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них від мовної політики суспільства, пуристичних орієнтирів спільно-
ти в кожний конкретний період часу. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕДІАТЕКСТУ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 
Глобальна комп’ютеризація, зростання інформаційних технологій та 

бурхливі соціально-політичні процеси, якими характеризується життя 
у більшості країн світу в останні роки, призвели до того, що актуаль-
ність досліджень соціальних мереж не викликає на сьогодні сумнівів, 
бо ними так чи інакше користується більшість громадян. І саме ця 
тенденція призводить до того, що, досліджуючи медіатекст, ми, базую-
чись на роботах Т.Г. Добросклонської, трактуємо його як «будь який 
медіа продукт чи продукт комунікації, який може бути включений у 
різні медійні продукти та різні медійні обставини» [4] і перспективним 
вважаємо саме розгляд текстів україномовного сегменту найпопуляр-
ніших та найвпливовіших соціальних мереж, таких як Facebook та 
Twitter [5]. 

Які ж складники медіатексту у соціальних мережах вирізняють його 
та роблять унікальним? Багато дослідників, серед яких В.В. Богус- 
лавська, І.В. Богуславський, О.А. Вольф, Ю.С. Наволока, E. Herzfeldt,  
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Ph. A. Rauschnabel, P. Sheldon, наголошують на тому, що велику роль у 
сучасному медіатексті відіграє такий елемент, як хештег [1, 2]. Однак не 
зважаючи на певну кількість робот, присвячених вивченню хештегів 
англійською та російською мовою, серед робіт українських науковців 
ми знайшли лише дослідження Н.О. Давидюк, яка, проте, базується на 
французькомовному матеріалі. Це, на нашу думку, увиразнює необхід-
ність вітчизняних розробок у цій галузі, які використовували б украї-
номовний матеріал. 

Хештег (англ. hashtag, від hash – «символ ґратки», «октоторп») – 
слово або фраза, яким передує символ «#» (октоторп). Користувачі 
можуть об’єднувати групу повідомлень за темою або типом з викори-
станням хештегів – слів або фраз, які починаються з #. Короткі повідо-
млення в мікроблогах соціальних мереж, таких як Twitter, Facebook 
тощо, можуть бути помічені хештегом, включаючи в себе як одне 
слово, так і більше об’єднаних слів (але без пробілів). Хештеги дають 
можливість групувати подібні повідомлення, таким чином можна 
знайти хештег і отримати набір повідомлень, які його містять. На 
міжнародному рівні хештег став практикою запису стилів для повідо-
млень Twitter протягом 2009–2010, коли проходили іранські вибори. 
Починаючи з 1 липня 2009 року, Twitter почав пов’язувати всі хештеги 
гіперпосиланнями до результатів пошуку, що містять всі останні 
повідомлення, що згадують або хештег, або стандартне написання 
таких слів, за умови, що такі слова записані в тому ж порядку. Це було 
підкреслено в 2010 році з введенням «Актуальні теми» на головній 
сторінці Twitter [7]. З часом хештеги стали прерогативою не тільки 
Twitter, а й інших соціальних мереж. Так у 2011 році вони з’явились в 
Instagram, в 2013 – на Facebook. 

Н.О. Давидюк наводить детальну класифікацію функцій хештегів, 
серед яких виокремлює зокрема: 

 маркування теми окремого повідомлення. При цьому такий хеш-
тег може не інтегруватися до синтаксичної структури повідомлення, 
фігуруючи фактично як окреме називне речення в тексті на початку чи 
в кінці повідомлення, а може виконувати й певну синтаксичну роль у 
повідомленні – підмета, присудка, додатка, обставини та ін. Остання 
ситуація часто виникає коли хештег вказує не тільки на тему повідом-
лення, а й на учасника ситуації, про яку йдеться [3]; 

 маркувати теми серії повідомлень, об’єднуючи їх; 
 організація наративу з колективним авторством або діалогу/ 

полілогу (для ситуацій, коли хештег використовують різні автори); 
 забеспечення “пошукабельності” маркованого повідомлення, 

тобто можливості легко знайти текст цікавої тематики серед сукупності 
різних текстів; 

 класифікування повідомлень, що передбачає спрощення сорту-
вання текстів для користувачів; 

 відображення “історії переживань” суспільства, реакції міжнаро-
дної спільноти на ті чи інші резонансні події; 
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 швидке поширення інформації адже достатньо вжити у своєму 
повідомленні актуальний хештег і його побачить дуже велика аудиторія; 

 ціла низка функцій, пов’язаних із маркетингом, зокрема звортній 
зв’язок, вивчення ринку тощо; 

 соціалізуючо-розважальна функція, виражена певними іграми та 
флеш-мобами; 

 здатність хештегів бути носіями оцінних значень завдяки мож-
ливості відображення в них усіх аспектів ставлення до когось / чогось, 
тобто вираження емоцій; вираження судження та вираження оцінки; 

 самовираження користувачів мережі інтернет [3]. 
Різноманітність вищенаведених функцій вказує, на нашу думку, на 

те, що на сьогодні саме хештеги є тим джерелом інформації, в якому 
містяться головні сенси повідомлень адже саме їх зазвичай короткий 
характер накладають на них зобов’язання бути максимально влучними 
та яскравими, привертати увагу аудиторії та інформувати її про зміст 
всього повідомлення. 

 Розширюючи тло вивчення цієї теми, Ю.С. Наволока пропонує 
ширше поняття «хештег-текст», що володіє категоріальним ознаками 
тексту і, отже, є особливим видом тексту в сучасному синтаксисі: з 
одного боку, він має такими ознаками хештега, як, наприклад, незви-
чайна форма написання і подачі матеріалу; з іншого – «нестандартна 
форма», представлена одним або декількома хештегом, дозволяє реци-
пієнту сприймати і розуміти зміст написаного завдяки наявності кате-
горіальних ознак, притаманних звичайним текстам, тобто цілісність, 
зв’язність, завершеність та інформативність [6]. 

 Таким чином, як видно із представленої нами розвідки, вивчен-
ня хетшегів та хештег-текстів на матеріалі україномовного сегменту 
соціальних мереж є сучасною та перспективною темою, що дозволила б 
не тільки розширити вже наявну теоретичну базу та збагатити її вітчи-
зняними прикладами, а, вивчивши особливості функціонування хеш-
тегів в Україні, у подальшому розробити комплекс порад щодо створен-
ня та вживання максимально ефективних для досягнення певної мети 
хештегів.  
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ДІАЛОГІЧНІСТЬ ЯК ОСНОВНА ТЕКСТОВА КАТЕГОРІЯ 

 
Прагматично-комунікативний аспект до вивчення тексту вказує 

насамперед на його діалогічність. Діалогічну орієнтацію тексту як  
його провідний чинник підкреслюють більшість сучасних дослідни-
ків, так, А. Мойсієнко зазначає: «Сприймаючи текст як специфічну 
мовну реальність, варто розглянути його як не менш специфічний 
процес, що протікає між свідомістю того, хто творить, і свідомістю 
того, хто сприймає» [4, с. 22]. Зважаючи на таке тлумачення тексту, 
можна розглядати його як діалог між свідомостями комунікантів: 
текст виступає посередником між суб’єктами комунікації, між їхніми 
картинами світу, світосприйняттям та світоуявленням. Проте комуні-
кативно-прагматичний підхід є ширшим, він ураховує не тільки 
діалогічну взаємодію свідомостей комунікантів, а й комунікативні 
чинники цієї взаємодії: «...в комунікативному аспекті вихідним є 
положення про те, що текст зберігає у собі інформацію не тільки про 


