

психіку. Від запитань та зв’язку між ними залежить композиція Інтернет-

інтерв’ю. Розрізняють інтерв’ю з вільною та імпровізованою композицією [126]. 

Інтернет-інтерв’ю з вільною композицією характеризується тим, що 

питання в ньому можна змінювати місцями, адже вони об’єднані між собою за 

тематикою, а зміна місця розташування запитання не впливає на перебіг 

інтерв’ю. Наприклад: 

(9) Interviewer: What‟s your favorite fashion trend for winter? 
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Respondent: I love scarfs. I throw on a scarf with any outfit. It spices up the 

color, spices up the outfit. 

Interviewer: What was the best outfit you ever wore to a New Year‟s Eve party?  

Respondent: Probably a red sweater jacket and these super-super cute boots. In 

Texas it‟s not that cold, but it snows for Christmas. I‟m waiting for holidays! 

[Seventeen Magazine; Behind the Scenes of Miss Teen USA’s Beauty Shoot]; 

(10) Interviewer: When was the first time you were recognized by fans? 

Respondent: It sounds so bad, but I‟ve just been acting for such a long time that 

I really don‟t remember my first one. But with The Hunger Games it became an 

entirely different type of thing. 

Interviewer: What was the first CD you ever bought? 

Respondent: I would have to say it was probably an „N Sync CD, my first CD. I 

was “slash” am the biggest fan. So, definitely. I went to all their concerts on 

Kentucky. It‟s definitely „N Sync [Seventeen Magazine; Celeb Firsts With Josh 

Hutcherson]. 

Розглянувши наведені приклади 9, 10, вважаємо, що в Інтернет-інтерв’ю з 

вільною композицією інтерв’юер використовує лише загальні та спеціальні 

запитання, що не мають чіткої деталізації, не вимагають уточнення попередньо 

отриманої від респондента відповіді. 

Композиція імпровізованого Інтернет-інтерв’ю, своєю чергою, 

характеризується тим, що запитання породжується попередньо отриманою 

відповіддю іншого комуніканта, унаслідок чого перестановка питально-

відповідних єдностей неможлива [113]. Наприклад: 

(11) Interviewer: What‟s your favorite pair of jeans? 

Respondent: Right now I really love boyfriend denim. They are in all the stores 

right now. That‟s easy to find. I‟ve also been look for some in vintage shops and thrift 

stores. Man‟s jeans and dressing them myself. I really love that trend right now. 

Interviewer: That‟s really cool. I think that those who‟re wearing boyfriend 
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jeans know a good way about it. Do you have favorite brands you like to wear? 

Respondent: I love just vintage jeans. They fit the best and the wash is always 

really great [Teen Vogue Magazine ; Cait Barker Teen Vogue Back-To-School 

Fashion Trends]; 

(12) Interviewer: And you have a new show coming out, right?! Called 

“Girlfriend In Coma”?! Are you girlfriend in coma? 

Respondent: I am not girlfriend in coma! It‟s a dark comedy about a lady who 

falls into a coma when she‟s seventeen, and she‟s pregnant. And she wakes up from 

coma 17 years later and she has a kid aged 17. 

Interviewer: Are you a kid? 

Respondent: Yes, I am. 

Interviewer: Are you a good girl or a bad girl? 

Respondent: She‟s kinda fisty and a little mean at times, but she‟s nice. I‟m 

kinda excited to try probably new [Teen Vogue Magazine; Miranda Cosgrove Talks 

Life After iCarly. Breakfast with Bevan]. 

На прикладах 11, 12, показано, що непідготовленість мовлення, 

невимушений, імпровізований характер бесіди підкреслюють приєднувальні, 

сегментовані, уточнювальні конструкції, а також висловлювання, в яких видно 

пошук слова, відхід від основної думки й повернення до неї. 

У досліджуваних англомовних Інтернет-журналах для підлітків 

представлені Інтернет-інтерв’ю, які мають як вільну, так й імпровізовану 

композиції. Проте більшість Інтернет-інтерв’ю, опублікованих в Інтернет-

журналах для підлітків, імпровізовані, у них діалогічні єдності не можна 

переставити місцями. У подібних випадках, інтерв’юер слідкує за відповідями 

респондента, тобто запитання виникають спонтанно під час бесіди. 

Отже, Інтернет-інтерв’ю вирізняється чіткою структурно-композиційною 

організацією. Мовленнєва комунікація в Інтернет-інтерв’ю складається із 

зачину, основної частини й кінцівки. Кожний з цих етапів має завдання, 
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характерні лише для нього. Факультативними композиційними складовими 

Інтернет-інтерв’ю є ввідне і заключне слово інтерв’юера – художнє оздоблення, 

визначення інтонаційного розв’язання чи завершення бесіди. Відповідно до 

типу запитань та зв’язку між ними виділяють Інтернет-інтерв’ю з вільною та 

імпровізованою композиціями. Серед досліджуваних Інтернет-інтерв’ю в 

наявності є Інтернет-інетрв’ю обох композиційних типів. Визначальним для 

ходу Інтернет-інтерв’ю є також підготовка інтерв’юера до майбутньої бесіди, 

що включає такі етапи: визначення предмету й цілей Інтернет-інтерв’ю, 

характеру необхідної отримуваної інформації; наведення довідки про 

респондента; складання орієнтовного списку запитань; домовленість про 

проведення Інтернет-інтерв’ю. 

1.2.3. Особливості нетикету в англомовному Інтернет-інтерв’ю. На 

сучасному етапі свого розвитку людство все частіше зіштовхується з новою 

комунікативною особистістю, що існує завдяки Інтернет-спілкуванню. У зв’язку 

із цим відбувається не лише трансформація свідомості особистості, а й 

організація нового мережевого мислення [29, с. 63–67]. Такий новий 

інформаційний простір значною мірою впливає на мовленнєву ситуацію, що 

складається в сучасній інформаційній реальності, що називається Інтернет. 

Інтернет-комунікації притаманні певні норми й правила ведення бесіди, адже 

саме дотримання комунікантами норм мовленнєвого етикету сприяє успішності 

будь-якого комунікативного акту. 

Етикет завжди привертав увагу лінгвістів (В. Є. Гольдін, А. Г. Гурочкіна, 

О. М. Ільченко, В. І. Карасик, Ф. Пап, М. П. Фабіан, Н. І. Формановська), 

семіотиків (Г. Г. Почепцов, Т. В. Цив’ян), етнографів (А. К. Байбурін, 

А. Л. Топорков, С. Гірц), філософів (О. П. Проценко) та дослідників інших 

наукових сфер. На сьогодні посилюються увага дослідників до питань 

успішності комунікації в Інтернет-мережі (І. Ю. Алєксєєва, М. Б. Бергельсон, 
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Дж. Гаргано, С. Герінг, Д. Крістал, Д. Ленгфорд, С. Хембрідж, В. Ші), значно 

зросла кількість електронних проектів, присвячених нетикету, адже важливим є 

забезпечити доступ користувачів Інтернет-мережею до корисної інформації з 

метою підвищення ефективності їхньої діяльності. Нетикет стосується не тільки 

мовленнєвого спілкування у різних сферах віртуального простору, а й охоплює 

правила створення веб-сторінок, користування корпоративною мережею, 

принципи модерації чатів і форумів, а також інші технологічні, організаційні, 

етичні, правові та освітні питання, що разом складають мережеву етику [180]. 

Нетикет – це сукупність правил, сформованих на основі принципів 

загальнолюдської ввічливості, призначених регулювати комунікативну 

взаємодію у віртуальному просторі, сприяти успішності спілкування і 

створювати привабливий образ мовця [296; 180]. 

Мовленнєва норма спілкування – це комунікативні права й обов’язки 

особистості. Головною складовою мовленнєвої культури є національна 

культурно-мовленнєва традиція, яка реалізується в етичних принципах 

мовленнєвої комунікації, що описує їх реалізацію в тактиках і прийомах 

мовленнєвого використання в тих чи тих ситуаціях. В Інтернет-комунікації, як і 

в будь-якому виді комунікації, етикетне спілкування повинно стати 

основоположним видом комунікативної взаємодії комунікантів. 

Розглядаючи Інтернет-інтерв’ю як жанр Інтернет-дискурсу, необхідно 

виявити його етикетну складову. Етикетне спілкування – це спілкування, що 

регулює наші взаємодії в соціумі, складне та багатоаспектне явище. 

Р. А. Газізов розглядає етикет як комунікативний феномен і виділяє, передусім, 

етикет комунікативний, що виражається в усній та письмовій формах. Ми 

трактуємо комунікативний етикет як сукупність стандартизованих норм і 

правил соціальної поведінки в різноманітних суспільних сферах відповідно до 

соціальних приписів і вимог [36, с. 6]. 

У реальному житті кожна вихована людина щоденно й багаторазово 
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використовує у мовленні найбільш вживані вирази для привітання, подяки, 

вибачення, прощання з кимось тощо. У повсякденному спілкуванні люди не 

часто задумуються над тим, яку етикетну одиницю застосувати в певній 

комунікативній ситуації, оскільки процес вибору етикетних формул 

відбувається автоматично, на підсвідомому рівні. 

Осмислення проблем, пов’язаних з Інтернет-комунікацією, лише 

починається. Як відносно нове явище, Інтернет породжує велику кількість 

суперечливих питань й очікувань, що призводить до неоднозначності етичних 

оцінок цього феномену. У зв’язку із цим виникла очевидна необхідність 

створити віртуальну етику (нетикет), завданням якої повинна бути моральна 

оцінка процесів віртуальної комунікації, теоретичне обґрунтування етичних 

норм і принципів, що регулюють поведінку в Інтернет-просторі, і створення 

механізмів, які забезпечують дотримання цих норм і принципів [296]. 

У зв’язку з невизначеним характером Інтернет-комунікації, якій 

притаманна певна специфіка, уже з середини 1980-х років у мережі виникають 

спроби описати своєрідний кодекс поведінки Інтернет-користувача, що отримав 

назву нетикет (з англ. net ―мережа‖ + етикет; синонім: мережевий етикет) – 

правила поведінки, спілкування в Інтернет-мережі, традиції та культура 

Інтернет-суспільства, яких дотримується більшість. Найбільш поширене 

зведення цих правил створено у 1994 р. у просторі Інтернет та включає такі 

правила: 1) пам’ятайте, що ви говорите з людиною; 2) дотримуйтесь тих самих 

стандартів поведінки, що і в реальному житті; 3) пам’ятайте, у якій частині 

кіберпростору Ви знаходитесь: нетикет може змінюватися від ресурсу до 

ресурсу; 4) поважайте право на приватну переписку; 5) не зловживайте своїми 

можливостями; 6) учіться пробачати помилки іншим тощо. Як бачимо з 

наведеного переліку, незважаючи на унікальність Інтернет-комунікації, 

відносини між людьми все ж продовжують підпорядковуватися 

загальнолюдським моральними засадам, не враховуючи жодних змін у 
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спілкуванні чи в сучасному мовленні [112]. 

Разом із тим, поряд з універсальними етичними стандартами й правилами 

ввічливості, що можуть бути застосовані як до реального, так і віртуального 

спілкування, нетикет містить ряд специфічних норм, що обумовлені 

особливостями комунікативного каналу. Наприклад, під час переписки не 

рекомендується писати повідомлення великими літерами (це є еквівалентним 

крику), експериментувати з шрифтами, зловживати ―смайлами‖ (спеціальні 

позначення, що слугують для вираження емоцій) [296]. Варто також 

висловлювати свої думки точно, грамотно та по можливості лаконічно, 

уникаючи двозначних формулювань. Не допускається розповсюдження 

―спаму‖, тобто будь-якої незатребуваної кореспонденції, зокрема реклами [282]. 

Принцип ―загальнодоступності‖ є одним із головних принципів 

інформаційного суспільства, він гарантує право громадян на комунікацію і 

передбачає доступність будь-якої інформації в будь-якій суспільній сфері для 

кожного суб’єкта комунікації. Принцип ―збереження таємниці приватного 

життя‖ виражає право людини на автономію і свободу в приватному житті, 

право на захист від вторгнення в нього інших людей і органів влади. Саме тому 

однією з головних моральних норм творців і користувачів інформаційних 

систем є дотримання конфіденційності довіреної інформації [282]. 

Дотримуючись названого принципу в Інтернет-просторі, ми зберігаємо 

право власності на інформацію і норми авторського права. Дотримання 

зазначених прав забезпечується рядом таких принципів, як свободи слова, 

толерантності (повага іншої думки), люб’язності (що передбачає дотримання 

норм мережевого етикету), точності (заснований на дотриманні інструкцій з 

експлуатації інформаційних систем) тощо. На жаль, доводиться констатувати, 

що досить часто як спеціалісти, так і користувачі порушують норми мережевої 

етики. Наприклад, роблять спроби несанкціонованого доступу в захищені 

інформаційні системи і впливу на них, розповсюджують програми-віруси, 



48 

 

 

публікують у мережі Інтернет документи неприйнятного змісту, 

використовують ―зламане піратами‖ програмне забезпечення. Саме тому 

роз’яснення і пропагування принципів мережевої етики стає однією з 

найактуальніших задач інформаційного суспільства [36]. 

Говорячи про Інтернет-інтерв’ю, ми проектуємо реальне спілкування на 

спілкування віртуальне, тобто можемо провести аналогію між Інтернет-

інтерв’ю та усною бесідою. Зазначимо, проведене дослідження вказує, що у 

такому виді комунікації як Інтернет-інтерв’ю, спілкування виключає 

підкреслену (підвищену) ввічливість: 

(13) Interviewer: Hello! 

Respondent: Long time since I‟ve seen you! 

Interviewer: So glad to see you! 

Respondent: How is it going? Are you gonna try to make me cry? 

Interviewer: No. Don‟t worry! (laughing together) [gUrl.com; Taylor Swift on 

her Style Icons and Biggest Fashion Regret]. 

У більшості випадків виявлено нейтрально-нормативну форму ввічливості 

з боку інтерв’юера й респондента, рідше неввічливість з боку респондента, а з 

боку аудиторії інколи можна простежити як неввічливість, так і грубість. Так, в 

одному з Інтернет-інтерв’ю респондент, відповідаючи на запитання своєї 

прихильниці, зазначає, що у повсякденному житті стикається з грубістю й 

ненавистю в соціальних мережах зі сторони осіб, що не є фанатами її творчості. 

(14) Interviewer: @BeautySelenita asks “How do you handle all of the hate you 

get?” 

Respondent: That‟s pretty honest. I don‟t really… I mean I try my hardest not to 

pay attention to it. Honestly, I have such incredible fans that leave me such really 

sweet messages and I have thousands of wonderful comments and like one bad 

comment. So, it‟s really not anything that ruins my day. But I will say this… My 

favorite thing in an entire world is when someone leaves really bad comment and you 
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click on it and they followed me. That‟s my favorite. I don‟t understand that at all. 

Whatever they wanna put their energy into, that‟s their decision. And it‟s obviously 

me [Seventeen Magazine; Selena Gomez Answers Fan Questions]. 

Говорячи сьогодні про норми мовленнєвого нетикету у віртуальній 

комунікації Інтернет-інтерв’ю, ми можемо із впевненістю стверджувати, що 

мережа Інтернет впроваджує нові стереотипи міжособистісної мовленнєвої 

поведінки, а також нову форму існування самого мовлення і комунікації 

загалом [176]. Новий стиль життя потребує трансформації старих мовленнєвих 

засобів або ж упровадження нових. Так, наприклад, сленг, стаючи 

загальновживаною лексикою серед користувачів мережі Інтернет, наближає 

віртуальну комунікацію до усного розмовного мовлення. 

Отже, нетикет є новою нормою існування комунікації загалом та Інтернет-

комунікації зокрема. Нетикетом називають сукупність правил, що націлена на 

встановлення гармонійної мовленнєвої взаємодії між комунікантами в рамках 

Інтернет-дискурсу, сприяння успішності спілкування і створення позитивного 

образу мовця. 

1.3. Учасники Інтернет-інтерв’ю  

1.3.1. Принципи взаємодії комунікантів в Інтернет-інтерв’ю. У процесі 

створення Інтернет-інтерв’ю інтерв’юер та респондент спільно формують жанр 

Інтернет-інтерв’ю, реалізують комунікативні наміри, осмислені чи інтуїтивні, 

що визначають внутрішню програму мовлення та спосіб її втілення, а також 

прагматичні настанови, що націлені на досягнення ефекту впливу на 

інтелектуальну й емоційну сфери іншого комуніканта й аудиторії. В Інтернет-

інтерв’ю інтерв’юер та респондент – колективні автори, які мовленнєво 

взаємодіють один з одним. Проте провідна роль, все ж таки, належить 

інтерв’юеру, адже саме він задає тон комунікативної взаємодії. Інтерв’юер 
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втілює інтереси аудиторії, якщо він правильно змоделює когнітивну структуру 

аудиторії, то це допоможе досягнути успіху [55]. 

У жанрі Інтернет-інтерв’ю мовленнєва ініціатива належить інтерв’юеру. 

Його основне завдання – сприяти максимально повному, логічному та 

послідовному розкриттю теми бесіди з респондентом. В Інтернет-інтерв’ю 

інтерв’юер завжди бажає отримати якнайбільше інформації від респондента з 

метою максимального задоволення інтересу аудиторії, адже саме респондент є 

основним носієм інформації. Проте, на сучасному етапі з’являються тенденції 

щодо нестандартної побудови Інтернет-інтерв’ю. Інтерв’юер прагне стати 

рівноправним учасником бесіди, створити власний імідж, привернути увагу до 

своєї особистості й професійної діяльності. Як особистість інтерв’юер має змогу 

виділитися й проявити себе, використовуючи авторське вступне й заключне 

слово. Образ інтерв’юера необхідний і важливий для створення яскравого 

портрета й розкриття образу респондента [271]. 

Завданням інтерв’юера є не лише вести бесіду з респондентом. Інтерв’юер 

повинен налаштувати інших комунікантів на мовленнєвий контакт, обрати 

форму спілкування, задати бесіді тональності [128]. Позиція інтерв’юера 

вимагає обов’язкового встановлення довірливих стосунків з іншими 

комунікантами. Інтерв’юер повинен виявити живий інтерес до особистості 

респондента, а не розглядати його лише як джерело інформації. 

Професійний інтерв’юер повинен володіти такими особистісно-

професійними якостями, як комунікативна компетенція, ―відчуття часу‖ та 

уміння бачити перспективу розгортання подій, щирість, доброзичливість, 

уміння володіти емоціями, а також уміння мислити оригінально, об’єктивно й 

аргументативно. 

Суспільство й особливості журналістської професії вимагають, щоб 

інтерв’юер оволодів комунікативною компетенцією, що визначається як 
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сукупність досвіду, комунікативних знань, умінь, навичок, які сприяють 

професійному та особистому вираженню інтерв’юера [223]. 

Інтернет-інтерв’ю передбачає здатність встановлення контакту з 

респондентом, проникнення в його внутрішній світ, отримання інформації та 

даних, що є необхідними для реалізації поставлених завдань. Інтернет-інтерв’ю 

вимагає серйозної підготовчої роботи. Під час бесіди, інтерв’юер повинен 

правильно ставити запитання, встановлювати контакт з респондентом, проте не 

має забувати про критичне ставлення до отриманої інформації. 

Для скорочення соціокультурної, вікової та гендерної дистанції, що 

сприятиме підвищенню продуктивності бесіди, інтерв’юер та респондент 

повинні бути максимально наближеними один до одного відповідно до віку, 

мати подібне соціокультурне походження. У випадку, коли дослідження 

стосується гендерної проблематики, то статева приналежність інтерв’юера може 

вплинути на щирість, ступінь розкриття відповіді респондентом. У випадку, 

коли респондентом є молода особа, інтерв’юером варто обрати особу, що є 

наближеною за віком, адже вікова різниця може вплинути на щирість та 

повноту розкриття поставленого запитання [142]. 

Інтерв’юер повинен також бути особою ерудованою, володіти знаннями у 

сфері своєї спеціалізації, а також постійно поновлювати знання новою 

різносторонньою інформацією. Для інтерв’юера безумовно важлива підготовка 

до кожного окремо взятого Інтернет-інтерв’ю. Обізнаність щодо предмета 

бесіди з респондентом допоможе зробити Інтернет-інтерв’ю змістовним та 

проникнути в саму суть проблеми. Упевненість інтерв’юера під час бесіди 

значно підвищить інформаційну насиченість Інтернет-інтерв’ю та справить 

враження на респондента. 

Інтерв’юер повинен знати досконало предмет майбутньої бесіди, а не 

просто робити вигляд, що знає. Разом із вивченням предмету й теми Інтернет-

інтерв’ю необхідно зібрати максимальну кількість інформації щодо самого 
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респондента: факти з його біографії, погляди, позиції, особисті якості, звички, 

особливості характеру, що якимось чином можуть вплинути на хід бесіди. 

Таким чином, професійний інтерв’юер повинен володіти такими 

особистими якостями, як відповідальність, компетентність, організованість у 

роботі; комунікабельність, уміння швидко налагоджувати контакт з людьми, 

здатність викликати довіру і створювати сприятливу атмосферу для комунікації; 

тактовність, доброзичливість, терпимість; гарні манери та охайний зовнішній 

вигляд. 

Респондент, який разом із інтерв’юером є активним учасником Інтернет-

інтерв’ю, у ході бесіди відповідає на запитання і реагує на репліки інтерв’юера, 

при цьому він може значною мірою нав’язати свій сценарій розгортання бесіди 

інтерв’юеру. Респондент характеризується своєю соціальною позицією, своїм 

фондом знань й інтересів. Інтернет-інтерв’ю створює певне поле для 

самопрезентації респондента, тому він намагається чітко представити свою 

позицію за відношенням до предмета бесіди, підвищити ступінь популярності 

своєї особистості й виду діяльності. Формат Інтернет-інтерв’ю передбачає для 

респондента реагуючу роль, проте він може досить активно впливати на хід 

бесіди. 

В Інтернет-інтерв’ю інтерв’юер намагається зробити акцент на 

неординарність респондента, риси, що виділяють його з числа інших. Інтернет-

інтерв’ю націлене на створення яскравого емоційно-психологічного портрету 

респондента, адже великий відсоток запитань має особистий характер. Поряд із 

інформацією особистого характеру, респонденти також представляють 

аудиторії інформацію суспільного й професійного характеру. 

Інтернет-інтерв’ю для респондента є можливістю опублікувати власну 

точку зору щодо якоїсь проблеми, засобом підвищення власної популярності 

серед широкої аудиторії чи засобом просування продукту власної професійної 

діяльності. 
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Для участі в Інтернет-інтерв’ю, у ролі респондентів зазвичай запрошують 

людей, що є цікавими особистостями та зуміли досягти певних успіхів. Саме за 

допомогою респондентів, які є відомими особистостями й авторитетами для 

певної аудиторії, інтерв’юери Інтернет-інтерв’ю намагаються вплинути на 

поведінку цільової аудиторії та просувати власну ідеологію. 

Отже, детальне вивчення комунікативних ролей комунікантів Інтернет-

інтерв’ю дало нам можливість зробити висновок, що інтерв’юер та респондент – 

колективні автори, які реалізують комунікативні наміри та прагматичні 

настанови відносно один одного та аудиторії. Мовленнєва ініціатива в Інтернет-

інтерв’ю належить інтерв’юеру, адже його головне завдання – максимально 

повно розкрити тему бесіди з респондентом, а респондент, своєю чергою, має 

реагуючу роль, проте може досить активно впливати на хід бесіди. Образ 

інтерв’юера важливий для створення яскравого портрета й розкриття образу 

респондента. 

1.3.2. Фактор адресата в англомовному Інтернет-інтерв’ю. Активний, 

динамічний, вмотивований, цілеспрямований характер людської діяльності 

дозволяє припустити, що взаємодія адресата й адресанта в засобах масової 

інформації, зокрема в Інтернет-інтерв’ю, – це інтерактивний процес, у якому 

адресат не просто пасивно сприймає подану інформацію, а й активно її 

інтерпретує [157, с. 146]. 

Основна причина створення Інтернет-інтерв’ю – задовольняти потреби, 

утримувати увагу вже наявної та привертати увагу потенційної аудиторії 

Інтернет-журналів [253]. Реалізація авторського задуму Інтернет-інтерв’ю 

безпосередньо пов’язана з образом адресата. На сучасному етапі розвитку 

жанру Інтернет-інтерв’ю саме адресат є формою мислення автора 

повідомлення – адресанта [290]. Адресат із його власними типологічними 

характеристиками є визначальним фактором для добору мовних засобів й 
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принципів творення дискурсу. Саме цим і можна пояснити той факт, що 

дослідники сучасних медіа все більше уваги приділяють образу адресата. 

Звернення до кожної з груп аудиторії потребує від адресанта особливого 

способу побудови висловлювання й особливого положення, в яке він себе 

ставить по відношенню до інших комунікантів, та сприяє кращому 

встановленню контакту зі ―своєю‖ аудиторією [290, с. 25]. 

Здійснюючи мовленнєві акти можна певним чином впливати на адресата – 

переконати, викликати занепокоєння, розважити, налякати тощо. Слова 

здійснюють певний вплив на почуття, думки чи дії аудиторії, мовця чи інших 

осіб. Це може бути розрахований, навмисний, ціленаправлений ефект [78, 

с. 194]. 

Спілкування комунікантів й аудиторії за посередництвом Інтернет-

журналів та Інтернет-інтерв’ю – це спілкування однодумців. Наявність єдності в 

обговоренні відповідних тем є дуже важливим. Адже зміст висловлювання 

адресанта, який буде різко контрастувати із системою цінностей адресата, може 

викликати в останнього позицію контрастної настанови, тобто несприйняття 

життєвої позиції, моделі світу чи ціннісної орієнтації, що нав’язує адресант [78, 

с. 197–198]. 

Знайти спільну мову з аудиторією – це виявити готовність до використання 

стандарту, що вироблений для досягнення цілей, які об’єднують певний 

різновид суспільно значимих мовних сфер [30, с. 63]. Проте масовий характер 

інформації зовсім не виключає задоволення індивідуальних потреб 

комунікантів. Сучасне уявлення про масові комунікації включає також 

задоволення інформаційних, пізнавальних, естетичних та інших потреб, які є 

запорукою успішної комунікації. 

Інтернет-інтерв’ю як особливий жанр Інтернет-дискурсу має свій жанрово 

закріплений набір типових тем, які обговорюються у студії залежно від 

соціальної ролі, статусу, професії респондента (актор, співак, письменник, 
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професіонал у якійсь галузі, цікава особистість і т.д.). 

Від респондента Інтернет-інтерв’ю очікують отримати інформацію про 

певну подію, розповідь про те, як себе поводили дійові особи. Аудиторію також 

цікавлять власні враження респондента та його оцінка з огляду на сьогоднішній 

день. Респондент відповідає на поставлені запитання, враховуючи той факт, що 

це Інтернет-інтерв’ю призначене для перегляду цільовою аудиторією [118]. 

Незважаючи на те, що аудиторія не фізично присутня під час інтерв’ю, для 

досягнення успіху поміж аудиторії інтерв’юеру та респонденту необхідно 

враховувати факт їхнього існування. 

Фактор множинного адресата враховується інтерв’юером під час 

організації змістової сторони Інтернет-інтерв’ю. Звернення до множинного 

адресата виражається у мовленні інтерв’юера за допомогою : 

1) етикетних формул подвійного привітання: 

(15) Good evening! Welcome to Teen Vogue cover shoot! – звернення до 

аудиторії, Hello, Miley! We are glad having you today with us! – звернення до 

респондента [Teen Vogue Magazine; Miley Cyrus. Seventeen Cover Cam]; 

2) обов’язкового представлення аудиторії запрошеного гостя, 

респондента Інтернет-інтерв’ю: 

(16) Everybody knows Taylor Momsen from “Gossip Girl”. But for real Taylor 

is a rock-n-roll girl, she has a great band “The Pretty Reckless” [Seventeen 

Magazine; Go Behind-the-Scenes of Taylor Momsen’s Cover Shoot]; 

3) метатекстових маркерів, що виділяють початок, кінець, зміну теми: 

(17) I‟d like to start our interview with the question that interests your fans most 

of all; 

(18) The next thing that we would like to hear from you is …; 

(19) I have tons of questions to ask you, but that will be the last one [Seventeen 

Magazine; uStream chat with Victoria Justice]. 

Усі названі засоби експлікації адресатності зазвичай починають чи 
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закінчують обговорення міні-тем, на які поділяється Інтернет-інтерв’ю, тим 

самим орієнтують аудиторію Інтернет-інтерв’ю в структурі діалогу, 

полегшуючи його сприйняття та розуміння. 

Для того, щоб включити аудиторію в процес обговорення, інтерв’юер 

використовує спеціальні мотивуючі запитання, що містять інформацію для 

аудиторії: 

(20) Very soon we will see the new and the final film about Harry Potter. Are 

you planning to continue your career afterwards? [Teen Vogue Magazine; Harry 

Potter Premiere Interview]. 

Маніпулятивні питання задають із метою нав’язати респонденту свою 

думку щодо апеляції до понять, що мають певну оцінку в стандартній картині 

світу. Мета таких запитань – дати аудиторії еталон для порівнянь, щоб вони 

мали змогу порівняти індивідуальне на фоні типового, одиничне на фоні 

загального тощо [290]: 

(21) You are always looking exquisite on the Red Carpet. You became a style 

icon for millions. What helps you choosing a dress for an event? [Teen Vogue 

Magazine; On the Red Carpet With the Stars of Eclipse]. 

Для того, щоб донести до аудиторії інформацію в доступній та найбільш 

повній формі, інтерв’юер зазвичай використовує уточнюючі запитання, чи 

інтерпретуючі репліки, що виражають розуміння попередньої репліки 

респондента. Ці запитання та репліки допомагають аудиторії точніше зрозуміти 

зміст того, що сказав респондент. Інтерв’юер інтерпретуючі репліки 

використовує найчастіше в таких випадках: 1) респондент говорить багато, але 

незрозуміло (або занадто конкретно, або занадто абстрактно), відхиляється від 

прямої відповіді; 2) респондент має певні труднощі у доборі слів для опису 

ситуації [118]. 

Найчастіше інтерпретуючі репліки вводяться за допомогою резюмуючих 

виразів (so, thus, in short, consequently), пояснювальних виразів (in other words, 
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thus, this means that …), виразів, які просять підтвердження правильного 

розуміння (If I understand you correctly, So you are telling us that …). 

Інтерв’юер організовує також пряме спілкування між респондентом та 

аудиторією. При цьому інтерв’юер надає слово аудиторії, відбувається 

спілкування через посередника, комп’ютерний засіб та мережу Інтернет. У 

цьому випадку аудиторія може задати своє запитання гостю у студії, 

респонденту, за посередництвом блогу, чату чи відео-зв’язку. Наведемо 

можливі звернення респондента Інтернет-інтерв’ю безпосередньо до аудиторії: 

(22) Teen Vogue is doing an interview with Selena Gomez today, so we‟d love to 

get your questions for her. James F is asking a question. We‟ve all been 

wondering …[ Teen Vogue Magazine; Selena Gomez Answers Fan Questions].  

Варто наголосити, що вся структура Інтернет-інтерв’ю підпорядкована 

фактору адресата – починаючи із фази вступу в контакт інтерв’юера із 

респондентом до організації змістової сторони діалогу на рівні добору тем бесіди 

та способів їх обговорення. Спілкування в рамках Інтернет-інтерв’ю є 

інтерактивним процесом. Воно складається із безпосереднього спілкування між 

інтерв’юером і респондентом у студії, та спілкування комунікантів із аудиторією. 

Інтерв’юер і респондент постійно звертаються до аудиторії, адже пам’ятають, що 

найперше Інтернет-інтерв’ю створюється для аудиторії. Фактор множинного 

адресата враховується інтерв’юером при організації змістової сторони Інтернет-

інтерв’ю. Теми Інтернет-інтерв’ю також добираються таким чином, щоб 

задовольнити потреби потенційного отримувача інформації, беручи до уваги 

спільність когнітивних установок, а також мовні засоби, що визначають манеру 

мовлення, систему аргументацій, систему виражальних мовних засобів і 

визначаються особливостями мовленнєвої поведінки соціальної групи, на яку 

орієнтується мовець. 
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1.4. Методологія та методика дослідження 

Із метою отримання об’єктивних результатів ми використали в роботі 

низку методів і прийомів. У наукових дослідженнях існує чітка диференціація 

між поняттями ―метод‖, ―методика‖ та ―методологія‖. 

Методологією називають спосіб пізнання й осмислення об’єктивної 

дійсності, процесів формування та впорядкування внутрішнього рефлективного 

досвіду людини. Методологія не лише визначає світоглядну позицію 

дослідника, а й має певний вплив на розуміння природи об’єкта дослідження, 

зіставлення предмета, об’єкта і суб’єкта дослідження, встановлення науковцем 

узагальненої стратегії вивчення об’єкта тощо. [163, с. 12]. Отож, методологія – 

науково обґрунтована концепція проведення дослідження, яка забезпечує 

отримання точної, об’єктивної й систематизованої інформації про процеси та 

явища оточуючого світу [168, с. 5]. 

Будь-яка методологічна база ґрунтується на наукових парадигмах і теоріях, 

у рамках яких виробляються відповідні методи. Методологічною базою нашого 

дослідження є антропоцентрична наукова парадигма, у центрі уваги якої 

знаходиться людина та її мова. 

Поняття “методика” тісно пов’язане з методологією дослідження; це 

система правил застосування методів, свідоме та правильне використання яких 

є запорукою одержання нових знань [168, с. 13]. 

Метод – це система правил і прийомів, підходів до вивчення явищ і 

закономірностей природи, суспільства й мислення; спосіб досягнення певних 

результатів у пізнанні й практиці, тобто спосіб організації теоретичного й 

практичного освоєння дійсності [104]. 

Усі методи дослідження поділяють на загальнонаукові й 

спеціальнонаукові. До загальнонаукових належать методи, що ґрунтуються на 

знанні універсальних законів пізнання природи, суспільства й мислення 
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(спостереження, індукція, дедукція, гіпотеза, аналіз, синтез, порівняння, 

ідеалізація, експеримент, формалізація, моделювання тощо). Протягом історії 

розвитку лінгвістика створила власні методи дослідження. Таким чином, 

лінгвістичними методами дослідження є шлях пізнання й тлумачення 

різноманітних мовних явищ, що реалізуються в певній системі логічних, 

послідовних дій науковця з метою збору, обробки, узагальнення фактів у ході 

лінгвістичних досліджень. Будь-який із методів лінгвістичного дослідження 

зумовлений метою, завданнями й аналізованим матеріалом дослідницької 

роботи [21; 139]. 

У нашому дослідженні застосовано комплекс методів, який дозволив 

повною мірою здійснити опис дискурсивних й прагматичних особливостей 

англомовного Інтернет-інтерв’ю. 

На першому етапі дослідження здійснено аналітико-критичний огляд 

релевантних за тематикою наукових праць, розкрито специфіку й природу 

сучасного англомовного Інтернет-інтерв’ю як жанру Інтернет-дискурсу, 

з’ясовано його місце серед інших типів дискурсу, описано структурно-

композиційну організацію Інтернет-інтерв’ю, розкрито особливості 

застосування нетикету Інтернет-дискурсу, окреслено ролі комунікантів, описано 

специфіку впливу фактора адресата на перебіг Інтернет-інтерв’ю. 

На цьому етапі ми застосували описовий і порівняльний методи, що 

допомогли нам виділити основні типи дискурсу й визначити їхні спільні й 

відмінні риси, класифікації у лінгвістиці. Метод узагальнення (генералізації) 

дозволив систематизувати всі наявні підходи до вивчення дискурсу; 

інтерпретувати досліджувані поняття та явища. 

Завдяки методу структурного аналізу ми дослідили елементи Інтернет-

інтерв’ю та їх взаємозв’язок. Інтернет-інтерв’ю у цьому випадку розглядається 

як цілісна функціональна система, у якій усі елементи й частини зіставляються 

й взаємопов’язані [115]. 
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Окрім того, на цьому етапі ми застосували загальнонаукові методи: 

індукцію, дедукцію, аналіз, синтез для вивчення теоретичних понять відповідно 

до попередньо поставлених завдань, узагальнення наукових теорій і концепцій, 

та формулювання висновків. 

На другому етапі дослідження ми виявили вікові та гендерні особливості 

мовлення комунікантів, розкрили особливості ціннісної картини світу підлітків, 

розкрили природу понять ―комунікативна стратегія‖ і ―комунікативна тактика‖, 

виявили й описали найбільш часто реалізовані в Інтернет-інтерв’ю 

комунікативні стратегії і тактики комунікантів. 

Метод дискурсивного аналізу з урахуванням соціолінгвістичного підходу 

допоміг у встановленні основних дискурсивних параметрів мовленнєвої 

взаємодії комунікантів Інтернет-інтерв’ю, виявленні комунікативних стратегій і 

тактик в комунікативних ситуаціях [169]. 

Метою дискурсивного аналізу є всебічний опис і характеристика мовної 

комунікації із врахуванням когнітивних, соціальних, культурних, психологічних 

та інших чинників. В основі дискурс-аналізу знаходиться поняття інтеракції, 

соціальної взаємодії. При цьому акцент ставиться на взаємозв’язок між 

мовленнєвими діями та соціокультурним контекстом [94]. 

Дискурс-аналіз ми використали для визначення характерних особливостей 

функціонування англомовного Інтернет-інтерв’ю. У ході дослідження розкрито 

процес мовленнєвої взаємодії комунікантів у Інтернет-інтерв’ю, виявлено 

функції та ролі комунікантів, описано обставини спілкування й типологію ознак 

жанру Інтернет-інтерв’ю. Застосовуючи метод дискурс-аналізу ми описали 

процес мовленнєвої взаємодії комунікантів в Інтернет-інтерв’ю: від замислу, 

конструювання, вибору елементів референтної ситуації до їх мовленнєвого 

вираження, що згодом підлягає інтерпретації аудиторією. 

Метод контекстуального аналізу, який ми застосували, призначений для 

ідентифікації лінгвістичних особливостей мовлення підлітків; для тлумачення 
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значень мовних одиниць у контексті, що дає змогу визначити вплив 

соціокультурних чинників на вибір мовних засобів при інтерпретації [115]. Ми 

проаналізували явища та чинники, що мають вплив на формування 

комунікативного процесу Інтернет-інтерв’ю. 

Доволі поширеним під час вивчення дискурсів є використання методу 

соціолінгвістичного аналізу. Відповідно до цього підходу, дискурс – це 

комунікація людей, що розглядається з точки зору їх приналежності до певної 

соціальної групи чи стосовно певної типової мовленнєво-поведінкової 

ситуації [61]. Використання методу дозволяє детально дослідити вплив 

соціальних чинників на мову і мовних чинників на суспільство, що відбувається 

в жанрі Інтернет-інтерв’ю. Основними питаннями соціолінгвістичного опису є 

соціальна диференціація мови: мова і нація, мова і суспільство, мова і культура, 

мовна політика тощо. [27]. Ми проаналізували влив на мовлення комунікантів 

таких соціальних чинників як вік і гендер. 

Метод конверсаційного аналізу ми застосували з метою ідентифікації 

лінгвістичних особливостей мовлення підлітків; тлумачення значень мовних 

одиниць у контексті з метою виявлення впливу соціокультурних чинників на 

вибір мовних засобів при інтерпретації [268, с. 169]. 

На третьому етапі нашого дослідження ми визначили та описали 

стратегічний і тактичнй арсенал респондентів Інтернет-інтерв’ю у визначених 

комунікативних ситуаціях. 

Будь-яка мовленнєва діяльність не повинна протиставлятися іншим видам 

людської діяльності, вона повинна вивчатися у поєднанні значення й форми. 

Саме метод прагматичного аналізу досліджує цілі, комунікативні дії та 

особливості мовленнєвої поведінки учасників комунікації в умовах 

комунікативної ситуації; розкриває внутрішні закономірності, яким підкорюється 

вибір і вживання лексичних одиниць в комунікативних ситуаціях [278]. 
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За допомогою методу суцільної вибірки ми здійснили відбір матеріалу 

наукової розвідки. Своєю чергою, метод кількісних підрахунків уможливив 

фіксацію кількісних показників застосування комунікативних стратегій і тактик 

у комунікативних ситуаціях та їх подальшу інтерпретацію. Підрахунки велися 

на кожному етапі аналізу й систематизації досліджуваного емпіричного 

матеріалу. 

Отже, ми вважаємо, що застосування найбільш відповідної комплексної 

методики на всіх етапах дослідження дозволило нам виявити та описати 

дискурсивні та прагматичні особливості англомовного Інтернет-інтерв’ю з 

урахуванням фактора віку та гендеру комунікантів, а також намітити 

перспективні напрями подальших наукових пошуків. 
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Висновки до розділу 1 

 

Дискурс – це складний соціолінгвістичний феномен сучасного 

комунікативного середовища, комплексна комунікативна подія, що відбувається 

між мовцем та слухачем (співрозмовником) й інтерпретується реципієнтами, 

зумовлена різними чинниками (соціальними, культурними, етнічними тощо), 

що опосередковують спілкування й розуміння.  

