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Програмне наповнення телеканалу «ТВ-5 Спорт» складають програми 
київського телеканалу «Мега».  Ця співпраця за принципом ретрансляції 
телеканалу «Мега» існує на незаконному рівні.  

Випуски спортивних новин ТРК «Алекс» і ЗНТРК «ТВ-5» дотримуються 
стандартів тематичного інформування. Сюжети подають повідомлення 
стандартної новинної інформації. Виробництво новин відбувається за схожими 
технологіями згідно з прийнятими стандартами телевиробництва. 

Отже, спортивна тематика на запорізьких телеканалах висвітлюється у 
новинах та програмах власного виробництва. Телеглядач має можливість 
обирати програми, виходячи із власних смаків. Якщо це футбол – програма 
«Гол+Пас», дізнатись думку експертів – «Гостьова трибуна», для активних та 
спортивних – програма «Спортивний ранок». 
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ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ПОРТРЕТА 
АВТОРА ІНТЕРНЕТ-ЩОДЕННИКА 

Феномен мовної особистості в останні десятиліття став об’єктом уваги 
багатьох лінгвістів (М.М. Бахтін [2], А. Вежбицька [4], К.Ф. Сєдов [8], 
Т.В. Шмельова [12] та ін.). У сучасному мовознавстві ця проблема породила 
значну кількість напрямів, від власне лінгвістики до теорії комунікації. Та, не 
зважаючи на це, багато питань ще не вирішені із достатньою мірою повноти і 
конкретики. Одне з них вбачаємо в  розробці портретів мовних особистостей у 
просторі Інтернет загалом та в окремих його жанрах,  зокрема в Інтернет-
щоденниках (блогах) на платформі сервісу «Live Journal», що знаходиться в 
Інтернеті за адресою http://www.livejournal.com. У дослідженні спираємося на 
визначенні мовленнєвого портрета за Ю.М. Карауловим: це реалізація в 
мовленні мовної особистості людини, тобто репрезентація 
«багатокомпонентного і багатошарового набору мовних здібностей, умінь, 
готовності до здійснення мовних вчинків різного ступеня складності» [6, с. 32].  

На думку вченого, особливості мовленнєвого портрета формуються на 
трьох рівнях: мовному, когнітивному (мовна картина світу) і прагматичному. У 
цій розвідці ми звернемо увагу на лексикон користувача блог-сервісів та 
мовленнєву поведінку, що зумовило мету розвідки: виявлення найяскравіших 
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характеристик слововживання та спілкування, властивих даній групі мовних 
особистостей.   

Основні особливості лексикону користувачів блог-сервісу «Live Journal», 
на наш погляд, виявляються у вживанні жаргонної лексики (як загальномовного 
сленгу, так і специфічного, притаманного лише розглянутому нами 
комунікативному середовищу) та лексичних запозичень з інших мов, зокрема 
англіцизмів, русизмів та полонізмів. Останні представлені переважно в 
мовленні користувачів  «Живого Журналу» із західних областей.   

Звернімося до тексту: автор журналу «Вважєй на мешти» myrko в записі 
«Розпорядок тижня:» пише (запис доступний за адресою 
http://myrko.livejournal.com/135952.html; тут і надалі під час цитування 
пунктуація й орфографія авторські): 

«Дуже би хотів нарешті розвіртуалитися з ужгородськими френдами і 
френдесами. Понеділок – до ваших послуг за нумером <номер телефона>. Ну а 
франківчани нігде не дінуться. Я вас знайду :) 

Напевно ж хтось з вас, любі ужгородські журналісти, буде їхати на 
вручення шкільних автобусів у Тячів своїм транспортом. Якщо у вас будуть 
місця – з радістю впаду на хвіст. Або якщо виділять бусік для журналістів. Бо 
з чиновниками їхати не дуже охота» (Вважєй на мешти). 

У цьому записі автором ужито нігде (у значенні «ніде» 11, с. 427]) і бусік 
(«автобус» [11, с. 502]), швидше за все польського походження, та англіцизм 
френд (порівн. англ. friend – «приятель, приятелька» [10, с. 362]). Окремої уваги 
заслуговує лексема френдеса, що утворилася з англіцизму френд за зразком до 
поет – поетеса, і свідчить про те, що подібні одиниці вже закріпилися у 
свідомості мовців і мають словотворчий потенціал.  

У ході опрацювання Інтернет-щоденників платформи «Live Journal» ми 
виділили ряд сленгізмів, які відіграють роль своєрідного маркера ознаки 
ідентичності учасників блог-слільноти, що дозволяє розрізняти «своїх» і 
«чужих» та деякою мірою утаємничують мовлення учасників комунікації, 
інакше кажучи виконують езотеричну функцію. Сленг, будучи особливою 
підсистемою мови користувачів «Живого Журналу», відображає спектр 
зацікавлень особистості авторів записів та коментаторів. 

