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Напіопа.-тьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія>>, 

.!юuснт кафедри прик..,-та;nюї .-тінгвістики. 

кап;:пшат фі-тологічпих наук 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ТЕКСТІВ 

УКРАЇНОМОВНОГО ТВІТТЕРУ 

Сучасні ко:мупікаuії пе:иожлиnо уяnити без благосфери (ni.a апгл. 
Blogosp11el·e), тобто сукуппості 6 .. 1orin (ni,::r aпr .. 1.web log - мережеnий 

журна;І ІIOJ(iti)- нсG-саtітін, ІІLО J(о:шо;Іикпь їхні\11 антора\І ІІу(іІікунати 

3аІІиси (1юсп1), статті, фото111афії aGo ні,т(со і отри\іІунати ко\іІснтарі на 

НИХ. 

Визначаючи функції 6 .. 1огосферного простору, А. Арбітман стверж
цує, що формування гро:\'rа.аської .ау:\1к:и посідає сере.а н:их провідне :\'Iic

ue, <<бо очеnидпо, що спі.:rІьпоти, котрі утворюють користувачі блогос
фери, презептують прита~tаппу їм громадську .ау~tк): Автори пайбі.1ьш 

популярних 6.1orin ШLlиnають па .ау:мку блогеріn, .а.:rІя яких nопи с аnто
Р итета \НР> ll j. 

У ІІОІІерс,:tніх р03Ні,:tках. \ІІИ 3<l3Нача~ІИ, 11(0 :ш pe3yJІhTaT<l\H1 ТОІІ-І О 
цжере.l трафіку <<Української блогосферИ>> Ja дани~ш Google Aпalytics r21 
перше \'ricue у цьому списку серец соціа.1ьних \'rереж (п'яте у зага.lЬНО\fУ 
пере.1іку) посЬас тnіпер (nb auгл.rи:ifler- цвірінькати. щебетати)- со

ціальиа лtережа. яка с ~tережею ;~tікроб.tогів, шо .Jac :н.югу користуnачам 
падсІL"Іати короткі текстоnі поnідо~t."Іеппя (до 140 cимno.lin) - тnіти, 

ш1користовуючи SMS. с.:JужGи \tиттсвих Jювi;to\t~JCJJJ, і стотюJ JJJi JJpo
l'paми-tcJiuпи. Ca~tc uона с оG'сктом .J.аtюї роGоти, нрсд\tсто~t якої іlИ
стуІшютn конкретн1 тексти україно\іІонноІ'О тнптсру. 

Варто :ш:1начити, 1110 3а кор;юном, 11~1 соІtішІnна \іІерсжа нже ста .. ш 
не І ІрОСТО CIIOCOG0\1 3Н\І3КУ ЧИ НІІJІИНу, а і1 НаП)\ІІИ\1 ЧИННИКОМ науко

ВИХ дос.lіджень rз]. Робіт вітчизняних науковuів, шо використовували 
б новітні техно.1огії твіттеру, ми, о.анак, не знайшли, що акuентує як на 

актуальності, так і па Іюшrзпі цапого дос.1іджеппя . 
.За остюші кі.1ька рокіn тnіттер Jacnoї.lo чи~tа.1о украпських суспіlь

но-Ію .. Іітичних ;tіичін (П. ПороІІІенко, К). ТимоІІІенко, С. 1\сП))ІКО, 

В. Кири .. Іенко, М .. ЛоGкін тоІІtо), а~Іс наtіGі .. ІhІІІа аулпоріи на .. Іежитn 
нщ1а3і С. Вакарчуку (lтttps://twittcг.com/s_ vakaгclluk), ~ІКОП) читаютn 

6.1изько 1,5 мі.r1ьйона лю.аей (актуа.1ьна інфор\tаuія на 08.04.2016р.). 
Таким чином, саме твіти uьoro суспі1ьного .аіяча вбачаються нам най

перспекпшІІіши~t :матеріа.1о:м цосліджеІпІя. 

Тnіпер п. Вакарчука іспус nже ~tайже 6 рокіn (з жоnпш 2009 року), 
3а uей час кL1ькість постійних читачіn його зрос.1а .ао 1,5 ~ІіТІьйоІІа осіб 
(ті;Іnки сере,тt 3арсєстронаних у ІІ.ііі соІtішІnніі1 \Ісрежі користуначін). 