Аналіз Інтернет–дискурсу дозволив виділити його основні конститутивні 

ознаки: 1) спілкування у всесвітній мережі Інтернет; 2) віртуальність; 

3) дистантність; 4) опосередкованість спілкування за допомогою технічного 

засобу; 5) високий ступінь проникності; 6) наявність гіпертексту; 7) відносне 

статусне рівноправ’я учасників комунікації; 8) об’єднання буквених, образно-

зорових і образно-слухових компонентів; 10) об’єднання й комбінування різних 

типів дискурсу та жанрів; 11) використання ―смайлів‖ для передачі почуттів, 

емоцій, міміки; 12) дотримання специфічної комп’ютерної етики (нетикету); 

13) мультимедійність; 14) інтерактивність. 

Інтернет-інтерв’ю є жанром Інтернет-дискурсу змішаного типу, що 

актуалізується в Інтернет-просторі та призначене для представлення масовій 

аудиторії. Інтернет-інтерв’ю – частина Інтернет-дискурсу, а отже наділене 

такими ж дискурсивними властивостями (віртуальністю, глобальністю, 

дистантністю, усною та письмовою формами існування, орієнтованістю на 

адресата, контекстно-ситуативна обумовленість). Інтернет-інтерв’ю має такі 

відмінні риси, що характерні для масмедійного дискурсу: діалогічність, 

інформативність, інтерактивність, дистантність, опосередкованість спілкування, 

об’єднання літерних, образно-зорових, образно-слухових компонентів, високий 

ступінь проникності.  

Інтернет-інтерв’ю вирізняється чіткою структурно-композиційною 
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організацією. Структура Інтернет-інтерв’ю представлена зачином, основною 

частиною й кінцівкою. До завдань першого етапу мовленнєвої комунікації 

(зачин) належать: визначення ситуації комунікації, вибір 

контактовстановлюючої теми, ідентифікація комунікантів, звернення уваги 

адресата до інформації, що передається. До завдань другого етапу (основна 

частина), що є етапом підтримання мовленнєвої комунікації, належать: 

організація передачі та прийому повідомлення протягом усього процесу 

комунікації, стимулювання процесу спілкування зі сторони обох комунікантів, 

їх активності, забезпечення альтернації (чергування реплік комунікантів), 

здійснення контролю розуміння повідомлення та зворотного зв’язку, управління 

змістовною стороною мовленнєвого спілкування. До завдань завершального 

етапу мовленнєвого спілкування (кінцівка) відносять: організацію факту 

розставання, завершення мовленнєвого спілкування, встановлення можливості 

нової зустрічі, контакту, зміцнення відносин, обґрунтування причин 

розставання, побажання удачі, успіху і т.д. Факультативними композиційними 

складовими Інтернет-інтерв’ю є ввідне і заключне слово інтерв’юера – художнє 

оздоблення, визначення інтонаційного розв’язання чи завершення бесіди. 

Визначальним для ходу Інтернет-інтерв’ю є підготовка інтерв’юера до 

майбутньої бесіди, яка включає такі етапи: визначення предмета і цілей 

Інтернет-інтерв’ю, характеру необхідної отримуваної інформації; наведення 

довідки про респондента; складання орієнтовного списку запитань; 

домовленість про проведення Інтернет-інтерв’ю. 

Інтернет-комунікації притаманні певні норми й правила, а їх дотримання 

сприяє успішності будь-якого комунікативного контакту. Правила поведінки, 

спілкування в Інтернет-мережі, традиції та культура Інтернет-суспільства, яких 

дотримується більшість, називають нетикетом. Нетикет – це сукупність правил, 

що націлена на встановлення гармонійної мовленнєвої взаємодії між 

комунікантами в рамках Інтернет-дискурсу, сприяння успішності спілкування і 
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створення позитивного образу мовця. 

У дискурсі Інтернет-інетрв’ю мовленнєва ініціатива належить інтерв’юеру. 

Саме він задає тон комунікативної взаємодії та втілює інтереси аудиторії. Проте 

існує тенденція до урівняння ролей інтерв’юера та респондента. Інтерв’юер 

прагне створити власний імідж, привернути увагу до власної особистості й 

професійної діяльності. У процесі створення Інтернет-інтерв’ю образ 

інтерв’юера необхідний і важливий для створення яскравого портрета й 

розкриття образу респондента. 

Респондент – активний учасник Інтернет-інтерв’ю, який характеризується 

соціальною позицією, фондом знань та інтересів. Інтернет-інтерв’ю створює 

певне поле для самореалізації респондента. Формат Інтернет-інтерв’ю 

передбачає для респондента реагуючу роль, проте він може досить активно 

впливати на хід бесіди. 

Уся структура Інтернет-інтерв’ю підпорядкована фактору множинного 

адресата. Спілкування в рамках Інтернет-інтерв’ю є інтерактивним процесом, 

адже воно складається з безпосереднього спілкування між інтерв’юером і 

респондентом у студії, а також спілкування комунікантів із аудиторією. Фактор 

множинного адресата враховується інтерв’юером під час організації змістової 

сторони Інтернет-інтерв’ю. Теми Інтернет-інтерв’ю обирають для задоволення 

потреб потенційного отримувача інформації, беручи до уваги спільність 

когнітивних установок та мовних засобів, що визначають манеру мовлення, 

систему аргументацій, систему виражальних мовних засобів і вирізняються 

особливостями мовленнєвої поведінки соціальної групи, на яку орієнтується 

комунікант. 

Основні положення розділу відображено в публікаціях автора [186; 209; 

210; 211; 213]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ІНТЕРНЕТ-ІНТЕРВ’Ю, ДЕТЕРМІНОВАНОГО 

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИМИ ФАКТОРАМИ “ВІК” ТА “ҐЕНДЕР” 

 

2.1. Соціолінгвістичні характеристики учасників англомовного 

Інтернет-інтерв’ю 

2.1.1. Вікові особливості мовлення комунікантів англомовного 

Інтернет-інтерв’ю 

2.1.1.1.  Мовлення підлітків в Інтернет-інтерв’ю. Вікові особливості 

комунікантів є важливими факторами, що безпосередньо впливають на 

організацію їхнього мовлення. Також вік – це фактор, який вказує на специфіку 

соціальної організації мовлення комунікантів. Вік асоціюється із рольовою 

структурою в певній соціальній групі, вибором комунікантом певних засобів 

комунікації і тональності. 

Вивчення вікових особливостей комунікантів необхідне, адже дає нам 

зрозуміти про володіння мовою, власне мову та її функціонування в 

мовленнєвій діяльності; про становлення психологічних, пізнавальних процесів, 

їхню побудову. Окрім того, вивчення мовленнєвої поведінки представників 

різноманітних вікових категорій дозволяє визначити їхній рівень сформованості 

комунікативної компетенції, а також дізнатися про людину взагалі [38]. 

У психологічному словнику поняття ―вік‖ – ―обмежений відносними 

хронологічними межами період у фізичному та психічному розвитку 

людини‖ [155]. Варто зазнчити, що досі не вироблено єдиної універсальної 

градації суспільства відповідно до вікового критерію, хоча питання вікової 

періодизації не раз ставало предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних 

науковців (Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв, А. К. Маркова, Д. Б. Ельконін, 

N. Coupland, H. Helfric, Ch. Hockett, J. Labov). 
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У стислій медичній енциклопедії вікові групи розділено на 12 категорій, 

починаючи з першого дня життя і до 90 років [202]. Енциклопедія ―Britanтica‖ 

презентує таку вікову періодизацію: дитинство – до 12 років, підлітковий вік – 

13-18 років, молодість – 19-35 років, зрілий вік – 35-55 років. Похилий вік не 

виокремлено, а зараховано до старості, яка починається з 65 років [300]. 

Максимально деталізована періодизація дітей і підлітків, представлена 

сучасними психологами. Вони виділили п’ять вікових груп: переддошкільний 

вік, дошкільний, молодший шкільний, підлітковий (період першої юності) і 

період другої юності [31; 34; 41]. 

У соціолінгвістиці вік мовця є одним із параметрів дослідження соціальних 

відмінностей у функціонуванні мови [27, с. 80]. Соціолект – засіб фіксації 

культуро специфічних концептів підліткового буття. Таким чином, моральні, 

матеріальні, естетичні, пізнавальні цінності підліткового середовища знаходять 

втілення в лексикалізованій формі. 

Нові форми суспільних відносин певним чином віддзеркалюються на 

підлітках, їх уважають соціально одним із найбільш перспективних прошарків 

суспільства, мовна компетенція і мовленнєва поведінка якого багато в чому 

визначає напрям розвитку й інших соціальних підсистем мови, включаючи 

розмовне мовлення і літературну мову. Підлітковий соціолект як повсякденна 

мова спілкування підлітків – певний показник рівня їхнього розвитку, інтересів, 

смаків і потреб. Найбільшою мірою впливу і змінам схильне мовлення підлітків, 

яке активно віддзеркалює зміни в суспільному житті країни [69, с. 89–98]. 

Сьогодні у зв’язку з потужним розвитком інформаційного забезпечення 

освіти, прямого контакту із західною культурою, посиленням особистої 

мотивації в галузі самореалізації, підлітки знаходять можливість створювати й 

актуалізувати у своєму словниковому запасі лексичні одиниці, пов’язані зі 

сферою високих технологій, світовою культурою, економікою і фінансами і т. д. 

Усе, що потрапляє в поле зору підлітків, відразу ж знаходить відображення у їх 
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мові – специфічній мові спілкування [69, с. 89–98]. 

Те, що підлітки використовують певні мовні одиниці, обумовлено рядом 

комунікативних мотивів, бажанням ідентифікувати себе з певною групою, 

встановити й підтримати контакт усередині цієї групи, бажанням формалізувати 

мовлення через заміну літературних слів лексикою різних ступенів стилістичної 

зниженості, проявом власної кмітливості, приверненням уваги до власної 

особистості. 

Соціолінгвістичний аналіз лексики формування підліткового сленгу показує 

особливість жаргонних систем, де спеціальна лексика інколи проникає в 

літературну мову і закріплюється там на довгі роки. Таким чином, мову слід 

розглядати як ―живий організм‖, у якому неможливо силоміць зупинити той чи той 

процес. Проте, підвищення рівня освіти й стильової орієнтованості підлітків може 

сприяти тому, щоб сленгізми, як неминуче явище в мовленні підростаючого 

покоління, використовувались із врахуванням конкретної ситуації [244]. 

На думку О. Б. Сиротиніної [173], сучасний підліток є особливим типом 

мовної особистості. Це обумовлено багатьма причинами: по-перше, він 

формується під впливом нових соціально-економічних факторів; по-друге, у цих 

умовах сама мова зазнає змін, і підліток є зануреним у суперечливу мовну 

ситуацію, складність якої полягає в тому, що, з одного боку, він засвоює норми 

літературної мови, а, з іншого – активно користується мовними підсистемами 

―зниженого‖ стилю (сленгом, жаргоном). Величезний вплив на формування 

мовної особистості підлітка мають традиційні ЗМІ й Інтернет-простір. 

Сучасному підлітку постійно доводиться обирати мовні засоби, що є 

адекватними для конкретної ситуації, у нього поступово формується вміння 

переходити з однієї ―підмови‖ на іншу із врахуванням фактора адресата. 

У ході нашого дослідження за мовленнєвою поведінкою підлітків, що є 

комунікантами Інтернет-інтерв’ю, ми виявили такі особливості їх тезаурусу: 

1) вживання етикетних форм. Як формули привітання, прощання, подяки 
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використовуються звичайні, нормативні й узуальні формули (Hello! How are 

you? Fine. Good luck! See you later. Thanks. Nice to see you): 

(23) Hey guys! What‟s up? It‟s Miley Cyrus. Thank you so much for hanging out 

Behind the scenes of my shoot for Seventeen [Seventeen Magazine; Miley Cyrus. 

Seventeen Cover Cam]; 

(24) Well, thank you so much for talking to us. Well, guys, see you, guys, next 

time. Bye! [Seventeen Magazine; My First Tag With Ashley Rickards]; 

2) використання значної кількості підліткового жаргону і лексики (a crush 

shut up, creepy, to pee, to hang out, to chat), які наближують мовця до аудиторії, 

сприяють встановленню довірливих, товариських відносин між комунікантами: 

(25) My personal style is creepy. I guess, like, when I was little I‟ve always been 

creepy [Seventeen Magazine; Nicole Fox, America’s Next Top Model Winner]; 

(26) And I really have to pee… Is that allowed or not? [Teen Vogue Magazine; 

Breakfast with Bevan Starring Jessica Stam and Rebecca Minkoff]; 

(27) We are also hanging out with awesome readers who have the chance to chat 

with Alexis and ask her anything alive [Seventeen Magazine; Ask a Beauty Smarty 

Alexis]; 

(28) Who‟s Jack‟s celebrity crush? Jack, who‟s your celebrity crush? [Teen 

Vogue Magazine; ―Fun.‖ Guitarist Jack Antonoff Goes Head To Head with Sister and 

Designer Rachel Antonoff]. 

Одними з найуживаніших засобів надання Інтернет-інтерв’ю 

експресивності є використання прикметників та прислівників. Для опису 

зовнішності, рис характеру особи, вираження емоцій чи особистого відношення 

використовується лексика з позитивною (cute, charming, awesome, great, nice, 

cool, crazy, amazing) і негативною конотацією (awful, stupid, disgusting): 

(29) I think “ooze” is the most disgusting word [Teen Vogue Magazine; Bee 

Shaffer’s Favorite Things]; 

(30) To be on the cover of Seventeen Magazine feels amazing. When I got the 
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call, I was ecstatic. I was like “No way. Oh, my Gosh”. So, it‟s very exciting 

[Seventeen Magazine; Ashley Benson Cover Cam Video]; 

(31) She‟s the most generous person you will ever meet. It‟s crazy… [Teen 

Vogue Magazine, Bee Shaffer On What Life Is Like As Anna Wintour’s Daughter]; 

(32) Tell her it‟s silly and stupid crush and you want her opinion [Seventeen 

Magazine; Troian Bellisario Answers Your Friendship Qs]; 

3) частотні слова широкої семантики stuff, thing, які мають змінний характер і 

використовуються у сполученні із займенником (stuff like this, this thing). Значення 

цих слів можна зрозуміти лише у контексті. Порівнянно з іншими субстантивними 

одиницями, що позначають предмети, іменники thing, stuff мають найзагальніші 

значення і у випадку, якщо не застосовуються для позначення загального поняття, 

вони практично завжди вживаються для більш конкретної назви предмета чи явища, 

але виключно в межах свого граматичного класу: 

(33) You can totally go to a drugstore and find all your favorite stuff and you‟ll 

be fine. It does work, does really work. But definitely I wouldn‟t keep for cheap stuff 

color things like a colored eyeliner or a lipstick. Something that you don‟t use it this 

often. Foundation and stuff like that you use every day, so you should spend money on 

that [Seventeen Magazine; Ask a Beauty Smarty Alexis]; 

(34) How long does the whole thing take? [Teen Vogue Magazine; Miranda 

Cosgrove Talks Life After iCarly. Breakfast with Bevan]. 

Жаргон є зараз широко вживаний серед підлітків. Жаргон – це сукупність 

особливостей розмовної мови, що виникає серед людей, які знаходяться в 

подібних професійних і побутових умовах, об’єднаних спільністю інтересів, 

спільним дозвіллям [161]. Жаргонізми лексично й стилістично відмінні, 

відрізняються нестійкістю та швидкою змінністю найбільш ходової лексики. До 

жаргонізмів належать лексеми з яскраво вираженим позитивним чи негативним 

ставленням, жартівливі та зневажливі звертання чи характеристики, слова-

―паразити‖ тощо. 
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На сьогодні англійська мова переповнена подібними ―ледачими‖ 

замінниками правильних граматичних конструкцій і слів. Використання слів-

―заповнювачів пауз‖ або вербальних заповнювачів (verbal fillers) you know, you 

know what I mean, like знаходимо дуже часто в мовленні підлітків. Вони 

слугують для підтримання розмови, для заповнення пауз у ній, коли мовець 

підшуковує найбільш влучну репліку: 

(35) Not a lot of people are like that. That‟s not just guys. You know, that‟s 

everyone [gUrl Magazine; Girls’ Bodies: Ask a Naked Guy]; 

(36) I think what‟s special about NYU is that kids aren‟t afraid to mock those 

looks and, you know, to follow trends that are big in fashion right now [Teen Vogue 

Magazine; Translate Trends for College Life With the NYU Fashion Magazine’s 

Creative Director]; 

(37) Parsons is really progressive and sort of, like, alternative. And I felt like that 

would be more suited towards me. I‟m a small country girl. I come from Brunei [Teen 

Vogue Magazine The Need To Know Styling Tricks of a Parsons Design Student]; 

(38) I‟ll have it, like, in thirty seconds. This is, like, the easiest thing in the 

world! [Teen Vogue Magazine; The Need To Know Styling Tricks of a Parsons 

Design Student]; 

Існує також цілий ряд відомих виразів, спрямованих здебільшого на 

підтримання розмови, на консолідацію соціальної групи підлітків (Sure. Come 

on. Are you kidding? Let‟s go! Are you crazy? You must be joking!): 

(39) Come on, Bryan! Let‟s go! Let‟s go! Let‟s go! Faster! What is this? Go, go, 

go, go! Come on! Come on! You can do it! Focus! [Teen Vogue Magazine; How To 

Shop on a College Budget and Look Amazing]; 

(40) You travel more than I do. This is crazy [Teen Vogue Magazine; How to 

Make The Perfect Selfie with Fashion Blogger Rumi Neely]; 

(41) I think so. For sure! [Teen Vogue Magazine; Bee Shaffer’s Favorite Things; 

4) характерним для спонтанного мовлення підлітків є використання 
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загальновживаних емоційних, емоційно-оцінних вигуків oh, wow, aw (подив); 

yeah, well, ah, aha (схвалення, вступ, замінник необхідної паузи з метою виграти 

час для добору необхідних слів, виразів, думок) та звукоімітувальних вигукових 

комбінацій pow, peeow (постріл), whack (сильний удар). Для вираження подиву 

або ж описуючи неприємність, дискомфорт, прикрість в Інтернет-інтерв’ю 

підлітки часто використовують вигуки Jesus! Oh, my God! Oh, my Goodness, що 

належать до конфесійної лексики: 

(42) It‟s like twenty seconds already! Let‟s go! Let‟s go! All the way down! All 

the way down! Come on, Bryan! Oh, my Goodness! [Teen Vogue Magazine; How To 

Shop on a College Budget and Look Amazing]; 

(43) So, I was like “Oh, my God, this is perfect. I love this” [Seventeen 

Magazine; NYC. The Power of 9. Got Milk]; 

(44) And I was like “Wow! I love you!” And that was my first crush! [Seventeen 

Magazine; Celebrity Firsts With Ariana Grande]; 

(45) Yeah, definitely. Use less make–up. And I would do, like, even less products 

[Seventeen Magazine; Ask a Beauty Smarty Alexis]; 

5) використання підлітками неологізмів, у яких новизна форми поєднується 

з новизною змісту. Неологізми використовуються для позначення не існуючих 

раніше предметів, явищ чи понять, і їх поява зазвичай пов’язана з позначенням 

нової реалії: 

(46) So, if anyone‟s twitting “Oh, I‟m having the best time at this party!” No, 

you‟re standing in the corner of a party twitting… So, are you really having the best 

time? [Teen Vogue Magazine; Breakfast With Bevan Starring Alexa Chung]; 

(47) You, guys, share with us your breakfast table selfies. Make sure to hashtag 

[Teen Vogue Magazine; How to Make The Perfect Selfie with Fashion Blogger Rumi 

Neely]; 

(48) Hi, I‟m Bryan, fashion blogger from bryanboy.com. I‟m hitting a road 

[Teen Vogue Magazine; Style Secrets from a Global Design Student Who Makes Her 
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Own Pants]; 

(49) I go through the Starbucks‟ drive-thru and I would hear myself say this 

when they hand me in my drink. I would say “Thank you” [Teen Vogue Magazine; 

―Fun.‖ Guitarist Jack Antonoff and Designer Rachel Antonoff]. 

Отже, варто взяти до уваги, що мовленнєва культура підлітків 

віддзеркалює характеристики їх мовної особистості, що пов’язані з пізнанням і 

сприйняттям світу, з типовими комунікативними ситуаціями й 

міжособистісними відносинами. До вікових особливостей мовлення 

комунікантів Інтернет-інтерв’ю належить вживання: 1) етикетних форм; 

2) підлітковго жаргону і лексики; 3) слів широкої семантики stuff, thing; 

4) вигуків; 5) неологізмів.  

 

2.1.1.2.  Ціннісна картина світу підлітків в Інтернет-інтерв’ю. Одне 

із завдань нашої роботи – дослідити і проаналізувати ціннісну картину світу 

підлітків у межах американської лінгвокультурної спільноти. Воно було 

зумовлено розвитком і популяризацією Інтернет-журналів для підлітків, 

підвищеним інтересом до вивчення особливостей інтернетного та масмедійного 

дискурсів. 

Кожна людина є носієм тієї культури, в якій вона виросла. Для кожної 

людини характерне власне бачення світу, уявлення про світ. Картини світу 

носіїв однієї мови дуже схожі та мають багато спільного. Наше сприйняття 

навколишнього світу фільтрується культурою, мовою, унікальним особистим 

досвідом, традиціями, цінностями, переконаннями. Сприйняття навіть 

найпростішого об’єкту є частиною складного процесу, а не просто ізольованим 

актом. Воно залежить від системи, у якій розглядається цей об’єкт, а також від 

особистості суб’єкта, що сприймає, його досвіду, практичних цілей, інтересів 

[54, с. 147; 148, с. 11; 171, с. 87]. 
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На межі ХІХ-ХХ ст. Г. Герц [2] уперше сформував поняття ―картина світу‖. 

Це фундаментальне наукове поняття, що виражає основні характеристики 

людини та її буття. Науковець під цим терміном розумів сукупність внутрішньо 

сформованих образів зовнішніх об’єктів, що слугують для формування логічних 

суджень відносно поведінки цих об’єктів [2]. 

Картиною світу називають глобальний образ світу, що є основою 

світогляду людини, виражає властивості світу людини, що формуються 

внаслідок її духовної та пізнавальної діяльності. Картина світу може мати 

різноманітні форми існування залежно від потреб пізнання дійсності [129]. 

Із метою комплексного осмислення цінностей у мові В. І. Карасик 

запропонував модель ціннісної картини світу [63, с. 3–15]. У ній містяться 

найфундаментальніші характеристики культури, найвищі орієнтири поведінки – 

цінності [87, с. 140]. Дослідник розкрив найбільш суттєві положення ціннісної 

картини світу, а саме [87, 5–6]: 1) у мові вона складається з двох частин: 

загальнолюдської та специфічної; 2) відтворюється у вигляді взаємопов’язаних 

оціночних суджень, що зіставляються з юридичними, релігійними, моральними 

кодексами, типовими літературними і фольклорними сюжетами, 

загальноприйнятими судженнями здорового глузду; 3) ціннісна картина світу 

охоплює найсуттєвіші для певної культури ціннісні домінанти й смисли, які разом 

створюють певний тип культури, що постійно підтримується й зберігається в мові; 

4) у межах однієї мовної культури вона є неоднорідним утворенням, адже кожна з 

соціальних груп має притаманний саме їй набір цінностей; 5) ціннісна картина 

світу може існувати як в індивідуальній, так і в колективній свідомості. 

Тож можемо стверджувати, що категорія цінностей не статична, вони 

неоднорідні та різноманітні. Цінності мають динамічний характер і їхнє 

формування відбувається в процесі соціалізації. Аналіз вербалізації цінностей 

може відобразити сучасний стан ціннісної картини світу й тенденції її розвитку 

[137]. Одночасно, лінгвокультурологічний аналіз ціннісної картини світу певної 
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лінгвокультурної спільноти дозволяє визначити характер взаємодії людини й 

навколишнього світу в межах певної лінгвокультури. При цьому досліджується 

ієрархія цінностей, що властива для певної національної культури чи окремо 

взятого прошарку населення, також вивчається характер відображення в мові 

ціннісних пріоритетів [148]. 

Ціннісна картина світу – один з аспектів світогляду, визначається як 

характеристика системи ідеалів, що задають уявлення про те, яким світ повинен 

бути чи стати в результаті природньої еволюції або керованого розвитку, і з 

якими суб’єкт порівнює існуюче положення речей [34; 220]. 

Ціннісна картина світу є комплексом найважливіших для певної культури 

ціннісних домінант, що віддзеркалюють загальнолюдські цінності й визначають 

межі національних культур. Ціннісні картини світу різних народів і культур 

володіють спільними ключовими концептами, що забезпечують їх порозуміння і 

толерантність. Проте кожна нація володіє своїм набором ціннісних пріоритетів, 

специфічним порівняно з іншими народами. А це, в свою чергу, може зашкодити 

успішній міжкультурній комунікації [129, с. 85–115]. Розвиток і популяризація 

Інтернет-журналів для підлітків спонукає нас вивчити як формується ціннісна 

картина світу серед представників досліджуваної вікової категорії.  

На сучасному етапі розвитку суспільства одними з найактивніших 

споживачів продуктів ЗМІ, користувачів Інтернет-мережею є підлітки. Це 

можна пояснити психофізіологічними особливостями представників цієї вікової 

групи. Підлітки орієнтуються на спілкування зі своїми однолітками, прагнуть 

бути причетними до певних груп та мати можливість виражати власні потреби й 

бажання. Саме в підлітковому періоді відбувається формування інтересів й 

системи цінностей особистості, формування ціннісної картини світу. У цьому 

віці такі процеси відбуваються більш свідомо й осмислено порівняно з 

попередніми періодами формування особистості [156].  

Вагомо представлено питання щодо формування цінностей особистості у 
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працях таких учених, як: Є. Ільїн, Н. Розов, Б. Шледер, З. Равкіна, 

Ю. Аксьонова, М. Роккич, Г. Ріккерт, Г. Коген, М. Віндельбанд, Л. М. Смирнов. 

Формуючи картину світу, сучасні Інтернет-журнали для підлітків створюють 

особливі ціннісні установки для своєї цільової аудиторії, вводячи їх у новий 

дискурс-простір. Аудиторія Інтернет-журналів у такий спосіб стає учасником 

Інтернет-дискурсу та масмедійного дискурсу. Мотивом долучення аудиторії до 

нового дискурс-простору найчастіше є прагнення закріпитися в новій соціальній 

групі чи субкультурі, покращити своє положення та статус у суспільстві. 

У дискурсі Інтернет-журналу формується особливий фрагмент дійсності – 

картина світу, яку моделює, передусім, автор повідомлення. Він завжди 

провокує поведінку читача в потрібному йому напрямі, спираючись на 

―проблемні точки‖, що задаються дискурсом Інтернет-журналу. Основними 

―проблемними точками‖ Інтернет-журналів для підлітків є мода, зовнішність, 

успішність, відносини з однолітками, здоров’я. Таким чином, Інтернет-журнал 

стає путівником, ціннісним орієнтиром, що допомагає своїй аудиторії здійснити 

певний вибір, визначити, що є добрим чи поганим у сучасному світі. Саме ці 

теми і відображають ціннісну картину світу підлітків. 

Зауважимо, що основою для інтеграції індивіда в бажану для нього групу є 

система ціннісних орієнтацій. Система цінностей вказує напрям розвитку 

особистості та її орієнтації в суспільстві. Стійке коло інтересів, що є основою 

ціннісної картини світу підлітків, починає формуватися саме в підлітковому 

віці. Варто звернути увагу на зростання інтересу щодо формування власної 

картини світу [156]. 

Слід наголосити, що дискурс Інтернет-інтерв’ю сприяє формуванню 

життєвих цінностей, які актуальні для певного суспільства в конкретно 

визначений період. Аудиторія починає сприймати нові інформаційні 

повідомлення, спираючись на ці цінності. Інтернет-журнали для підлітків 

транслюють цінності, що були створені іншими масмедіа, а також сприяють 
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створенню нових цінностей [144].  

В Інтернет-журналах для підлітків відтворене особливе смислове поле, 

завдяки якому відбуваються зміни в системі цінностей і ціннісній картині світу 

цільової аудиторії. Через переконання здійснюється вплив на ціннісну картину 

світу підлітків. 

Аудиторія входить у дискурсивний простір Інтернет-журналу з уже 

сформованою ціннісною картиною світу. У зв’язку з цим, завдання автора 

повідомлення – вписати нову інформацію в ціннісну картину світу аудиторії та 

трансформувати цю ціннісну картину світу відповідно до інституційних інтересів 

Інтернет-журналу. Для того, щоб стати частиною дискурсу, представнику 

аудиторії необхідно переміститися в чужий світ. Для цього автору повідомлення 

необхідно підготувати свідомість аудиторії таким чином, щоб нове ставлення до 

предмету гармоніювало з усталеними в суспільстві уявленнями. 

Отже, досліджуючи формування ціннісної картини світу підлітків, слід 

брати до уваги загальні тенденції розвитку суспільства, потреби й інтереси 

індивіда на сучасному історико-культурному етапі. Дискурс Інтернет-журналу 

сприяє формуванню життєвих цінностей, актуальних для певного суспільства в 

конкретно визначений період. Аудиторія входить у дискурсивний простір 

Інтернет-журналу з вже сформованою ціннісною картиною світу, тому завдання 

автора повідомлення є вписування нової інформації в ціннісну картину світу 

аудиторії та трансформація цієї ціннісної картини світу відповідно до 

інституційних інтересів Інтернет-журналу. Найактуальнішими темами розмов 

для підлітків є мода, зовнішність, успішність, відносини з однолітками, 

здоров’я, які відображають ціннісну картину світу підлітків. 
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2.1.2. Гендерні особливості мовлення комунікантів англомовного 

Інтернет-інтерв’ю. Гендер мовця є важливим параметром самоідентифікації 

особистості й має вплив на процеси обробки, структурування інформації, що 

потрапляє до свідомості, і відображається у вербальній та невербальній 

поведінці індивіда [195, С. 7–11]. 

У тлумачному словнику англійської мови ―Macmillan Dictionary‖ 

знаходимо таке визначення поняття ―гендер‖: ―це сукупність фізичних, 

ментальних і поведінкових характеристик, що розрізняють маскулінність і 

фемінність; соціальна стать, що визначає поведінку людини в суспільстві, і те, 

як саме ця поведінка сприймається оточуючими‖ (переклад з анлійської) [281]. 

До 1960-х рр. психічні або поведінкові властивості, які відрізняли чоловіків 

і жінок, називали статевими відмінностями або властивостями. Наприкінці 60-х 

років ХХ століття американський психоаналітик Р. Столлер увів у науковий обіг 

поняття ―гендер‖ для позначення соціальних і культурних аспектів статі [293]. 

Гендерні відмінності виникли завдяки залученню чоловіків і жінок до процесу 

соціалізації, що впливає на формування різних навичок і психологічних якостей 

у чоловіків і жінок, своєрідний розподіл праці, формування в суспільстві певних 

культурних норм, ролей і стереотипів. Учені зазначають важливість та 

необхідність врахування гендеру особистості в процесі аналізу її мовлення. 

Гендер учасників діалогу грає важливу роль у визначенні характеру протікання, 

структурі й змісті діалогу. 

Д. Скотт називає гендер конституційним елементом соціальних відносин, 

що засновані на зовнішніх відмінностях між статями, і є первинним способом 

визначення відносин влади. Це складний соціокультурний конструкт, який 

відображає відмінності в ролях, поведінці, ментальних і емоційних 

характеристиках між чоловічим і жіночим. Трактує гендер як організовану 

модель соціальних відносин між жінками й чоловіками, яка не тільки 
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характеризує їх спілкування і взаємодію в сім’ї, а й визначає соціальні 

відносини в основних інституціях суспільства. Гендер є одним із базових 

вимірів соціальної структури суспільства, який разом з іншими соціально-

демографічними й культурними характеристиками (раса, клас, вік) організує 

соціальну систему [293, с. 42]. 

У 60-ті роки ХХ-го століття виникли соціолінгвістичні гендерні 

дослідження. Для соціолінгвістів ―чоловіки й жінки є специфічними 

соціальними групами, що характеризуються особливими рисами‖ [92, с. 39], при 

цьому зазначені соціальні групи відрізняються одна від одної: жінок 

розглядають як малу групу, тобто групу з низьким соціальним статусом. 

Можливі два підходи до цих соціальних груп: підхід ―відмінностей‖, коли 

чоловіки й жінки – представники різних, але рівноправних субкультур, і підхід 

―домінування‖, коли жінки сприймаються як залежна група, що 

підпорядковується домінувальній групі чоловіків [92, с. 45]. 

Представники соціолінгвістичних гендерних досліджень визначили мету – 

―дослідити взаємозв’язок лінгвістичної варіативності з іншими змінними у певних 

соціальних групах‖ [92, с. 96–97]. Вони вивчали переважно фонетичні аспекти 

мови. Основним висновком їхніх досліджень можна вважати те, що чоловіки й 

жінки схильні до вживання різних фонетичних варіантів у певній ситуації, і є 

загальна тенденція вживання жінками більш престижного варіанта вимови, тоді як 

чоловіки схильні до використання непрестижних форм. Окрім того, В. Лабов довів 

можливість варіативності мовлення будь-якого носія, тобто в різний час мовець 

може використовувати різні варіанти вимови одного й того ж слова [275]. 

У працях соціолінгвістів мова є одним із символів групової ідентичності, 

що використовується для того, щоб за допомогою того чи того варіанта мови 

показати свою солідарність з представниками відповідної соціальної групи, а 

також приналежність до цієї групи. Саме це пояснює бажання чоловіків 

використовувати у мовленні менш літературні варіанти, що володіють 
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прихованим престижем. Окрім того, ―варіювання мови чоловіками й жінками 

може розглядатися як засіб підтримання власної ідентифікації‖ [92, с. 120]. 

Оскільки спілкування між чоловіками й жінками відбувається майже 

безперервно, значні розбіжності в мовленні утримуються недовго. Зазвичай 

вони виникають на периферійних ділянках мови і рідко створюють труднощі та 

непорозуміння. Явища, які є особливостями чоловічого й жіночого мовлення,– 

це наслідок психічних особливостей людини, її професійної діяльності та 

соціальної ролі, яка виконується [109]. 

Р. Лакофф [275] у дослідженнях писала, що гендерні особливості 

проявляються, коли ми аналізуємо, як говорять представники різних статей, що 

говорять про них. У деяких випадках лексеми можуть бути використані лише 

відносно жінок чи чоловіків. Неадекватне застосування лексем може стати 

наслідком створення адитивних сенсів висловлення, буде підкреслено 

маскулінний початок у жінок або фемінний початок у чоловіків. 

А. Кіріліна й М. Томская звернули увагу на специфіку мовленнєвої поведінки 

жінок й виокремили такі її відмінні риси: 1) звернення під час бесіди до досвіду 

особистого, знайомих чи авторитетних осіб; 2) підсилення позитивних оцінок; 

3) використання форм ввічливості й пом’якшення; 4) високий рівень 

експресивності в мовленні; 5) застосування зменшувально-пестливих суфіксів; 

6) згадування тематики, що обумовлена оточенням і обставинами, у яких 

відбувається комунікативний процес; 7) використання великої кількості ввідних і 

модальних конструкцій, що виражають невпевненість, гіпотетичність твердження, 

невизначеність; 8) застосування книжної лексики, стилістично підвищених форм, 

фраз-кліше; 9) уживання конотативно нейтральних слів і фраз, евфемізмів, що 

використовують із метою заміни небажаних, грубих слів з погляду культурно-

мовленнєвих норм; 10) уживання образної лексики під час опису почуттів; 

11) застосування конструкції ―прислівник + прислівник‖ (very well, pretty much); 

12) використання простих і складносурядних речень, синтаксичних зворотів із 
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подвійним запереченням [90]. 

І. Н. Зирянова вважає, що на схему жіночої вербальної ідентифікації та 

характер мовленнєвої поведінки жінок впливають такі фактори: зовнішні 

характеристики, фізичні дані, внутрішні якості особистості, рівень матеріальної 

забезпеченості, соціальний статус, розумові здібності, освіта, виховання, вік. 

Отже, ментальна концепція національного середовища разом з історико-

культурними традиціями мають вплив на вибір жінками засобів ідентифікації та 

характер їхньої мовленнєвої поведінки [72, с. 138]. 

Аналізуючи лексичні особливості мовлення реципієнтів Інтернет-журналів 

для підлітків ми звернули увагу на нормативність їхнього мовлення. В Інтернет-

журналах, читачами яких є підлітки, редактори вважають неприпустимим 

використовувати грубі, нецензурні слова. Неабияку увагу приділяють 

правильності мовлення комунікантів Інтернет-інтерв’ю, адже вони є взірцем до 

наслідування для широкої аудиторії. 

Мовлення дівчат-підлітків меншою мірою насичене неологізмами й 

термінами. Вони використовують їх лише тоді, коли іншими словами 

неможливо описати якийсь предмет чи явище. Слід зазначити, що навіть, коли 

дівчата вживають неологізми та термінологічну лексику, то це не пов’язано з 

професійною діяльністю, а відображає їхні смаки й звички, хобі: 

(50) I really have fun tweets. But I really, I twitter a lot about Glee and I like to 

call it Gleetering instead of Twittering cause it‟s like Glee Twitter [Seventeen 

Magazine; Lea Michelle Answers YOUR Questions]; 

(51) It‟s all about normcore these days! [Teen Vogue Magazine; When Tailored 

Chic Meets Normcore]. 

У мовленні дівчат-реcпондентів ми виявили часте використання 

зменшувально-пестливих слів, що надають висловленню позитивного 

емоційного забарвлення й оціночних флексій для вираження особистого 

емоційно-оцінного ставлення до предмета чи явища: 
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(52) My mom gave me a ring on my eighteenth birthday which is a little diamond 

ring which I wore on my baby finger, my little finger [Teen Vogue Magazine; Emma 

Watson Cover Cam]. 

Дівчата-підлітки, що виступають у ролі респондентів Інтернет-інтерв’ю в 

журналах ―gUrl‖, ―Seventeen‖, ―Teen Vogue‖, також урізноманітнюють своє 

мовлення порівняннями й градаціями. Порівняння відіграє важливу роль під час 

описів, надаючи об’єкту обговорення більш яскравої й наочної характеристики. 

Градація, своєю чергою, дає змогу відтворити вчинки, думки, почуття або події 

в розвитку: 

(53) I love Seventeen because it is so … It makes all young girls feel like 

supermodels [Seventeen Magazine; Behind the Scenes at Fashion Week with Keke 

Palmer]; 

(54) I would be writing songs with the same music, playing music, touring, 

singing, anything that surrounds it [Seventeen Magazine; Twitterview With Taylor 

Momsen! Video]; 

(55) The right connection in the eyes makes a perfect cover. The right wind 

blowing, the right mood, the right position of the body – all the things you have to do 

at the same time [Seventeen Magazine; Miley Cyrus Cover Cam]. 

Зауважимо, що дівчата-підлітки рідко використовують у мовленні 

посилання на авторитетну особу чи прямі цитати. Вони можуть лише 

поверхнево згадати про певну значиму персону, намагаючись висловити своє 

ставлення до предмета розмови. Або ж це може бути також свідченням 

поверхневості, несистематичності знань чи необізнаності: 

(56) Ah, The Beatles. The Beatles are the reason I started writing songs in the 

first place and my favorite band of all times. John Lennon and Paul McCartney, you 

know. They are great [Seventeen Magazine; Twitterview With Taylor Momsen!]. 

Характерною рисою мовлення дівчат-підлітків визначено часте 

використання окличних речень, яке пов’язують з їх високим ступенем 
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емоційності й експресивності. Це може бути також безпосередньо пов’язано з 

особливостями публіцистичного стилю Інтернет-журналів ―gUrl‖, ―Seventeen‖, 

―Teen Vogue‖, оскільки їхня основна мета – зацікавити й розважити. Підвищена 

емоційність дівчат виражається шляхом використання афективної лексики, що 

описує психічний стан якоїсь особи: 

(57) When I got the call, I was ecstatic. I was like “No way! Oh, my Gosh!” So, 

it was very exciting [Seventeen Magazine; Ashley Benson Cover Cam Video]; 

(58) My experience in Top Model was a whirlwind. It was great. I don‟t think 

that I‟ll ever venture into reality television again, but I am definitely glad that I tried 

to. It took me out of comfort zone [Seventeen Magazine; Nicole Fox, America’s Next 

Top Model Winner]. 