Найуживанішими серед таких лексем є сленгізми:  апдейт (або УПД), З.І., 
IMHO, імхо, приват, дибр, литдибр, оjltyybr, пост, пустити, постинг, френд, 
зафрендити, аka (або адаптоване ака), ЖЖ, меморіз, тег, профіль (або 
профайл), юзернейм, комент, скрінитися, кат, юзерпика, френдстрічка, 
зафрендити,, під замок, НМСД, НМД, каптча, бан. 

Наведемо ці приклади в ширших контекстах: 
«УПД: люблю розвіртуалюватись з людями з ЖЖ ібо реальне життя 

таки цікавіше. В коментах завжди можна лишати всячеські пропозиції)» 
(Вважєй на мешти). 

 «ojltyybr: Нещодавно наснилася жаба. І повзучий гад. Що саме вони 
робили у сні, чи що з ними робив сам – не пам’ятаю. Тільки ці образи: жаба та 
гад. Настільки сильно в'їлося видіння в голову, що зазирнув у сонник. Краще б не 
дивився» (Вузлики на Пам'ять). 
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«Для чистоти "експеременту" скріню коментарі» (Нотатки 
ПодороЖЖньої). 

«Цей пост призначений для публікації анонсів. Якщо Ви маєте 
інформацію про цікаву подію, що буде висвітлюватись на телебаченні / радіо, 
додайте анонс у коментарях і я спробую зробити запис цієї програми» (Аудіо, 
відео та фото з України). 

 «З.І. Журнал веду російською (бо перша мова, на жаль), але вважаю себе 
– українцем, а дану справу – благородною» (LJ українською). 

«Не переймайся» було зайвим (ІМНО)» (Українська мова та література). 
Більша частина жаргонізмів, уживаних авторами Інтернет-щоденників та 

їхніми коментаторами, відображає реалії віртуального простору та комунікації в 
його межах.  Безумовно, значну частину розглянутого жаргону складають 
номінації, пов’язані власне із самим «Живим Журналом». 

Шляхи творення лексем даної субмови різноманітні, але переважна 
більшість їх зводиться до таких способів: калькування з англійської мови, 
зокрема: транскрипції (юзернейм, скрін, меморіз, апдейт, каптча, тег, кат, 
юзерпік, профайл, комент, френд, пост), транслітерації (приват, бан, профіль), 
і перекладу словосполучення (НМСД) або його частини (френдстрічка). Цей 
факт, а також той, що неперекладені лексеми (IMHO, аka) використовуються з 
тим самим значенням, що й у мові-оригіналі, дає підставу твердити про 
достатній рівень володіння аудиторією україномовного сегменту «Живого 
Журналу» англійською мовою, зокрема її лексикою, орфоепічними та 
орфографічними нормами. 

Сервіс «Live Journal» як соціальна мережа успішно реалізує свою функцію 
комунікативного посередника, яка реалізується як у самому записові – як 
закликові до спілкування, так і в обговоренні написаного в коментарях – власне 
акті віртуальної комунікації, однією з особливостей якої є значне зменшення 
впливу соціальних стереотипів, що мають здатність впливати на прийняття 
рішення індивіда у виборі комунікативної стратегії і тактики, здебільшого 
всупереч логіці, та, як правило, майже автоматично «підказують» одні докази 
стосовно вибору об'єкта чи ухвалення рішення та витісняють із свідомості інші, 
протилежні першим. Стратегія уникання таких впливів на спілкування в межах 
Інтернет-щоденника забезпечується відносною анонімністю учасників 
комунікації, коли, переважно, окрім коротких анкетних даних і фотографії, 
співрозмовникам більше нічого не відомо одне про одного.  

Спілкування в межах блог-сервісів часто характеризується значним 
ступенем свободи від прийнятих у суспільстві правил ведення бесіди. Яскравий 
прояв цього бачимо в постійних девіаціях мовних норм, експериментів із ними 
та мовних іграх (абревіація, фігурне письмо, гра зі сленгом та іншомовними 
запозиченнями), за допомогою яких створюється позитивна атмосфера – основа 
успішної комунікації. Тому, на нашу думку, можна говорити ще й про таку 
характерну для мовлення авторів Інтернет-щоденників рису, як карнавалізація 
спілкування, яка в час постмодернізму стала загальною тенденцією. 

Найголовнішу рису мовленнєвої поведінки авторів Інтернет-щоденників, 
втім, вбачаємо у прагненні досягнути успішності спілкування, основними 



289 

якостями якого у веб-просторі стали лаконічність, чіткість, експресивність, 
виражена інтимізація, метафоричність, яскравість, нетривіальність та 
гіпертекстовість.  

Представлені тут результати нашого дослідження – лише незначна 
частина від загального портрета мовної особистості автора Інтернет-щоденника, 
специфіка якого в тій чи іншій мірі проявляється на всіх мовних рівнях і 
потребує глибшого і ґрунтовнішого дослідження.  
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ДИЗАЙН ПЕРШОЇ СТОРІНКИ ГЛЯНЦЕВИХ ЖУРНАЛІВ 
Відповідно до ДСТУ 3017-95, журнал – це періодичне журнальне видання, 

що виходить під постійною назвою, містить постійні рубрики, статті, реферати, 
інші матеріали з різних суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших 