Кі~І nкістn ІІоні.іЮ\І~Іен n. ОІІуGJІіконаних Сн~Ітос~Іаном нарахокує 3.505 
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(актуанnна інфорVІаІ~іи на IO.OR.2015p.), 1110 станонитn ІІриG.Іи3но 50 на 
MlC~III,h. 

Проана;1і:1унан1ІІ и G;Іи3nко 900 тнітін, ;юстуІІних на ;шни і--і МО\-1снт ,т~ш1 
перегляду, :vш ;:rійшли висновку~ що основними темюли пові;:rомлень є: 

1. інформація, що стосується дія.1ьності гурту <<Океан Е.1ЬЗІР·; 
2. особисті nраження аnтора шодо конкретнихлюдей чи подій, тобто 

nис.1оn.1еппя подяки. захоплення. nітань, співчуття тощо; 

З. футбо"1; 
4. <:ОІ(ішІnно-Ію;Іітичні міркунанн~І антора. ІІ(О ні,т(оGражаютn і1ою 

1}101\1<-l}l~IHLhKY 1103ИІ(1Ю. 

Кі1ькість пові;:rоl\пень останної категорії, яка й станошпь головний 

інтерес для нашого дос.1ідження, не є однорідною, а, очев:и;:rно, відпо

nідас подію--І того чи іншого часоnого nі;:rрізку та nиступас чітким nідо

бражешrя:\-1 думок п. Сnятос.1аnа про пих. Ue пі;:rтnерждусться с.1оnами 
самого блогера - Користуючись ,ио.жлuвістю, прошу всІ~'<. поставитись 

:1 рrлумінюt.м до велшші' кі·tькості <<noAimuчнux повідоіrtлень» в моі'іt ленті. 
Час :юрш тшшй:)- 24.02.2015. 

Треба зазна'шти, що інтерфейс твіттера передба'rає два способ:и 
<<впо_;юбати>> повідо:\-Ілення - зробити <<ретвіт•> (тобто відобразити його 

на своїй в.1асній сторінці) та додати до обраного (окремої стрічки із 

1абезпечеппям шnидкого доступу до нього як користувачу, так і його 
пі;:rписпикам). Є. Боклаж, яка займалась дослідженнями осташrьої 

фуІІКЦіЇ, :ш:ншчас, ІНО JIIO)LИ ІШЙЧШ:ТіІІІС )L0)l310ТI> ТВіТИ )LO оGраІІОІ'О <<ИІ< 
І)іщюві;LІ> на Jміст твіту. Рствіт же Іюві;LОІ\1-ІСІІШІ -)аВЖJLИ включас йою 

рс1юст у сноїй н;Іасній стрічІ~і і ІІсрс;~Gачає, 11~0 користунач не ;ІиІІІС 

схнсикн-; інфорVІаІ~і ю, ш1с й ннажш-: її' гі,т(ною 1\НtсоноІ'О 110111 ирснн~І» 141. 
НаІ'ОЖ)симо, 11~0 ІІііl час ;~ослі;rжснни тніттсра С. Вакарчука VІИ 3Нср

нули увагу на те, що у бітrьшості повідомлень кількість реб.1огів бітrьша 

за кітrькість додавать до обраного. Це, на нашу _;:rумку, пі;:rкрес.1ює сту

пінь пі;:rтри11ки, що пею аnтор користусться у сnо їх пі;:rписпікіn. а також 

їхне бажапня ро1поnсюджуnати nис.1оnлепі ними _;:rумки. 