Варто взяти до уваги, що суто жіноча характерна риса мовлення – ввідні 

структури, які виражають невпевненість, нерішучість, невизначеність (I think, I 

guess, I assume, I hope, I expect, I believe), вони представлені займенником 

першої особи однини I та перформативними дієсловами: 

(59) My personal style. Quite clean. But I guess I have classic with a bit of like 

modern … modern twist [Teen Vogue Magazine; Emma Watson Cover Cam]. 

(60) On the red carpet Gwyneth Paltrow, I think, always is a mark. She kinda 

has a way of being very sexy and very classy at the same time [Seventeen Magazine; 

Ashley Greene Cover Cam]. 

Отже, до гендерних особливостей мовлення комунікантів Інтернет-

інтерв’ю, зокрема представниць жіночої статі, зараховуємо такі: 

1) нормативність мовлення; 2) уживання неологізмів й термінів, що належать до 

сфер життя, які відносяться до хобі, захоплень, зацікавлень; 3) використання 

зменшувально-пестливих слів та оціночних флексій; 4) застосування порівнянь і 

градацій; 5) нечасте використання посилань на авторитетну особу чи прямих 

цитат; 6) уживання окличних речень та афективної лексики; 7) застосування 

ввідних структур, що виражають невпевненість, нерішучість, невизначеність. 
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2.2. Стратегічна організація англомовного Інтернет-інтерв’ю 

2.2.1. Поняття комунікативної стратегії і тактики в лінгвістиці. В 

основі будь-якого діалогічного дискурсу знаходимо планування мовленнєвих 

дій та вибір найбільш вдалого способу досягнення цілей, що стоять перед 

комунікантами. Кожне висловлювання чи певна послідовність висловлювань 

націлені на виконання безлічі функцій та досягнення певних цілей. Для цього 

комунікант добирає мовленнєві засоби, що найкращим чином допоможуть йому 

досягти поставлених цілей комунікації [126]. Адресант наперед продумує своє 

повідомлення, розраховує його ефективність, бере до уваги підходи, що більш-

менш відповідають визначеній ситуації спілкування. Саме це дає нам 

можливість розглядати діалогічний дискурс з погляду загальної стратегії й 

конкретної тактики. 

Втілення діалогічного дискурсу пов’язане з інтенцією вплинути на 

співрозмовника. Відповідно до реалізованої прагматичної установки адресант 

обирає певну програму мовленнєвих дій, що організована відповідно до цілі 

взаємовідносин між комунікантами – комунікативну стратегію, яка і формує 

визначений вектор комунікації. Від адекватності обрання комунікативної 

стратегії залежить успіх адресанта та результати мовленнєвої комунікації. 

Мовлення є засобом найсильнішого впливу на аудиторію, ця її властивість 

повною мірою проявляється і в жанрі Інтернет-інтерв’ю. Властивості мовлення 

та жанру Інтернет-інтерв’ю відкривають широкі можливості для впливу. 

Для жанру Інтернет-інтерв’ю характерна маніпулятивна специфіка, яка 

виражається в здійсненні мовленнєвого впливу на адресата з метою внести 

когнітивні зміни в його картину світу, які потягнуть за собою регуляцію 

установок та діяльності адресата на користь адресанта [200]. 

Мовленнєвий вплив здійснюється за допомогою комунікативних стратегій і 

тактик, сутність яких полягає в операціях над знаннями адресата, над його 

ціннісними категоріями, емоціями, волею. Комунікативною стратегією можна 
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назвати сукупність заходів з реалізації комунікативних намірів мовця, під час 

розробки яких беруть до уваги умови, у яких відбувається комунікація. Реалізація 

тієї чи тієї стратегії відбувається за допомогою тактик, які є конкретним етапом 

реалізації комунікативної стратегії, для якої характерний певний набір прийомів, що 

визначають використання певних мовних засобів [191]. 

Поняття комунікативних стратегій і тактик досліджували такі зарубіжні та 

вітчизняні лінгвісти, як: В. З. Дем’янков, О. Л. Факторович, Є. І. Шейгал, 

І. В. Труфанова, Є. В. Клюєв, Г. Г. Матвеєва, М. М. Добрякова, Ю. М. Іванова, 

О. С. Іссерс, Є. В. Шевченко, І. І. Гулакова, Н. А. Ощепкова, Т. П. Третьякова, 

О. Л. Федорова, В. О. Мулькеєва, О. Н. Паршина, М. П. Чуриков, 

О. В. Саприкіна, І. Є. Фролова, О. Є. Ярославцева, К. Заламун, Т. А. ван Дейк, 

А. Тілльманн, В. Холлі, Г. Вольф. Проте, незважаючи на значну кількість 

досліджень з лінгвістики, науковці досі не представили однозначного 

визначення цього терміна. Ми розглянули та проаналізували визначення 

лінгвістів (Ф. М. Бацевич, І. Н. Борисова, М. Л. Макаров, О. С. Ісерс, 

Є. В. Клюєв, Т. А. Дейк ван, В. Кинч, Т. А. Толмачева, А. Д. Бєлова, 

О. А. Зємская, Н. Н. Германова), виявлено їх спільні й відмінні риси. 

Під час Інтернет-інтерв’ю комуніканти переслідують свої очевидні й 

приховані комунікативні цілі, застосовуючи при цьому комунікативні тактики, 

що входять до складу комунікативної стратегії учасника Інтернет-інтерв’ю. 

Комунікативна ціль – стратегічний результат, на який спрямовується 

комунікативний акт. Зазначена ціль полягає в тому, щоб адресат зрозумів зміст 

повідомлення та наміри адресата повідомлення [138].  

На думку Ф. С. Бацевича, стратегія – це комплекс комунікативних дій, 

спрямованих на досягнення комунікативної мети, що включає планування 

побудови процесу мовленнєвої інтеракції, який безпосередньо залежить від 

особистостей комунікантів та умов, у яких відбувається спілкування, та 

реалізацію плану бесіди [14, с. 133]. 
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Комунікативна стратегія є способом організації мовленнєвої поведінки, що 

відповідає задумам та інтенціям комунікантів. Комунікативна стратегія, в її 

широкому розумінні – це надзадача мовлення, що формується відповідно до 

практичних цілей мовця. Оскільки комунікативна стратегія спрямована на 

здійснення впливу на інтелектуальну, вольову та емоційну сферу адресата, то 

вона передбачає добір і представлення фактів у певному висвітленні з метою 

реалізації цього впливу [24, с. 85]. 

Інколи стратегію визначають як низку рішень мовця, комунікативний вибір 

певних мовних засобів і мовленнєвих дій. Проте наявна інша думка, відповідно 

до якої стратегію пов’язують із здійсненням набору цілей у процесі 

спілкування. Ці два підходи доповнюють один одного, адже разом вони цілком 

розкривають природу мовленнєвого спілкування та його структуру. Так, 

М. Л. Макаров комунікативною стратегією називає ланцюг рішень адресанта, 

його вибір певних комунікативних дій та мовних засобів, реалізацію набору 

цілей у структурі спілкування [126, с. 193]. 

Як зазначає О. С. Іссерс, комунікативна стратегія включає не лише 

планування процесу мовленнєвої комунікації, що залежить від умов 

спілкування й особистостей комунікантів, а також реалізацію цього плану. Саме 

тому комунікативну стратегію можна визначити як комплекс мовленнєвих дій, 

скерованих на досягнення поставлених комунікативних цілей [78, с. 13]. На 

думку Є. В. Клюєва, комунікативна стратегія – сукупність запланованих 

комунікантом і реалізованих теоретичних ходів, що спрямовані на досягнення 

комунікативної цілі [91]. 

У своєму визначенні Т. А. ван Дейк зазначає, що стратегією є організація 

послідовних дій, яка включає до свого складу цілі взаємодії. Стратегії 

дозволяють здійснити вибір, за допомогою якого досягають обраних цілей. 

Правильний вибір стратегій дозволяє комуніканту досягти максимальної 

кількості цілей. Комунікативні стратегії відрізняються гнучкістю й динамікою, 
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оскільки в процесі спілкування вони зазнають постійних коригувань, 

безпосередньо залежать від мовленнєвих дій іншого комуніканта та від 

контексту дискурсу, що постійно доповнюється та змінюється [58, с. 272]. 

Розглянувши всі представлені визначення досліджуваного поняття, 

вважаємо, що комунікативною стратегією є ланцюг рішень адресанта, 

зосереджений на плануванні процесу мовлення, кінцева мета якого – досягнути 

поставленої комунікативної цілі; комплекс мовленнєвих дій адресанта, 

спрямованих на досягнення його цілей. 

Комунікативна стратегія розглядається як сукупність мовленнєвих дій, 

направлених на вирішення загального комунікативного завдання адресанта 

повідомлення. А комунікативною тактикою називають одну чи кілька дій, що 

сприяють реалізації стратегії.  

Комунікативна тактика – це конкретний спосіб реалізації інтенційної 

програми дискурсу, підпорядкований комунікативній стратегії. Комунікативна 

тактика вирізняється динамічним характером, що уможливлює оперативне 

реагування на ситуацію, і безпосередньо залежить від мовленнєвих умінь та 

комунікативної компетенції комунікантів [163, с. 240].  

На думку О. С. Іссерс, стратегія не лише складається з набору тактик, а й 

визначає їх загальний напрям [78]. Комунікативна тактика підпорядковується 

обраній стратегії та реалізує її. 

Комунікативні тактики, що сприяють реалізації комунікативної стратегії, 

різноманітні. Вони залежать від таких факторів, як тип дискурсу, мовленнєвий 

жанр, конфігурація інтенцій комуніканта у визначеній ситуації. Якщо 

комунікативні тактики не дають очікуваного результату, то їх називають 

помилковими [78]. 

У сучасній лінгвістиці на сьогодні нема загальноприйнятої, чітко 

визначеної типології комунікативних стратегій. Це можна пояснити розмаїттям 

комунікативних ситуацій, у кожній з яких комуніканти використовують 
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комунікативні стратегії, а також проблемою визначення відповідних критеріїв 

для їхнього розподілу та розмежування. Розглянемо найбільш поширені 

класифікації стратегій як явища комунікації. 

Лінгвісти Т. А. ван Дейк та В. Кінч запропонували класифікацію, у якій 

розрізняють стратегії відповідно до характеру процесів породження й розуміння 

дискурсу: 1) пропозиційні; 2) локальної зв’язності; 3) макростратегії; 

4) схематичні; 5) продукційні; 6) стилістичні; 7) риторичні; 8) невербальні; 

9) конвертаційні [57]. 

З погляду функціонального підходу О. С. Іссерс виділив основні та 

допоміжні стратегії. Основні стратегії спрямовані на вплив на адресата й 

підкорення інших комунікантів. Основною стратегією є така, що найбільш 

значуща щодо ієрархії цілей та мотивів комунікантів. Допоміжні комунікативні 

стратегії характеризують конкретну розмову із чітко визначеними цілями. 

Допоміжні стратегії сприяють ефективному впливові на адресата, що 

досягається за допомогою правильної організації діалогової взаємодії. Серед 

допоміжних стратегій розрізняють такі: 1) прагматичні (комунікативно-

ситуативні), що включають до свого складу стратегію самопрезентації, рольові 

й статусні стратегії, стратегії емоційного налаштування тощо; 2) діалогові, їх 

використовують з метою контролювання теми, ініціативи, ступеня розуміння 

під час спілкування; 3) риторичні, у рамках яких застосовують прийоми 

ораторського мистецтва, а також риторичні техніки, що націлені на здійснення 

ефективного впливу на адресата повідомлення [78]. 

Звернімо увагу на типологію комунікативних стратегій, яка заснована 

відповідно до груп мовленнєвих актів, об’єднаних між собою такими схожими 

комунікативними функціями, як обмін інформацією, оцінювання, вираження 

емоцій, спонукання тощо. За цією типологією виділяють: 1) інформативну 

комунікативну стратегію. Вона націлена на повідомлення чи отримання певної 

інформації, здійснює вплив на вербальну чи невербальну поведінку іншого 
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комуніканта; 2) оцінно-впливову комунікативну стратегію, яка спрямована на 

здійснення аксіологічного впливу на іншого комуніканта, вербальне вираження 

емоційної оцінки, думки, стану, будування асоціацій та порівнянь, що є бажаними 

для мовця, бажання створити правильну комунікативну атмосферу, що сприятиме 

здійсненню корекції цінностей та настанов співрозмовника; 3) емоційно-впливову 

комунікативну стратегію, спрямовану на зміну психоемоційного стану іншого 

комуніканта або спонукання його до дії; 4) регулятивно-спонукальну 

комунікативну стратегію, спрямовану на зміну поведінки адресата та спонукання 

його до здійснення певної дії; 5) конвенційну комунікативну стратегію, яка має два 

типи: соціально-конвенційна комунікативна стратегія (встановлення, підтримання, 

розмикання контакту) і комунікативна стратегія організації мовленнєвого 

висловлювання та підтримання уваги [184]. 

Беручи до уваги етнічні, соціальні, вікові, гендерні, особистісні, часові 

фактори, що мають вплив на формування комунікативних стратегій і тактик, 

здійснено класифікацію, представлену у вигляді набору опозицій: 

універсальні – етнічно-специфічні; загальновживані – індивідуальні; 

загальновживані – статусно-зумовлені; загальновживані – вікові; унісекс – 

гендерно-марковані; вербальні – невербальні; атемпоральні – обмежені в часі; 

кооперативні – конфліктні; адресантно-орієнтовані – адресатно-орієнтовані; 

інформативні – спонукальні [18, с. 14]. 

Загальноприйнятою є типологія комунікативних стратегій, заснована на 

діалогічній взаємодії відповідно до результатів комунікативної події – гармонія 

чи конфлікт. Стратегії, відповідно до цього, поділяють на кооперативні та 

некооперативні (конфліктні, конфронтаційні) [74, с. 131–137]. 

Стратегії кооперації застосовують у комунікації, де співрозмовники 

реалізовують свої комунікативні наміри, зберігши комунікативну рівновагу. Тут 

комунікативна взаємодія комунікантів характеризується швидким формуванням 

спільної картини ситуації, підтвердженням обопільних рольових очікувань, 
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взаємною емпатією. Кооперативні ті стратегії, що сприяють ефективній 

організації мовленнєвої події. Реалізація кооперативних комунікативних 

стратегій уможливлюється за допомогою тактик кооперації та згоди, схвалення, 

компліменту, поступки тощо [74]. 

У випадку, коли неможливе є досягнення комунікативної цілі (що є 

стратегічним результатом, на який скеровано бесіду), спілкування не сприяє 

вияву позитивних якостей комунікантів, то комунікативна подія здійснюється із 

застосуванням конфліктних стратегій. Тут, під час комунікативної взаємодії, 

виявляється одностороннє чи взаємне непідтвердження рольових очікувань, між 

комунікантами з’являються розбіжності в розумінні й оцінюванні ситуацій, 

виникає неприязнь. Конфліктними комунікативними стратегіями є ті, реалізація 

яких створює дискомфорт у процесі комунікації та сприяє виникненню 

мовленнєвих конфліктів. Реалізація конфліктних стратегій уможливлюється за 

допомогою таких тактик: ухилення від прямої відповіді, використання 

заперечення як натяку, образи, знущання, провокації, погрози [66]. 

Слід зазначити, що комунікативна тактика є частковим явищем, окремим 

інструментом реалізації загальної стратегії, мовленнєвою дією, що відповідає 

конкретному етапу в реалізації комунікативної стратегії [66], однією чи 

сукупністю кількох дій, що сприяють реалізації цієї стратегії.  

Ми поділяємо думку Ф. С. Бацевича про те, що комунікативна тактика – це 

визначена лінія поведінки на конкретному етапі комунікативної взаємодії, 

спрямована на одержання необхідного чи запобігання небажаного ефекту; це 

мовленнєві прийоми, що сприяють досягненню комунікативної мети і 

виконують функцію способів здійснення комунікативної стратегії [14]. На 

думку дослідника, особисті стосунки комунікантів, врахування соціальних 

чинників, орієнтація в психічній, когнітивній та інших сферах адресата 

безпосередньо впливають на побудову тих чи тих комунікативних стратегій та 

їх реалізацію в комунікативному процесі, спрямованому на досягнення мети 
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комунікації [14].  

Особливість комунікативних стратегій і тактик полягає в комплексному 

використанні мовних засобів для досягнення окресленої комунікативної мети й 

бажаного результату. Якщо адресант і адресат у процесі комунікації отримали 

необхідний результат, то це означає, що вони обрали правильні стратегії і 

тактики [221, с. 5]. 

Варто зазначити, що у комунікативному просторі можлива комбінація 

різноманітних стратегій і тактик. У ході реальної комунікації комунікативні 

стратегії і тактики перетинаються і накладаються одна на одну залежно від 

дискурсу, в рамках якого вони реалізуються. 

Зазначимо, що, в основі будь-якого діалогічного дискурсу знаходиться 

планування мовленнєвих дій та вибір найбільш відповідного способу 

досягнення цілей, що стоять перед комунікантами. Жанр Інтернет-інтерв’ю 

відмічений маніпулятивною специфікою. Мовленнєвий вплив здійснюється за 

допомогою комунікативних стратегій і тактик, сутність яких полягає в 

операціях над знаннями адресата, над його ціннісними категоріями, емоціями, 

волею. Комунікативну стратегію розглядаємо як сукупність мовленнєвих дій, 

направлених на вирішення загальної комунікативної цілі адресанта 

повідомлення. Комунікативною тактикою називаємо одну чи кілька дій, що 

сприяють реалізації стратегії. Під час Інтернет-інтерв’ю комуніканти 

переслідують свої очевидні й приховані комунікативні цілі, застосовуючи при 

цьому комунікативні тактики, що входять до складу комунікативної стратегії 

учасника Інтернет-інтерв’ю. Особливість комунікативних стратегій і тактик 

полягає у комплексному використанні мовних засобів для досягнення 

окресленої комунікативної цілі і бажаного результату. У комунікативному 

просторі можлива комбінація різноманітних стратегій і тактик. У ході реальної 

комунікації комунікативні стратегії і тактики перетинаються і накладаються 

одна на одну залежно від дискурсу, у рамках якого вони реалізуються. 
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2.2.2. Комунікативні стратегії і тактики інтерв’юера в англомовному 

Інтернет-інтерв’ю. Звернімо увагу, що Інтернет-інтерв’ю є запланованим 

діалогом, його форма та хід здебільшого залежать від комунікативного наміру 

(визначається як тактичний хід, що є практичним засобом руху до відповідної 

комунікативної мети) інтерв’юера, який виступає найбільш ініціативним 

учасником діалогу. Інтерв’юер має більш відповідальну й складну роль, адже 

йому необхідно організувати й підтримувати Інтернет-інтерв’ю у потрібному 

напрямку [37]. Інтерв’юер більш незалежний, ніж респондент, який лише 

обирає з того, що йому запропоновано. 

Як ми уже зазначали, взаємодія комунікантів і стратегічна організація 

Інтернет-інтерв’ю вимагають планування, контролю, інтерпретацій, умовиводів 

за відношенням до попередніх, поточних та наступних комунікативних ходів 

іншого комуніканта. При цьому кожне висловлювання будується на тому, щоб 

наблизитися до певної комунікативної цілі за допомогою комунікативних 

стратегій і тактик [61]. 

У Інтернет-інтерв’ю саме інтерв’юер є ініціатором і організатором 

комунікації. Проаналізувавши фрагменти Інтернет-інтерв’ю, які є матеріалом 

нашого дослідження, ми вважаємо, що для досягнення своєї комунікативної 

мети інтерв’юер не застосовує конфліктних стратегій. Він досягає її шляхом 

кооперації зі співрозмовником. 

Ретельно вивчивши матеріал дослідження, ми виділили три комунікативні 

стратегії, що інтерв’юер застосував відповідно до комунікативної мети: 

1) контактна стратегія; 2) стратегія розкриття поглядів респондента; 3) стратегія 

розкриття поглядів інтерв’юера. 

Контактна стратегія. Її застосовує інтерв’юер для налагодження 

комунікації як з респондентом, так і з аудиторією з метою ведення спільної 

діяльності, що включає в себе обмін інформацією, вироблення єдиної схеми 

взаємодії, сприйняття та усвідомлення іншого комуніканта. Названа стратегія 
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представлена такими найбільш вживаними тактиками:  

Тактика встановлення комунікативного контакту. Комунікативний 

контакт є важливою складовою спілкування, адже саме від нього залежить 

ефективність Інтернет-інтерв’ю. У першій контактовстановлюючій фазі 

відбувається привітання комунікантів, представлення респондента аудиторії, 

встановлення соціальних ролей комунікантів, налаштування їх емоційних 

хвиль, налагодження психологічного контакту: 

(61) Interviewer 1: Hey, gUrl.com! It‟s Kate and Mari with another episode of 

“Ask a Naked Guy”. 

Interviewer 2: Today we have a naked guy to give us a naked truth about what 

guys think about girls‟ bodies. 

Interviewer 1: It‟s true. Come on out naked Dylan. Hi! Hello! [gUrl Magazine; 

Girls’ Bodies: Ask a Naked Guy]. 

У наведеному прикладі 61, у першій репліці інтерв’юер вітається з 

аудиторією використовуючи весь діапазон привітань від розмовно-сленгового 

Hey! До формального Hello! Такі форми привітання разом із загальноприйнятою 

формою звертання gUrl.com намагаються залучити ширше коло аудиторії. 

Конвенційна форма встановлення контакту через називання себе і шоу реалізує 

тактику встановлення контакту. Інтерв’юер представляє себе й іншого 

інтерв’юера, вказує назву Інтернет-інтерв’ю. Далі інтерв’юер звертається до 

респондента, запрошуючи його на знімальний майданчик. 

Як ми бачимо, ця тактика реалізується за допомогою етикетних формул 

подвійного привітання, що включають звернення до респоднета Інтернет-

інерв’ю, а також до аудиторії. Окрім того, невід’ємною частиною тактики є 

використання в мовленні значної кількості окличних речень, що надають 

повідомленню яскравого емоційного забарвлення. 

(62) Interviewer: Hey, guys! We‟re here outside Olivia‟s apartment. She‟s one 

of the most stylish students who go to NYU. I have a feeling she‟s gonna be my new 
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bff. So, come follow me! 

Respondent: Thank you for coming! 

Interviewer: Thank you for having me! Go ahead, introduce yourself [Teen 

Vogue Magazine; Translate Trends for College Life With the NYU Fashion 

Magazine’s Creative Director]. 

У прикладі 62 спочатку інтерв’юер вітається з аудиторією, вживаючи 

сленгові форму Hey, guys!, та запрошує їх приєднатися до нього та респондента 

в певному місці outside Olivia‟s apartment. Далі інтерв’юер дякує респонденту за 

прийом та просить представити себе аудиторії. 

Вживання сленгових форм gonna та bff, абревіацій NYU та bff наближує 

інтерв’юера до підліткової аудиторії. Паралельні конструкції Thank you for … 

дозволяють інтерв’юеру утримувати ритм інтерв’ю, що підсилюється реченням 

у наказовому способі Come follow me! Go ahead! 

Як ми бачимо з представлених прикладів, комунікація в Інтернет-інтерв’ю 

відбувається у позитивній, дружній атмосфері. Тактика встановлення 

комунікативного контакту супроводжується вживанням інтерв’юером 

етикетних формул подвійного привітання, окличних речень, розмовного стилю 

та сленгу. 

Тактика введення теми реалізує інтенцію інтерв’юера заповнити наявні 

прогалини в когнітивній базі представників аудиторії відповідними знаннями. 

Ця тактика виконує пізнавальну функцію, забезпечуючи надходження нової 

інформації про респондента, інформуючи щодо теми подальшої бесіди або про 

зміну теми: 

(63) Interviewer 1: Hey, Seventeen readers! We are taking you behind the scenes 

of “Letters to Juliette”. 

Interviewer 2: Verona, Italy, where Romeo first met Juliette. There‟s a place 

where the heartbroken leave notes asking Juliette for her help… It was there. I 

discovered a letter that changed my life. Forever [Seventeen Magazine; Behind the 
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Scenes of Letters to Juliet]. 

У прикладі 63 Інтерв’юер 1 звертається до аудиторії вживаючи сленгове 

Hey! та повідомляє тематику Інтернет-інтерв’ю, абстрактно повідомляє місце 

його дії. Інтерв’юер 2 підхоплює розмову та конкретизує повідомлення свого 

колеги, говорячи, що дія відбувається у конкретному місці Verona, Italy, where 

Romeo first met Juliette. Завдяки спокійній інтонації та розповідним реченням 

Інтерв’юер 2 налаштовує аудиторію на настрій Інтернет-інтерв’ю. 

Найчастіше інтерв’юери з метою реалізації тактики введення теми 

використовують розповідні речення, що мають прямий порядок слів, 

висловлюють думку про наявність або відсутність якогось дійсного або 

вигаданого явища, і відповідно вони бувають стверджувальними або 

заперечними.  

(64) Interviewer: Your song was on “Gossip Girl”. Chantal‟s music has been on 

a lot of, like, car commercials. 

Respondent 1: It is sometimes like “Oh, when I wrote that song I didn‟t know it 

was gonna be on the scene on „Gossip Girl‟”. I‟m always unseemly flattered that 

somebody worked so hard on something and then they hear my music as a partner 

with them [Teen Vogue Magazine; Foxes and Chantal Claret on Music, ―Laughing 

Yoga‖, and Pancake Day]. 

У прикладі 64 інтерв’юер уводить нову тему, звертаючись спочатку до 

Респондента 1 Your song was on “Gossip Girl”. Після цього інтерв’юер 

повідомляє аудиторії один з фактів про музичну кар’єру Респондента 2, тим 

самим опосередковано звертаючись до нього. Короткі повідомлення 

інтерв’юера спонукають респондентів до продовження обговорення 

запропонованої теми. 

Отже, тактика введення теми реалізується за допомогою розповідних 

речень з прямим порядком слів, що містять актуальну інформацію. Інтерв’юеру 

слід пам’ятати, що швидкий перехід між темами може призвести до того, що 
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аудиторія не отримає повного розуміння обговорюваної інформації. Завданням 

інтерв’юера є представлення нової теми або плавний перехід від однієї до іншої. 

Тактика комунікативної підтримки співрозмовника. Реалізується за 

допомогою ходів підтвердження, схвалення, наведення позитивного прикладу, 

прямої позитивної оцінки з аргументацією чи без. Інтерв’юер повністю 

погоджується з твердженням респондента, що надає бесіді позитивного 

емоційного забарвлення. Таким чином підтримується напрям розвитку бесіди, 

що був заданий респондентом: 

(65) Respondent: I have old headbands! That‟s the only thing I keep around. I‟ll 

wear a headband and I‟ll go on “Instagram” and someone‟s like “She‟s had that 

headband for seven years”. It‟s going really well. 

Interviewer: I know! I also think it‟s going really well! 

Respondent: This is riveting for people, I think. 

Interviewer: I know they love it! [Teen Vogue Magazine; Taylor Swift on her 

Style Icons and Biggest Fashion Regret]. 

У наведеному прикладі 65 інтерв’юер з метою заохочення респондента до 

продовження розмови, аби домогтися його прихильності застосовує фразу 

I know…, що виконує функцію заохочення. Завдяки емоційно маркованого 

висловлювання, вираженого словосполученням it‟s going really well, інтерв’юер 

висловлює схвалення поведінки респондента.  

(66) Respondent: Well, that‟s the thing, I don‟t know it what I think of myself 

and what I am to other people. But I think I am kinda normal. I can definitely go to 

the gym a couple more times. 

Interviewer: Don‟t be so hard on yourself! 

Respondent: I have to… [gUrl Magazine; Girls’ Bodies: Ask a Naked Guy,]. 

У прикладі 66 респондент розповідає про свою фізичну форму, якою він не 

повністю задоволений та припускає, що йому слід відвідати спортзал. 

Інтерв’юер намагається підбадьорити та навіть відмовити респондента від цієї 
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думки використовуючи фразу в наказовому способі Don‟t be so hard on yourself! 

Тактика комунікативної підтримки співрозмовника – це реакція на 

емоційний стан іншого комуніканта, спрямована на його покращення. Емоційна 

підтримка може мати характер утішання або підбадьорювання. Тактика 

комунікативної підтримки співрозмовника реалізується завдяки емоційно 

маркованим висловлюванням з позитивною конотацією. 

Тактика заповнення пауз передбачає взаємну відповідальність 

комунікантів за створення комфортної атмосфери під час Інтернет-інтерв’ю на 

основі адекватного реагування, адже довготривале незручне мовчання може 

звести нанівець зусилля, що будуть докладені в ході усієї подальшої розмови. 

Тактика заповнення пауз передбачає вміння використовувати різні мовні засоби 

в якості ―знаків уваги‖. Ця тактика реалізується за допомогою коротких питань 

(Oh, yes? Really? And then?), розділових питань для вираження інтересу, 

зацікавленості, турботи, здивування і т. д., вигуків (Wow! Gosh! Oh! No!) та 

різноманітних ―заповнювачів пауз‖ (I see/know; Well; Let me see/think): 

(67) Respondent: The charity issue “No Kid Hungry”. The sale of every pair of 

jeans or a T-shirt triggers at least 20 meals per kid. 

Interviewer: Nice! [Teen Vogue Magazine; Breakfast with Bevan Starring 

Jessica Stam and Rebecca Minkoff]. 

У прикладі 67 респондент ділиться інформацією про благодійну місію, у 

якій бере участь та розповідає кому саме допомагає організація. Інтерв’юер не 

бачить змісту переривати чи доповнювати дане повідомлення, тому коротко 

резюмує його лексемою Nice, що виражає схвалення. 

(68) Respondent: Yeah, that was my first heart–break. 

Interviewer: Okey. 

Respondent: That hurt so much like not only mentally, but physically as well. It 

really hurt. You understand every love song which sounds so geeky… I was lying in a 

bed for two weeks totally destroyed! And then I met Caroline and she gave me so 
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much energy… [Teen Vogue Magazine; Icona Pop on Music, Heartbreak, and Adding 

a Third Member]. 

У поданому прикладі 68, інтерв’юер не бажає переривати розповідь 

респондента та змінювати його емоційний стан та задля збереження плавності 

діалогу, коли виникає пауза у розповіді респондента вставляє вигук Okey, що 

виражає погодження, згоду. 

(69) Interviewer: I‟ve never thought of you as a short person. 

Respondent: No, I‟m not! 

Interviewer: You are not! 

Respondent: They are just very-very tall! [Teen Vogue Magazine; Kate 

Bosworth Reveals Her Most Embarrassing Red Carpet Moments]. 

У прикладі 69 тактика заповнення пауз реалізується інтерв’юером за 

допомогою лексичного повтору, у якому рекурентна одиниця відтворюється зі 

зміною займенника, проте зі збереженням початкового значення. Репліка 

інтерв’юера стає відголоском репліки респондента. 

Подані приклади 67–69 підтвердили, що в Інтернет-інтерв’ю тактика 

заповнення пауз націлена не на підтримання міжособистісного контакту з 

етикетною чи практичною метою, а на створення психологічного комфорту між 

комунікантами. Ця тактика реалізується завдяки лексемам, що виражають 

схвалення, вигукам, що виражаються погодження чи згоду, лексичним повторам. 

Тактика завершення комунікативного контакту. Важливою складовою 

Інтернет-інтерв’ю є завершення комунікативного контакту. У завершальних 

репліках інтерв’юер робить висновок щодо Інтернет-інтерв’ю, дякує 

респонденту за співпрацю й аудиторії за увагу, прощається з респондентом й 

аудиторією. Також досить часто інтерв’юер пропонує аудиторії переглянути й 

інші Інтернет-інтерв’ю за його участю. Тактика завершення комунікативного 

контакту виражається у мовленні інтерв’юера за допомогою етикетних формул 

подвійного прощання: 
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(70) Interviewer: We‟re done! Subscribe to the Teen Vogue channel for more 

Breakfast with Bevan [Teen Vogue Magazine; How to Make The Perfect Selfie with 

Fashion Blogger Rumi Neely]. 

У наведеному прикладі 70 інтерв’юер без жодних пояснень повідомляє про 

завершення Інтернет-інтерв’ю. Своєю чергою, за допомогою речення в 

наказовому способі він заохочує аудиторію переглянути й інші відео, що 

представлені на його каналі на сайті You Tube. 

(71) Interviewer: Even though Taylor doesn‟t really know how to use a 

hashtag… You do! Use it and let me know who you want me to have breakfast with 

next! And maybe there will be an omelet or two?! Next time… [Teen Vogue 

Magazine; Taylor Swift on her Style Icons and Biggest Fashion Regret]. 

У прикладі 71 інтерв’юер підводить короткий підсумок проведеного 

Інтернет-інтерв’ю, а також заохочує аудиторію до співпраці. Завдяки 

розповідним і реченням у наказовому способі інтерв’юер резюмує проведене 

Інтернет-інтерв’ю. Інтерв’юер підказує аудиторії, що наступного разу вони 

побачать не одного, а двох респондентів, вживає лексему maybe для вираження 

припущення. 

Стратегія розкриття поглядів респондента. Респондент – основне 

джерело інформації в Інтернет-інтерв’ю. Саме тому інтерв’юер повинен 

максимально докладати свої зусилля для отримання бажаної, досі невідомої 

інформації від респондента. Названу стратегію інтерв’юер застосовує з метою 

задоволення цікавості та поновлення когнітивної бази аудиторії актуальною 

інформацією безпосередньо з уст респондента. 

Тактика прямого запиту інформації застосовується, щоб інтерв’юер 

отримав певні відомості про запитувану проблему від респондента. Ця тактика 

виражається через вживання ініціювальних реплік–питань, що представлені 

питальними реченнями різного типу. 

Зазвичай тактика прямого запиту інформації реалізується за допомогою 
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загальних та спеціальних запитань. Загальні запитання націлені на отримання 

від іншого комуніканта підтвердження чи заперечення висловленої в запитанні 

думки. В Інтернет-інтерв’ю загальні запитання можуть вживатися без інверсії. 

Вони відрізняються від розповідних речень лише висхідною інтонацією. 

Спеціальні запитання передбачають не просто підтвердження або заперечення 

думки, висловленої в запитанні, а одержання якоїсь додаткової, більш вичерпної 

інформації: 

(72) Interviewer: Is there something that you have that is your go–to item every 

fall you bring it back? 

Respondent: I would say my go–to item every fall is my pair of studded boots 

[Teen Vogue Magazine; Brittany Balyn Meets Back-To-School Fashion Trends]; 

(73) Interviewer: Are there any specific part of a girl‟s body that you look for? 

Respondent: Eyes! For sure, the eyes! [gUrl Magazine; Girls’ Bodies: Ask a 

Naked Guy,]. 

У прикладах 72, 73 інтерв’юер реалізує тактику прямого запиту інформації 

завдяки загальним запитанням із висхідною інтонацією, які не передбачають 

отримання додаткової інформації, лише підтвердження висловленої думки: 

(74) R. M.: How old were you? 

Respondent: I was fifteen, I think… This woman came to me and gave me her 

card [Teen Vogue Magazine; Breakfast with Bevan Starring Jessica Stam and 

Rebecca Minkoff]. 

У прикладі 74 інтерв’юер запитує респондента, яка є успішною моделлю, в 

скільки років вона розпочала кар’єру, використовуючи спеціальне запитання із 

висхідною інтонацією. 

Тактика прямого запиту інформації є однією з найбільш поширених серед 

інтерв’юерів, застосовується в Інтернет-інтерв’ю, які ми досліджуємо. Ця 

тактика передбачає уточнення, конкретизацію певних даних, що необхідно для 

отримання максимально повної інформації, що викликає інтерес інтерв’юера й 
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аудиторії. 

Тактика розвитку теми представлена розвиваючими й продовжуючими 

комунікативними ходами, що є прикладом анафоричного зв’язку, відсиланнями 

до попереднього висловлювання. Часто названа тактика реалізується цитатними 

висловлюваннями, еліптичними реченнями, що є реакцією на попереднє 

висловлювання:  

(75) Interviewer Was there a moment that you realized that your mother was like 

larger than life to other people? 

Respondent: It was interesting when “Devil Wears Prada” came out. She 

became more famous, because of the film… 

Interviewer People would say things like… 

Respondent: She‟s very cold. 

Interviewer Everyone has an opinion. Is that hard for you as her… [Teen Vogue 

Magazine; Bee Shaffer On What Life Is Like As Anna Wintour’s Daughter]. 

У прикладі 75, інтерв’юер застосовує тактику розвитку теми для 

ініціювання подальшого обговорення запропонованої теми респондентом. 

Інтерв’юер розпочинає фразу і дає можливість респонденту завершити її.  

(76) Interviewer: Is there the right moment in relationship to start giving gift? 

Respondent: No, cause you could be giving gifts before, you guys, became an 

official item or whatever. I don‟t think there‟s a specific time that you should start. 

Interviewer: Ok, so you are not thinking “Oh, she met my friends, we went on a 

date, hooked up… Oh, better give her a gift”?! 

Respondent: No… [gUrl Magazine; Ask a Naked Guy: Gift Ideas for Boyfriends 

With Naked Mark]. 

Застосування інтерв’юером тактики розвитку теми спонукає респондента 

дати розгорнутий коментар з того чи того питання, щоб повністю задовольнити 

інтерес аудиторії. Респондент, своєю чергою, уникає розгорнутої відповіді на 

запитання. 
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Тактика інформування реалізується за допомогою представлення певних 

фактів про респондента, його професійної діяльності чи особистого життя, що 

вербально виражається застосуванням розповідних речень, складних речень із 

зазначенням причинних зв’язків, цитуванням слів респондента, засобами 

акцентного виділення: 

(77) Interviewer: We are here at “Highlands” in the West Village. I‟m very 

excited this morning to have breakfast with Icona Pop Caroline and Aino. They‟re old 

friends of mine. I‟ve met them in Stockholm years and years ago before they ever 

could have made it big. They are probably the most positive musicians I‟ve ever met 

in my life [Teen Vogue Magazine; Icona Pop on Music, Heartbreak, and Adding a 

Third Member]. 

У прикладі 77 інтерв’юер реалізує тактику інформування за допомогою 

розповідних речень, розповідає факти про респондентів, їх дружні відносини та 

позитивне ставлення до життя. 

(78) Interviewer: We met at a gas station where Courtney Love and Santigold 

performed, hosted by Alexander Wang. And ever since then you‟ve always been so 

lovely and always remembered. 

Respondent: You are so adorable! 

Interviewer: Thank you! [Teen Vogue Magazine; The Secret to Janelle Monae’s 

Hair and Her Awesome Life Motto]. 

У фрагменті 78 інтерв’юер інформує про знайомство з респондентом і дає 

позитивну характеристику їй як професіоналу та особистості, вживаючи складні 

реченні, у яких він робить інтонаційні акценти на фразі hosted by Alexander 

Wang, аби підкреслити, що їх знайомство відбулося на елітній вечірці, та фразі 

you‟ve always been so lovely and always remembered, щоб підкреслити, що 

респондент є милою особою та їх пов’язують дружні відносини. 

(79) Respondent: I‟m starving! 

Interviewer: Let‟s go. 
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Interviewer: Osve has never tried traditional Ukrainian dishes in her life. Have 

you ever tried pierogis before? 

Respondent: No, I have never [Teen Vogue Magazine; The Need To Know 

Styling Tricks of a Parsons Design Student]. 

У наведеному прикладі 79 інтерв’юер використовує тактику інформування, 

що звернена до аудиторії, а не респондента. Тактика реалізується за допомогою 

стверджувального розповідного речення із прямим порядком слів. Інтерв’юер, 

представляючи інформацію, просить респондента підтвердити її правдивість. 

Застосувуючи цю тактику, інтерв’юер представляє аудиторії досі невідому 

інформацію про респондента, його особисте життя, професійну діяльність, 

вподобання тощо. 

Тактика встановлення істинності інформації виконує пізнавальну 

функцію. Вона націлена на встановлення правдивості чи неправдивості 

інформації (підтвердження чи спростування чуток) про респондента Інтернет-

інтерв’ю. Підтвердження інформації може стати новою темою для обговорення 

комунікантами. Лексичними маркерами тактики встановлення істинності 

інформації є такі слова та вирази, як: It is said that…; Is it true?; Does it mean that …: 

(80) Interviewer: Jessica, I think you were discovered in a donut shop. Is that a 

real story? 

Respondent: Yes! [Teen Vogue Magazine; Breakfast with Bevan Starring Jessica 

Stam and Rebecca Minkoff]. 

У прикладі 80 інтерв’юер встановлює правдивість інформації про те, чи 

дійсно майбутню модель було помічено у крамниці. Для цього він застосовує 

речення, яке розпочинається фразою I think … і є засобом вираження 

суб’єктивної модальності. Згодом він ставить загальне запитання до 

респондента. 

(81) Interviewer: I think we need to clear the air with one thing here. I think you 

were called Anna a lot. And I know it‟s AnnaSophia Robb. One word with S capital. 
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Respondent: Yes, with the capital S [Teen Vogue Magazine; The Carrie Diaries 

Star AnnaSophia Robb on What’s Coming Next Season. Breakfast with Bevan]. 

У прикладі 81 тактика встановлення істинності інформації реалізується 

завдяки застосуванню маркеру модальності I think, що виконує функцію 

пом’якшення, є важливим способом уникнення прямолінійності висловлювання.  

Стратегія розкриття поглядів інтерв‟юера. Як вже було зазначено в 

нашій роботі, головним завданням інтерв’юера є ―вивернути‖ респондента, 

отримати від нього максимум інформації. Респондент надає певну інформацію з 

власного погляду, у відповідний саме для нього спосіб. Інколи інтерв’юер 

просто ―губиться‖ на фоні респондента. Проте на сучасному етапі розвитку 

Інтернет-інтерв’ю проявляється тенденція щодо нестандартної побудови 

комунікації між інтерв’юером та респондентом. Інтерв’юер все частіше 

виступає рівноправним комунікантом на рівні з респондентом, створює власний 

імідж, привертає увагу аудиторії до власної особистості й професійної 

діяльності. У Інтернет-інтерв’ю інтерв’юер має змогу виявити й проявити себе. 

Тактика самопросування реалізується шляхом демонстрації професійних 

достоїнств та просування продукту професійної діяльност; за рахунок 

комплексу комунікативно-прагматичних засобів: емоційно забарвленої лексики, 

позитивної оціночної лексики, найвищого ступеня прикметників, розмовної 

лексики, різноманітних повторів, інтенсифікаторів, пом’якшень тощо: 

(82) Interviewer 1: Alright, so I think it‟s all we have time for today. But we 

gonna be doing another “Ask a Beauty Smarty”. We‟ll hang out soon. So make sure 

you check out our “Seventeen” and “Seventeen‟s Google Plus Circle” on Google. 

Ok, so thanks Vivian, Emily and Maddie. You questions were amazing. And thank you 

so much Alexis for your awesome tips. 

Interviewer 2: You, guys, are awesome. I had so much fun with you, guys! Bye! 

[Seventeen Magazine; Ask a Beauty Smarty Alexis]. 

У наведеному прикладі 82 інтерв’юер 1 заохочує аудиторію слідкувати за 
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наступними випусками передачі, підписатись на сторінку Інтернет-видання, 

щоб бути в курсі останніх новин. Тактика реалізується завдяки розмовній 

лексиці (сленгу), реченням у наказовому способі. 

(83) Respondent: Or you could be the third member of Icona Pop. 

Interviewer: I will try! I tried! I wrote about it in “Teen Vogue”: “Could this 

duo be a trio? I‟ll start my vocal warm–ups now” [Teen Vogue Magazine; Icona Pop 

on Music, Heartbreak, and Adding a Third Member]. 

У Інтернет-інтерв’ю 83 інтерв’юер пропонує аудиторії знайти більше 

інформації про обговорювану тему на сайті Інтернет-видання і залишити свій 

коментар. Інтерв’юер реалізує цю тактику за допомогою емоційно-забарвлених 

реплік й окличних речень. 

(84) Interviewer: Thank you for tuning in “The Breakfast with Bevan”. Make 

sure you subscribe to Teen Vogue Magazine for more episodes. 

Respondent: And subscribe to my “Fancy Box” [Teen Vogue Magazine; Coco 

Rocha at the Standard with Andrew Bevan]. 

У прикладі 84 інтерв’юер дякує аудиторії за перегляд Інтернет-інтерв’ю 

Thank you for tuning in .... За допомогою речення у наказовому способі він 

заохочує глядачів долучитися до широкої общини Інтернет-видання. Інтерв’юер 

просуває не лише Інтернет-інтерв’ю, у якому виступає одним із комунікантів, а 

й Інтернет-видання. 

Тактика створення “свого кола” дозволяє інтерв’юеру визначити себе як 

члена певної соціальної чи професійної групи, якій властиві певні цінності й 

манери поведінки. За допомогою цієї тактики інтерв’юер створює собі імідж 

особи, що входить до кола наближеного до респондента, тим самим підвищує 

свою популярність: 

(85) Interviewer: I am meeting my friend Coco Rocha here at “The Standard 

Hotel”. We are gonna have some pizza for breakfast. 

Interviewer: I haven‟t seen you in a while. Probably, since the Met Gala, 
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actually [Teen Vogue Magazine; Coco Rocha at the Standard with Andrew Bevan]. 

У прикладі 85 інтерв’юер у ввідній репліці зазначає, що він є другом 

респондента, називає визначну соціальну подію, яку вони відвідували разом. 

Комуніканти дійсно гарні друзі, інтерв’юер, звертаючись до респондента, вживає у 

мовленні такі фрази як I am meeting my friend…, I haven‟t seen you in a while. 

(86) Interviewer: We‟ll be waiting with bated breath. I‟m very excited. And this 

young lady is super–super talented. And you, guys, are gonna fall in love with her just 

like I did! But I get to be friends with her in real life! So, you can pretend. 

Respondent: Yeah, it‟s ok. You can really feel like my friend. You are my friend! 

[Teen Vogue Magazine; Elle King Interview]. 

У прикладі 86 інтерв’юер й респондент є друзями, про це свідчить 

особистісна характеристика респондента, яку надає інтерв’юер. Інтерв’юер 

висловлює захоплення респондентом як особистістю You are gonna fall in love 

with her, емоційно забарвлені, окличні речення. 

(87) Interviewer: We are in my neighborhood in Williamsburg, Brooklyn. We‟re 

at The Lodge. We are going to meet up with AnnaSophia Robb – Teen Vogue cover 

girl, Carrie Bradshaw on “The Carrie Diaries”. She‟s from Denver, Colorado. I‟m 

from Denver, Colorado. We have that silly „Denver goes to the City‟ happening” 

[Teen Vogue Magazine; The Carrie Diaries Star AnnaSophia Robb on What’s 

Coming Next Season]. 

У наведеному прикладі 87 тактика створення ―свого кола‖ реалізується 

завдяки лексичним повторам, які мають експресивно-стилістичну функцію She‟s 

from Denver, Colorado. I‟m from Denver, Colorado. Інтервю’ер повідомляє 

респонденту, що вони вихідці з одно міста. Це значно скорочує дистанцію між 

ними та допомагає знайти нові ―точки дотику‖; 

(88) Interviewer: We used to having breakfasts with each other. Do you 

remember the first time you met me? 

Respondent: A place called “The Cabin”. Bevan was wearing a yellow raincoat. 
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And it wasn‟t raining. 

Interviewer: It wasn‟t… (both of them laughing) [Teen Vogue Magazine; 

Breakfast With Bevan Starring Alexa Chung]. 

У прикладі 88 переконуємось, що інтерв’юер й респондент друзі, не лише з 

їхніх слів, але й спостерігаючи за їх жартами. Дружня атмосфера й відносини 

між комунікантами сприяють створенню глибинного, змістовного Інтернет-

інтерв’ю, у якому аудиторія пізнає інтерв’юера й комуніканта з досі невідомого 

ракурсу. Фрази We used to …, Do you remember …? Вказують на те, що 

комуніканти мають спільну історію. 

Тактика компліменту застосовується для вираження симпатії, формування 

емоційного настрою, встановлення добрих відносин, управління дистанцією, 

зміщення уваги в ситуації комунікативної невдачі, конфлікту чи дискомфорту. 

Комплімент є позитивно-оцінним експресивним мовленнєвим актом, який 

характеризується переважно збігом адресата й об’єкта позитивно-оцінного 

висловлювання, а також невеликим очікуваним перебільшенням достоїнств 

іншого певною особою. Комплімент формулюється здебільшого в рамках 

ініціювального комунікативного ходу і відрізняється від інших позитивно-

оцінних мовленнєвих актів відсутністю в його комунікативній структурі 

аргументативності. Об’єктами мовленнєвого акту компліменту виступають 

зовнішність і досягнення адресата: 

(89) Interviewer: We‟ll be waiting with bated breath. I‟m very excited. And this 

young lady is super-super talented. And you, guys, are gonna fall in love with her just 

like I did! [Teen Vogue Magazine; Elle King Interview].  

У прикладі 89 інтерв’юер застосовує тактику компліменту, яку реалізує за 

допомогою емоційно-забарвлених речень, експресивній формі та якісному 

прикметнику super-super talented. 

(90) Interviewer: That is in. I think you‟re incredibly chic. Bring us down your 

outfit! 
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Respondent: This shirt comes from “Zara”. I love the detail and the sleeve. This 

skirt is from “Kelly Wearstler”. It is so abstract and colorful… [Teen Vogue 

Magazine; When Tailored Chic Meets Normcore]. 

У прикладі 90 інтерв’юер висловлює захоплення зовнішнім виглядом 

респондента, застосовуючи тактику компліменту, яка реалізується за 

домопогою прикметника chic, який підсилюється інтенсифікатором very. 

Застосовуючи тактику компліменту інтерв’юер виявляє позитивне ставлення до 

респондента, сприяє зняттю його емоційної напруги. 

Тактика підкресленого перебільшення полягає в демонстрації підвищеної 

уваги інтерв’юера до респондента, його емоцій, особистісних якостей, дій. Вибір 

мовленнєвих засобів для реалізації зазначеної тактики визначається контекстом й 

тематикою Інтернет-інтерв’ю. Лексичними маркерами тактики підкресленого 

перебільшення можуть бути емоційно забарвлені дієслова (enjoy, adore, hate, love, 

want, think), прикметники (happy, delighted, horrible, awful, super, great), лексичні й 

граматичні суперлативи (brilliant, fantastic, superb, warmest, most beautiful) у 

сполученні з прислівниками-інтенсифікаторами (just, really), емоційна лексика в 

сполученні з модальними дієсловами й умовний спосіб: 

(91) Interviewer: That‟s so exciting. We shot with PSS2 chorus who did recently 

perform one of your songs that made you cry. They helped your dream come true to 

be here and a dream came true for them. So everyone was really happy [Teen Vogue 

Magazine; Elle King Interview]. 

У наведеному прикладі 91 інтерв’юер вживає тактику підкресленого 

перебільшення для висловлення захоплення талановитими підлітками, які є 

учасниками співочого колективу. Ця тактика реалізується завдяки прислівнику 

exciting у сполучені з інтенсифікатором so, прикметнику happy з 

інтенсифікатором really. 

(92) Respondent: Draw you? I was gonna go to old school, but then I got pop 

art. Is this terrible? 
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Interviewer: It‟s pretty awesome. 

Respondent: It‟s getting quite surreal quite quickly [Teen Vogue Magazine; 

Breakfast with Bevan Starring Alexa Chung]. 

У прикладі 92 інтерв’юер висловлює захват художніми здібностями 

респондента. Малюнок респондента інтерв’юер характеризує як pretty awesome. 

(93) Respondent: And those pants are designed by me. 

Interviewer: Wow! I‟m obsessed with it! It‟s amazing! How long did it take you 

to create the pants? 

Respondent: It took me a while! Because the fabric‟s really sticky, so it‟s really 

hard to sew! And I spent like four yards of fabric [Teen Vogue Magazine; Style 

Secrets from a Global Design Student Who Makes Her Own Pants]. 

У прикладі 93 інтерв’юер реалізує тактику підкресленого перебільшення за 

допомогою вигуку wow, емоційно забарвленого дієслова obsessed та лексичного 

суперлативу amazing. Застосування тактики підкресленого перебільшення 

допомагає інтерв’юеру зняти психологічну напругу, встановити емоційний 

контакт з респондентом Інтернет-інтерв’ю. 

Тактика оцінки має дві функції: кваліфікаційну та впливу. Ця тактика 

представлена розвиваючими й стимулюючими комунікативними ходами 

інтерв’юера. Оцінка, що міститься в репліці інтерв’юера, слугує орієнтиром, що 

дозволяє респонденту скорегувати й представити власну оцінку дії, явищу, події: 

(94) Interviewer: I wanna talk about your Met Gala dresses. I have 2004 picture 

that is pretty funny. 

Respondent: That was the first year I went. My feet were killing me. 

Interviewer: Ok. I like that dress a lot (shows her 2006 Chanel dress).  

Respondent: I did too. That‟s Chanel… [Teen Vogue Magazine; Bee Shaffer On 

What Life Is Like As Anna Wintour’s Daughter]. 

У наведеному прикладі 94 інтерв’юер дає оцінку респонденту й продукту 

його діяльності застосовуючи позитивну оціночну лексику I like that dress, для 
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підкреслення справжності почуттів інтерв’юер додає фразу a lot в кінці речення. 

(95) Interviewer: Why don‟t tell me and our viewers how a typical Parsons 

student dresses like?! 

Respondent: “Parsons” students don‟t dress typically! I have to say that! 

Interviewer: She‟s feisty too! [Teen Vogue Magazine; The Need To Know 

Styling Tricks of a Parsons Design Student]. 

У прикладі 95 інтерв’юер, звертаючись до аудиторії, дає характеристику 

респонденту, яка залежить від ставлення інтерв’юера до нього як особистості, 

професіонала, співрозмовника. Для реалізації тактики оцінки інтерв’юер 

використовує прикметник, який належить до розмовної лексики feisty, і 

підсилює репліку часткою too. 

Тактику навішування “ярлика” вживає інтерв’юер для виділення 

домінантної риси характеру респондента та часто реалізує за допомогою слів з 

оціночною семантикою. Респондент повинен підтвердити або спростувати 

існуючий стереотип. 

(96) Interviewer: Upper East Side prep school girl!.. Did you go to prep school? 

Respondent: It‟s in Dalton, yeah! And so, after school I would take a subway 

downtown and go “intern” a Coney Island High. And they thought I was twenty four 

years old. I told them that I was… I don‟t know why they thought a twenty-four year 

old intern would intern at like a hole in a wall club. But that was awesome! [Teen 

Vogue Magazine; Foxes and Chantal Claret on Music, ―Laughing Yoga‖, and 

Pancake Day]. 

У прикладі 96 інтерв’юер характеризує респондента відповідно до його 

соціального статусу й походження. Інтерв’юер характеризує її як забезпечену 

дівчину, яка належить до еліти Нью Йорка.  

(97) Interviewer: (shows a picture of both of them on it) This is like Lucy and 

Ethel taking Manhattan. 

Respondent: Laverne and Shirley. 
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Interviewer: Siegfried and Roy! 

Respondent: I‟m not sure about that one! (laughing together) [Teen Vogue 

Magazine; Actress Juliette Lewis Talks Style, Love and Being a Teen Star]. 

У прикладі 97, аналізуючи ―ярлики‖, які надає інтерв’юер собі й 

респонденту, можемо здогадатися, що вони друзі, адже він позицінує обох як 

нероздільну одиницю. Інтерв’юер присвоює собі й респонденту власні імена 

героїв кіно Lucy and Ethel, Siegfried and Roy. 

В Інтернет-інтерв’ю інтерв’юер застосовує тактику навішування ―ярлика‖ для 

надання позитивної характеристики респонденту. У деяких випадках респондент 

коментує отриманий ―ярлик‖, проте він може залишити його без коментарів. 

Таким чином, саме інтерв’юер є ініціатором і організатором комунікації. Для 

досягнення своєї комунікативної мети інтерв’юер не застосовує конфліктних 

стратегій. Комунікативну мету інтерв’юер досягає шляхом кооперації зі 

співрозмовником. Ми виділили три комунікативні стратегії, що були застосовані 

інтерв’юерами відповідно до їх комунікативної мети: 1) контактна стратегія, що 

застосовується для налагодження комунікації з аудиторією та респондентом 

(представлена такими тактиками, як: встановлення комунікативного контакту, 

введення теми, комунікативної підтримки співрозмовника, заповнення пауз, 

завершення комунікативного контакту); 2) стратегія розкриття поглядів 

респондента для задоволення цікавості та поновлення когнітивної бази аудиторії 

актуальною інформацією безпосередньо з уст респондента (представлена такими 

тактиками: прямого запиту інформації, розвитку теми, інформування, встановлення 

істинності інформації); 3) стратегія розкриття поглядів інтерв’юера для привернення 

уваги аудиторії до власної особистості й професійної діяльності (представлена 

такими тактиками: самопросування, створення ―свого кола‖, компліменту, оцінки, 

навішування ―ярлика‖). 
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2.2.3. Комунікативні стратегії і тактики респондента в англомовному 

Інтернет-інтерв’ю. Мовленнєва поведінка комунікантів Інтернет-інтерв’ю є 

варіативною й має свої комунікативні особливості. Мовленнєва поведінка 

респондента може змінюватися під час Інтернет-інтерв’ю залежно від характеру 

питань інтерв’юера. Незважаючи на залежний, реагуючий характер мовленнєвої 

поведінки респондента, він, водночас, володіє певною свободою у виборі 

альтернатив мовленнєвої поведінки, що проявляється у широкому розмаїтті 

використаних комунікативних тактик й лексичних засобів їх вираження. 

Формат Інтернет-інтерв’ю дозволяє респонденту здійснювати активний вплив 

на хід бесіди. 

У результаті аналізу фрагментів Інтернет-інтерв’ю, що є матеріалами 

нашого дослідження, ми виявили, що респонденти для досягнення своїх 

комунікативних цілей лише в одиничних випадках застосовували конфліктні 

стратегії й тактики. Найчастіше комунікативна мета досягається шляхом 

кооперації комунікантів. 

У результаті детального аналізу матеріалів дослідження ми виділили шість 

комунікативних стратегій, що були застосовані респондентами для досягнення 

комунікативної мети: 1) топікального контролю; 2) демонстрації ставлення 

респондента до репліки інтерв’юера; 3) інформування; 4) конфліктна стратегія 

інформування; 5) стратегія залучення аудиторії; 6) самопрезентації. 

Стратегія топікального контролю застосовується респондентом для 

здійснення безпосереднього чи опосередкованого управління загальною 

динамікою розгортання Інтернет-інтерв’ю та інтеракціонального контролю 

інших комунікантів, тобто безпосереднього управління та визначення 

дистрибуції мовленнєвого часу. 

Застосування стратегії топікального контролю дозволяє респонденту 

Інтернет-інтерв’ю давати змістовні, розгорнуті відповіді на запитання, що є 

вигідними для нього, та припиняти розмову на небажану тему, що може 
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скомпрометувати, зашкодити, або ж просто бути передчасною для її 

обговорення. Ця стратегія представлена такими найбільш вживаними 

тактиками: 

● Тактика введення теми. Вона виконує пізнавальну функцію, 

забезпечуючи надходження нової інформації до аудиторії. Тактика націлена на 

заповнення наявних прогалин у когнітивній базі аудиторії відповідними 

знаннями. Респондент самостійно представляє аудиторії нову тему для 

обговорення. Саме це дає йому можливість представити нововведену 

інформацію у вигідному для себе світлі. Найчастіше респонденти з метою 

реалізації тактики введення теми використовують розповідні речення, що мають 

прямий порядок слів, інформуючи аудиторію про певні явища, події, факти: 

(98) Respondent: Hello, I am Alexa Chung. We‟re in New York. Welcome to my 

Teen Vogue video. We gonna do some shopping. It‟s gonna be good. Let‟s do it! 

[Teen Vogue Magazine; Alexa Chung Interview]. 

У наведеному прикладі 98 респондент повідомляє своє місце знаходження 

We‟re in New York, нагадує, що відео розміщене на сайті Інтернет-видання 

Welcome to my Teen Vogue video, інформує про те, що темою Інтернет-інтерв’ю є 

шопінг. Респондент вітає аудиторію нейтральним привітанням Hello, згодом 

респондент переходить на розмовний стиль, ближчий до аудиторії, який 

виявляється у застосуванні дієслова gonna. 

(99) Respondent: Hey. What‟s up, guys? I‟m Justin Bieber. And this is Behind 

the Scenes of my Seventeen Magazine shoot [Seventeen Magazine; Justin Bieber 

Photo Shoot Video]. 

У прикладі 99 респондент представляє себе аудиторії й повідомляє, що 

Інтернет-інтерв’ю знімається за лаштунками фотосесії, яка проводиться 

Інтернет-виданням ―Seventeen‖. За допомогою тактики введення теми 

респонденти інформують аудиторію про свої наступні дії, подальшу тему для 

обговорення. Для реалізації тактики та зближення з аудиторією респондент 
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обрав неформальне звертання Hey! What‟s up, guys? А завдяки простому, 

розповідному реченню повідомляє тематику Інтернет-інтерв’ю. 

● Тактика закриття теми. Функція цієї тактики полягає в узагальненні вже 

представленої інформації, підбитті підсумків. Це дозволяє респонденту перейти до 

обговорення нової теми або завершення Інтернет-інтерв’ю. Найчастіше 

закриваючі комунікативні ходи маркуються такими ввідними словами, як: so, in 

general, on the whole, as a result, in the end, finally, thus, accordingly: 

(100) Interviewer: When I was making this I felt a little bit like… (shows her a 

scrapbook) 

Respondent: Creepy… 

Interviewer: Like a kidnapper. 

Respondent: It is creepy. Let‟s close it! [Teen Vogue Magazine; Breakfast With 

Bevan Starring Alexa Chung]. 

У фрагменті Інтернет-інтерв’ю 100 респондент бажає завершити розмову 

про її нещодавно опубліковану книгу. Вона просить інтерв’юера просто закрити 

її, застосовуючи речення в наказовому способі Let‟s close it. 

(101) Interviewer: What is “laughing yoga”? 

Respondent: Laughing yoga?! You have not done it? 

Interviewer: No! 

Respondent: It‟s good. You do know yoga, but one person will start laughing 

and cause laughing‟s contagious… Starts with a fake laugh, but when anyone else 

starts laughing and it ends up not being fake laugh. So, you roll like… I don‟t know if 

it‟s gonna work. Shall I start? Ok, enough! I‟m getting red! [Teen Vogue Magazine; 

Foxes and Chantal Claret on Music, ―Laughing Yoga‖, and Pancake Day]. 

У прикладі 101 комуніканти обговорюють ―сміхову‖ йогу (сміхотерапію). 

Респондент розповідає, як працює вказаний вид терапії. Респондент пропонує 

показати, як це працює, проте згодом розуміє, що перед камерами безпричинний 

сміх виглядає дивно, вона червоніє перед камерою і тому припиняє обговорення 
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теми. Респонденти можуть обирати власний унікальний спосіб реалізації тактики 

закриття теми. Для реалізації тактики закриття теми респондент обрала речення у 

наказовому способі, сповнене категоричності Ok, enough! Респондент пояснила 

причину припинення обговорення даної теми I‟m getting red. 

● Тактика демонстрації власної здатності вести розмову полягає в обміні 

ролями між інтерв’юером та респондентом. Відбувається зміна комунікативної 

ролі респондента з слухача на активну комунікативну роль мовця. Респондент 

перебирає на себе керування ходом Інтернет-інтерв’ю. Названа тактика зазвичай 

застосовується лише в рамках однієї мінімальної діалогової одиниці [136]. 

(102) Interviewer: How would you describe your personal style in general, your 

around? 

Respondent: My personal style is definitely casual. I love wearing anything easy. 

And maybe throwing a dress on, to idle a little bit of a girly touch to it. What are some 

of the trends that we should be looking up for when we are going back-to-school 

shopping? 

Interviewer: The first one being punk and another one that we talked about is 

grunge and having that great flannel shirt. And the last one is something we like to 

call “great romance”. Which is a very flirty way of taking something like a special 

lace dress and putting a big cozy net sweater over it. 

Respondent: Ok, great [Teen Vogue Magazine; Cait Barker Back-To-School 

Fashion Trends]. 

У прикладі 102, де наведено застосування тактики демонстрації власної 

здатності вести розмову, респондент спочатку дає відповідь на запитання 

інтерв’юера, після чого респондент сам ставить запитання, відповідь на яке його 

цікавить, для чого застосовує спеціальне запитання, яке вимовляється із 

висхідною інтонацією. 

(103) Respondent: I‟m not a big social media person. It took me a while. Twitter 

sort of freaked me out. I thought no one wants to hear what I have to say. This is 
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weird. Why am I self-promoting? Why would anyone care? 

Interviewer: Yeah! 

Respondent: Then I realized it‟s really important to include the fans. And 

especially being on the show. You know people wanna stay updated, involved. And 

it‟s fun [Teen Vogue Magazine; The Carrie Diaries Star AnnaSophia Robb on What’s 

Coming Next Season]. 

У наведеному фрагменті Інтернет-інтерв’ю 103 респондент зізнається, що 

не є прихильником спілкування за допомогою соціальних мереж. Далі, 

поставивши риторичні запитання Why am I self-promoting? Why would anyone 

care?, респондент самостійно намагається дати на них відповідь і доходить 

висновку, що фанати є невід’ємною частиною життя зірки, тому спілкування з 

ними надважливе. Таким чином, саме тактика демонстрації власної здатності 

вести розмову дає можливість респонденту керувати ходом Інтернет-інтерв’ю 

та вести розмову в потрібному напрямі. 

Стратегія демонстрації ставлення респондента до повідомлення 

інтерв‟юера є реакцією респондента на попередні репліки інтерв’юера. 

Застосовуючи цю стратегію, респондент дає зрозуміти, наскільки комфортною для 

нього є атмосфера спілкування. Стратегія представлена такими тактиками, як: 

● Тактика прямої кореляції є індикатором того, що комунікативні інтенції 

комунікантів збігаються. Ця тактика виражає підтвердження й правильність 

інформації, що повідомляє інтерв’юер. Окрім збігу інформаційного обсягу 

реплік обох комунікантів, відбувається також конкретизація інформації, що 

задовольняє максимум інформативності [41]: 

(104) Respondent: Rings I‟ve got from random places. And I like to stack them 

together. This one me and my sister found in Thailand. 

Interviewer: Is that a dragon? 

Respondent: Yeap, it‟s a dragon! 

Interviewer: I love dragons! [Teen Vogue Magazine; The Need To Know 
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Styling Tricks of a Parsons Design Student]. 

У прикладі 104 застосовано тактику прямої кореляції, комуніканти під час 

обговорення аксесуарів сходяться на думці, що їм обом подобаються каблучки у 

вигляді драконів. Подібне співпадіння покращує атмосферу спілкування між 

комунікантами. У цьому випадку ця тактика реалізується за допомогою 

використання репліки-відповіді, яка експліцитно відтворює семантичний склад 

репліки інтерв’юера. Повтор семантичного складу репліки супроводжується 

перетворенням загального запитання інтерв’юера на стверджувальну відповідь 

респондента. 

(105) Respondent: The one thing I inherited from my mom is – I really like to go 

to bed early. 

Interviewer: And wake up early? 

Respondent: And wake up early. She goes to bed at ten and wakes up at five. I 

go to bed at eleven and wake up at six. I feel people… feel kinda superior if they get 

up early. You just feel like you’re a better person if you do [Teen Vogue Magazine, 

Bee Shaffer On What Life Is Like As Anna Wintour’s Daughter]. 

У прикладі 105 респондент розповідає що саме вона перейняла від матері. 

На запитання інтерв’юера про те, чи вони обоє просинаються рано, респондент 

застосовує тактику прямої кореляції, що повністю підтверджує правильність 

думки інтерв’юера. У своїй репліці-відповіді респондент експліцитно відтворює 

семантичний склад репліки інтерв’юера. 

● Тактика підсиленого перебільшення полягає в демонстрації підвищеної 

уваги до іншого комуніканта, його емоцій, дій або ж особистих якостей. Вибір 

мовленнєвих засобів визначається контекстом бесіди. Ця тактика актуалізується 

за допомогою експресивних, емоційно забарвлених слів (дієслів love, hate, 

adore, enjoy, like, dislike, want; прикметників happy, delighted, supper, great, 

horrible, awful) або ж шляхом застосування техніки подвійного перебільшення 

(поєднання лексичних й граматичних суперлативів brilliant, fantastic, gorgeous, 
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superb з прислівниками-інтенсифікаторами just, really, most; експресивна 

лексика в поєднанні з модальними дієсловами й умовний спосіб): 

(106) Respondent: And those pants are designed by me. 

Interviewer: Wow! I‟m obsesses with it! It‟s amazing! How long did it take you 

to create the pants? 

Respondent: It took me a while! Because the fabric‟s really sticky, so it‟s really 

hard to sew! And I spent like four yards of fabric. 

Interviewer: Four yards? 

Respondent: … before I cut it. 

Interviewer: Oh, my God! [Teen Vogue Magazine; Style Secrets from a Global 

Design Student Who Makes Her Own Pants]. 

У прикладі 106 комуніканти обговорюють дизайнерський виріб 

респондента. Інтерв’юер виражає своє захоплення, тоді ж як респондент, 

застосовуючи тактику підсиленого перебільшення, розповідає, наскільки процес 

пошиття був складним і трудомістким. Вона використовує прислівник-

інтенсифікатор really у поєднанні з прикметниками sticky, hard. 

(107) Interviewer: Did you, guys, hang with Barack and Michelle? 

Respondent: He‟s very-very tall. His wife is tall. And his girls, two girls are 

hugely tall. 

Interviewer: Stop saying the word “huge”! 

Respondent: Hugely tall! 

Interviewer: Huge and tall. 

Respondent: They are very thin people [Teen Vogue Magazine; ―Fun.‖ Guitarist 

Jack Antonoff and Designer Rachel Antonoff]. 

Звернімо увагу, що у наведеному фрагменті Інтернет-інтерв’ю 107 

респондент ділиться враженнями від зустрічі з Бараком і Мішель Обама. За його 

словами, найбільше він вражений їх зростом, адже Барак Обама, його дружина 

та діти є високими. Тактика підкресленого перебільшення не лише допомагає 
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виокремити необхідну інформацію й привернути до неї увагу аудиторії, а й 

надає висловлюванню емоційного забарвлення. Респондент реалізує тактику 

завдяки прикметнику tall у поєднанні з інтенсифікаторами very-very, hugely. 

(108) Interviewer: What about your shoes? 

Respondent: And my shoes… Sneaker wedges are from “Sam Edelman”. I love 

them! They are super comfortable. I love them! Love them! Love them! Have this 

really cool watch from “ALDO”. It comes with interchangeable bandages… [Teen 

Vogue Magazine; How To Shop on a College Budget and Look Amazing]. 

У прикладі 108, де продемонстровано застосування тактики підкресленого 

перебільшення, респондент із захопленням розповідає інтерв’юеру та аудиторії 

про своє взуття й аксесуари. Бажаючи, щоб інтерв’юер та аудиторія розділили 

захоплення речима, респондент, реалізовуючи тактику підкресленого 

перебільшення, уживає емоційно забарвлену лексику really cool, super comfortable, 

а також тричі повторює фразу Love them. Тактика підкресленого перебільшення не 

лише допомагає виокремити необхідну інформацію й привернути до неї увагу 

аудиторії, а й надає висловлюванню емоційного забарвлення. 

● Тактика комунікативної підтримки співрозмовника передбачає взаємну 

відповідальність за створення комфортної, сприятливої атмосфери спілкування 

й гладкий хід Інтернет-інтерв’ю, базується на адекватному реагуванні 

комунікантів. Ця тактика реалізується шляхом використання: 1) заповнювачів 

пауз для передачі всього спектру емоційних реакцій; 2) розділових запитань (їх 

фінальної частини) для вираження інтересу, здивування, співчуття; 3) запитань-

―ехо‖, що повторюють попередньо сказану репліку; 4) коротких запитань, як: 

Oh, yes? And so? And then? Really? 

(109) Interviewer: I learnt how to play basketball, I learnt how to dribble. I think 

I did good! 

Respondent: Oh, yes! I think so, too! 

Interviewer: Thanks for teaching me! [Teen Vogue Magazine; How To Shop on 
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a College Budget and Look Amazing]. 

У прикладі 109 респондент погоджується із вище сказаною реплікою 

інтерв’юера, застосовуючи вигук схвалення Oh, yes, висловлюючи суб’єктивну 

думку із застовуванням дієслова think. Це допомагає у створенні сприятливої 

атмосфери комунікації. 

(110) Respondent: I know how much you love house music and electronic music. 

I have something. Do you wanna sing with me? 

Interviewer: Maybe you need to turn volume down! Cause you‟re about to hear 

something really horrible. I‟m ready! 

Respondent: Three, four! (singing together) 

Interviewer: Oh. My God! That was so bad! 

Respondent: It was not that bad! It was not. You have some more to do, but I‟ll 

help you [Teen Vogue Magazine; When Tailored Chic Meets Normcore]. 

Як ми бачимо із наведеного прикладу 110, тактика комунікативної 

підтримки співрозмовника застосовується для покращення атмосфери 

спілкування між комунікантами. Підбадьорення респондентом іншого 

комуніканта сприяє розрядженню напруженої обстановки, що позитивно 

впливає на результат їхньої комунікативної взаємодії. 

Стратегія інформування, яку застосовує респондент, пов’язана з його 

бажанням надати певну інформацію, висловити свій погляд з певного питання, 

проблеми, що цікавить аудиторію й інтерв’юера.  

● Тактика прямої відповіді на запитання досить часто поєднується із 

жартівливими репліками. Це можна пояснити тим, що позитивна атмосфера 

значно полегшує процес комунікації між інтерв’юером і респондентом. Даючи 

відповідь на запитання інтерв’юера, респондент намагається максимально 

зацікавити й привернути увагу аудиторії, задовольнити її інтерес: 

(111) Interviewer: Was there a moment that you realized that your mother was 

like larger than life to other people? 
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Respondent: It was interesting when “Devil Wears Prada” came out. She 

became more famous, because of the film… [Teen Vogue Magazine; Bee Shaffer On 

What Life Is Like As Anna Wintour’s Daughter]. 

У прикладі 111 респондент говорить про те, коли саме вона усвідомила, що 

її мати стала популярною й важливою особою для багатьох людей. Ця тактика 

реалізується за допомогою розповідних речень. 

(112) Interviewer: What turns you on? 

Respondent: Sense of humor. 

Interviewer: What turns you off? 

Respondent: Vanity [Teen Vogue Magazine; Bee Shaffer’s Favorite Things]. 

У прикладі 112 респондент дає короткі, проте вичерпні відповіді на 

спеціальні запитання інтерв’юера. Такий спосіб реалізації тактики прямої 

відповіді на запитання повністю задовольняє інтерес аудиторії. 

Слід зазначити, що в фрагментах Інтернет-інтерв’ю 111, 112, тактика 

прямої відповіді на запитання узгоджується із максимою кількості Г.-П. Грайса 

та передбачає надання інформації респондентом у тому обсязі, що потребує 

висловлений інтерв’юером в ініціальному пості інформаційний запит. Проте, у 

зв’язку із бажанням респондента надати більш детальну відповідь на 

інформаційний запит інтерв’юера, респондент може обґрунтувати свій погляд 

зору за допомогою розповідних речень із логіко-смисловими конекторами. 

● Тактика пояснення реалізується за допомогою представлення певних 

фактів. Це вербально виражається використанням ряду розповідних речень, 

складносурядних речень із зазначенням причинних зв’язків, а також цитування 

слів інтерв’юера. Для активізації уваги й пробудження інтересу до теми бесіди 

інтерв’юера й аудиторії, респондент звертається до застосування оціночної 

лексики, розмовних виразів тощо: 

(113) Interviewer: What is your deepest passion in life? 

Respondent: Oh, that would have to be music. I like writing songs, listening to 
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music, playing music, touring, singing, anything that surrounds it. That‟s what keeps 

me together… [Seventeen Magazine; Twitterview With Taylor Momsen!]. 

У фрагменті Інтернет-інтерв’ю 113 респондент розповідає про свою 

найбільшу пристрасть у житті,– музику. Респондент детально пояснює свій 

вибір аудиторії. Тактика реалізується за допомогою стверджувальних 

розповідних речень. 

(114) Interviewer: What‟s the most romantic thing you‟ve ever done? 

Respondent: I think that acting is perhaps the most romantic thing I‟ve ever 

decided to do. Because every time you act with someone, you trust each other quite a 

lot [Seventeen Magazine; Behind the Scenes of Letters to Juliet].   

У прикладі 114 респондент детально розповідає, що саме він уважає 

найромантичнішим у свому житті. Як ми бачимо, застосування тактики 

пояснення зумовлено бажанням респондента заповнити прогалину в знаннях 

інтерв’юера й аудиторії та сприяє поглибленню знань щодо запитуваної теми. 

Це може бути інформація особистого, професійного чи будь-якого іншого 

характеру. Тактика реалізується за допомогою розповідного речення, що 

розпочинається сполучником because. 

Стратегія інформування, що в більшості випадків застосовується 

респондентами, неконфліктна. Проте, під час аналізу матеріалів дослідження, 

ми виявили випадки застосування конфліктної стратегії інформування. 

Конфліктна стратегія інформування застосовується у випадку, коли 

респондент не бажає надавати певну інформацію чи обговорювати якусь тему. 

Відмовившись давати відповідь на запитання, респондент не зобов’язаний 

пояснювати своє рішення. 

● Тактика ухилення від прямої відповіді вказує на те, що всі репліки-реакції 

можуть бути інтерпретовані як згода або незгода із змістом репліки-стимулу. 

Для реалізації зазначеної тактики респондент використовує неоднозначні 

висловлювання під час ведення Інтернет-інтерв’ю, і це призводить до 
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порушення принципів кооперації та ввічливості. Лише додаткова 

контраргументація може зняти неоднозначність відповідей й перетворити її на 

ввічливу форму незгоди: 

(115) Interviewer: And when can we hopefully expect this album? 

Respondent: Soon! 

Interviewer: Soon?! 

Respondent: In a few months. We are working on it [Teen Vogue Magazine; Elle 

King Interview]. 

У наведеному прикладі 115 респондент не бажає давати пряму відповідь на 

запитання інтерв’юера, адже в його інтересах не розголошувати інформацію 

щодо виходу майбутньої музичної платівки. Інтрига й загадковість дозволяють 

підтримувати інтерес аудиторії. Респондент дає нечітку відповідь, що 

виражається прислівником soon. 

(116) Interviewer: Your very tight-lipped on the upcoming project “Eephus”, 

are you going to be wearing a baseball outfit? Is it baseball related? Is it to do with 

Eephus pitch? Do you know about “Eephus pitches”? 

Respondent: I don‟t! 

Interviewer: I googled what “Eephus” was and I‟ve learnt on Wikipedia that 

“Eephus” is a pitch, a slow almost softball like pitch that catches everyone off-guard. 

So, is it about baseball? 

Respondent: The definition of what you‟ve said an “Eephus” was is the very 

same thing that will continue if I‟ll keep my mouth closed. 

Interviewer: But I do like that I‟ve learnt a little bit more about baseball. 

Respondent: Yeah! [Teen Vogue Magazine; The Secret to Janelle Monae’s Hair 

and Her Awesome Life Motto]. 

У цьому прикладі 116 респондент також намагається утримувати інтригу та 

уникає прямої відповіді на запитання інтерв’юера. Респондент тримає в 

таємниці інформацію щодо майбутньої телевізійної передачі. Проте, в обох 
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представлених випадках, респондент намагається бути ввічливим по 

відношенню до інтерв’юера й не образити його своєю відмовою надати пряму 

відповідь на запитання. Спочатку респондент відмовляється надавати 

інформацію, про яку запитують, коротко відповівши I don‟t, згодом інформує 

інтерв’юера, що повинна тримати таємницю про майбутню телепередачу I‟ll 

keep my mouth closed. 

● Тактика використання заперечення як натяку. Ця тактика пом’якшення 

застосовується для ослаблення емоційного впливу стилістично забарвлених 

слів, що виражають критичне відношення, незгоду, неприязнь, небажання 

ділитися певними фактами тощо: 

(117) Respondent 1: Justin Bieber follows you and that‟s all that matters. Oh, 

my God! How you did Justin Bieber to follow you? 

Respondent 2: I don‟t know. We just have this special thing between us. 

Interviewer: Have you met him? 

Respondent 2: Like, maybe… 

Respondent 1: What does it mean “maybe”? [Teen Vogue Magazine; Breakfast 

with Bevan. Starring Jessica Stam and Rebecca Minkoff].  

Тактику використання заперечення як натяку застосовують в Інтернет-

інтерв’ю 117, що є матеріалом нашого дослідження, лише один раз. Це 

пояснюється тим, що респонденти Інтернет-інтерв’ю, що публікуються в 

Інтернет-журналах для підлітків, максимально намагаються уникати 

використання конфліктних стратегій і тактик. У наведеному прикладі 

респондент на запитання особистого характеру дає відповідь, у якій застосовує 

тактику використання заперечення як натяку. Респондент не бажає ділитися 

подібною інформацією із широкою аудиторією. Респондент не бажає давати 

відповідь на запитання про познайомство з Джастіном Бібером та їхню дружбу 

в одній із соціальних мереж, говорячи I don‟t know. Проте, для утримання 

інтриги говорить, що між ними існує особливий зв'язок special thing between us. 
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На запитання чи вони колись зустрічалася вона дає неоднозначну відповідь, яка 

виражається прислівником maybe. 