Таким чиrю11, можемо зробити nисноnок, що, хоча ;:rослі;:rжешrя бло

І'осфсри Е HCC<:HiTHhO НИ3Н3ННИМ ІІС]1СІІСІ<ТИННИVІ НаІІJJ~ІІ\11<0\-1, Н Н3ІІІіі1 

краЇні НОНО ІІОКИ НС Е ІІІИ]10КО ІІJJСЛСТі.ШJІСНИІ\1 і )(ОСі рса.Іі3уЄ'І'hС~І оGмс

ЖеНО. Наприкла;:r, пропоноване нами вивчення текстів україномовного 

твіттера, який є однією з найвrшивовіших соціальних мереж, (зокрема 

блогу такої nідомої особистості, як Святоелаn Вакарчук) пе мас апало

гіn у nітчилrяrюму :\-юnозпаnстnі, хоча nбачасться пам перспективним і 
nартим подальших більш груптоnних наукових ро:ші;:rок. 
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АПУФРТЄRА ТТ. Д. 

Наuіона;тьний універентет <•Оцсська юрИіJИ'ІНа акацс:мія», 

старІІІІ-1Й НІ1К.І<L-(аЧ кафеЩJІ-1 ІІр~ІК.,Іd.;LНОЇ .ІіНПсІіСПІ КІ1 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІЛІНГВІЗІ\ІУ 

В УКРЛЇІІСЬКИХ ЗМІ 

В умоnах г.:юба.~ізації та 3ростаючої міграції пасе.1еппя багато~юn

пість с О.JШНІ 3 nи3пачюІьпих чишшкіn ~-rіжкультурпого D3ас:~юпорозу
міппя, nдалого працеn.:ишт)'І3ЮІІІЯ для копкрепшх ."lюдей та копкуреп

тосІІрО\ІОЖІJості ;t.:Jj.J всісї Євро11~1. То\ІУ ІІОJІі.:JіІ ІП3істичІ Іа освіта ві;tіІ1ХК 
nаж.1иnу ро.1ь n інтеграційних процесах української rшщої осnіти ..10 
ЄнроІІеtісnкоІп 331"3.-І nнооснітнnо1·о 11ростору. 

У сучаснііі нітчrвн~Ініtі JІінп~істиІ(і існує іІскі.-ІhК3 рінн(нначних тер

мінів (багатомовність, по .. 1і .. 1інгвізм, му.1ьти .. 1інгвізм і п.1юри .. 1інгвізм) 
..1.1я позначення ситуаuії, ко.1и окре~tий індиві.J або певна соціальна 
спі1ьнота використовують декі .. 1ька ~юв при взає~ю.Jії з інши~tи .. lюдь
:ми, при цьому ~юnа обирасться ni.Jпoni.Jпo до копкретпої ситуаuії сп іл
куnаппя. Бу.Jь-яка :иоnа - це пе тL1ьки і пестільки Jасіб ко~tупікації, ue 
<.:Іюсіб існу1шнн~І ку.ІІnтури, с1юсі6 ІІсрс;шчі І(інностсtі, ІІ(О ІЮіtіюн-: ;(а

ниtі нар(Ч, ІІе СІ Юсі() ОСО6.-ІИНОІ"О сніто6аЧСНН~І, CHOt-:piJ1HOI"O МИ<.:JІСНЮІ. 

В~НН3ЧеНН}І ІІОН~ІТПІ «ІІО;ІЇJІіНІ"Ні3\1 (ІІJІЮрИ;ІЇНІ"НЇ3\іІ)•> нане;(еНО Н J(O

K)'~feHTi <• 3агальноєвропейські рекомендації з мовної освітю> (Сошшоп 

Еuгореав Fгaшevюrk of Rеfегевсе fог Languages), а саме <•П .. lІОРІL1інг
nіл1 - ue здатність використоnуnати ~юnи задля цілей спL1куnашІя та 
участі n ~1іжку.1ьтурпій D3ас~ю.Jії, .Je особа, 3 точки зору предетаnпика 
ІІеННОІ"О COI(lY\IIY, \ilat-: рННОрШНСНl YMlHH~I 3 .ilCKl~lhKOX \!ІОН та .iiOCHlJ( ,Т(е

І<і~ІhКОХ ку~ІhТур. fle ІІре,Т(СТаНШІЄ собою не НаК~Іа,Т(еНН}І ЧИ СІІіНСТаН~ІеН
Н~І ОІ<ре\Н1Х КОМІІеТеНІІіі1, а ра;(ІІІе lСНуНаННИ СК..:Шj(НОЇ, КО\ІІІІJІеКСНОЇ 
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