Стратегія залучення аудиторії. Жанр Інтернет-інтерв’ю сприяє глибинному 

залученню аудиторії. Масовий глядач залучається і бере участь у подіях, що 

відбуваються на екрані, при цьому співпереживаючи комунікантам. І хоча 

аудиторія лише опосередковано присутня під час Інтернет-інтерв’ю, комунікація 

між інтерв’юером й респондентом будується із обов’язковим врахуванням фактора 

множинного адресата. Інтерв’юер й респондент час від часу звертаються до 

аудиторії, тим самим підтримуючи їх увагу й залучаючи до розмови.  

Здійснюючи мовленнєві акти можна певним чином впливати на масового 

адресата – переконати, викликати занепокоєння, розважити, налякати тощо. 

Слова здійснюють певний вплив на почуття, думки чи дії аудиторії. Це може 

бути розрахований, навмисний, ціленаправлений ефект [58].  

● Тактика встановлення комунікативного контакту з аудиторією. 

Звернення до кожної із груп аудиторії потребує від адресанта особливого 

способу побудови висловлювання й особливого положення, в яке він себе 

ставить по відношенню до інших комунікантів, та сприяє кращому 

встановленню контакту зі ―своєю‖ аудиторією [169]. 

Мовленнєва взаємодія під час Інтернет-інтерв’ю підпорядкована загальним 

правилам комунікації. Спілкування між комунікантами відбувається в рамках 

соціально прийнятої поведінки. Комунікація розпочинається з ритуалу 

привітання. Враховуючи фактор множинного адресата, звернення у мовленні 

респондента виражається за допомогою етикетних формул подвійного 

привітання: 

(118) Respondent: Hi, guys! It‟s me. I wanna do it over again! Cause I always 

say that “It‟s me”. And obviously it‟s me. No, let‟s just keep that in. Let‟s just keep 

going. It‟s been a while since I‟ve made just a random video. So, I was with my step 

dad and we thought it would be fun if we just made a video answering some questions 
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for you, guys, not just some boring interview [Seventeen Magazine; Selena Gomez 

Answers Fan Questions]. 

У фрагменті Інтернет-інтерв’ю 118 тактика встановлення комунікативного 

контакту з аудиторією реалізується респондентом за допомогою ритуалу 

привітання й представлення самого себе у розмовному стилі Hi, guys! It‟s me, 

ніби респондент та аудиторія є добре знайомими та бачилися лише нещодавно 

один з одним. Той факт, що респондент не називає себе на ім’я, вказує на 

дружні відносини з аудиторією та наближує комунікацію до розмовного стилю 

мовлення. Звернення до аудиторії за допомогою неформального guys також 

сприяє налагодженню контакту. 

(119) Respondent: Hi, I‟m Taylor Momsen from the Pretty Reckless and I‟m 

here at Seventeen Magazine Headquarters to talk to you, guys, and answer some of 

your questions from Twitter. Our record is out today so we‟re very excited. It‟s called 

Light Me Up and you can go and get it now at stores, which it‟s been a long time 

coming so we‟re excited [Seventeen Magazine; Twitterview With Taylor Momsen]. 

У прикладі 119 респондент з метою встановлення комунікативного 

контакту з аудиторією коротко вітається із нею за допомогою неформального 

вітального слова hi, називає себе, повідомляє про те, що збирається давати 

відповіді на запитання аудиторії під час Інтернет-інтерв’ю. Респондент 

намагається зблизитися з аудиторією за допомогою лексеми guys. 

(120) Respondent: Hey guys! What‟s up? It‟s Miley Cyrus. Thank you so much 

for hanging out Behind the scenes of my shoot for Seventeen… [Seventeen Magazine; 

Miley Cyrus Seventeen Cover Cam]. 

У прикладі 120 респондент для встановлення комунікативного контакту та 

дружньої атмосфери не лише вітається з аудиторією Hey guys! What‟s up? й 

називає себе, а й дякує, що вони проводять час, переглядаючи репортаж за її 

участі Thank you so much for hanging out…. 

Застосування тактики встановлення комунікативного контакту з адресатом 
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надзвичайно важливе, адже таким чином аудиторія відчуває себе залученою до 

процесу комунікації й відбувається перехід аудиторії від пасивного до 

активного учасника комунікаційного процесу. 

● Тактика завершення комунікативного контакту. Зазначимо, що 

міжособистісне спілкування в Інтернет-інтерв’ю знаходиться в межах 

етикетного обрамлення. А власне Інтернет-інтерв’ю обмежене певним часовим 

проміжком. Коли Інтернет-інтерв’ю підходить до свого завершення, респондент 

повідомляє про це аудиторію та інколи пояснює причину цього. Для розірвання 

мовленнєвого контакту респондент звертається не лише до інтерв’юера, а й до 

масового глядача, висловлюючи слова прощання, подяку за увагу, позитивні 

почуття, побажання удачі, запрошення до наступної зустрічі: 

(121) Respondent: Bye, guys! I‟m Lily Collins. And thank you so much for 

joining me on my Teen Vogue Cover Shoot [Teen Vogue Magazine; Lily Collins Teen 

Vogue Cover Shoot.]. 

У прикладі 121 респондент прощається з аудиторією Bye, guys! та 

висловлює подяку за перегляд даного Інтернет-інтерв’ю. 

(122) Respondent: I think I am done with fashion montage for the day. So, you 

see it‟s time to leave. Thank you so much for watching my Teen Vogue Video. See you 

later [Teen Vogue Magazine; Alexa Chung Interview]. 

У наведеному прикладі 122 респондент повідомляє про завершення 

ефірного часу за допомогою фраз I am done for today та It‟s time to leave, дякує за 

перегляд Інтернет-інтерв’ю, дає аудиторії надію на якнайшвидшу зустріч See 

you later. 

(123) Respondent: But that‟s all for now. Until I make another one. But I just 

ordered pancakes from “IHOP”, so I‟m gonna eat my pancakes [Seventeen 

Magazine; Selena Gomez Answers Fan Questions]. 

Як ми бачимо з наведеного прикладу 123, прощання респондента з 

інтерв’юером й аудиторією відбувається раптово But that‟s all for now, завершення 
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комунікативного контакту вона пояснює тим, що незабаром очікує доставку їжі. 

Неформальна обстановка, що панує під час цього Інтернет-інтерв’ю 

підкреслюється ще й використанням неформальної форми дієслова gonna. 

● Тактика пропозиції і поради. Респондент Інтернет-інтерв’ю –авторитетна 

особа для масового глядача, носій важливої інформації. Саме тому аудиторія 

бажає, щоб респондент поділився із ними власним унікальним досвідом. 

Мовленнєвий акт поради залишає за аудиторією свободу в прийнятті рішення. 

Порада здійснюється, перш за все, на користь аудиторії. Мовленнєвий акт 

пропозиції, своєю чергою, виражається у формі адресування аудиторії 

альтернативного виходу з ситуації. 

Таким чином, застосовуючи тактику пропозиції і поради, респондент не 

здійснює тиск на аудиторію, залишаючи за нею вибір: слідувати пораді чи ні, 

прийняти пропозицію чи ні. Ця тактика допомагає респонденту викликати до 

себе прихильність аудиторії. 

Використання модальних дієслів must, could, should, may реалізує 

припущення, бажання, невпевненість, можливість виконання якоїсь дії. За 

допомогою добору модальних дієслів комунікант може впливати на аудиторію, 

враховуючи набір їх очікувань, переконань, смаків, вікових особливостей, тобто 

передбачаючи їх оцінки: 

(124) Interviewer: What‟s the best advice you can give to girls? 

Respondent: The best advice I can give to girls – to embrace their girl power 

and energy. Tell yourself that you‟re beautiful [Seventeen Magazine; Seventeen Stars. 

Demi Lovato. Episode 1. Girl Power Tag]. 

У прикладі 124 тактика пропозиції і поради реалізується респондентом за 

допомогою речень у наказовому способі. 

(125) Interviewer: Have you ever realized you were in a bad relationship? 

Respondent: If your relationship doesn‟t feel right, it‟s because it‟s wrong. And 

you should just keep that in mind. Because there‟s always something better. There‟s 
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always someone that‟ll treat you the way you should be treated [Seventeen Magazine; 

Behind the Scenes of Letters to Juliet]. 

У прикладі 125 респондент реалізує тактику пропозиції і поради шляхом 

використання умовного речення, яке розпочинається за допомогою сполучника 

if, модального дієслова should, яке виражає можливість або ж припущення 

здійснення певної дії. 

(126) Respondent 1: It‟s pretty simple, but it‟s really great just to keep your hair 

out of your face. I kinda do like a side braid. So, it‟s not in the way. It literally takes 

two seconds. A side braid. Just braid your hair all the way down. I think it‟s really 

cute. Boho, chic. It‟s not on my face, it‟s not on the way. Just hang out. And voi la! 

Simple side braid, two seconds. 

Respondent 2: Beautiful, so cute! I would also totally accessorize it at the 

bottom. You can put a little flower around it, band or just something. Just to class it 

up a little bit for going not to the beach, for going out with friends… [Seventeen 

Magazine; Ask a Beauty Smarty Alexis]. 

У прикладі 126 респондент реалізує тактику пропозиції і поради, вживаючи 

модальні дієслова would, can. Респондент дає аудиторії пораду щодо питань 

краси, і це вже є справою кожного особисто, слідувати ним чи ні.  

Оскільки респондент є авторитетною особою для аудиторії, для них є 

надзвичайно важливим почути слова пропозиції та поради від свого кумира. 

Аудиторію цікавлять питання різноманітної тематики: ―Що одягати?‖, ―Який 

макіяж зараз в моді?‖, ―Яка музика та фільми є популярними на даний 

момент?‖, ―Як створити ідеальне побачення?‖, ―Як знайти з батьками спільну 

мову?‖, ―Як досягти успіху в навчанні та кар’єрі?‖ тощо. Отже, ділячись 

власними думками й досвідом, респондент пропонує чи радить аудиторії 

слідувати його власному прикладу. 

● Тактика здобування прихильності аудиторії, в першу чергу, реалізується 

через ввічливу поведінку респондента, прагнення до кооперації. Респондент 
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Інтернет-інтерв’ю прагне сподобатися аудиторії з метою утримання інтересу 

навколо власної особистості, підтримання власної популярності [153]: 

(127) Respondent: Then I realized it‟s really important to include the fans. And 

especially being on the show. You know people wanna stay updated, involved. And 

it‟s fun [Teen Vogue Magazine; The Carrie Diaries Star AnnaSophia Robb on What’s 

Coming Next Season]. 

У наведеному прикладі 127 тактика здобування прихильності аудиторії 

реалізується через прагнення респондента до кооперації. Респондент розповідає, 

що фанати є невід’ємною частиною життя зірки it‟s really important to include the 

fans та надзвичайно важливою є спілкування із ними people wanna stay updated, 

involved. Ця тактика націлена на підвищення популярності респондента. 

(128) Interviewer: And then the next one is: @BeautySelenita… I never know 

how to say that, I read it all the time, but I never know how to say it… asks “How do 

you handle all of the hate you get?” 

Respondent: That‟s pretty honest. I don‟t really… I mean I try my hardest not to 

pay attention to it. Honestly, I have such incredible fans that leave me such really 

sweet messages and I have thousands of wonderful comments and like one bad 

comment. So, it‟s really not anything that ruins my day. But I will say this… My 

favorite thing in an entire world is when someone leaves really bad comment and you 

click on it and they followed me. That‟s my favorite. I don‟t understand that at all. 

Whatever they wanna put their energy into, that‟s their decision. And it‟s obviously 

me [Seventeen Magazine; Selena Gomez Answers Fan Questions]. 

У цьому прикладі 128 респондент зізнається фанатам, що вони 

допомагають подолати усю ненависть, яка спрямована на неї I try my hardest not 

to pay attention to it. Респондент вдячна за позитивні коментарі, повідомлення, 

подарунки, які допомагають подолати негативні емоції, що несуть із собою 

недоброзичливці I have thousands of wonderful comments and, like, one bad 

comment. Подібне зізнання респондента підвищує популярність респондента, 
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сприяє створенню його позитивного образу. 

Стратегія самопрезентації застосовується безпосередньо з метою 

створення позитивного образу респондента. Самопрезентацією є 

демонстративна поведінка респондента Інтернет-інтерв’ю, спрямована на 

створення в аудиторії й інтерв’юера певного враження з метою досягнення 

бажаного комунікативного результату. Респондент Інтернет-інтерв’ю виставляє 

на показ свої заслуги, досягнення, ідеї, компетенцію й статус [96]. Респонденту 

більше, ніж іншим комунікантам Інтернет-інтерв’ю необхідно справити 

позитивне враження на аудиторію, адже це сприятиме підвищенню його 

популярності, інтересу до власної особистості й виду діяльності [40]. 

Розглянемо найбільш розповсюджені тактики, що застосовуються з метою 

реалізації стратегії самопрезентації: 

● Тактика самопросування застосовується респондентом з метою опису 

власних заслуг, достоїнств, досягнень. Респондент, обравши цю тактику, 

демонструє свої знання й уміння, має на меті показати себе компетентним. 

Респондент демонструє аудиторії й іншим комунікантам власні професійні 

достоїнства або просуває продукт професійної діяльності: 

(129) Interviewer: I just got here from the airport for our breakfast date. What 

are you doing here? 

Respondent: To talk with you and have breakfast. And I also gonna be 

performing at this year‟s “Essence Festival” [Teen Vogue Magazine; The Secret to 

Janelle Monae’s Hair and Her Awesome Life Motto]. 

Для респондента надзвичайно важливим є просування продукту власної 

професійної діяльності й досягнень. У наведеному прикладі 129 респондент 

розповідає, що виступатиме на одному з пісенних фестивалів “Essence Festival”. 

Ця інформація повинна привернути увагу аудиторії як до респондента, так і до 

фестивалю. 

(130) Interviewer: What can you tell us about new upcoming projects? 
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Respondent: This year‟s definitely been more about acting and film. So, I did 

“Spring Breakers” and then I‟m doing another movie called “The Get Away” with 

Ethan Hawke which is really, really exciting. And I go to Bulgaria!? Or Bulguria? 

Sorry… I go to there, that place. And then I start filming, so it‟s more like an actual 

movie, but it‟s also different. So, we‟re doing that. And hopefully another movie, but it 

hasn‟t really been confirmed yet. So, hopefully another movie after that. Then I will 

start working on my fourth album which will be the best album I‟ll ever do. So, I‟m 

just halting music for a bit, so I can have experience, so and then I can write about 

them. And kinda going to my music again [Seventeen Magazine; Selena Gomez 

Answers Fan Questions]. 

У цьому прикладі 130 респондент на запит інтерв’юера розповідає про 

фільм, який вже було відзнято “Spring Breakers” та той, який знаходиться у 

процесі зйомок “The Get Away”. Також, респондент наголошує, що одразу по 

закінченню зйомок розпочне запис нової музичної платівки I will start working 

on my fourth album. Це повідомлення надзвичайно інформативне для аудиторії, 

адже дає вичерпну інформацію про професійну діяльність респондента. 

(131) Respondent: Hi, I‟m Taylor Momsen from “The Pretty Reckless” and I‟m 

here at Seventeen Magazine Headquarters to talk to you guys and answer some of 

your questions from Twitter. Our record is out today so we‟re very excited. It‟s called 

“Light Me Up” and you can go and get it now at stores, which it‟s been a long time 

coming so we‟re excited [Seventeen Magazine; Twitterview With Taylor Momsen].  

У фрагменті Інтернет-інтерв’ю 131 респондент повідомляє про вихід нової, 

довгоочікуваної платівки “Light Me Up”, заохочує прихильників свого 

музичного гурту придбати її go and get it now at stores. Як ми можемо 

спостерігати, тактика самопросування – це прекрасна можливість для 

респондента продемонструвати свої професійні досягнення й привернути увагу 

аудиторії до продукту діяльності. 

● Тактика створення “свого кола” дозволяє респонденту визначити себе як 
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члена певної соціальної чи професійної групи із властивими їй цінностями й 

манерою поведінки. При цьому, він згадує імена відомих, успішних в кар’єрі 

осіб і ситуації, в яких відбувалися їхні зустрічі. Це підвищує статус й значення 

респондента у соціумі. 

(132) Respondent: It was like four in the morning and this gentleman would go 

and buy anything from “7/11” that looked like pizza. 

Interviewer: I am meeting my friend Coco Rocha here at the Standard Hotel. We 

are gonna have some pizza for breakfast. I haven‟t seen you in a while. Probably, 

since the Met Gala, actually. 

Respondent: Yeah! [Teen Vogue Magazine; Coco Rocha At The Standard with 

Andrew Bevan. Breakfast with Bevan]. 

У прикладі 132 спостерігаємо як респондент розповідає про свої дружні 

стосунки з інтерв’юером, називаючи його this gentleman та цікаві життєві 

ситуації, в які вони потрапляли разом. 

(133) Interviewer: And you were just performing in Dubai. 

Respondent: Yes! 

Interviewer: How was that? 

Respondent: It was amazing. I took my mom with me. She was like “I cannot 

believe I‟m here in Dubai”. And the sand, and Karl Lagerfeld, his ponytail is right 

next to me. So she had… [Teen Vogue Magazine; The Secret to Janelle Monae’s Hair 

and Her Awesome Life Motto]. 

У прикладі 133 тактика створення ―свого кола‖ застосовується 

респондентом для того, щоб повихвалятися своїм нещодавнім проведеним 

концертом у Дубаї та зустріччю із відомим дизайнером Карлом Лагерфельдом 

Karl Lagerfeld, his ponytail is right next to me. Таким чином респондент прагне 

похизуватися не лише виступом у найбагатшому місті нашої планети, а й 

знайомством із відомими людьми зі сфери високої моди. 

Як бачимо, тактика створення ―свого кола‖ допомагає респондентам 
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підвищити або ж понизити власний соціальний статус та визначити себе як 

члена певного соціального кола. 

● Тактика самооцінки застосовується респондентом для підкреслення 

власної оригінальності й несхожості з іншими. Це особливо важливо для 

респондента, адже не маючи оригінальності, він може загубитися серед маси 

подібних персонажів, а згодом і бути забутим. 

(134) Respondent: I am Lily Collins and welcome to my Teen Vogue cover shoot. 

I wanted to be an actress since I was little. I‟ve always loved the style. I‟ve always 

loved been creative and having audience. And I‟ve also loved journalism, so I started 

writing for magazines at 16 and I went to school. And I pursued acting on the side 

and auditioned. And finally I got “yes” with “The Blind Side”. And from there it 

seems to be taking off for me [Teen Vogue Magazine; Lily Collins. Teen Vogue 

Cover Shoot]. 

У наведеному прикладі 134 респондент розповідає про свій шлях 

становлення як акторки. Їй завжди подобалось виступати перед публікою і 

журналістика. Креативність та постійні кастинги на різноманітні ролі врешті 

решт дали свій результат. Тактика самооцінки виражається за допомогою 

розповідних речень, які розпочинаються фразами: I wanted to be…, I‟ve always 

loved …, I started …, I persued …, I got it. 

(135) Respondent: I realized that I wanted to act on my own, really from the 

beginning. People were just like “Oh, my God. Why is she is like 6 years old, she 

can‟t even read”. And you know it was just this natural incarnation to being an 

actress. I love it. And that‟s what I wanna do. And I don‟t know… It makes me happy 

[Teen Vogue Magazine; Chloe Grace Moretz. Teen Vogue Cover Shoot]. 

У цьому прикладі 135 респондент також розповідає про акторство як про 

професію, яка була обрана нею ще в дитинстві I wanted to act on my own, really 

from the beginning. Респондент зізнається, що акторська гра завжди давалась їй 

легко й без особливих зусиль it was just this natural. Історія респондента є 
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неординарною, адже зазвичай опановування акторської майстерністі вимагає 

значного багажу знань, умінь й великих зусиль. 

Тактика компліменту застосовується респондентом Інтернет-інтерв’ю з 

метою повідомлення про свою прихильність, добрі почуття. Тактика 

компліменту використовується для встановлення добрих відносин між 

комунікантами: 

(136) Respondent: I‟m very happy when I get to have incredible opportunities 

like this last little role I‟ve had in August. It was a play with Meryl Streep and Julia 

Roberts. 

Interviewer: Meryl Streep is your mother? 

Respondent: Yeah! 

Interviewer: Incredible! 

Respondent: Working with her, her great talent and her as an individual…She‟s 

this beautiful down-to-earth, family oriented person. With staff like that you are like: 

“This is how you can do this business and not going insane” [Teen Vogue Magazine; 

Actress Juliette Lewis Talks Style, Love and Being a Teen Star]. 

У прикладі 136 респондент застосовує тактику компліменту для 

повідомлення прихильності одній із колег-акторок her great talent and her as an 

individual. Респондент наголошує, що вона є не лише професіоналом, а й 

прекрасною особистістю beautiful down-to-earth, family oriented person. 

(137) Respondent 1: I love Taylor‟s look. You know she‟s got depth in it, very 

sort of punk rock, Dirty Harry vibe [Seventeen Magazine; Go Behind-the-Scenes of 

Taylor Momsen’s Cover Shoot]. 

У наступному прикладі 137 респондент висловлює захоплення зовнішнім 

виглядом й почуттям стилю іншого респондента. Тактика компліменту 

реалізовується за допомогою емоційно забарвленої лексики із позитивною 

конотацією. 

(138) Respondent: I would definitely say that working here is different than 
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anything that I‟ve done before. That‟s not every day that you get to do a 3D Martin 

Scorsese period film. Much less it‟s a venture, kinda kids film. I can‟t even describe 

what it‟s like to work with Scorsese. First of all, he is one of the sweetest guys I‟ve 

ever met. He‟s super Italian. And he tells the coolest stories ever. He knows exactly 

what he wants and how to get it from his actors [Seventeen Magazine; Chloe Grace 

Moretz. Teen Vogue Cover Shoot]. 

У прикладі 138 застосування тактики компліменту респондент розповідає 

про незабутній досвід роботи з кінорежисером Мартіном Скорсезе. Вона 

характеризує його, вживаючи емоційно забарвлену лексику розмовного стилю 

sweetest guy, super Italian. 

Респонденти застосовують тактику компліменту в Інтернет-інтерв’ю по 

відношенню до добре знайомих осіб з метою повідомлення свого позитивного 

ставлення й виклику позитивних емоцій. 

● Тактика відвертості реалізується в рамках довірливого спілкування, яке є 

передаванням особливої, персональної, інтимної інформації. Специфікою 

реалізації тактики відвертості в Інтернет-інтерв’ю є публічний характер 

відвертості, наявність масової аудиторії. Глядачі визначають на скільки відвертим 

перед ними був респондент, чи відбулося його саморозкриття [93, 94]. 

(139) Interviewer: Any trauma–promas? 

Respondent: I went to a prom last year. Someone stepped on the back of my 

dress and my top came down. That was really embarrassing. I only think my friend 

saw that [Seventeen Magazine; Anna Sophia Robb Talks Prom and BFFs].  

У наведеному прикладі 139 респондент розповідає аудиторії про 

неприємну ситуацію, яка відбулася під час студентського балу, використовуючи 

розповідні речення. Відверто розповідаючи про свою невдачу, респондент дає 

аудиторії зрозуміти, що, незважаючи на свій зірковий статус, ніхто не 

застрахований від незручної ситуації. Респондент резюмує розповідь фразою 

That was really embarrassing. 
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(140) Interviewer: What do guys talk about when girls aren‟t around? 

Respondent: Girls, probably, have in their heads that we‟re talking about them. 

And guys, they have kind of breeze from girls. They wanna like just talk about… With 

my best friend I talk about surfing a lot. You know, it‟s like normal stuff… Movies we 

like, songs we like… that stuff [Seventeen Magazine; Seventeen Dating Advice From 

Tyler Blackburn]. 

Однією із найважливіших тем для обговорення серед підлітків є стосунки із 

протилежною статтю. Вони, через брак певного досвіду, ще недосвідчені у 

подібних питаннях. Так, у наведеному прикладі 140, інтерв’юер озвучує 

запитання аудиторії ―Про що говорять хлопці, коли дівчат нема поряд?‖. 

Респондент відверто відповідає, що хлопці наодинці говорять не лише про 

дівчат, а й про хобі, захоплення, фільми, музику та інші речі: talk about surfing, 

normal stuff, movies, songs. 

(141) Interviewer: Is there like a boyfriend from your past? 

Respondent: Guys didn‟t like me when I was growing up. 

Interviewer: That‟s what every model say. Oh, I was gangly… 

Respondent: I was taller than all the girls. And mostly boys. Look, who I am 

today! Yeah! [Teen Vogue Magazine; Breakfast with Bevan Starring Jessica Stam and 

Rebecca Minkoff]. 

У прикладі 141 інтерв’юер бажає розпитати респондента, відому модель, про 

її колишніх залицяльників. Натомість, респондент відповідає, що у її минулому не 

було прихильників через її високий зріст. Зараз важко це собі уявити, адже вона 

стала красунею й досягла успіхів у кар’єрі. Така інформація може у певній мірі 

здивувати аудиторію. Проте, відвертість респондента може надати впевненості 

іншим дівчатам, які мають сумніви щодо власної зовнішності. 

Отже, мовленнєва поведінка респондента може змінюватися в ході 

Інтернет-інтерв’ю в залежності від характеру питань інтерв’юера. Незважаючи 

на залежний, реагуючий характер мовленнєвої поведінки респондента, він 
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володіє певною свободою у виборі альтернатив мовленнєвої поведінки, що 

проявляється у різноманітті використаних комунікативних тактик й лексичних 

засобів їх вираження. Формат Інтернет-інтерв’ю дозволяє респонденту 

здійснювати активний вплив на хід бесіди. 

Ми виділили шість комунікативних стратегій, які застосовуються 

респондентами для досягнення комунікативної мети: 1) стратегія топікального 

контролю – для здійснення безпосереднього чи опосередкованого управління 

загальною динамікою розгортання Інтернет-інтерв’ю та інтеракціонального 

контролю інших комунікантів (представлена такими тактиками, як: введення 

теми, закриття теми, демонстрації власної здатності вести розмову); 2) стратегія 

демонстрації ставлення респондента до репліки інтерв’юера (представлена 

наступними тактиками: прямої кореляції, підсиленого перебільшення, 

комунікативної підтримки співрозмовника); 3) стратегія інформування, яка 

пов’язана безпосередньо з бажанням респондента надати певну інформацію, 

висловити власну думку з того чи того питання, проблеми (представлена такими 

тактиками, як: прямої відповіді на запитання, пояснення); 4) конфліктна 

стратегія інформування застосовується у випадку, коли респондент не бажає 

надавати певну інформацію (представлена тактиками: ухилення від прямої 

відповіді, використання заперечення як натяку); 5) стратегія залучення 

аудиторії сприяє її глибинному залученню до процесу комунікації 

(представлена такими тактиками, як: встановлення комунікативного контакту з 

аудиторією, завершення комунікативного контакту, пропозиції і поради, 

здобування прихильності аудиторії); 6) стратегія самопрезентації застосовується 

з метою створення позитивного образу респондента (представлена тактиками: 

самопросування, створення ―свого кола‖, самооцінки, компліменту, 

відвертості). 
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Висновки до розділу 2 

 

Ми дослідили, що до вікових особливостей мовлення комунікантів 

Інтернет-інтерв’ю належить вживання: 1) етикетних форм; 2) підліткового 

жаргону й лексики; 3) слів широкої семантики stuff, thing; 4) вигуків; 

5) неологізмів. Мовленнєва культура підлітків віддзеркалює характеристики 

їхньої мовної особистості, що пов’язані з пізнанням і сприйняттям світу, 

типовими комунікативними ситуаціями й міжособистісними стосунками. 

Щодо гендерних особливостей мовлення комунікантів Інтернет-інтерв’ю, 

зокрема представниць жіночої статі, ми виокремили такі: 1) нормативність 

мовлення; 2) вживання неологізмів й термінів, що відображають хобі, 

захоплення, зацікавлення; 3) використання зменшувально-пестливих слів та 

оціночних флексій; 4) уживання порівнянь та градацій; 5) нечасте застосування 

посилань на авторитетну особу чи прямих цитат; 6) використання окличних 

речень та афективної лексики; 7) застосування ввідних структур, що виражають 

невпевненість, нерішучість, невизначеність. 

Стійке коло інтересів, що є основою ціннісної картини світу підлітків, 

починає формуватися саме у підлітковому віці. Завданням комунікантів 

Інтернет-інтерв’ю є вписування нової інформації в ціннісну картину світу 

аудиторії й трансформація цієї ціннісної картини світу відповідно до 

інституційних інтересів Інтернет-журналу. Контент Інтернет-журналу сприяє 

формуванню актуальних для суспільства життєвих цінностей. Найчастотнішими 

темами розмов для підлітків, які відображають їхню ціннісну картину світу, є 

мода, зовнішність, успішність, відносини з однолітками, здоров’я. 

Дискурс Інтернет-інтерв’ю відмічений маніпулятивною специфікою, яка 

виражається у здійсненні мовленнєвого впливу на адресата з метою внести 

когнітивні зміни у його картину світу, які призведуть до регуляції установок та 

діяльності адресата на користь адресанта. У ході Інтернет-інтерв’ю комуніканти 
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переслідують свої очевидні й приховані комунікативні цілі, застосовуючи при 

цьому комунікативні тактики, які входять до складу комунікативної стратегії 

учасника Інтернет-інтерв’ю. 

Під час Інтернет-інтерв’ю для досягнення своєї комунікативної мети 

інтерв’юер не застосовує конфліктних стратегій. Він досягає своєї 

комунікативної мети шляхом кооперації зі співрозмовником. Інтерв’юери 

найчастіше застосовують: 1) контактну стратегію (представлена такими 

тактиками, як: встановлення комунікативного контакту, введення теми, 

комунікативної підтримки співрозмовника, заповнення пауз, завершення 

комунікативного контакту); 2) стратегію розкриття поглядів респондента 

(представлена тактиками: прямого запиту інформації, розвитку теми, 

інформування, встановлення істинності інформації); 3) стратегію розкриття 

поглядів інтерв’юера (представлена такими тактиками, як: самопросування, 

створення ―свого кола‖, компліменту, оцінки, навішування ярлика). 

Респонденти Інтернет-інтерв’ю лише в поодиноких випадках для 

досягнення своїх комунікативних цілей застосовують конфліктні стратегії й 

тактики. В основному комунікативна мета досягається шляхом кооперації 

комунікантів. Респондентами Інтернет-інтерв’ю найчастіше застосовуються такі 

стратегії: 1) стратегію топікального контролю (представлена такими тактиками, 

як: введення теми, закриття теми, демонстрації власної здатності вести 

розмову); 2) стратегію демонстрації ставлення респондента до повідомлення 

інтерв’юера (представлена тактиками: прямої кореляції, підсиленого 

перебільшення, комунікативної підтримки співрозмовника); 3) стратегію 

інформування (представлена такими тактиками, як: прямої відповіді на 

запитання, пояснення); 4) конфліктну стратегію інформування (представлена 

тактиками: ухилення від прямої відповіді, використання заперечення як натяку); 

5) стратегію залучення аудиторії (представлена такими тактиками, як: 

встановлення комунікативного контакту з аудиторією, завершення 
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комунікативного контакту, пропозиції і поради, здобування прихильності 

аудиторії); 6) стратегію самопрезентації (представлена тактиками: 

самопросування, створення ―свого кола‖, самооцінки, компліменту, 

відвертості). 

Основні положення розділу відображено в публікаціях автора [185; 187; 

188; 207; 208; 212]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖАНРУ ІНТЕРНЕТ-ІНТЕРВ’Ю 

 

3.1. Поняття комунікативної ситуації в лінгвістиці 

Беручи до уваги, що ―основне спілкування відбувається на рівні 

комунікативної ситуації‖ [79], специфіку мовленнєвої діяльності в жанрі 

Інтернет-інтерв’ю найбільш детально можна розглянути лише у контексті 

комунікативної ситуації. 

Поняття ―комунікативна ситуація‖, що займає центральне положення в 

теорії мовленнєвої комунікації, є складним й багатогранним явищем, яке 

вирізняється значною кількістю обов’язкових компонентів. 

До вивчення комунікативної ситуації зверталася велика кількість 

науковців, проте найчастіше у своїх роботах вони виділяють лише окремі 

характерні риси даного явища, що не дозволяє скласти цілісне уявлення про 

досліджуваний об’єкт. Проте, наявність трьох основних складових 

комунікативної ситуації – відправника інформації, отримувача інформації й 

повідомлення – вказується усіма дослідниками [78; 79]. 

Інші, не менш важливі компоненти виділяються лише деякими 

дослідниками. О. С. Іссерс, окрім зазначених, виділяє також такі компоненти 

комунікативної ситуації, як ―код, завдяки якому здійснюється повідомлення‖ та 

―канал зв’язку‖ [78]. Канал зв’язку може бути, перш за все, акустичним (під час 

усного спілкування) або ж візуальним (у випадку письмового спілкування). 

Окрім того, він характеризується наявністю чи відсутністю безпосереднього 

контакту між партнерами, наявністю чи відсутністю візуального контакту, а 

також використанням спеціальних засобів передачі повідомлення та загальною 

організацією цього процесу. 

Також деякі дослідники як значимі компоненти виділяють ―цілі кожного 
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комуніканта, власне інформацію (предмет мовлення), форму її представлення та 

умови спілкування, завдяки яким з’являється можливість взаємодії 

комунікантів‖ [78]. 

Комуніканти завжди виступають в очах один одного (та своїх власних) як 

носії деяких соціально значимих якостей, як власники конкретних ―статусів‖ – 

соціальних, гендерних, вікових, освітніх тощо (наприклад, дівчина, підліток, 

акторка), виконавці співвіднесених один з одним ролей, соціальних та 

психологічних (інтерв’юер та респондент), а також як носії певних особистісних 

якостей та суб’єкти тієї чи іншої діяльності, тобто як особи, які переслідують 

певні цілі. Також у комунікативній ситуації береться до уваги тезаурус кожного 

з комунікантів, у першу чергу адресата, та сукупність чи система знань, яка 

закладена в їх пам’яті. Важливо відмітити, що тезаурус адресата ніколи не 

співпадає повністю з тезаурусом адресанта. 

Сукупність усіх аспектів особистості учасників комунікації в тому вигляді, 

в якому вона віддзеркалюється у свідомості іншого комуніканта, називається 

образом учасника спілкування. Адресант тримає в голові образ адресата й 

намагається передбачити його реакцію на повідомлення, а адресат будує образ 

адресанта. Окрім того, кожний комунікант створює свій власний образ – 

уявлення про те, як він повинен виглядати в очах іншого комуніканта. 

Підсумовуючи вище сказане, можемо дійти висновку, що комунікативною 

ситуацією називається ―обмежений у просторі й часі цілісний, соціально 

осмислений процес мовленнєвої взаємодії комунікантів, що прийняв певну 

форму‖ [14]. Окрім того, комунікативна ситуація визначається факторами 

―сфера спілкування, тип спілкування, наявність чи відсутність предметно-

прагматичної діяльності, характер адресованості, канал зв’язку та форма 

мовлення, особливості контакту‖. Комунікативна ситуація має особливості 

локації комунікативної події, які включають ―характеристику учасників 

мовленнєвого спілкування, а саме – їхню кількість, соціальні ролі, цілі 
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комунікації, міру мовленнєвої активності в процесі комунікації‖ [14]. 

За О. О. Селівановою, комунікативна ситуація визначається як онтологічна 

форма організації комунікативного процесу [163, с. 567]. Комунікативна 

ситуація – це складний комплекс внутрішніх станів мовців і зовнішніх умов 

спілкування, які представлені у мовленнєвому творі як результат дискурсивного 

процесу. Цей комплекс не лише породжує мовлення, а й відбивається у 

мовленні в своїх суттєвих компонентах [163]. Комунікативна ситуація включає 

знання про тему бесіди, форму контакту, хронотоп, соціально-психологічні, 

фізичні ознаки учасників спілкування, які беруться ними до уваги з метою 

вплинути один на одного. Таким чином, О. О. Селівановою було доведено, що 

комунікативна ситуація організовується на підставі діяльнісного процесу 

інформаційного обміну й впливу [164]. 

Комунікативна ситуація визначається як одиниця формування процесу 

діалогічної взаємодії, яка існує у вигляді інтеграційної динамічної системи 

статусно-рольових, соціальних, діяльнісних та моральних взаємовідносин 

комунікантів, зароджується та змінюється на основі співвідношення їхніх 

ситуативних позицій. Динамічність ситуації полягає в тому, що кожна репліка 

змінює взаємини комунікантів, провокує нову інтерпретацію ситуації й 

породжуваного в ній дискурсу [42]. 

До числа факторів, які формують комунікативну ситуацію, у її широкому 

розумінні, входять: цілі й інтенції комунікантів, їхні статуси, ролі (в тому числі 

ті, які визначають відношення ієрархії/рівності), професійні, вікові й гендерні 

характеристики, емоційно-рольові відносини, кількість комунікантів, місце, 

тривалість, особиста зацікавленість/незацікавленість, канал передачі інформації, 

публічність/приватність та інші. 

Ціль Інтернет-інтерв’ю визначає комунікативну ситуацію в студії та 

безпосередньо впливає на вербальну та невербальну поведінку комунікантів. 

Досліджувані Інтернет-інтерв’ю: 1) відбуваються між інтерв’юером і 
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респондентом у студії або ж їх спілкування відбувається за посередництвом 

Інтернет-зв’язку; 2) можуть бути синхронними по відношенню до часу й місця 

або асинхронними по відношенню до місця і синхронними по відношенню до 

часу; 3) використовуються для контактування з цільовою аудиторією підлітків; 

4) публікуються на сторінках Інтернет-видань для підлітків; 

5) найактуальнішими темами для обговорення під час Інтернет-інтерв’ю є мода, 

зовнішність, успішність, відносини з однолітками, здоров’я, які відображають 

ціннісну картину світу підлітків. 

Отже, специфіку мовленнєвої діяльності в жанрі Інтернет-інтерв’ю 

найбільш детально можна розглянути лише у контексті комунікативної ситуації. 

Комунікативною ситуацією є складний комплекс внутрішніх станів мовців і 

зовнішніх умов спілкування, які представлені у мовленнєвому творі як 

результат дискурсивного процесу. Цей комплекс не лише породжує мовлення, а 

й відбивається в мовленні в своїх суттєвих компонентах. Комунікативна 

ситуація вміщує в собі знання про тему бесіди, форму контакту, хронотоп, 

соціально-психологічні, фізичні ознаки учасників спілкування, що беруться 

ними до уваги з метою вплинути один на одного. Комунікативна ситуація 

організована на підставі діяльнісного процесу інформаційного обміну та 

впливу. До числа факторів, які формують комунікативному ситуацію, у її 

широкому розумінні, входять: цілі й інтенції комунікантів, їх статуси, ролі (в 

тому числі ті, що визначають відношення ієрархії/рівності), професійні, вікові й 

гендерні характеристики, емоційно-рольові відносини, кількість комунікантів, 

місце, тривалість, особиста зацікавленість/незацікавленість, канал передачі 

інформації, публічність/приватність та інші. 
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3.2. Стратегії і тактики респондента в комунікативних ситуацях 

3.2.1. Комунікативна ситуація “Friends and Relationship”: стратегії і 

тактики та засоби їх реалізації. Підлітковий вік є ―третім світом‖ між 

дитинством і зрілістю, оскільки в соціальному плані це ще не самостійна 

доросла особистість. Найважливішим процесом цього віку є становлення 

самосвідомості й стійкого образу особистості, свого ―Я‖ [156]. 

Основним видом діяльності підлітка є інтимно-особистісне спілкування. 

Підліток починає серйозніше сприймати себе та свої можливості, намагається 

зайняти нішу в середовищі однолітків, часто ігноруючи думку батьків й 

оточуючих. Спілкування у підлітковому віці зазнає значних якісних змін. 

У підлітковому віці виникає сильна, іноді гіпертрофована потреба у 

самостійності та спілкуванні з однолітками. Свою самостійність підлітки 

виражають в основному у прагненні до емансипації, звільненні від опіки 

дорослих, а також у різноманітних захопленнях. Ці потреби дуже яскраво 

проявляються в поведінці. Саме в цьому віці у підлітків з’являється можливість 

самостійного вибору занять, що сприяє задоволенню потреби у самостійності й 

пізнанні. 

Спілкування пронизує все життя підлітків, накладаючи відбиток на 

навчанні, захопленнях, хобі, відносинах з однолітками й дорослими. Власний 

досвід взаємовідносин з іншими людьми уможливлює реалізацію нових 

здібностей. 

Саме у підлітковому віці характерні риси та стиль спілкування хлопців і 

дівчат набувають певних відмінностей. Рівень комунікабельності хлопців і 

дівчат у підлітковому віці відрізняється скоріше якісно, ніж кількісно. Зміст 

спільної діяльності, власний успіх у ній мають для хлопців більше значення, ніж 

наявність індивідуальної симпатії до інших учасників комунікації. 

Спілкування дівчат більш пасивне, проте воно є більш дружнім і 
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вибірковим. За даними психологічних досліджень, хлопці спочатку вступають у 

контакт один з одним і лише потім, у ході ігрової чи ділової взаємодії, у них 

складається позитивна настанова, з’являється прихильність один до одного. 

Дівчата, навпаки, вступають у контакт переважно з тими, хто їм подобається, 

зміст спільної діяльності для них є порівняно другорядним. Отож, для підлітків 

особистісно значимими партнерами спілкування є однолітки [108]. Підліткова 

дружба визначається в основному за статевими ознаками, але через певний час 

у підліткові групи включаються і представники протилежної статі. 

Визначаючи життєво важливі для своєї поведінки орієнтири, підліток 

постійно звіряє свої дії з очікуваннями інших. Для нього важливо привести у 

відповідність свої думки, почуття чи вчинки з уже прийнятими групою. 

Задовольняючи власну потребу в інших людях, підліток віддзеркалюється у 

них. У ході спілкування з друзями у підлітків відбувається активне засвоєння 

норм, цілей, засобів соціальної поведінки, виробляються критерії оцінки себе та 

інших, відбувається самовиховання.  

Серед особливостей спілкування підлітків можна також виділити 

протиріччя зовнішнього прояву комунікативної поведінки. З одного боку, у 

спілкуванні з однолітками підлітки намагаються бути схожими на своїх друзів, з 

іншого – бажання виділитися, вирізнитися будь-якою ціною. Суперечливою є і 

підліткова дружба. З одного боку, підліток прагне мати вірного друга, а, з 

іншого боку – дуже часто змінює друзів. У змісті спілкування відбуваються 

зміни. Першочерговим для підлітка стає особистісне спілкування і розвиток 

індивідуальності. 

Коло спілкування підлітків є досить широким. Розширюючи коло 

знайомств, підлітки часто збираються в неформальні групи чи компанії. При 

цьому підлітки об’єднуються у групи не лише за взаємною симпатією, але й за 

спільними інтересами, заняттями, способами розважатися, місцем проведення 

вільного часу.  
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Також кардинальних змін зазнають і відносини між дівчатами і хлопцями. 

У підлітковому віці виникає інтерес до протилежної статі, прагнення 

сподобатися, відбувається статева ідентифікація. На перший план виходить 

усвідомлення особистої привабливості – це має першочергове значення в очах 

однолітків.  

У цей період відносини між дівчатами і хлопцями змінюються. 

Спілкування між представниками протилежних статей стає більш відкритим, 

з’являються романтичні відносини. Ці відносини викликають потребу в 

самовдосконаленні, бажанні стати краще. Досягнувши біологічної статевої 

зрілості підлітки, незважаючи на накопичений досвід спілкування, все ще 

відчувають невпевненість у формуванні відносин з представниками 

протилежної статі. 

Разом з тим, з статевою зрілістю до підлітків приходить краще розуміння 

протилежної статі. Настає період, коли підліток задовольняє свої потреби у 

спілкуванні з представниками протилежної статі. У різностатевих групах 

набувається психологічний досвід, усвідомлення стереотипів чоловічої і жіночої 

поведінки. Друзі протилежної статі сприяють їх самопізнанню і 

самоствердженню. Підлітки бачать, що чоловічий і жіночий початки 

доповнюють одне одного, і стають більш лояльними до представників 

протилежної статі. 

Отож, як ми бачимо друзі й відносини з представниками протилежної статі 

є надзвичайно важливою темою для обговорення серед підлітків. Спілкування 

пронизує усе їх життя, накладаючи відбиток на навчанні, захопленнях, хобі, та 

на відносинах із дорослими. 

У ході аналізу матеріалів нашого дослідження ми виявили, що лексико-

семантична група ―Friends and Relationship‖ є представлена такими мовними 

одиницями: іменниками boyfriend, break-up, couple, crush, date, emotion, ex-

boyfriend, ex-girlfriend, family, feeling, friend, friendship, girlfriend, kiss, love, party, 
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relationship, romance, soul mate, sweetheart, дієсловами to break up, to catch up, to 

chat, to date, to end up, to fall in love, to fight, to flirt, to hang out, to hate, to hurt, to 

kiss, to like, to love, to make out, прикметниками з позитивною конотацією close, 

emotional, happy, intimate, romantic, sexy та прикметниками з негативною 

конотацією heartbroken, jealous. 

Розглянемо детальніше, які ж саме стратегії і тактики найчастіше вживають 

респонденти Інтернет-інтерв’ю в комунікативній ситуації ―Friends and 

Relationship‖.  

Тактика демонстрації власної здатності вести розмову у рамках стратегії 

топікального контролю застосовується в комунікативній ситуації ―Friends and 

Relationship‖ респондентом у випадку, якщо він достатньо компетентний у 

визначеному питанні, якщо здатен сам стати ініціатором розмови, а не лише 

давати відповіді на запитання інтерв’юера: 

(142) Interviewer: Feel like we have a lot of friends in common. Jack Antonoff 

and I were like were texting last night. 

Respondent: Amazing! I was too! 

Interviewer: Really? 

Respondent: Yeah! 

Interviewer: I was telling him about boy problems. 

Respondent: Oh, I can talk to you about that. I‟m probably better. He‟s got 

really amazing philosophical relationship advices. 

Interviewer: Oh, he totally does! 

Respondent: For when you are in a relationship! I have really good advice for 

when you‟re having problems! 

Interviewer: Ok. 

Respondent: See? Like we have our specialties [Teen Vogue Magazine; Taylor 

Swift on her Style Icons and Biggest Fashion Regret]. 

Як ми бачимо у наведеному прикладі 142 комуніканти обмінялися ролями й 
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респондент перехопив ініціативу у інтерв’юера. Респондент запевняє інтерв’юера, 

що може допомогти йому вирішити певні питання I can talk to you about that, проте 

інтерв’юер не дає респонденту можливість розкрити себе на повну. 

Тактику підсиленого перебільшення у рамках стратегії демонстрації 

ставлення респондента до повідомлення інтерв’юера досить часто застосовують 

респонденти у цій комунікативній ситуації, адже вона дозволяє їм виразити свої 

емоції по відношенню до почутого, насичує власну репліку експресією: 

(143) Interviewer: So, here‟s a big question: do you think guys care as much as 

girls do about girls‟ bodies? 

Respondent: I think we do, but in different ways, I think girls think about it 

negatively “I‟m a little too fat, I‟m a little too this…” But we‟re thinking “Oh, Lord, 

she‟s fine. Oh, my good Lord!” [gUrl Magazine; Ask a Naked Guy: Girls’ Bodies]. 

У наведеному прикладі 143 респондент намагається пояснити дівчатам, що 

їм не варто надмірно хвилюватися щодо власної зовнішності, адже хлопці 

звертають також увагу і на особистість дівчат. Для того, щоб донести це 

повідомлення до дівчат, респондент застосовує тактику підкресленого 

перебільшення, яка реалізується за допомогою емотивної лексики, вигуку oh, 

конфесійної лексики my good Lord, порівняльних конструкцій a little too ….  

(144) Interviewer: Tell us about your BFFS! 

Respondent: One of my best friends… We‟ve been so close since kindergarten. And 

another one of my best friends I‟ve known since preschool. Recently when I was shooting 

“The Carry Diaries” they both came and flew out and surprised me for my birthday. And 

when they left they wrote the sweetest notes and put them all over my apartment. Words 

of encouragement and all these reminders to call and talk to them. So, that was really 

cute [Teen Vogue Magazine; Anna Sophia Robb Talks Prom and BFFs!]. 

У прикладі 144, респондент застосовує тактику підкресленого перебільшення 

для виділення бажаної інформації. Ця тактика допомагає респонденту зробити 

певний акцент на конкретній фразі для вираження свого захоплення від сюрпризу, 
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який їй влаштували подруги в день народження. Тактика реалізується за 

допомогою поєднання інтенсифікаторів so та really з прикметниками, що мають 

позитивну конотацію close та cute, а також за допомогою фрази, яка включає 

прикметник у найвищому ступені порівняння the sweetest notes. 

Тактика комунікативної підтримки співрозмовника у рамках стратегії 

демонстрації ставлення респондента до повідомлення інтерв'юера є 

надзвичайно важливою у випадку, коли комуніканти обговорюють делікатні 

питання: 

(145) Interviewer: What sort of gift would be overdoing it? 

Respondent 1: If I was dating a girl and she got me a car… Everybody wants a 

car, but I wouldn‟t feel comfortable. It‟s not about how big or how expensive the gift 

is. It‟s got to speak to me… 

Respondent 2: The best things are free, right?! [gUrl Magazine; Ask a Naked 

Guy: Gift Ideas for Boyfriends With Naked Mark]. 

У прикладі 145 респондент підтримує іншого комуніканта в одному 

спірному питанні. Застосування цієї тактики зменшує напругу, покращує 

атмосферу спілкування, встановлює дружні відносини між комунікантами. 

Тактика реалізується шляхом резюмування сказаного попереднім комунікантом, 

що оформлено у вигляді риторичного запитання. 

Тактика прямої відповіді на запитання у рамках стратегії інформування 

вживається респондентами досить часто. Респондент дає пряму відповідь на 

конкретне запитання інтерв’юера: 

(146) Interviewer: What is the craziest thing a fan has ever done for you? 

Respondent: I would say I have been sent a love card and a loaf of bread that 

was hand baked. And that takes so much time and they sent it by mail… loaf of 

bread… like, it is a very original idea, I think [Seventeen Magazine; Josh Hutcherson 

Answers Your Twitter Qs!].  

У прикладі 146 респондент дає пряму відповідь на запитання про те, що було 
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найнеймовірнішою та найромантичнішою річчю, яку зробила для нього фанатка. 

Респондент не відразу знаходить відповідь на запитання, тому розпочинає та 

завершує репліку фразами, які висловлюють невпевненість I would say та I think. 

Мовними засобами вираження суб’єктивної модальності є модальні слова та 

словосполучення, особливі синтаксичні конструкції, порядок слів, інтонація тощо. 

(147) Interviewer: And the last one: when was your first kiss? 

Respondent: My first kiss was when I was… fourteen?! And I literally thought I 

was gonna die, because he suffocated me with his tongue. It was a horrible 

experience. And I do hope to start a foundation… [Seventeen Magazine; My First Tag 

With Ashley Rickards]. 

У прикладі 147 респондент відповідає на делікатне запитання про свій 

перший поцілунок. Вона зізнається, що перший поцілунок не був приємним, а 

викликав зовсім протилежні відчуття. 

Тактика пояснення у рамках стратегії інформування застосовується 

респондентом, коли він намагається роз’яснити щось аудиторії, виправдати 

якимось чином свої слова чи вчинки: 

(148) Interviewer: Do you think guys and girls can be just friends? 

Respondent: Yeah, I think you can. But I think if you think it could be something 

more why not go for it, „cause you know, like I don‟t know, love is much more rare 

than friendship. I think so, you know, in fact it could be something more, why not see 

if it is [gUrl Magazine; Emma Roberts and Freddie Highmore Interview Video]. 

У наведеному фрагменті 148 респондент дає відповідь на запитання, що 

хвилює багатьох підлітків ―Чи можуть хлопці та дівчата бути друзями?‖. 

Респондент не заперечує такої можливості, але закликає аудиторію не боятися 

прояву своїх почуттів до друга чи подруги. Респондент реалізує тактику пояснення 

за допомогою вживання розповідних, поширених речень, які розпочинаються 

однією і тією ж фразою, що виражає суб’єктивну модальність I think…. 

(149) Interviewer: Would you rather have a girl get you a gift from a store or 
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like a home–made gift? 

Respondent: If it‟s something from a store that I particularly wanted or speaks a 

lot to my character, something she knows that‟ll make me happy then that‟s great! If 

that‟s something home-made that‟s great too… [gUrl Magazine; Ask a Naked Guy: 

Gift Ideas for Boyfriends With Naked Mark]. 

У прикладі 149 респондент роз’яснює аудиторії, що головне під час вибору 

подарунку для своєї ―другої половинки‖ знайти щось, що пасуватиме саме їй чи 

йому, буде відповідати характеру й особистості. Тактика пояснення у цьому 

випадку реалізується за допомогою умовних речень, які вводяться сполучником if. 

Тактику ухилення від прямої відповіді у рамках конфліктної стратегії 

інформування застосовує респондент, коли запитання інтерв’юера не зовсім 

коректне чи має особистий характер. За допомогою обраної тактики респондент 

оминає небажане запитання, відводячи розмову у потрібне йому русло: 

(150) Interviewer: Have you ever fallen for a friend? 

Respondent: No, yes… But not necessarily a friend. And I‟ve never really been in a 

situation where I‟ve known someone for a long time and then sort of develop these 

feelings for them [gUrl Magazine; Emma Roberts and Freddie Highmore Interview]. 

У цьому прикладі 150 респондент не досить вдало намагається ухилитися 

від запитання про те, чи вона колись закохувалась у свого друга чи товариша, 

адже спочатку її відповідь є негативною no, потім вона змінюється на позитивну 

yes. Ухилення від відповіді на це запитання не залишає аудиторії нічого іншого 

як здогадуватися, якою ж є правдива відповідь. 

(151) Interviewer: Recently you were seen a lot with Brooklyn Beckham. Oh, my 

God! How long have you been together? 

Respondent: I don‟t know. We just hang out for a while. 

Interviewer: Have you met his parent? 

Respondent: Once at some movie premiere… 

Interviewer: Did you talk? 
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Respondent: I don‟t remember, maybe… [Teen Vogue Magazine; Breakfast with 

Bevan. Starring Jessica Stam and Rebecca Minkoff]. 

У представленому фрагменті 151 респондента запитують про відносини з 

однією із молодих зірок. Вона ухиляється від прямої відповіді й каже, що усе 

можливо. Тактика ухилення від відповіді реалізується завдяки фразам, які 

виражають заперечення I don‟t know, I don‟t remember та модального слова, що 

виражає сумнів і припущення maybe. 

Тактика пропозиції та поради у рамках стратегії залучення аудиторії 

застосовується респондентом, коли він намагається допомогти аудиторії з 

делікатним питанням стосовно відносин з протилежною статтю й дружби. 

Респонденти намагаються допомогти аудиторії, яка складається з підлітків, 

адже вони ще малодосвідчені у цих питаннях: 

(152) Interviewer: How do you deal with having a crush on a friend? 

Respondent: I think I have, yeah. I mean, I would say, you just have to kinda like 

feel it out and definitely hang out with them alone but I feel like when you‟re hanging 

out in big groups of friends and stuff, people act differently. So, if you‟re really 

serious about like try to hang out just the two of you and see „cause, you know, boys 

and girls were both guilty of like acting differently in front of their friends. Not 

necessarily in a bad way but maybe just different. So, do definitely spend time alone 

with them [gUrl Magazine; Emma Roberts and Freddie Highmore Interview]. 

У цьому прикладі 152 респондент намагається допомогти аудиторії із 

питанням, що ж робити, якщо ти закохався у друга. Це питання болюче у 

підлітковому віці, тому аудиторія із нетерпінням чекає поради свого кумира. 

Обрана тактика реалізується за допомогою розповідних речень, в яких активно 

вживаються словосполучення для виражають припущення, можливості 

виконання якоїсь дії try to hang out, definitely spend time alone with them. 

(153) Respondent: Yo! What‟s up! This is Diggy and this is Ask An A–Lister. 

These are my tips with “Seventeen Magazine” and the first one is “How to get in with 
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his friends”. I think the biggest thing is to just be free. You know, just be yourself 

around them. And have a good time. If you are distant to yourself and paying 

attention to him, which is you know bad, if you do. But at the same time just interact 

with his friends and just be cool. And just let them get to know you. Stand of yourself, 

be the best you can do! [Seventeen Magazine; Ask An A-Lister: Diggy Simmons]. 

У прикладі 153 респондент відповідає на запитання ―Як сподобатися 

друзям свого хлопця?‖. Порада респондента важлива для дівчат, адже для них 

має значення не лише думка хлопця, а і його друзів також. Тактика реалізується 

шляхом використання розмовної лексики, яка зближує респондента з 

аудиторією, речень у наказовому способі, умовних речень, які вводяться 

сполучником if. 

Тактика здобування прихильності аудиторії у рамках стратегії залучення 

аудиторії надзвичайно важлива, в першу чергу, для респондента, адже від його 

поведінки й відповідей залежить ставлення фанатів до нього та їхня кількість. 

Ця тактика допомагає респонденту підвищити власну популярність: 

(154) Interviewer: Would you date a fan? 

Respondent: Well, here is a thing – I don‟t really put any pre-requisites on 

whether or not I‟m gonna date someone. Maybe… So potentially – yeah. I mean, 

there‟s a lot of things that gonna have to be also. But I think that yeah! There‟s no 

reason why wouldn‟t I, if she‟s the coolest person. Totally! [Seventeen Magazine; 

Josh Hutcherson Answers Your Twitter Qs]. 

У прикладі 154 одна з представниць аудиторії запитує респондента, чи він 

наважився б зустрічатися із фанаткою. Респондент не виключає такої 

можливості, особливо якщо ця дівчина буде найпрекраснішою людиною для 

нього. Проте, ми бачимо, що респондент вагається, це помітно в його фразах, 

які включають такі лексеми як potentially, maybe, він активно використовує 

розмовну лексику. Така відповідь не може не сподобатись аудиторії та може 

гарантувати респонденту популярність серед представниць слабкої статі. 
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Тактика самооцінки в рамках стратегії самопрезентації використовується 

респондентом для підкреслення власної неординарності, несхожості з іншими 

або визначення власної унікальної риси: 

(155) Interviewer (reading a question): … “My best friend and I like the same 

guy. What should I do?” 

Respondent: Oddly enough I have always had, I suppose, the strangest taste in 

men, because I‟ve never ran into a problem of my friends and I liking the same guy. 

And especially not on Pretty Little Liars. Nope! Every time when other girls are like 

“Oh, my God, look at that guy!” I‟m like ouch… Oh, my God, I‟m sorry… him? I 

don‟t know what I would do. I guess… First of all see how much you guys both really 

like him, cause there‟s probably a discrepancy. You probably don‟t like him the same. 

And if you find out that she likes him more than maybe find something that you really 

find unattractive about him?! And then like focus on those things! Or if not… If it‟s 

really worth it… fight for what you love. I know, you‟ll be friends anyways! 

[Seventeen Magazine; Troian Bellisario answers your friendship Qs]. 

У цьому фрагменті 155 респондент розповідає аудиторії про те, що вона 

має дивний смак у виборі хлопців, які їй подобаються, і її вибір ніколи не 

збігається з іншими дівчатами. Це дозволяє їй уникнути певних проблем з 

подругами. Аби підкреслити свою неординарність, респондент використовує 

прислівники, які висловлюють категоричність never, always, а також 

прикметник найвищого ступеня порівняння strangest. 

Тактику відвертості в рамках стратегії самопрезентації часто 

використовують респонденти в комунікативній ситуацій ―Friends and 

Relationship‖. Щирість й відвертість респондента відразу відчувається 

аудиторією. Респонденти застосовують цю тактику, щоб розповісти про 

власний досвід відносин з протилежною статтю, поділитися власними 

почуттями й переживаннями: 

(156) Respondent: I embarrassed myself in front of a girl, I took some girl out to 
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eat. I took her out to Italian. So, it was not the smartest idea, because I had, you 

know, red stuff all over my face and stuff. So, don‟t take a girl to Italian food 

because… especially for the first date. You don‟t want, you know – get stuff all over 

your face [Seventeen Magazine; Justin Bieber Photo Shoot Video]. 

У цьому прикладі 156 респондент розповідає про прикру ситуацію, яка 

сталася з ним на одному з побачень. Ситуація була неприємною, проте він 

розповідає її, щоб оберегти аудиторію від подібних помилок. Ця тактика 

реалізується за допомогою розповідних речень, емотивної лексики, а для опису 

свого психічного стану у той конкретний момент респондент використовує 

дієслово з негативною конотацією to embarrass.  

(157) Interviewer: Do you have any romantic stories that happened at Juilliard? 

Respodent: I was pretty ugly and too smart, so guys didn‟t really like me [Teen 

Vogue Magazine; Breakfast with Bevan. Starring Jessica Stam and Rebecca 

Minkoff]. 

У прикладі 157 респондент, відповідаючи на запитання про романтичні 

стосунки з минулого, зізнається, що її зовнішність та успіхи у навчанні не 

додавали їй популярності у школі. У своїй відповіді респондент використовує 

емотивну лексику pretty ugly, guys didn‟t like me, аби підкреслити правдивість 

своїх слів. Подібна відповідь може підбадьорити багатьох представників 

аудиторії, адже підлітки не завжди комфортно почувають себе у власному тілі, 

не можуть пристосуватися до певних фізіологічних змін, або ж просто їм бракує 

самовпевненості. 

У комунікативній ситуації ―Friends and Relationship‖ домінувальна 

стратегія залучення аудиторії, лінгвістичними засобами вираження якої є: 

1) модальні дієслова can, may, should; 2) частки too, far too для підсилення 

експресивності; 3) вигуки Oh, my God! Oh, Lord; 4) розділові запитання; 

5) однослівні й кільцеві повтори; 6) емотивно забарвлена лексика (pretty, ugly, 

awsome), 7) синоніми; 8) сленгізми. 
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Отже, ми дослідили, що респонденти Інтернет-інтерв’ю в комунікативній 

ситуації ―Friends and Relationship‖ найчастіше застосовують такі стратегії і 

тактики: 1) у рамках стратегії топікального контролю тактику демонстрації 

власної здатності вести розмову; 2) у рамках стратегії демонстрації ставлення 

респондента до повідомлення інтерв’юера тактику підсиленого перебільшення; 

3) у рамках стратегії демонстрації ставлення респондента до повідомлення 

інтерв'юера тактику комунікативної підтримки співрозмовника; 4) у рамках 

стратегії інформування тактику прямої відповіді на запитання; 5) у рамках 

стратегії інформування тактику пояснення; 6) у рамках конфліктної стратегії 

інформування тактику ухилення від прямої відповіді; 7) у рамках стратегії 

залучення аудиторії тактику пропозиції й поради; 8) у рамках стратегії 

залучення аудиторії тактику здобування прихильності аудиторії; 9) в рамках 

стратегії самопрезентації тактику самооцінки; 10) у рамках стратегії 

самопрезентації тактику відвертості. 

 

3.2.2. Комунікативна ситуація “Fashion and Style”: стратегії і тактики 

та засоби їх реалізації. У наш час мода – це не просто стиль вираження, це 

масове психічне явище. Вона знаходить вираження не лише в одязі, а практично 

в усьому. Підлітки найбільше схильні до впливу моди. Сучасні газети й 

журнали для підлітків розміщують реклами відомих фірм, диктують, який одяг 

обирати, що слухати, читати, пити і їсти.  

В останні роки великого значення набув підхід до вивчення моди як до 

соціокультурного явища, як до механізму соціальної, культурної революції й 

психічної регуляції. Це тісно пов’язане з основними цінностями і тенденціями 

розвитку сучасного суспільства. 

Мода детермінує світогляд сучасного підлітка. Вона віддзеркалює 

функціональні потреби підлітків – прагнення відтворення індивідуального і 
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групового самоствердження, прагнення ―виділитися‖. Мода, таким чином, 

виконує роль ідентифікатора. 

Мода проникає майже в усі сфери життєдіяльності підлітків. Можемо 

стверджувати, що сьогодні мода набула статусу соціального явища. Мода як 

об’єкт впливу безлічі соціальних чинників фактично відбиває всі явища, які 

відбуваються у суспільстві. З іншого боку, мода сама є суб’єктом змін 

зовнішніх факторів. Як чинник ціннісної орієнтації мода впливає на поведінку 

піділтків, формування структури потреб і системи цінностей. У сфері моди 

виробляються і модифікуються стандарти поведінки й соціальні образи речей. 

Зовнішній вигляд підлітків, які ще нещодавно були малими дітьми, часто 

не є зрозумілим для батьків. Проте, саме за допомогою одягу і зовнішнього 

вигляду підлітки намагаються самовиразитися [11, с. 59].  

Ця тема є однією з найбільш обговорюваних в Інтернет-інтерв’ю. Підлітки 

не лише слідкують за модними трендами, які пропонують світові дизайнери, а й 

цікавляться секретами стилю своїх кумирів. 

Аналіз матеріалів дослідження виявив, що лексико-семантична група 

―Fashion and Style‖ представлена такими мовними одиницями: іменниками 

accessory, brand, closet, design, designer, fashion icon, hairstyle, jewelry, look, 

outfit, risk-taker, runway, shoes, shopping, trend, дієсловами to accessorize, to buy, 

to dress, to shoot, to shop, to wear, прикметниками casual, chick, classy, glamorous, 

grunge, leather, normcore, punk, stylish, trendy, vintage. 

За допомогою детального аналізу Інтернет-інтерв’ю, ми виявили найбільш 

частотні тактики, які використовують респонденти в комунікативній ситуації 

―Fashion and Style‖. 

Тактика демонстрації власної здатності вести розмову у рамках стратегії 

топікального контролю застосовується тоді, коли респондент не боїться 

проявити ініціативу під час бесіди з інтерв’юером та помінятися з ним ролями: 

(158) Interviewer: How would you describe your personal style in general, your 
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around? 

Respondent: My personal style is definitely casual. I love wearing anything 

easy. And maybe throwing a dress on, to idle a little bit of a girly touch to it. What are 

some of the trends that we should be looking up for when we are going back–to–

school shopping? 

Interviewer: The first one being punk and another one that we talked about is 

grunge and having that great flannel shirt. And the last one is something we like to 

call “great romance”. Which is a very flirty way of taking something like a special 

lace dress and putting a big cozy net sweater over it. 

Respondent: Ok, great. [Teen Vogue Magazine; Cait Barker Back-To-School 

Fashion Trends]. 

У наведеному прикладі 158 респондент спочатку відповідає на запитання 

інтерв’юера й відразу задає йому зустрічне запитання про модні тенденції 

наступного сезону. Відповідь на поставлене запитання цікавить не лише 

респондента, а й усіх представників аудиторії. Як ми бачимо, тактика 

демонстрації власної здатності вести розмову реалізується за допомогою 

зустрічного, спеціального запитання, яке скероване на інтерв’юера. 

Тактику підсиленого перебільшення у рамках стратегії демонстрації 

ставлення респондента до повідомлення інтерв’юера застосовує респондент для 

висловлення захоплення, невдоволення стосовно якогось предмета одягу чи 

аксесуару, модної тенденції: 

(159) Respondent: My prom was kind of like a fairy tale and it‟s great! I, you know, 

I went with my high school sweetheart. I actually paid for everything myself and so I 

think it kind of made it that much more special and I picked out this amazing, I mean, 

really fitted dress that was gold and bronze sequence and a really low, plunging 

neckline! My mom said, you have to wear a shawl or your dad‟s not gonna let you out of 

the house [Teen Vogue Magazine; Ashley Greene’s TeenPROM Cover Shoot]. 

У прикладі 159 респондент застосовує тактику підсиленого перебільшення, 
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яка реалізується за допомогою окличних речень, емотивної лексики для 

вираження захоплення своїм випускним вечором like a fairy tale, прекрасним 

платтям amazing, really fitted dress та чудовою атмосферою much more special. 

(160) Interviewer: What about your shoes? 

Respondent: And my shoes… Sneaker wedges are from “Sam Edelman”. I love 

them! They are super comfortable. I love them! Love them! Love them! Have this really 

cool watch from “ALDO”. It comes with interchangeable bandages. And I also got these 

bangles from “Forever 21”. This necklace I also got from “Forever 21”. This bag my 

friend actually made for me! She got it on a market. And she put these letters in leather 

and stitched them on. And she also did a little bit of stitching right here [Teen Vogue 

Magazine; How To Shop on a College Budget and Look Amazing]. 

У прикладі 160 респондент не може приховати захвату від улюбленого 

одягу, який приносить справжню насолоду. Для цього респондент вживає 

емотивну лексику, окличні речення, повтори. Для реалізації тактики респондент 

неодноразово застосовує фразу Love them, прикметники у сполученні з 

інтенсифікаторами super, really. 

Тактика комунікативної підтримки співрозмовника у рамках стратегії 

демонстрації ставлення респондента до повідомлення інтерв’юера 

застосовується респондентом, коли інший комунікант не впевнений у 

зовнішньому вигляді й потребує схвалення й підбадьорення: 

(161) Respondent 1: Right now I really love boyfriend denim. They are in all the 

stores right now. That‟s easy to find. I‟ve also been look for some in vintage shops and 

thrift stores. Man‟s jeans and dressing them myself. I really love that trend right now. 

Respondent 2: That‟s really cool. I think that those who‟re wearing boyfriend 

jeans know a good way about it [Teen Vogue Magazine; Cait Barker Back-To-School 

Fashion Trends]. 

У прикладі 161 респондент застосовує тактику комунікативної підтримки 

співрозмовника висловлюючи схвалення стосовно до одного з трендів. І додає, що 
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справжні знавці моди роблять такий же вибір. Власну думку респондент висловлює 

застосовуючи мовну структуру вираження суб’єктивної модальності I think. 

(162) Interviewer: I look really good in pants! I look good in pants too! 

Respondent: Yes, you do! [Teen Vogue Magazine; Taylor Swift on her Style 

Icons and Biggest Fashion Regret]. 

У прикладі 162 респондент погоджується із твердженням інтерв’юера, що 

він гарно виглядає у штанах, вони йому пасують. Ця тактика реалізується за 

допомогою окличного речення, яке висловлює згоду Yes, you do! та покликана 

покращити взаємовідносини між комунікантами. 

Тактику прямої відповіді на запитання у рамках стратегії інформування 

досить часто використовують комуніканти під час Інтернет-інтерв’ю: 

(163) Interviewer: Did you like today‟s photoshoot? 

Respondent: Totally loved it! I don‟t really wear a lot of dresses and, you know, 

colors. And that‟s why it‟s kind of fun to explore that today that side of me, and I felt 

more girly and fun. My favorite part of the shoot was everything. I mean the clothes 

and the hair and make-up and just, I mean, it‟s my first cover shoot ever. It‟s really 

exciting and it was really fun and playful and it‟s awesome [Seventeen Magazine; 

Ashley Benson September Cover Cam Video]; 

(164) Interviewer: Is there something that you have that is your go-to item every 

fall you bring it back? 

Respondent: I would say my go-to item every fall is my pair of studded boots 

[Teen Vogue Magazine; Brittany Balyn Meets Back-To-School Fashion Trends]. 

В обох прикладах 163, 164 респонденти застосовують тактику прямої 

відповіді на запитання, аби дати відповідь на запитання, які стосуються їхніх 

модних вподобань й смаків. У прикладі 163 респондент спочатку представила 

коротку відповідь, яка далі супроводжувалась розгорнутим поясненням. А у 

прикладі 164 респондент відразу перейшла до інформування інтерв’юера та 

аудиторії про факт, який їх цікавить. 
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Тактика пояснення у рамках стратегії інформування дає можливість 

респонденту не лише дати відповідь на конкретне запитання, а й обґрунтувати її: 

(165) Interviewer: How would you describe your personal style? 

Respondent: Well, my personal style is pretty laid back and casual and easy and 

I love black. I think the easiest way to kind of class and dress something up if you do 

jeans and a black top and black heels. I don‟t like to overdo it, so I‟m a big believer in 

kind of believing of having this a staple piece and then adding on an accessory or a 

purse or a bag to kind of jazz it up a little bit [Seventeen Magazine; Ashley Greene 

Cover Cam]; 

(166) Interviewer: Do you dress like Hanna Montana? 

Respondent: My style is very different than Hanna Montana character. I like a little 

bit more of like… I like all black and mix it with stuff that makes it still like chill and you 

know never too dressed up. And Hanna likes heels and a lot of like bling. And I‟m wearing 

flats or boots and it‟s kinda chill stuff [Teen Vogue Magazine; Miley Cyrus Cover Shoot]; 

(167) Interviewer: Touching your style here as kids. Did your parents ever dress 

you the same cause you‟re twins? Did you ever have to put up with that? 

Respondent: The truth is that we were not necessarily drawn to what girls wore 

and we were not necessarily drawn to what guys wore. We were on this very 

ambiguous great area. We were into these mutual things. So there was usually one 

brown snow suit. That was like – We both have to get this one. It was confusing. So 

we did sometimes pick the same things. And we turned twelve, we went to the grade 

seven. And we can rushing home every Thursday. And we were like “We are nerds. 

Help!”. And my mom was “We need to get you Dr Martens, we need to get you like, 

you know, GAP and like Club Marco”. We were really cool. It was like “I told you, 

guys, when you were buying all those Mickey Mouse sweaters you were gonna be very 

cool”. That‟s when we started paying attention to fashion [Teen Vogue Magazine; 

Tegan and Sara. Teen Vogue Music]. 

У всіх наведених прикладах 165–167 респонденти намагаються пояснити, 
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чому ними було обрано саме такий стиль одягу. Вони розповідають, як саме 

одяг віддзеркалює їхні особистості. Тактику пояснення вони реалізують за 

допомогою розповідних речень з лексемами, що стосуються тематики ―Fashion 

and Style‖. 

Тактику ухилення від прямої відповіді у рамках конфліктної стратегії 

інформування зазвичай застосовують респонденти з метою уникнення 

небажаного запитання: 

(168) Respondent: …Shoes are from Jeffrey Campbell and I love them. 

Interviewer: How many inches are they? 

Respondent: I’m not even sure… [Teen Vogue Magazine; The Need To Know 

Styling Tricks of a Parsons Design Student]. 

У наведеному прикладі 168 респондент застосовує тактику ухилення від 

прямої відповідіз метою уникнення запитання про висоту своїх підборів, адже 

вони надзвичайно високі. Респондент у відповіді використовує модальне слово 

sure, яке разом із заперечною часткою not висловлює невпевненість. 

Тактику використання заперечення як натяку у рамках конфліктної 

стратегії інформування застосовують респонденти, коли не мають особливого 

бажання обговорювати запропоновану тему, проте міміка й інтонація можуть 

підказати аудиторії, якою ж є правдива відповідь: 

(169) Interviewer: You‟re like boat shoe only… I‟ve seen like lots of whales on 

your pants before. 

Respondent: I don‟t have whale pants! [Teen Vogue Magazine; How to Make 

The Perfect Selfie with Fashion Blogger Rumi Neely]. 

У наведеному прикладі 169 респондент намагається заперечити той факт, 

що полюбляє носити штани, на яких зображені кити, проте його висхідна 

інтонація говорить про протилежне. 

Тактика пропозиції та поради у рамках стратегії залучення аудиторії 

застосовується респондентом, коли він прагне поділитися з аудиторією 
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секретами стилю, або ж дати пораду стосовно того, що варто, і що не варто 

носити у певних ситуаціях: 

(170) Respondent: Don‟t wear something for somebody else to make somebody 

else happy and make sure that you‟re comfortable. It is regardless how many other 

people say it looks good on you and you‟re not comfortable. It‟s gonna show and 

you‟re not gonna feel good and you‟re not gonna look your best [Teen Vogue 

Magazine; Ashley Greene’s TeenPROM Cover Shoot]; 

(171) Respondent: My advice for taking a great photo on prom night is to have fun. 

Because if you are having fun, no matter what way the shot turns out, it‟s gonna be a great 

photo [Seventeen Magazine; Go Behind-the-Scenes of Shay Mitchell’s Cover Shoot]. 

Як ми бачимо, у вище наведених прикладах 170, 171 респонденти дають 

аудиторії моді поради не лише спираючись на сучасні тенденції, а й з огляду на 

власний досвід і вподобання. Реалізувати цю тактику комунікантам 

допомагають наказові або ж окличні речення, які мають такі лексеми, як don‟t 

wear, my advice is…. 

Тактика самопросування у рамках стратегії самопрезентації 

використовується респондентами з метою рекламування певного продукту, до 

якого вони мають безпосереднє відношення: 

(172) Respondent: I mean, the dress is like $200, $300. They‟re expensive. 

They‟re not cheap and so, yeah. I definitely had to save. I‟ve probably saved my lunch 

money, too. I can‟t remember. Actually, we do Donatemydress.org and that actually 

helps girls get prom dresses that can‟t afford them and donate them and distribute 

them. So, I‟m trying to help out, because I understand how hard it is [Teen Vogue 

Magazine; Ashley Greene’s TeenPROM Cover Shoot].  

У наведеному прикладі 172 респондент розповідає, що залучена до роботи 

благодійної організації, метою якої є збір грошей для дівчат-підлітків на 

випускні плаття. Таким чином, підлітки мають можливість провести чудово час 

із своїми однолітками, не турбуючись про свій зовнішній вигляд та не 
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витрачаючи сімейний бюджет. Ця тактика реалізується шляхом називання веб-

сторінки організації, яка започаткувала благодійну акцію Donatemydress.org. 

Тактика створення “свого кола” у рамках стратегії самопрезентації 

дозволяє респонденту похизуватися своїми зірковими друзями й знайомими. 

Повідомлення подібної інформації має на меті підвищити статус респондента: 

(173) Respondent: And my style inspiration is Kayla Ewell. She‟s on “The 

Vampire Diaries”, she‟s actually is my roommate and it‟s funny, because we will 

literally sometimes dress exactly the same. And then walk out like “Hey we‟re going 

out. Wait, are we wearing the exact same outfit?” So, we kinda take from each other 

[Seventeen Magazine; Nina Dobrev Cover Cam]. 

У цьому прикладі 173 респондент повідомляє, що музою її стилю є її 

подруга й акторка популярного серіалу. Респондент також наголошує на тому, 

що вони надзвичайно близькі we take from each other, dress exactly the same. 

Респондент реалізує тактику створення ―свого кола‖ шляхом називання акторки 

відомого фільму своєю подругою та сусідкою по кімнаті she‟s my roommate, що 

наближує її до кола відомих людей. 

(174) Respondent: Unknowingly Kate fulfilled a dream of going to Costume 

Institute Gala. And that was so much fun. And we went to the party afterwards. Oh, 

we had a Taylor Swift and Karlie Kloss moment [Teen Vogue Magazine; Kate 

Bosworth Reveals Her Most Embarrassing Red Carpet Moments]. 

У наведеному прикладі 174 респондент ділиться з аудиторією інформацією 

про свій похід на один з урочистих вечорів, представляючи його власну назву 

Costume Institute Gala. Також, респондент наголошує, що там була присутня 

велика кількість зірок кіно та модної індустрії, перелічує імена кількох відомих 

особистостей Taylor Swift, Karlie Kloss. Таким чином респондент намагається 

долучитися до ―зіркового‖ кола. 

Тактика самооцінки у рамках стратегії самопрезентації в комунікативній 

ситуації ―Fashion and Style‖ дозволяє респонденту описати й оцінити власний 
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стиль або зовнішній вигляд: 

(175) Respondent: I don‟t look good in a trouser or anything that says 

“trousers”. 

Interviewer: Ok. 

Respondent: Or slacks. 

Interviewer: Maybe later in your life you‟ll have a trouser epiphany. 

Respondent: I look good in a pant. 

Interviewer: Ok. 

Respondent: I mean, I don‟t say I look good. I‟m saying it‟s decent. 

Interviewer: I look really good in pants! I look good in pants too! 

Respondent: Yes, you do! [Teen Vogue Magazine; Taylor Swift on her Style 

Icons and Biggest Fashion Regret] 

У прикладі 175 респондент самостійно намагається оцінити власний 

зовнішній вигляд. Респондент розповідає інтерв’юеру й аудиторії про те, що 

підходить для її типу фігури, а яких предметів одягу вона категорично уникає. 

Таткика самооцінки втілюється респондентом шляхом неодноразового 

повторення фрази I look good in… . 

Тактика компліменту у рамках стратегії самопрезентації дозволяє 

респонденту висловити своє позитивне ставлення до зовнішнього вигляду 

друзів, колег чи просто пересічної особи: 

(176) Respondent: I love Taylor‟s look. You know she‟s got depth in it, very sort 

of punk rock, Dirty Harry vibe [Seventeen Magazine; Go Behind-the-Scenes of 

Taylor Momsen’s Cover Shoot]; 

(177) Respondent: My fashion icons throughout the years … I really like Keira 

Knightley style. I think her style has evolved. And I really like the way that she 

incorporates vintage as well as new. I just love watching Red Carpet [Teen Vogue 

Magazine; Lily Collins. Teen Vogue Cover Shoot].  

У наведених фрагментах Інтернет-інтерв’ю 176, 177 респонденти 
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висловлюють захоплення зовнішнім виглядом й почуттям стилю зірок за 

допомогою використання емотивної лексики I like, I love. Окрім того, 

респонденти намагаються обґрунтувати власний вибір. 

У комунікативній ситуації ―Fashion and Style‖ домінувальна стратегія 

інформування, лінгвістичними засобами вираження якої є: 1) однослівні й 

кільцеві повтори; 2) порівняння; 3) сленгізми; 4) особові займенники I, we, 

присвійний займенник my; 5) синоніми; 6) вигуки; 7) окличні речення. 

Отож, як ми бачимо, у комунікативній ситуації “Fashion and Style” 

респонденти найчастіше застосовують такі стратегії й тактики, як: 1) у рамках 

стратегії топікального контролю тактика демонстрації власної здатності вести 

розмову; 2) у рамках стратегії демонстрації ставлення респондента до 

повідомлення інтерв’юера тактика підсиленого перебільшення; 3) у рамках 

стратегії демонстрації ставлення респондента до повідомлення інтерв’юера 

тактика комунікативної підтримки співрозмовника; 4) у рамках стратегії 

інформування тактика прямої відповіді на запитання; 5) у рамках стратегії 

інформування тактика пояснення; 6) у рамках конфліктної стратегії 

інформування тактика ухилення від прямої відповіді; 7) у рамках конфліктної 

стратегії інформування тактика використання заперечення як натяку; 8) у 

рамках стратегії залучення аудиторії тактика пропозиції й поради; 9) у рамках 

стратегії самопрезентації тактика самопросування; 10) у рамках стратегії 

самопрезентації тактика створення ―свого кола‖; 11) у рамках стратегії 

самопрезентації тактика самооцінки; 12) у рамках стратегії самопрезентації 

тактика компліменту. 

3.2.3. Комунікативна ситуація “Beauty and Health”: стратегії і тактики 

та засоби їх реалізації. Підлітковий вік є чутливим для розвитку 

самосвідомості особистості. Своєю чергою, одним із компонентів 

самосвідомості людини є усвідомлення власного фізичного ―Я‖. Усвідомлення 
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тілесного образу, його естетичного ефекту є однією з важливих умов, які беруть 

участь у формуванні особистості, і одним з регулюючих факторів поведінки 

будь-якої людини. Та чи інша оцінка власної зовнішності може призвести до 

зміни самопочуття і врегулювати характер взаємовідносин між людьми [72]. 

Підлітки особливо чутливі до особливостей свого тіла і зовнішності, 

порівнюючи власний розвиток із розвитком однолітків. Для них дуже важливо, 

наскільки їх власне тіло відповідає стереотипному образу. При цьому 

підлітковий еталон краси і прийнятної зовнішності нерідко завищений та 

нереалістичний. 

Від ступеня задоволеності підлітків (особливо дівчат) своєю зовнішністю 

залежать і багато інших якостей особистості – життєрадісність, відкритість, 

комунікабельність, успішність. 

Цей вік сповнений протиріч і болісних переживань. Ставлення до власного 

зовнішнього вигляду – одна з проблем, що особливо хвилює представників обох 

статей. Підліток не лише вкрай прискіпливо оцінює власну зовнішність, а й 

надто вразливий до її оцінки іншими людьми, особливо однолітками. 

Порівнюючи себе, він формує уявлення про самого себе, створює образ свого 

психологічного і фізичного ―Я‖. Для підлітка зовнішність – не лише 

відображення у дзеркалі. Це впевненість і комунікабельність, перепустка у 

будь-яку компанію і статус у колективі. Ставлення до власної зовнішності може 

становити основу самооцінки в цілому. 

В Інтернет-журналах питання краси й здоров’я є нероздільними. 

Сучасний підліток не лише стурбований питанням власної зовнішності, а й 

хвилюється за власне здоров’я. На сьогоднішній день спорт, здорове харчування 

й спосіб життя є важливими компонентами життя підлітка. На щастя, велика 

кількість підлітків обирає саме здоровий спосіб життя, а не шкідливі звички як 

спосіб самовираження. 
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Детальний аналіз досліджуваних Інтернет-інтерв’ю виявив, що лексико-

семантична група ―Beauty and Health‖ представлена наступними мовними 

одиницями: іменниками body, concealer, energy, gym, hair, health, lipstick, make-

up, mascara, moisturizer, skin, weight, дієсловами to highlight, to rest, to work out, 

прикметниками з позитивною конотацією beautiful, fit, healthy, natural, organic, 

pretty, relaxing, skinny, прикметниками з негативною конотацією old, wrinkly. 

Розглянемо детальніше які стратегії й тактики застосовують респонденти 

Інтернет-інтерв’ю в комунікативній ситуації ―Beauty and Health‖. 

Тактика підсиленого перебільшення у рамках стратегії демонстрації 

ставлення респондента до повідомлення інтерв’юера застосовується 

респондентами для висловлення захоплення зовнішністю якоїсь особи: 

(178) Respondent: She has her picture taken every day of her life. There‟s no 

day that goes by, but Miley doesn‟t have a picture taken. She is so visible. And so I 

was challenged to get a picture that‟s special, that breaks through all that glitter so it 

looks like Miley. The most amazing, the most awesome, the most beautiful, prettiest 

Miley you‟ve ever seen, ever [Seventeen Magazine; Miley Cyrus; Cover Cam]. 

У цьому прикладі 178 респондент за допомогою тактики підсиленого 

перебільшення розповідає, наскільки він захоплюється зовнішністю молодої 

співачки й акторки. Тактика реалізується за допомогою вживання 

інтенсифікатора у поєднанні з прикметником з позитивною конотацією so 

visible, а також прикметників вищого ступеня порівняння most amazing, most 

awesome, most beautiful, prettiest. 

Тактика прямої відповіді на запитання у рамках стратегії інформування 

застосовується респондентом для відповіді на запитання про красу й здоров’я: 

(179) Interviewer: Candy Girl Ball says “How do you do a smoky eye without 

poking yourself in the eye?” “Do you like wearing a smoky eye?” 

Respondent: I just love it! An easy way to do it is with a long wear shadow that 

we have, it‟s a cream shadow that you literally just put on and smudge. That‟s 
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probably the easiest. It doesn‟t flake and it‟s pretty simple [gUrl Magazine; One-on-

One with Bobbi Brown]. 

У фрагментів 179 респондент дає пряму відповідь на запитання, чи 

подобається їй застосовувати одну із техінк нанесення макіяжу, 

використовуючи емотивну лексику та окличне речення I just love it, та 

розповідає, як правильно наносити макіяж. Вона запевняє аудиторію, що це 

досить легко. 

(180) Interviewer: What kind of meals do you like with your milk? And do you 

drink milk and cookies? 

Respondent: Oh, my Gosh! Milk and cookies is like the best thing in the entire 

world. Cereal. I can eat cereal for every meal of the day. I love. I put it in my shakes, 

I put it in my coffee… I could probably put milk in everything [Seventeen Magazine; 

NYC. The Power of 9. Got Milk]. 

У наступному прикладі 180 респондент розповідає, що вживає молоко кожного 

дня, адже воно надзвичайно корисне для людського організму. Тактика прямої 

відповіді на запитання реалізується за допомогою вживання конфесійної лексики 

Oh, my Gosh!, а також вичерпної відповіді на загальне запитання інтерв’юера. 

Тактика пояснення у рамках стратегії інформування застосовується 

респондентом, щоб дати детальну й обґрунтовану відповідь на запитання, що 

стосуються здоров’я: 

(181) Interviewer: We hear girls say a lot “Oh, I look so fat today!” Do they say 

it to a guy? How do you respond that? 

Respondent: I have these days too… Everyone has these days “Oh, my hair 

sucks today!” Whatever, we all have those days. That‟s why if you have a girlfriend 

who says that, that‟s where a guy comes in and says: “No, baby, you look beautiful!” 

[gUrl Magazine; Ask a Naked Guy; Girls’ Bodies]. 

У наведеному прикладі 181 респондент намагається пояснити, що для 

хлопця, якому подобається дівчина, вона завжди буде прекрасною, навіть якщо 
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її власна думка є відмінною. 

(182) Interviewer: Normal, what does that mean? Does that mean somebody 

who‟s hitting gym every day or…? 

Respondent: No, not every day, but fit. You know, someone who‟s in shape, but 

at the same time someone who‟s not going crazy at the gym [gUrl Magazine; Ask a 

Naked Guy: Girls’ Bodies]. 

У прикладі 182 респондент пояснює, що хлопці не зациклені на худорбі 

дівчат, головним є те, щоб дівчина слідкувала за собою та мала здоровий 

вигляд. Респондент реалізує тактику прямої відповіді на запитання, даючи 

відповідь на альтернативне запитання інтерв’юера. 

Тактика ухилення від прямої відповіді у рамках конфліктної стратегії 

інформування застосовується респондентом, коли він має певні труднощі з тим, 

аби дати пряму відповідь на запитання: 

(183) Interviewer: If a girl wasn‟t physically your type, would that be a deal 

breaker? 

Respondent: You know, a gentleman in me wants to say “no”, but a human in 

me wants to say “yes” [gUrl Magazine; Ask a Naked Guy: Girls’ Bodies]. 

У наведеному прикладі 183 респондент намагається уникнути зізнання про те, 

що має погану фігуру, і для цього він застосовує тактику ухилення від прямої 

відповіді. Респондент висловлює обидві думки щодо поставленого запитання, 

вводячи їх за допомогою фраз a gentleman in me wants… та a human in me wants…. 

Тактику пропозиції і поради у рамках стратегії залучення аудиторії 

застосовують респонденти для того, щоб розповісти аудиторії про власні 

секрети краси і здоров’я: 

(184) Respondent: Summer must-have is probably always, because I‟m a skin 

freak, you should really use some great sun screen for your face. Healthy, it‟ll give 

you nice glow. Make sure you stay healthy when you are old and wrinkly [Teen 

Vogue Magazine; Hayden Panetiere in Teen Vogue]; 
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(185) Respondent: I totally agree with that. I‟m obsessed with face mists. I have 

like a sack of them next to my desk. And everyone is like “What are you doing?” And 

I‟m just misting my face all day. So, that‟s definitely one of my favorites. You should 

always have SPF on you. Do not go anywhere without it! Even if you are not outside, 

driving or anything… One arm can get totally burnt. So, definitely, always pack SPF! 

[Seventeen Magazine; Ask a Beauty Smarty Alexis]; 

(186) Interviewer: How do you cover from bad sunburn? 

Respondent: Honestly, the worst thing for sunburn is make-up. Do not use make-

up to cover your sunburn. But what I would just do: wear loose, floating clothing, 

colors that complement you sunburn or your suntan. You know, something like that. 

Really nice summer colors… But very loose summer clothing and that‟s the easiest 

way to go about it [Seventeen Magazine; Ask a Beauty Smarty Alexis]. 

Усі ці поради є дуже корисними. У наведених прикладах 184–186 

респонденти розповідають аудиторії, як вберегтися від спеки, зберегти свіжість 

і красу шкіри, розкриваючи власні секрети. Для реалізації тактики респонденти 

вживають речення у наказовому способі для підсилення дії власних слів. 

Тактика самопросування у рамках стратегії самопрезентації застосовується 

респондентом для демонстрації професійних достойностей та просування 

продукту власної професійної діяльності: 

(187) Respondent: Well, I‟m, as you all know,”Beauty Smarty Alexis”. New 

Yorker, born and raised. Twenty-one years old. I just love life. I love make-up and I just 

wanna share everything with you, guys! I think everyone‟s great, everyone‟s wonderful. I 

just wanna say “Hi”! [Seventeen Magazine; Ask a Beauty Smarty Alexis]. 

У цьому прикладі 187 респондент розповідає про себе, експерта з краси, й 

наголошує на тому, що готовий поділитися усіма секретами з аудиторією. 

Тактика самопросування виявляється шляхом називання передачі, в якій 

респондент бере участь “Beauty Smarty Alexis”. 

Тактику самооцінки у рамках стратегії самопрезентації застосовують 
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респонденти для об’єктивного оцінювання власної зовнішності: 

(188) Interviewer: What about you? Are you normal built? What do you think 

you are? 

Respondent: Well, that‟s the thing, I don‟t know it what I think of myself and 

what I am to other people. But I think I am kinda normal. I can definitely go to the 

gym a couple more times [gUrl Magazine; Ask a Naked Guy: Girls’ Bodies]. 

У наведеному прикладі 188 ця тактика застосовується для оцінювання 

власного зовнішнього вигляду респондента, зокрема будови тіла. Він 

повідомляє, що йому не завадило б сходити кілька разів до спортзалу. Спочатку 

респондент оцінює свої можливості, не даючи конкретної відповіді I don‟t know, 

згодом, зваживши усі за й проти, він каже, що цілком задоволений зовнішнім 

виглядом I am kinda normal. 

Тактика відвертості у рамках стратегії самопрезентації застосовується 

респондентами для розриття власних таємниць, досі невідомої делікатної 

інформації, або повідомлення власної точки зору, не приховуючи думок від 

аудиторії: 

(189) Interviewer: What do you think in general most guys like about a girl‟s 

body? 

Respondent: The boobs, butt, face, stuff like that… Which is… Everyone has his 

carnal desires and I mean I do too… But on the whole if you‟re looking for a relationship 

you gonna look past these things [gUrl Magazine; Ask a Naked Guy: Girls’ Bodies]. 

У представленому прикладі 189 респондент, застосовуючи тактику 

відвертості, відверто розповідає про те, що ж саме хлопцям подобається у тілах 

дівчат. 

(190) Interviewer: I know you‟ve been dealing with some family health issues 

and it was pretty hard. 

Respondent: There‟s always something going in my family: my mom had cancer, 

my dad was in a coma, then he broke his neck, now my brother has MS. I mean, it‟s 
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always something, but what I‟ve realized: that‟s life! [Teen Vogue Magazine; Kelly 

Osbourne on Fashion, Growing Up Famous, and Her Amazing Julia Roberts Encounter]. 

У прикладі 190 респондент щиро, не приховуючи правди розповідає, що її 

сім’я зіштовхнулася із цілою низкою проблем, пов’язаних зі здоров’ям. Подібна 

інформація показує аудиторії, що респонденти Інтернет-інетрв’ю, зірки й відомі 

особи, такі ж люди і зіштовхуються з реальними проблемами, незважаючи на їх 

соціальний статус. Респондент розпочинає відповідь фразою There‟s always 

something going in my family, описуючи всі неприємності, з якими зіштовхнулася 

її родина. 

У комунікативній ситуації ―Beauty and Health‖ домінувальна стратегія 

залучення аудиторії, лінгвістичними засобами вираження якої є: 1) однослівні й 

кільцеві повтори; 2) порівняння; 3) сленгізми; 4) інтенсифікатори most, so; 

5) прикметники вищого ступеня порівняння; 6) вигуки Oh, my God! Oh my 

Goodness; 7) наказовий спосіб дієслів. 

Отож, до стратегічного й тактичного арсеналу респондентів Інтернет-

інтерв’ю в комунікативній ситуації “Beauty and Health” належать: 1) у рамках 

стратегії демонстрації ставлення респондента до повідомлення інтерв’юера 

тактика підсиленого перебільшення; 2) у рамках стратегії інформування тактика 

прямої відповіді на запитання; 3) у рамках стратегії інформування тактика 

пояснення; 4) у рамках конфліктної стратегії інформування тактика ухилення 

від прямої відповіді; 5) у рамках стратегії залучення аудиторії тактика 

пропозиції й поради; 6) у рамках стратегії самопрезентації тактика 

самопросування; 7) у рамках стратегії самопрезентації тактика самооцінки; 8) у 

рамках стратегії самопрезентації тактика відвертості. 
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3.2.4. Комунікативна ситуація “Entertainement and Hobbies”: стратегії 

і тактики та засоби їх реалізації. Підлітковий вік – це час, коли дитина шукає 

себе, своє ―Я‖. Це час експериментів, проб й помилок. Прагнення знайти власну 

особливість, індивідаульність змушує шукати засоби самовираження, одним із 

яких є хобі. Хобі – це заняття, в якому підліток знаходить вихід почуттям і від 

якого отримує зажоволення. Це те, що цікаво для нього, що захоплює і вабить 

на тривалий період часу. 

Хобі для підлітків має особливе значення. Воно допомагає наповнити 

життя чимось далеким від шкільних занять і обов’язків по дому, і, в той же час, 

оберігає від душевної порожнечі, яка, як правило, ні до чого хорошого не 

доводить. 

Хобі для підлітків може полягати у будь-чому. Існує велика кількість 

захоплень і видів розваг, які дорослі не сприймають як хобі, проте, незважаючи 

на це, вони мають велику цінність для підлітків – це читання книг, фотографія, 

подорожі, походи до театру чи перегляд кінофільмів, заняття у творчому гуртку 

чи спортзалі, слухання музики тощо. 

Важливим є те, яке захоплення обере собі людина в підлітковому віці. Саме 

в цей період закладаються основи поведінки і виробляються схильності до чого-

небудь. Це є чудовим шансом привчити себе до чогось швидко і безболісно. 

Велике значення має і те, що захоплення і хобі дозволяють розкрити потенційні 

здібності підлітка і знайти талант, навіть якщо він і не є помітним з першого погляду. 

Для підлітка це дуже важливо, оскільки в перехідному віці збільшується бажання 

бути не таким як всі і виділитися з маси однолітків. А як відомо, виділятися в чомусь 

на якісному рівні є досить складно і вимагає певних зусиль. 

Аналіз матеріалів нашого дослідження виявив, що лексико-семантична 

група ―Entertainment and Hobbies‖ представлена такими мовними одиницями: 

іменниками baking, bike, celebrity, comedy, concert, cooking, fun, karaoke, lifestyle, 
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magazine, movie, music, photography, photoshoot, shopping, show, surf, yoga, 

дієсловами to act, to cook, to dj, to make food, to read, to sing, to travel, to watch, 

прикметниками amazing, excited. 

За допомогою детального аналізу Інтернет-інтерв’ю ми виявили найбільш 

частотні стратегії й тактики, які використовуються респондентами в 

комунікативній ситуації ―Entertainment and Hobbies‖. 

Тактика демонстрації власної здатності вести розмову у рамках стратегії 

топікального контролю застосовується респондентами для повідомлення 

власної думки щодо певного питання. При цьому респондент та інтерв’юер 

обмінюються комунікативними ролями: 

(191) Respondent: If you‟re actually busy and you‟re actually happy you‟re not 

thinking about Twitter or Instagram or Facebook. You‟re busy… 

Interviewer: So true… 

Respondent: So, if anyone‟s twitting “Oh, I‟m having the best time at this 

party!” No, you‟re standing in the corner of a party twitting… So, are you really 

having the best time? 

Interviewer: No! 

Respondent: No! [Teen Vogue Magazine; Breakfast With Bevan Starring Alexa 

Chung]. 

У представленому фрагменті 191 Інтернет-інетрв’ю респондент 

обмінюється ролями з інтерв’юером й ділиться своїми думками з приводу 

надмірного використання соціальних мереж. Респондент для реалізації тактики 

демонстрації власної здатності вести розмову наповнює мовлення умовними 

реченням, які вводяться за допомогою сполучника if, а також риторичних 

запитань. 

(192) Respondent: I‟m not a big social media person. It took me a while. Twitter 

sort of freaked me out. I thought no one wants to hear what I have to say. This is 

weird. Why am I self-promoting? Why would anyone care? 



178 

 

 

Interviewer: Yeah! 

Respondent: Then I realized it‟s really important to include the fans. And 

especially being on the show. You know people wanna stay updated, involved. And 

it‟s fun [Teen Vogue Magazine; Breakfast With Bevan. The Carrie Diaries Star 

AnnaSophia Robb on What’s Coming Next Season]. 

У прикладі 192 респондент застосовує тактику демонстрації власної 

здатності вести розмову і розповідає, що зараз соціальні мережі стали важливим 

засобом комунікації з фанатами, адже вони є невід’ємною частиною життя 

публічних людей. Досліджувана тактика реалізується шляхом використання у 

мовленні респондента риторичних запитань. 

Тактика прямої відповіді на запитання у рамках стратегії інформування в 

комунікативній ситуації ―Entertainement and Hobbies‖ часто застосовується 

респондентами: 

(193) Interviewer: What are you listening to right now? 

Respondent: Well, I have this record playing. Not many records. I have 

“Wooden Ships”, “Tame Impala”, “Hard Day‟s Night”. But then I like Selena 

Gomez “When you‟re ready come and get it. Na, na, na. Na, na, na” (singing) [Teen 

Vogue Magazine; Breakfast With Bevan Starring Alexa Chung]. 

У представленому прикладі 193 респондент розповідає про свій музичний 

вибір на сьогоднішній день, перелічуючи назви різноманітних платівок “Wooden 

Ships”, “Tame Impala”, “Hard Day‟s Night”, “When you‟re ready come and get it”. 

(194) Respondent: Why my favorite hero is super hero is Spiderman… I have to 

answer that. It‟s Spiderman. It‟s a totally different animal. Not even just in terms of 

the fact that it‟s a movie / comic–book character. But it‟s also just bigger on every 

level. Its bigger stages, bigger service. What‟s interesting it‟s like a whole new pretty 

daunting experience [Teen Vogue Magazine; Emma Stone Teen Vogue Cover Shoot]. 

У прикладі 194 респондент відповідає на запитання про те, хто з супер 

героїв є найулюбленішим. Респондент залюбки ділиться подібною інформацією 
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з інтерв’юером та аудиторією й обґрунтовує відповідь. 

Тактика пояснення у рамках стратегії інформування в комунікативній 

ситуації ―Entertainment and Hobbies‖ дозволяє респонденту обґрунтувати 

власний вибір зацікавленостей, інтересів, способу розважитись: 

(195) Interviewer: @Kristadurette asking: Who is you biggest musical 

inspiration? 

Respondent: Ah, The Beatles. The Beatles are the reason I started writing songs 

in the first place and it‟s my favorite band of all times. John Lennon and Paul 

McCartney, you know. They are great [Seventeen Magazine; Twitterview With 

Taylor Momsen!]. 

За допомогою цієї тактики респондент у прикладі 195 намагається 

пояснити, який музичний гурт і чому найбільше надихає його на творчість. 

Таткика пояснення реалізується за допомогою введення розповідного речення. 

Тактика ухилення від прямої відповіді у рамках конфліктної стратегії 

інформування націлена допомогти респонденту приховати істинну інформацію 

або ж уникнути її обговорення: 

(196) Interviewer: And you have a new show coming out, right?! Called 

“Girlfriend In Coma”?! Are you girlfriend in coma? 

Respondent: I am not girlfriend in coma! It‟s a dark comedy about a lady who 

falls into a coma when she‟s seventeen, and she‟s pregnant. And she wakes up from 

coma 17 years later and she has a kid aged 17 [Teen Vogue Magazine; Miranda 

Cosgrove Talks Life After iCarly. Breakfast with Bevan]. 

Респондент у прикладі 196 у загальних фразах описує фільм, який 

нещодавно було відзнято за її участі. За допомогою тактики ухилення від 

прямої відповіді респондент уникає відповіді на запитання про те, яку саме роль 

вона грає у цьому фільмі, говорячи лише, що вона не є головною героїнею 

фільму I am not girlfriend in coma! 

Тактика встановлення комунікативного контакту з аудиторією у рамках 
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стратегії залучення аудиторії застосовується респондентами в комунікативній 

ситуації ―Entertainment and Hobbies‖ з метою підтримання зв’язку із фанатами: 

(197) Respondent: I‟m not a big social media person. It took me a while. Twitter 

sort of freaked me out. I thought no one wants to hear what I have to say. This is 

weird. Why am I self-promoting? Why would anyone care? 

Interviewer: Yeah! 

Respondent: Then I realized it‟s really important to include the fans. And 

especially being on the show. You know people wanna stay updated, involved. And 

it‟s fun. You, guys, mean a lot to me! [Teen Vogue Magazine; Breakfast With Bevan. 

The Carrie Diaries Star AnnaSophia Robb on What’s Coming Next Season]. 

Як ми бачимо із прикладу 197, обрана тактика націлена на підтримання 

контакту між зірковою особою й фанатами. Респондент розповідає, що фанати – 

це – невід’ємна частина її життя. В Інтернет-інтерв’ю вона звертається 

безпосередньо до прихильників You, guys, mean a lot to me! 

(198) Respondent: So, I have a bunch of questions that you, guys, have asked 

and I am going to answer them. First, I want to read the comments and hear how you, 

guys, have been doing. I kinda disappeared from Instagram couple of times, but I 

kinda disappeared when I shot my movie. So, but… Ok [Teen Vogue Magazine; 

Selena Gomez Answers Fan Questions]. 

У наведеному прикладі 198 респондент звертається безпосередньо до 

аудиторії, висловлює слова подяки за їхню відданість та вибачається, що на 

деякий час зникла з соціальних мереж. Тактика встановлення комунікативного 

контакту з аудиторією реалізується за допомогою розмовного стилю мовлення 

респондента, а також прямого звернення до фанатів guys. 

За допомогою тактики здобування прихильності аудиторії у рамках 

стратегії залучення аудиторії респонденти розповідають прихильникам про те, 

наскільки вони є важливими для них: 

(199) Respondent: My favorite way to keep in touch with my fans is, you know, 
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definitely the Internet. With Twitter and Facebook. I like to, you know, write them 

back as much as I can [Seventeen Magazine; Justin Bieber Photo Shoot]; 

(200) Interviewer: What is your favorite part about meeting your fans? 

Respondent: I mean, I love every part about it. I mean, to be able to talk to you 

guys and hear your feedback and do what you think of everything. It‟s always nice to 

have a direct-- that direct contacts and and meet with people who are supporting you 

and listening to your music and buying your record and-- and, you know, we couldn‟t 

do it without you [Seventeen Magazine; Twitterview With Taylor Momsen!]; 

(201) Respondent: What‟s coming off right away is the start of the American Tour. 

And I am so excited about that, because that‟s my favorite thing to do – being on a stage 

and look out to a crowd of people who are singing the words of your songs back to you. 

That‟s so great to find [Teen Vogue Magazine; Taylor Swift Cover Shoot]. 

Як ми бачимо з наведених прикладів 199–201, респонденти за допомогою 

тактики здобування прихильності аудиторії зізнаються фанам у любові, дякують 

за подарунки, листи та висловлюють сподівання їхньої наступної зустрічі. У 

відповідях респонденти вживають емотивну лексику, окличні й розповідні 

речення, різноманітні слова й словосполучення для привернення уваги фанатів: 

to keep in touch with my fans, write them back, to talk to you, your feedback, meet 

with people, we couldn‟t do it without you, look out to a crowd of people who are 

singing the words of your songs back to you. 

Тактика самопросування у рамках стратегії самопрезентації вживається 

респондентами для рекламування продукту власної діяльності, яким може бути 

будь-що від книжки до парфумів: 

(202) Respondent: The next half of season two of “Pretty Little Liars” you are 

going to witness some crazy twisted in-turns. Secrets are gonna be spilling out and 

you might find who “A” is [Seventeen Magazine; Go Behind-the-Scenes of Shay 

Mitchell’s Cover Shoot]; 

(203) Respondent: Twitter me! Twitter me, Taylor Momsen. It‟s the only official 
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twitter account for me, for the band. Any other one is fake. So, it‟s just that one. And 

go get the record “Light Me Up” today! [Seventeen Magazine; Twitterview With 

Taylor Momsen!]; 

(204) Interviewer: Carrie Diaries, second season… What can we expect? 

Respondent: The first couple episodes of “Carrie Diaries” are in New York. We 

see a lot of the City. It is aged up a little bit. A little bit more sassy. She‟s growing up. 

New love interests appear which is plain with the characters. It‟s very entertaining 

[Teen Vogue Magazine; Breakfast With Bevan. The Carrie Diaries Star AnnaSophia 

Robb on What’s Coming Next Season]; 

(205) Respondent: My new book, “Sweet Little Lies” is coming out in February. It 

picks up where the first book left off. It was a lot of fun to write because the first book you 

have to worry about character development. And you know introducing the situation and 

where they live. In the second book I just gotta, I got to jump right into the story and the 

drama. So, it was really fun to write [Seventeen Magazine; Lauren Conrad Cover Cam]. 

У прикладах 202–205 респонденти коротко розповідають аудиторії про 

майбутні серії серіалів, у яких вони знімаються, заохочують завантажити їхні 

нові музичні платівки та анонсують вихід нової книжки. Респонденти 

реалізують тактику самопросування шляхом називання продуктів власної 

професійної діяльності “Pretty Little Liars”, “Light Me Up”, “Carrie Diaries”, 

“Sweet Little Lies”. 

Тактику створення “свого кола” у рамках стратегії самопрезентації 

застосовують респонденти у випадку, коли вони прагнуть стати частиною 

певного соціуму: 

(206) Interviewer: Has you fame influenced your whole experience at all? 

Respondent: In our class we did this “Television Week” asking about what were 

your favorite shows in childhood. And this one boy was like “I liked iCarly”. They all 

turned and looked at me. But nobody mentioned that in the class. I didn‟t even know if 

they knew. I just had to go with it. That was funny [Teen Vogue Magazine; Breakfast 
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with Bevan. Miranda Cosgrove Talks Life After iCarly]; 

(207) Interviewer: You seem to like hanging out with Paris Hilton (shows her 

another picture). 

Respondent: I remember sitting there, going “Is this real life? I feel like it 

happens a lot to me”. I‟ve been put in these situations going “Am I actually here? Is 

that person actually talking to me? Wait, what I am doing?!” [Teen Vogue Magazine; 

Breakfast With Bevan. The Carrie Diaries Star AnnaSophia Robb on What’s Coming 

Next Season]. 

У наведених прикладах 206, 207 респонденти, застосовуючи тактику 

створення ―свого кола‖, намагаються переконати аудиторію, що, незважаючи на 

свій статус ―зірки‖, вони насправді так не почуваються і й досі ніяковіють у 

певних ситуаціях. Таким чином, понижуючи власний соціальний статус, 

респондент стає ближчим до аудиторії. 

Тактика компліменту у рамках стратегії самопрезентації використовується 

для висловлення позитивного ставлення по відношенню до особи, предмету чи 

явища: 

(208) Respondent: I am a big fan of Teen Vogue. It‟s very creative. I think it is 

for young. They mix and match so much stuff. I think it‟s very innovative. And I‟ve 

loved everything that I wore today, it was so much fun [Teen Vogue Magazine; Emma 

Watson Cover Shoot]. 

У наведеному фрагменті 208 Інтернет-інтерв’ю респондент висловлює 

захоплення роботою колективу одного з видань для підлітків за допомогою 

фрази I am a big fan, I love everything. 

(209) Interviewer: Okay, anyway, so first question. Are you doing any Taylor 

Swift songs in upcoming episodes of Glee? 

Respondent: Not that I know of but I‟m a huge Taylor Swift fan. I think she is 

amazing. I think that “You Belong With Me” would be an awesome song to do on the 

show. So, I would hopefully, that would be awesome and I would like to sing with her 
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too. So, so let‟s see [Seventeen Magazine; Lea Michelle Answers YOUR Questions]. 

У цьому прикладі 209 респондент висловлює захват від роботи однієї з 

співачок. Та додає, що є її фанаткою I am a huge fan; She‟s amazing. 

Тактика відвертості у рамках стратегії самопрезентації дозволяє 

респонденту максимально розкритися перед аудиторією, поділитися власними 

думками, почуттями: 

(210) Interviewer: Do you get nervous before a big kissing scene? 

Respondent: No, I am never nervous before a kissing scene. I think maybe the 

very first one that we had to do back on first Hunger Games, because it‟s a new 

person you haven‟t kissed before. And your face is pretty close when it happens, very 

intimate. But, no. Jennifer and I are such good friends. It is a little weird to have to 

kiss her, only because we are close friends [Seventeen Magazine; Josh Hutcherson 

Spills ―Catching Fire‖ Secrets]. 

У наведеному прикладі 210 респондент зізнається, що нервувався під час 

зйомок сцени поцілунку, адже його колега є також його хорошою подругою. 

Він зізнався, що почувався дивно, цілуючи подругу. 

У комунікативній ситуації ―Entertainment and Hobbies‖ домінувальна 

стратегія інформування, лінгвістичними засобами вираження якої є: 

1) однослівні й кільцеві повтори; 2) порівняння; 3) сленгізми; 

4) інтенсифікатори most, so; 5) прикметники вищого ступеня порівняння; 

6) риторичні запитання; 7) емотивна лексика. 

Таким чином, ми виявили, що стратегічний й тактичний арсенал 

респондентів Інтернет-інтерв’ю в комунікативній ситуації “Entertainment and 

Hobbies” представлений: 1) у рамках стратегії топікального контролю тактикою 

демонстрації власної здатності вести розмову; 2) у рамках стратегії 

інформування тактикою прямої відповіді на запитання; 3) у рамках стратегії 

інформування тактикою пояснення; 4) у рамках конфліктної стратегії 

інформування тактикою ухилення від прямої відповіді; 5) у рамках стратегії 
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залучення аудиторії тактикою встановлення комунікативного контакту з 

аудиторією; 6) у рамках стратегії залучення аудиторії тактикою здобування 

прихильності аудиторії; 7) у рамках стратегії самопрезентації тактикою 

самопросування; 8) у рамках стратегії самопрезентації тактикою створення 

―свого кола‖; 9) у рамках стратегії самопрезентації тактикою компліменту; 10) у 

рамках стратегії самопрезентації тактикою відвертості. 

 

3.2.5. Комунікативна ситуація “School and Career”: стратегії і тактики 

та засоби їх реалізації. Усвідомлення та зацікавленість у навчанні й процесі 

вибору професії підлітком особливо важливі, адже саме в цей період він робить 

перші кроки на шляху до майбутньої кар’єри. 

Кожна людина в певний момент починає серйозно замислюватися про 

майбутнє життя й кар’єру. Проте, підлітки не завжди виявляють інтерес до 

навчання й майбутньої кар’єри, адже навколо велика кількість цікавих і 

незвіданих речей. Незважаючи на те, що сумлінне навчання допоможе їм у 

здобутті якісної освіти та досягненні кар’єрних висот, підлітки не приділяють 

особливої уваги даній темі. 

У досліджуваних нами Інтернет-інтерв’ю ця тема є найменш обговорювана 

серед комунікантів. Саме тому під час обговорення теми ―School and Career‖ 

комуніканти намагаються донести до аудиторії, що успіх, якого вони досягли не 

прийшов до них випадково, а є результатом наполегливої праці та самовіддачі. 

Для підлітків важливим є зрозуміти, що ще з шкільних років вони починають 

шлях до свого майбутнього. 

Аналіз матеріалів нашого дослідження виявив, що лексико-семантична 

група ―School and Career‖ представлена такими мовними одиницями: 

іменниками advice, book, boss, business, campus, class, college, dorm, exam, 

experience, freshman, grade, homework, industry, internship, job, money, profession, 
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school, student, studies, talent, test, дієсловами to collaborate, to graduate, to intern, 

to interview, to learn, to motivate, to research, to work, прикметниками busy, 

challenging, hard, junior, senior, sophomore, talented. 

За допомогою детального аналізу Інтернет-інтерв’ю ми виявили найбільш 

частотні стратегії й тактики, які використовуються респондентами в 

комунікативній ситуації ―School and Career‖. 

Тактика підсиленого перебільшення у рамках стратегії демонстрації 

ставлення респондента до повідомлення інтерв’юера допомагає респонденту 

виділити певну інформацію у мовленнєвому потоці: 

(211) Inteviewer: Let‟s speak about Despicable Me 2.IS it weird doing 

animation, sitting in the booth all day and not really acting with other people? 

Respondent: It‟s a little weird! You can wear pajamas if you want to. Pretty 

much every time I go in my sweats. You‟re just alone in a booth and you kinda have to 

imagine. It‟s pretty quick going [Teen Vogue Magazine; Breakfast with Bevan. 

Miranda Cosgrove Talks Life After iCarly]. 

У наведеному прикладі 211 респондент ділиться інформацією про 

незвичний досвід роботи над мультфільмом, що значно відрізняється від роботи 

над художнім фільмом. Респондент вживає прикметники у поєднанні з 

інтенсифікаторами для виражання різноманітних емоцій a little weird, pretty 

much, pretty quick. 

(212) Interviewer: Have you lived in a dorm before? 

Respondent: Yeah, I lived in NYU‟s most popular dorm for my first year. It‟s called 

Rubin Hall. And that was the most fun experience [Teen Vogue Magazine; Translate 

Trends for College Life With the NYU Fashion Magazine’s Creative Director]. 

У прикладі 212 респондент наголошує на тому, що життя у гуртожитку – це 

найвеселіша частина університетського життя. Щоб переконати аудиторію у 

правдивості власних слів респондент застосовує тактику підкресленого 

перебільшення, яка реалізується за допомогою вживання прикметників 
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найвищого ступеня порівняння most popular, most fun. 

Тактику пояснення у рамках стратегії інформування застосовують 

респонденти для пояснення деяких особливостей їхнього студентського життя: 

(213) Interviewer: I‟ve heard that you are taking up Fashion Design at Parsons. 

What made you choose Fashion Design? 

Respondent: I love fashion. At first, I studied in Las Vegas High School. 

Interviewer: Las Vegas?! 

Respondent: Then, after I graduated, I went to France for a year. I really started, 

like, to like fashion. And then I started to want to become a fashion designer [Teen Vogue 

Magazine; Style Secrets from a Global Design Student Who Makes Her Own Pants]. 

У цьому прикладі 213 респондент пояснює, яким чином вона обирала 

університет, у якому навчається, і що спонукало її до цього. Тактика пояснення 

реалізується за допомогою розповідних речень. 

(214) Interviewer: And you did not live in a dorm?! 

Respondent: I kinda feel I should have stayed in the dorms. Like it‟s the real 

college experience. 

Interviewer: Right! 

Respondent: I have gone to a couple of parties and I‟m always hearing stories 

about what it‟s like. It‟s kinda fun! [Teen Vogue Magazine; Miranda Cosgrove Talks 

Life After iCarly. Breakfast with Bevan]. 

У прикладі 214 респондент пояснює, чому вважає життя у гуртожитку 

дійсно прекрасним досвідом, який повинен відчути кожний студент. 

Тактика ухилення від прямої відповіді у рамках конфліктної стратегії 

інформування вживають для уникнення запитання, відповідь на яке, викликає 

певні труднощі в респондента: 

(215) Respondent: My plans… There are so many of them. I am filming in Harry 

Porter: part 1 and 2. So it‟ll be quite for long really. And I‟ll continue my studies in 

September and I am so excited about that. New chapter of my life [Teen Vogue 
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Magazine; Emma Watson Cover Shoot]. 

Респондент у прикладі 215 вживає тактику ухилення від прямої відповіді, 

адже через завантажений робочий графік не є певною у майбутніх планах There 

are so many of them. Респондент повідомляє, що розпочався новий період у її 

житті, від якого очікує багато нового і незвіданого, проте вона обов’язково 

планує продовжити навчання I‟ll continue my studies.  

Тактика пропозиції і поради у рамках стратегії залучення аудиторії 

застосовується респондентами для того, щоб поділитися власним досвідом і 

думками з аудиторією: 

(216) Interviewer: Now, what do you wanna say to girls who wanna be dancers 

like you and have a career? 

Respondent: Well, not just dancers… But if they wanna do anything in life 

whether it‟s the entertainment world or just anything – just keep at it and, you know, 

work hard. Working hard really pays off. And I remember somebody told me 

“Sometimes the most talented people are the ones watching, the other people make it, 

because they just didn‟t work hard”. And I think working hard is the key to it and 

having fun with what you do. If you don‟t love what you do – go find something that 

you do. Because it‟s a key to a long career and a long happy life [Seventeen 

Magazine; NYC. The Power of 9. Got Milk]. 

(217) Respondent: I got my first internship when I was 14. And an advice that I 

have is just if you do wanna be in fashion, work as hard as you possibly can. If they 

tell you to be at 10, show up at 9:30. If they tell you to stay until 6, you know you 

leave at 8. That‟s just how it works. And you need to love fashion to be in industry, 

because it is really hard, it‟s really hours, but it‟s, for me at least, it‟s worth it [Teen 

Vogue Magazine; Fashion at work. Teen Vogue’s all-access guide to landing your 

dream job. Episode Three: Meet Philip Lim’s Super-Intern]. 

В обох прикладах 216, 217 респонденти дають аудиторії поради стосовно 

того, як досягти успіху в кар’єрі. Вони роблять висновок, що головною є 



189 

 

 

наполегливість у роботі. Тактика пропозиції і поради в обох випадках 

реалізується за допомогою умовних речень, які вводяться сполучником if, 

реченнями у наказовому способі. 

Тактику створення “свого кола” у рамках стратегії самопрезентації 

застосовують респонденти для того, щоб розповісти про відомих друзів й 

знайомих. Це сприятиме підвищенню їхнього соціального статусу: 

(218) Respondent: I would definitely say that working here is different than anything 

that I‟ve done before. That‟s not every day that you get to do a 3D Martin Scorsese period 

film. Much less it‟s a venture, kinda kids film. I can‟t even describe what it‟s like to work 

with Scorsese. First of all, he is one of the sweetest guys I‟ve ever met. He‟s super Italian. 

And he tells the coolest stories ever. He knows exactly what he wants and how to get it 

from his actors [Teen Vogue Magazine; Chloe Grace Moretz Cover Shoot]; 

(219) Respondent: Well, actually, now I work with Blake Lively on my new film 

“Hick”. She is just like a sister I‟ve never had. You know, she is awesome. And that‟s 

the other reason why I like “Gossip Girl” so much. I‟m like “Oh, my God. Hello, 

Serena Van Der Woodsen!” And she‟s like “Oh, shut up!” [Teen Vogue Magazine; 

Chloe Grace Moretz Cover Shoot]. 

У прикладах 218, 219 тактика створення ―свого кола‖ застосовується для 

того, щоб розповісти про своїх колег-―зірок‖. Відомі колеги здатні привернути 

увагу аудиторії до робіт ще мало відомих представників шоу-бізнесу. 

Застосовуючу тактику створення ―свого кола‖, респонденти називають імена 

відомих особистостей Martin Scorsese, Blake Lively та роботи, завдяки яким вони 

здобули популярність “Gossip Girl”. 

Тактика самооцінки у рамках стратегії самопрезентації використовується 

респондентом з метою акцентування уваги на власній унікальності та 

неповторності: 

(220) Respondent: I‟m really lucky „cause I get to see what all of these different 

things I guess who you know work as a designer. I get to work as a writer. And then 
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now I‟m starting as a producer and working on the development of “L.A. Candy”, the 

movie. So, that‟s my newest path. I come out of my room in the morning, the other day 

and my roommate was like what are you doing? I was like well I‟m ready for work. 

And she said what are you today? And I said today I‟m a designer „cause when I‟m a 

writer I‟m wearing pajamas [Seventeen Magazine; Lauren Conrad Cover Cam]. 

У даному прикладі 220 респондент розповідає, що завдяки попередньому 

досвіду має унікальну можливість спробувати себе у різноманітних сферах шоу-

бізнесу. 

(221) Respondent: I wanted to be an actress since I was little. I‟ve always loved the 

style. I‟ve always loved been creative and having audience. And I‟ve also loved 

journalism, so I started writing for magazines at 16 and I went to school. And I pursued 

acting on the side and auditioned. And finally I got “yes” with “The Blind Side”. And from 

there it seems to be taking off for me [Teen Vogue Magazine; Lily Collins Cover Shoot]. 

У фрагменті 221 респондент розповідає, що стала акторкою не випадково, а 

завжди була переконана у тому, що це її покликання. І не зважаючи на інші 

захоплення, вона завжди поверталася до акторства. Респондент розпочинає 

кожне своє речення фразами I wanted…, I loved…, I persued….  

У комунікативній ситуації ―School and Career‖ домінувальна стратегія 

самопрезентації, лінгвістичними засобами її вираження є: 1) однослівні й 

кільцеві повтори; 2) порівняння; 3) сленгізми; 4) інтенсифікатори most, so; 

5) прикметники вищого ступеня порівняння; 6) емотивна лексика; 7) речення у 

наказовому способі; 8) модальні дієслова should, must. 

Таким чином, стратегічний й тактичний арсенал респондентів Інтернет-

інтерв’ю в комунікативній ситуації “School and Career” представлений: 1) у рамках 

стратегії демонстрації ставлення респондента до повідомлення інтерв’юера 

тактикою підсиленого перебільшення; 2) у рамках стратегії інформування тактикою 

пояснення; 3) у рамках конфліктної стратегії інформування тактикою ухилення від 

безпосередньої відповіді; 4) у рамках стратегії залучення аудиторії тактикою 
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пропозиції й поради; 5) у рамках стратегії самопрезентації тактикою створення 

―свого кола‖; 6) у рамках стратегії самопрезентації тактикою самооцінки. 

 

3.3. Особливості реалізації стратегій і тактик респондентів у 

досліджуваних комунікативних ситуаціях 

Проаналізувавши випадки застосування респондентами стратегій і тактик у 

визначених комунікативних ситуаціях, ми виділилили універсальні стратегії і 

тактики й такі, які застосовуються лише у певних комунікативних ситуаціях. 

Результати цього порівняння представлені у таблицях. 

Таблиця 1. 

Тактики реалізації стратегії топікального контролю у досліджуваних 

комунікативних ситуаціях (КС) 

 КС ―Friends and 

Relationship‖ 

КС 

―Fashion 

and 

Style‖ 

КС 

―Beauty 

and 

Health‖ 

КС 

―Entertainment 

and Hobbies‖  

КС 

―School 

and 

Career‖ 

Тактика 

демонстрації 

власної 

здатності 

вести 

розмову 

13% 19% 0% 10% 0% 

Тактика 

введення 

теми 

54% 45% 67% 90% 100% 

Тактика 

закриття 

теми 

33% 36% 33% 0% 0% 

Як ми бачимо з Таблиці 1, стратегія топікального контролю найчастіше 

реалізується за допомогою тактики введення теми. Рідше для реалізації цієї 

стратегії застосовують тактики демонстрації власної здатності вести розмову й 

закриття теми. Ця стратегія є універсальною для всіх досліджуваних 

комунікативних ситуацій. 
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Таблиця 2. 

Тактики реалізації стратегії демонстрації ставлення респондента до 

повідомлення інтерв’юера у досліджуваних комунікативних ситуаціях (КС) 

 КС ―Friends 

and 

Relationship‖ 

КС 

―Fashion 

and Style‖ 

КС 

―Beauty 

and 

Health‖ 

КС 

―Entertainmen

t and Hobbies‖  

КС 

―School 

and 

Career‖ 

Тактика 

підсиленого 

перебільшення 

55% 47% 80% 0% 100% 

Тактика 

комунікативної 

підтримки 

співрозмовника 

34% 35% 4% 0% 0% 

Тактика прямої 

кореляції 
11% 18% 16% 0% 0% 

Відповідно до Таблиці 2 стратегія демонстрації ставлення респондента до 

повідомлення інтерв’юера найчастіше реалізується за допомогою тактики 

підсиленого перебільшення й тактики комунікативної підтримки 

співрозмовника. Проте, як ми бачимо, ця стратегія не реалізується в 

комунікативній ситуації ―Entertainment and Hobbies‖. 

Таблиця 3. 

Тактики реалізації стратегії інформування у досліджуваних 

комунікативних ситуаціях (КС) 

 КС ―Friends 

and 

Relationship‖ 

КС 

―Fashion 

and Style‖ 

КС 

―Beauty 

and 

Health‖ 

КС 

―Entertainment 

and Hobbies‖  

КС 

―School 

and 

Career‖ 

Тактика 

прямої 

відповіді на 

запитання 

58% 51% 66% 62% 53% 

Тактика 

пояснення 
42% 49% 34% 38% 47% 

Як ми бачимо з Таблиці 3, стратегія інформування реалізується за 

допомогою тактик прямої відповіді на запитання та пояснення практично в 
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рівних пропорціях. Ми виявили, що стратегія реалізується в усіх виділених 

нами комунікативних ситуаціях. 

Таблиця 4. 

Тактики реалізації конфліктної стратегії інформування у 

досліджуваних комунікативних ситуаціях (КС) 

 КС ―Friends 

and 

Relationship‖ 

КС 

―Fashion 

and Style‖ 

КС 

―Beauty 

and 

Health‖ 

КС 

―Entertainment 

and Hobbies‖  

КС 

―School 

and 

Career‖ 

Тактика 

ухилення від 

прямої 

відповіді 

100% 86% 100% 100% 100% 

Тактика 

використання 

заперечення 

як натяку 

0% 14% 0% 0% 0% 

Відповідно до Таблиці 4, конфліктна стратегія інформування найчастіше 

втілюється респондентами за допомогою тактики ухилення від прямої відповіді. 

Тактика ухилення від прямої відповіді універсальна, адже застосовується в усіх 

досліджуваних комунікативних ситуаціях. Проте, тактика використання 

заперечення як натяку не така часто вживана і була застосована респондентами 

лише в комунікативній ситуації ―Fashion and Style‖. 

Таблиця 5. 

Тактики реалізації стратегії залучення аудиторії у досліджуваних 

комунікативних ситуаціях (КС) 

 КС ―Friends 

and 

Relationship‖ 

КС 

―Fashion 

and Style‖ 

КС 

―Beauty 

and 

Health‖ 

КС 

―Entertainment 

and Hobbies‖  

КС 

―School 

and 

Career‖ 

Тактика 

пропозиції і 

поради 

58% 71% 67% 0% 100% 
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Тактика 

здобування 

прихильності 

аудиторії 

28% 0% 0% 36% 0% 

Тактика 

встановлення 

комунікативного 

контакту з 

аудиторією 

14% 0% 0% 64% 0% 

Тактика 

завершення 

комунікативного 

контакту 

0% 29% 33% 0% 0% 

Відповідно до Таблиці 5 стратегія залучення аудиторії найчастіше 

реалізується за допомогою тактик пропозиції і поради, здобування прихильності 

аудиторії, завершення комунікативного контакту. Тактику пропозиції і поради 

респонденти застосовували в усіх комунікативних ситуаціях, окрім 

комунікативної ситуації ―Entertainment and Hobbies‖. Тактика здобування 

прихильності аудиторії часто реалізується респондентами у комунікативних 

ситуаціях ―Friends and Relationship‖, ―Entertainment and Hobbies‖. Найменш 

популярною, своєю чергою, є тактика встановлення комунікативного контакту з 

аудиторією, реалізована респондентами лише в комунікативній ситуації 

―Entertainment and Hobbies‖. 

Таблиця 6. 

Тактики реалізації стратегії самопрезентації у досліджуваних 

комунікативних ситуаціях (КС) 

 КС ―Friends 

and 

Relationship‖ 

КС 

―Fashion 

and Style‖ 

КС 

―Beauty 

and 

Health‖ 

КС 

―Entertainment 

and Hobbies‖  

КС 

―School 

and 

Career‖ 

Тактика 

самопросування 
0% 23% 9% 0% 37% 

Тактика 

створення ―свого 

кола‖ 

40% 27% 0% 0% 8% 
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Тактика 

самооцінки 
17% 13% 44% 0% 12% 

Тактика 

компліменту 
0% 19% 30% 38% 12% 

Тактика 

відвертості 
43% 18% 17% 62% 31% 

Як ми бачимо з вище представленої Таблиці 6, стратегія самопрезентації 

найчастіше реалізується респондентами за посередництвом тактик відвертості, 

самооцінки та компліменту. Рідше стратегія реалізується за допомогою тактик 

самопросування та створення ―свого кола‖. Ця стратегія найчастіше 

реалізується респондентами в комунікативних ситуаціях ―Fashion and Style‖, 

―School and Career‖, трішки рідше в комунікативних ситуаціях ―Friends and 

Relationship‖, ―Beauty and Health‖, ―Entertainment and Hobbies‖.  

Отож, можемо дійти висновку, що найбільш вживаними і частотними, а 

отже універсальними тактиками респондентів є: введення теми в рамках 

стратегії топікального контролю; прямої відповіді на запитання й пояснення в 

рамках стратегії інформування; ухилення від прямої відповіді в рамках 

конфліктної стратегії інформування; відвертості в рамках стратегії 

самопрезентації. 
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Висновки до розділу 3 

 

Комунікативна ситуація – це одиниця формування процесу діалогічної 

взаємодії, що існує у вигляді інтеграційної динамічної системи статусно-

рольових, соціальних, діяльнісних та моральних взаємовідносин комунікантів, 

зароджується та змінюється на основі співвідношення їхніх ситуативних 

позицій. Кожна репліка змінює взаємини комунікантів, провокує нову 

інтерпретацію ситуації та породжуваного в ній дискурсу. Комунікативна 

ситуація організована на підставі діяльнісного процесу інформаційного обміну 

та впливу. До числа факторів, які формують комунікативну ситуацію в її 

широкому розумінні, входять: цілі й інтенції комунікантів, їх статуси, ролі (в 

тому числі ті, що визначають відношення ієрархії/рівності), професійні, вікові й 

гендерні характеристики, емоційно-рольові відносини, кількість комунікантів, 

місце, тривалість, особиста зацікавленість/незацікавленість, канал передачі 

інформації, публічність/приватність тощо.  

Ми простежили, що найактуальнішими та найпопулярнішими темами для 

обговорення під час Інтернет-інтерв’ю, які розміщуються в Інтернет-виданнях 

для підлітків ―gUrl‖, ―Seventeen‖, ―Teen Vogue‖, є ―Друзі та відносини/Friends 

and Relationships‖, ―Мода і стиль/Fashion and Style‖, ―Краса і здоров’я/Beauty and 

Health‖, ―Розваги і хобі/Entertainment and Hobbies‖, ―Навчання і кар’єра/School 

and Career‖. 

Стратегічний й тактичний арсенал респондентів Інтернет-інтерв’ю в 

комунікативній ситуації ―Friends and Relationship‖ представлено: 1) у рамках 

стратегії топікального контролю тактикою демонстрації власної здатності вести 

розмову; 2) у рамках стратегії демонстрації ставлення респондента до 

повідомлення інтерв’юера тактикою підсиленого перебільшення; 3) у рамках 

стратегії демонстрації ставлення респондента до повідомлення інтерв'юера 
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тактикою комунікативної підтримки співрозмовника; 4) у рамках стратегії 

інформування тактикою прямої відповіді на запитання; 5) у рамках стратегії 

інформування тактикою пояснення; 6) у рамках конфліктної стратегії 

інформування тактикою ухилення від прямої відповіді; 7) у рамках стратегії 

залучення аудиторії тактикою пропозиції й поради; 8) у рамках стратегії 

залучення аудиторії тактикою здобування прихильності аудиторії; 9) в рамках 

стратегії самопрезентації тактикою самооцінки; 10) у рамках стратегії 

самопрезентації тактикою відвертості. 

Зазначимо, що арсенал респондентів Інтернет-інтерв’ю в комунікативній 

ситуації ―Fashion and Style‖ представлений такими часто вживаними 

стратегіями й тактиками, як: 1) у рамках стратегії топікального контролю 

тактикою демонстрації власної здатності вести розмову; 2) у рамках стратегії 

демонстрації ставлення респондента до повідомлення інтерв’юера тактикою 

підсиленого перебільшення; 3) у рамках стратегії демонстрації ставлення 

респондента до повідомлення інтерв’юера тактикою комунікативної підтримки 

співрозмовника; 4) у рамках стратегії інформування тактикою прямої відповіді 

на запитання; 5) у рамках стратегії інформування тактикою пояснення; 6) у 

рамках конфліктної стратегії інформування тактикою ухилення від прямої 

відповіді; 7) у рамках конфліктної стратегії інформування тактикою 

використання заперечення як натяку; 8) у рамках стратегії залучення аудиторії 

тактикою пропозиції й поради; 9) у рамках стратегії самопрезентації тактикою 

самопросування; 10) у рамках стратегії самопрезентації тактикою створення 

―свого кола‖; 11) у рамках стратегії самопрезентації тактикою самооцінки; 12) у 

рамках стратегії самопрезентації тактикою компліменту. 

Ми виявили, що в комунікативній ситуації ―Beauty and Health‖ арсенал 

респондентів Інтернет-інтерв’ю представлено такими стратегіями й тактиками: 

1) у рамках стратегії демонстрації ставлення респондента до повідомлення 

інтерв’юера тактикою підсиленого перебільшення; 2) у рамках стратегії 
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інформування тактикою прямої відповіді на запитання; 3) у рамках стратегії 

інформування тактикою пояснення; 4) у рамках конфліктної стратегії 

інформування тактикою ухилення від прямої відповіді; 5) у рамках стратегії 

залучення аудиторії тактикою пропозиції й поради; 6) у рамках стратегії 

самопрезентації тактикою самопросування; 7) у рамках стратегії 

самопрезентації тактикою самооцінки; 8) у рамках стратегії самопрезентації 

тактикою відвертості. 

Арсенал респондентів Інтернет-інтерв’ю в комунікативній ситуації 

―Entertainment and Hobbies‖ окреслено такими стратегіями й тактиками: 1) у 

рамках стратегії топікального контролю тактикою демонстрації власної здатності 

вести розмову; 2) у рамках стратегії інформування тактикою прямої відповіді на 

запитання; 3) у рамках стратегії інформування тактикою пояснення; 4) у рамках 

конфліктної стратегії інформування тактикою ухилення від прямої відповіді; 5) у 

рамках стратегії залучення аудиторії тактикою встановлення комунікативного 

контакту з аудиторією; 6) у рамках стратегії залучення аудиторії тактикою 

здобування прихильності аудиторії; 7) у рамках стратегії самопрезентації 

тактикою самопросування; 8) у рамках стратегії самопрезентації тактикою 

створення ―свого кола‖; 9) у рамках стратегії самопрезентації тактикою 

компліменту; 10) у рамках стратегії самопрезентації тактикою відвертості. 

Респонденти Інтернет-інтерв’ю в комунікативній ситуації ―School and 

Career‖ найчастіше застосовують такі стратегії й тактики: 1) у рамках стратегії 

демонстрації ставлення респондента до повідомлення інтерв’юера тактику 

підсиленого перебільшення; 2) у рамках стратегії інформування тактику 

пояснення; 3) у рамках конфліктної стратегії інформування тактику ухилення 

від безпосередньої відповіді; 4) у рамках стратегії залучення аудиторії тактику 

пропозиції й поради; 5) у рамках стратегії самопрезентації тактику створення 

―свого кола‖; 6) у рамках стратегії самопрезентації тактику самооцінки. 

Ми вважаємо, що найбільш вживані й частотні тактики респондентів в 
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Інтернет-інтерв’ю – це тактики прямої відповіді на запитання в рамках стратегії 

інформування, ухилення від прямої відповіді в рамках конфліктної стратегії 

інформування, пояснення в рамках стратегії інформування, підсиленого 

перебільшення в рамках стратегії демонстрації ставлення респондента до 

повідомлення інтерв’юера. 

Основні положення розділу відображено в публікаціях автора [212; 303]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Інтернет-інтерв’ю – це процес створення й передачі певної інформації, яка 

була здобута як результат комунікативної взаємодії інтерв’юера та респондента, 

на актуальну тему до аудиторії за посередництвом Інтернет-мережі. Інтернет-

інтерв’ю – це жанр Інтернет-дискурсу змішаного типу, що актуалізується в 

Інтернет-просторі та призначене для представлення масовій аудиторії.  

Структура Інтернет-інтерв’ю складається із зачину, основної частини й 

кінцівки. Факультативними композиційними складниками Інтернет-інтерв’ю є 

ввідне й заключне слово інтерв’юера, що є художнім оздобленням, визначенням 

інтонаційного розв’язання чи завершення бесіди. Визначальним для ходу 

Інтернет-інтерв’ю є також підготовка інтерв’юера до майбутньої бесіди, що 

включає етапи визначення предмета й цілей бесіди, характеру потрібної 

отримуваної інформації, наведення довідки про респондента, складання 

орієнтовного списку запитань, домовленість про проведення Інтернет-інтерв’ю. 

Інтерв’юер і респондент реалізують комунікативні наміри та прагматичні 

настанови відносно один одного й аудиторії. Мовленнєва ініціатива належить 

інтерв’юерові, адже його головне завдання – максимальне розкриття теми 

бесіди з респондентом. Респондент має реагувальну роль, проте він може досить 

активно впливати на хід бесіди. Образ інтерв’юера важливий для розкриття 

образу респондента. 

Структура Інтернет-інтерв’ю підпорядковується фактору множинного 

адресата, що враховується інтерв’юером під час організації його змістової 

сторони – починаючи з фази вступу в контакт комунікантів до організації 

змістової сторони діалогу. Теми Інтернет-інтерв’ю добираються так, щоб 

задовольнити потреби отримувача інформації, беручи до уваги спільність 
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мовних засобів, і визначаються особливостями мовленнєвої поведінки 

соціальної групи, на яку орієнтується комунікант.  

Дискурс Інтернет-журналу сприяє формуванню життєвих цінностей, що є 

актуальними для підлітків. Завданням комунікантів є вписування інформації в 

ціннісну картину світу аудиторії та трансформація цієї ціннісної картини світу 

відповідно до інституційних інтересів Інтернет-журналу. Формуючи ціннісні 

орієнтири підлітків, сучасні Інтернет-журнали створюють особливі ціннісні 

установки для своєї цільової аудиторії. Матеріал дослідження дає підставу 

стверджувати, що цінностями підлітків є мода, зовнішність, успішність, 

стосунки з однолітками, здоров’я. 

Вік комунікантів – важливий фактор соціальної організації спілкування 

загалом і мовленнєвої взаємодії зокрема. До вікових особливостей мовлення 

комунікантів Інтернет-інтерв’ю належить вживання: 1) етикетних форм; 

2) підліткового жаргону й лексики; 3) слів широкої семантики stuff, thing; 

4) вигуків; 5) неологізмів. Мовленнєва культура підлітків віддзеркалює 

характеристики їх мовної особистості, пов’язані з сприйняттям світу, типовими 

комунікативними ситуаціями й міжособистісними відносинами. 

Гендер учасників Інтернет-інтерв’ю відіграє важливу роль у визначенні 

характеру протікання, структури й змісту комунікації. До гендерних 

особливостей мовлення комунікантів Інтернет-інтерв’ю, зокрема представниць 

жіночої статі, належать: 1) нормативність мовлення; 2) уживання неологізмів і 

термінів, що належать до сфер життя, які стосуються їх хобі, зацікавлень; 

3) використання зменшувально-пестливих слів та оціночних флексій; 

4) вживання порівнянь і градацій; 5) одиничні випадки використання посилань 

на авторитетну особу чи цитат; 6) використання окличних речень й афективної 

лексики; 7) застосування ввідних структур, що виражають нерішучість. 

Виділяємо три комунікативні стратегії, що застосовують інтерв’юери 

відповідно до їх комунікативної мети: 1) контактна стратегія – для 
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налагодження комунікації з аудиторією та респондентом (представлена такими 

тактиками, як: тактика встановлення комунікативного контакту, тактика 

введення теми, тактика комунікативної підтримки співрозмовника, тактика 

заповнення пауз, тактика завершення комунікативного контакту); 2) стратегія 

розкриття поглядів респондента – для задоволення цікавості та поновлення 

когнітивної бази аудиторії актуальною інформацією безпосередньо з уст 

респондента (представлена такими тактиками, як: тактика прямого запиту 

інформації, тактика розвитку теми, тактика інформування, тактика 

встановлення істинності інформації); 3) стратегія розкриття поглядів 

інтерв’юера – для привернення уваги аудиторії до власної особистості й 

професійної діяльності (представлена такими тактика, як: тактика 

самопросування, тактика створення ―свого кола‖, тактика компліменту, тактика 

оцінки, тактика навішування ярлика). 

Виділяємо шість комунікативних стратегій, що застосовуть респонденти 

для досягнення комунікативної мети: 1) стратегія топікального контролю – для 

здійснення безпосереднього чи опосередкованого управління загальною 

динамікою розгортання Інтернет-інтерв’ю та інтеракціонального контролю 

інших комунікантів (представлена такими тактиками, як: тактика введенення 

теми, тактика закриття теми, тактика демонстрації власної здатності вести 

розмову); 2) стратегія демонстрації ставлення респондента до репліки 

інтерв’юера (представлена такими тактиками, як: тактика прямої кореляції, 

тактика підсиленого перебільшення, тактика комунікативної підтримки 

співрозмовника); 3) стратегія інформування пов’язана безпосередньо з 

бажанням респондента надати певну інформацію, висловити свій погляд з того 

чи того питання, проблеми (представлена такими тактиками, як: тактика прямої 

відповіді на запитання, тактика пояснення); 4) конфліктна стратегія 

інформування застосовується в разі, коли респондент не бажає надавати певну 

інформацію (представлена такими тактиками, як: тактика ухилення від прямої 
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відповіді, тактика використання заперечення як натяку); 5) стратегія залучення 

аудиторії сприяє глибинному її залученню до процесу комунікації 

(представлена такими тактиками, як: тактика встановлення комунікативного 

контакту з аудиторією, тактика завершення комунікативного контакту, тактика 

пропозиції і поради, тактика здобування прихильності аудиторії); 6) стратегія 

самопрезентації – для створення позитивного образу респондента (представлена 

такими тактиками, як: тактика самопросування, тактика створення ―свого кола‖, 

тактика самооцінки, тактика компліменту, тактика відвертості). 

Найбільш уживані тактики респондентів у виділених комунікативних 

ситуаціях: у рамках стратегії топікального контролю тактика введення теми; у 

рамках стратегії демонстрації ставлення респондента до повідомлення 

інтерв’юера тактика підсиленого перебільшення й тактика комунікативної 

підтримки співрозмовника; у рамках стратегії інформування тактика прямої 

відповіді на запитання й тактика пояснення; у рамках конфліктної стратегії 

інформування тактика ухилення від прямої відповіді; у рамках стратегії 

залучення аудиторії тактика пропозиції й поради, тактика здобування 

прихильності аудиторії; у рамках стратегії самопрезентації тактика відвертості. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Breakfast with Bevan. Starring Jessica Stam and Rebecca Minkoff 

INTERVIEWER: I have a photo from Rebecca‟s past. 

RESPONDENT 1: Ooh, no-no, please! No, that‟s terrible. 

INTERVIEWER: I have probably yours first two party photos. 

RESPONDENT 1: I‟m so embarrassed right now. I cannot believe you found it. 

INTERVIEWER: We are filming “Breakfast with Bevan”. We‟ve got Rebecca 

Minkoff. I‟ve known Rebecca for years now. We have really funny industry dates with 

each other. Jessica has a long history with Teen Vogue. We probably met at dance 

floors somewhere. And the last night we were all at Rebecca‟s loft for her new denim 

line. 

INTERVIEWER: Jessica, I think you were discovered in a donut shop. Is that a 

real story? 

RESPONDENT 2: Yes! 

RESPONDENT 1: How old were you? 

RESPONDENT 2: I was fifteen, I think… This woman came to me and gave me 

her card. 

INTERVIEWER: And your parents weren‟t worrying about you? 

RESPONDENT 2: No. Why would we have reasons to not believe her? 

INTERVIEWER: You can‟t believe everyone who has a business card. 

RESPONDENT 2: Why not?! 

RESPONDENT 1: Listen up, kids! 

INTERVIEWER: Have you ever been blond? 

RESPONDENT 1: When I was alternative in high school I had this length and 

two blond straights. I was edgy. 
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RESPONDENT 2: Cute! 

INTERVIEWER: You have 9 million Twitter followers! 

RESPONDENT 1: You do! 

INTERVIEWER: Justin Bieber follows you and that‟s all that matters. Oh, my 

God! How you did Justin Bieber to follow you? 

RESPONDENT 2: I don‟t know. We just have this special thing between us. 

INTERVIEWER: Have you met him? 

RESPONDENT 2: Like, maybe… 

RESPONDENT 1: What does it mean “maybe”? 

INTERVIEWER: What constitutes a good pair of jeans? 

RESPONDENT 1: I think for me it‟s about comfort and fit. When you feel like 

you have a nice butt in them, I guess. 

RESPONDENT 2: The butt is the most important. 

INTERVIEWER: And last night you were talking that you both have rituals 

putting on your skinny jeans. 

RESPONDENT 2: It‟s very similar. 

INTERVIEWER: I think it‟s like a dance. 

INTERVIEWER: I think that you have a charity that you‟re working with. It‟s a 

Dinner For Kids. 

RESPONDENT 2: We have many hopes. Meal, rescue, health, educate 

abandoned girls. It was the second largest gala in New York. I think you invited you, 

actually. 

RESPONDENT 1: No, didn‟t invite me. Or I never got an email. 

RESPONDENT 2: I would love you both, guys, to be there. 

INTERVIEWER: You just launched your denim line last night. And you have 

another party tonight. 

RESPONDENT 2: Which I wasn‟t invited to… 

INTERVIEWER: Your charity is based on those sales of the denim. 
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RESPONDENT 1: The charity issue “No Kid Hungry”. The sale of every pair of 

jeans or a T-shirt triggers at least 20 meals per kid. 

INTERVIEWER: Nice! 

RESPONDENT 2: And they fit so well! 

INTERVIEWER: You slept in yours last night. 

RESPONDENT 2: I‟m wearing the same jeans I wore yesterday. 

INTERVIEWER: Ten minutes? Ten Minutes left?!  

RESPONDENT 1: And I really have to pee… Is that allowed or not? 

INTERVIEWER: Did that go into my ten minutes?! 

INTERVIEWER: Is there like a boyfriend from your past? 

RESPONDENT 2: Guys didn‟t like me when I was growing up. 

INTERVIEWER: That‟s what every model say. Oh, I was gangly… 

RESPONDENT 2: I was taller than all the girls. And mostly boys. Look, who I 

am today! Yeah! 

INTERVIEWER: I have something from your past. It‟s like your first ride. 

RESPONDENT 1 and RESPONDENT 2: Oh, my Gosh! 

RESPONDENT 1: You are like a baby. 

INTERVIEWER: There‟s a crop top. The crop tops are back. What would you 

tell that girl right now? 

RESPONDENT 2: Nothing… I mean… 

INTERVIEWER: You would ignore her?! 

INTERVIEWER: I have a photo from Rebecca‟s past. 

RESPONDENT 1: Oh, no-no, please. No! That‟s terrible. 

INTERVIEWER: That‟s probably your first event in New York. 

RESPONDENT 2: Sexy! 

RESPONDENT 1: Not really. This was a top that didn‟t fit me… I cut it off. And 

I did a really terrible job. 

RESPONDENT 1: I don‟t know where you found them, but I hope that is all of 
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them. 

INTERVIEWER: I do it every time I have breakfast with someone. 

RESPONDENT 2: You start your day off. Right?! 

INTERVIEWER: Hey, guys! Thanks for watching. More Breakfast with Bevan 

subscribe to the Teen Vogue channel. 

RESPONDENT 1 and RESPONDENT 2: Thanks for watching! 
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Додаток Б 

 

Ask a Beauty Smarty Alexis 

INTERVIEWER: Here‟s our beauty smarty Alexis! 

RESPONDENT 1: Hi! 

INTERVIEWER: We are also hanging out with awesome readers who have the 

chance to chat with Alexis and ask her anything alive. We‟re also gonna be asking 

Tweeter questions. So be sure to start tweeting at Seventeen Mag with the note “Ask 

Alexis”. 

Let‟s just start it. Alexis, there‟re these three readers. We have Emily, Vivian and 

Maddie. And they‟re super excited to talk to you. I know you‟re ready for some 

awesome beauty advice. We‟re all ready. Ok, so… Introduce yourself. 

RESPONDENT 1: Well, I‟m, as you all know, beauty smarty Alexis. New Yorker, 

born and raised. Twenty-one years old. I just love life. I love make-up and I just 

wanna share everything with you, guys! I think everyone‟s great, everyone‟s 

wonderful. I just wanna say “Hi”! 

INTERVIEWER: Alright! Awesome! So, we‟ll start with the questions. Vivian, you 

can start this off. 

RESPONDENT 4: Hi, Alexis! I‟m Vivian. So, my question is: if you could only keep 

one thing in your bag all summer, what would it be and why? 

RESPONDENT 1: One thing in my bag for the entire summer… I will definitely 

have to stick with water based spray, something I can carry around with me. I really 

like refreshing mists like throughout the day. Just to cool me off and make my skin just 

feel like… Just hang out for a little second… Um… 

INTERVIEWER: I totally agree with that. I‟m obsessed with face mists. I have like 

a sack of them next to my desk. And everyone is like “What are you doing?” And I‟m 

just misting my face all day. So, that‟s definitely one of my favorites. You should 
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always have SPF on you. Do not go anywhere without it. Even if you are not outside, 

driving or anything… One arm can get totally burnt. So, definitely, always pack 

SPF… Alright, Maddie… Come on, you go next. 

RESPONDENT 2: I‟d like to know how your beauty routine changes during the 

summer. 

RESPONDENT 1: During the summer I do generally try to use less make-up. Also, 

it is hard, because I do love my make-up. But I just use a little less make-up, as I‟m 

used to using foundation, heavy powders, things like that… Just concealer, 

moisturizes. Just generally less make-up, more products with SPF in it, and I do use a 

lot of waterproof products: mascara, eyeliner – anything that is waterproof and won‟t 

mess up when I sweat or melt. That‟s great! 

RESPONDENT 2: It‟s a killingly hot month. 

INTERVIEWER: Yeah, definitely. Use less make-up. And I would do, like even less 

products. So, I use lipstick on my lips and I add it to cheeks for a lip–blush combo. 

Simpler – the better. Alright, Emily. What do you have to ask Alexis? 

RESPONDENT 3: Hi, Alexis. I‟m Emily. I was wandering if you could tell me 

what‟s the number one beauty issue you had to overcome or that you‟ve learnt to 

embrace? 

RESPONDENT 1: The number one issue that I‟ve just learnt to embrace. Um, it‟s 

definitely my under–eyes. It‟s just something that I was growing up with, it‟s genetics, 

how it works up. I just lean to embrace it, work it… You know… Make-up without 

make-up. I look in the mirror and I‟m excited. 

INTERVIEWER: You‟re beautiful, Alexis. I love your under-eyes. That‟s great. 

Alright, Vivian, did you have another question you wanted to ask Alexis? 

RESPONDENT 4: Yes, I did! What‟s your go-to summer hairstyle? 

RESPONDENT 1: My go-to summer hairstyle… I generally, again, try to keep it 

natural… Can I, guys, show you a quick tutorial? 

INTERVIEWER: Oh, yeah! Let‟s see it! 
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RESPONDENT 1: It‟s pretty simple, but it‟s really great just to keep your hair out 

of your face. I kinda do like a side braid. So, it‟s not in the way. It literally takes two 

seconds. A side braid. (Shows how to do it). Just braid your hair all the way down. I 

think it‟s really cute. Boho, chic. It‟s not on my face, it‟s not on the way. Just hang 

out. And voi la! Simple side braid, two seconds. 

INTERVIEWER: Beautiful, so cute! I would also totally accessorize it at the 

bottom. You can out a little flower around it, band or just something. Just to class it 

up a little bit for going not to the beach, for going out with friends… Ok, who is next? 

Maddie, do you have another question? 

RESPONDENT 2: This doesn‟t really have to do a lot with beauty, but I was 

wondering how did you get so many subscribers on You Tube? I would love any tips 

you could give. 

RESPONDENT 1: Honestly, the main thing when it comes to You Tube and just in 

general making video is confidence. The Internet is a big place you gonna get people 

who have their opinions and say what they feel. Just be confident on yourself. Just sit 

down. You know, you are talking to a camera. You know, act like you are taking to 

your friend. It‟s just awesome. Just share with other people. In the Internet people are 

your friends. Just be real and just about what you like and something you are 

passionate about.  

INTERVIEWER: That‟s great. Emily, do you have another question?  

RESPONDENT 3: I actually have two questions. The first one is: What‟s the best 

way to keep your skin moisturized after a long day in the sun? 

RESPONDENT 1: Honestly, I love aloe. They sell aloe everywhere: wall-greens, 

CVS and drugstore. Aloe‟s really great. Even any lotion or moisturizing cream that 

has aloe infusing it. That woks as well. It‟s very soothing, it‟s calming. 

RESPONDENT 3: And this one is kinda related. How do you cover from bad 

sunburn? 

RESPONDENT 1: Honestly, the worst thing for sunburn is make-up. Do not use 
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make-up to cover your sunburn. But what I would just do: wear loose, floating 

clothing, colors that complement you sunburn or your suntan. You know, something 

like that. Really nice summer colors… But very loose summer clothing and that‟s the 

easiest way to go about it. 

INTERVIEWER: Year, and definitely keep your skin moisturized. Cause it will help 

a little bit prevent peeling. Sometimes you can‟t help that if your skin‟s burnt it‟s 

gonna peel anyway, but moisturizing can definitely help. Alright, Vivian do you have 

another question? 

RESPONDENT 4: Yes, I do. My question is: What‟s your most unusual beauty 

advice?  

RESPONDENT 1: The most unusual beauty advice: don‟t strive for perfection. 

We‟re not all make-up artists. We see something, we want to imitate. And it‟s really 

hard to and I feel guilty for that. Don‟t strive for perfection. You know, just do the 

best you can and honestly. If you look great, it feels great. And if it‟s comfortable for 

you that‟s the main thing you need. 

INTERVIEWER: Yeah, my last question is what beauty look do you think every girl 

should be trying out this summer? 

RESPONDENT 1: This summer I would definitely go with a coral lip. I just feel 

bolder. As you can see Amanda with red lipstick is looking awesome. Just in general, 

bold is great. But if feel coral lip is great. Orange is unexpected. There‟s a bunch of 

different colors.  

INTERVIEWER: I‟m a huge proponent for bold lips, ladies. Definitely, do it! And 

reds can be all year around. So that‟s my go-to. It‟s Ruby-Rub by M.A.C. if anyone 

wanted to know. Ok. Emily, do you have another question? 

RESPONDENT 3: Yes! My last question is if you can only use one beauty product 

for the rest of your life which would it be? 

RESPONDENT 1: I would definitely have to say concealer. Besides concealing 

spots on your face you can also use concealer as a highlight. I was thinking of 
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something better I could use not only one way just to conceal, but I could use it as a 

highlight as well. So, it‟s like a multiuse product. So, definitely – concealer. 

Concealer‟s really important for me. 

INTERVIEWER: Awesome. Alright, so… That was Alexis our beauty smarty for 

ladies. And now we are going to look at our Tweeter questions. I‟ve been scooping a 

little bit. And we gonna see what our readers want to know. So, let‟s start with… 

“Little blogger”, she wants to know (Amanda reads from a paper): What eye shadow 

looks best on blue eyes? 

RESPONDENT 1: Blue eyes are very tedious to work with, but they are beautiful 

and you should embrace it. I would definitely go with kind like bronze color. I feel like 

bronze is awesome for blue eyes. It‟s not too intense, but it‟s also very solid and it 

looks great. 

INTERVIEWER: Definitely! I‟m always… I don‟t have blue eyes, but I wish I did. 

But I think greens and browns anything like soft is really good. Black can be good too 

if you really want intense look. But for an everyday look I would definitely stick to the 

browns. But people can‟t tell it‟s brown from far away, it makes your eyes look softer. 

Cassi Helsaid wants to know (reads from a paper): What is the best soft–tanner for 

the summer? 

RESPONDENT 1: I know “Giorgian” has one that I‟ve heard about. A I have a 

few friends who do self–tanner. It‟s great, it does its tanning job. It‟s not oily, greasy 

and sticky and it also leaves you with the beautiful shimmer. Shimmer‟s really 

important when you‟re looking for tanner… 

INTERVIEWER: And “Giorgian” just launched this new product to get 

reformulated for this season. It doesn‟t have this nasty self–tanner smell any more. 

Which is definitely awesome. 

So, one more question. Britney May wants to know what is the best drugstore 

waterproof/sweatproof product? 

RESPONDENT 1: The best drugstore… That‟s a really good question. But, 
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honestly, lately I‟ve been using Cover Girl Press Powder. I‟m in love with it. It‟s so… 

It‟s great for your skin, it‟s not heavy. I love products that are not heavy. Cover Girl 

did a great job with it. But that‟s definitely that would do. Cover Girl does a good job 

and they have variety of colors for your skin, so… 

INTERVIEWER: Well, there‟s just one more that I wanna myself answer for it. 

LayLoveIt wants to know (reads from a paper): How to find cheap make-up that 

actually works? I think you don‟t have to spend a lot on make-up. You can totally do 

to a drugstore and find all your favorite stuff and you‟ll be fine. It does work, does 

really work. But definitely I wouldn‟t keep for cheap stuff color things like a colored 

eyeliner or a lipstick. Something that you don‟t use it this often. Foundation and stuff 

like that you use every day, so you should spend money on that. You can always use 

drugstore brands. Drugstore brands rock. They rock my socks off.  

Alright, so I think it‟s all we have time for today. But we gonna be doing another 

“Ask a Beauty Smarty”. We‟ll hang out soon. So make sure you check out our 

Seventeen and Seventeen‟s Google Plus Circle on Google. Ok, so thanks Vivian, 

Emily and Maddie. You questions were amazing. And thank you so much Alexis for 

your awesome tips. 

RESPONDENT 1: You, guys, are awesome. I had so much fun with you, guys! Bye! 

 


