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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНТЕРНЕТНОГО ДИСКУРСУ 
В ПРОГРАМУ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Проблема професійної компетентнісної підготовки май-
бутнього філолога не є новою в лінгводидактиці (Н. Зінукова, 
В. Крищук, М. Пентилюк, К. Савченко, В. Сидоренко, Т. Симо-
ненко, О. Семеног та ін.), проте кожен наступний етап розвит-
ку науки зумовлює оновлення традиційних засад. У контексті 
нашого дослідження – це залучення інтернет-дискурсу задля 
формування предметної професійної компетентності студен-
тів філологічної спеціальності.

Предметна професійна компетентність, за словами науков-
ців, «передбачає наявність професійних знань у системі філо-
логічних дисциплін.., а також уміння застосовувати їх у процесі 
комунікації» [7, с. 33]. Перспективність системного залучення 
інтернетного дискурсу до процесу філологічної підготовки 
студентів пояснюємо кількома причинами, з-поміж яких гло-
бальна технологізація, високий ступінь мобільності суспіль-
ства, потужність інформаційних потоків, інтенсифікаційні й 
оптимізаційні пошуки в галузі освіти, визнання інтернетної 
мережі як нового способу комунікації. У межах професійної 
підготовки майбутнього філолога інтернет-дискурс висту-
пає потужним засобом осучаснення дидактичного контенту, 
увиразнення й наповнення змістової складової навчального 
мате ріалу. Особливої актуальності проблема набуває в аспекті 
дистанційного чи змішаного навчання. Цінність використання 
інтернет-дискурсу полягає також у необмеженому доступі до 
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гіпертекстової продукції комунікаційного простору, що слугує 
формуванню предметної професійної компетентності, а зва-
жаючи на те, що основним видом діяльності в мережі  Інтернет 
є комунікативна, то ще й комунікативної грамотності майбут-
нього філолога. 

Задля оптимального використання інтернет-дискурсу у про-
цесі компетентнісної підготовки майбутнього вчителя- філолога 
вважаємо за доцільне проаналізувати цей феномен у світлі 
мовознавчих студій, зокрема в межах інтернет- лінгвістики, 
сутність якої вперше глибоко вивчив Д. Крістал [14]. Це нова 
парадигма опису природної людської мови у глобальному 
 інтернет-просторі, вивчення поведінки віртуальної мовної 
 особистості в ході комунікації в електронному середовищі [1]; її 
мету вбачають у лінгвістичному аналізі мовних явищ та проце-
сів, що відбуваються в мережі Інтернет [8]. 

Мовознавчу категорію інтернет-дискурсу вартісно висвіт-
лено в науці з позицій сутності, ознак, типів, жанрів, місця і 
ролі у глобальному комунікативному процесі, функціонуван-
ня мови інтернету та принципів її використання, літератур-
них зрушень на орфо-фонетичному, морфологічному, синтак-
сичному, лексико-семантичному рівнях, мовної особистості 
віртуального комуніканта як активного учасника (Н. Ахрено-
ва, А. Байдавлетов, О. Баркович, Н. Бойчук, Є. Горіна, Є. Горош-
ко, Л. Компанцева, О. Мельничук, С. Радецька, О. Тищенко, 
І.  Харкавців, А. Шілінг, А. Шугаєв ).

Сучасні науковці виділяють кілька перспектив інтернет- 
лінгвістики: соціолінгвістичну, стилістичну, освітню. Ймо-
вірно, обґрунтування інтернет-лінгвістики як такої, що вив-
чає вплив інтернету на функціонування мовної системи та її 
внут рішню змінюваність, стало поштовхом для осмислення 
її  освітньої перспективи, екстраполяції здобутків інтернет- 
лінгвістики на сферу лінгвометодики і, відповідно, обґрун-
тування інтернет-дискурсу як засобу навчання мови. 

Науково-методичний простір утримує поодинокі, проте 
цікаві напрацювання щодо впровадження інтернет-дискурсу 
в освітній процес. Цій проблемі присвячені праці С. Боднар, 
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С. Глущук, Є. Думіної, В. Стрельникова. Продуктивність залу-
чення інтернет-дискурсу розглядається методистами в кон-
тексті подолання просторово-часових обмежень, доступності 
великих масивів та легкості пошуку необхідної інформації на 
певних веб-ресурсах, своєчасності її подачі, миттєвої реакції 
функційної мовної системи на суспільні зрушення чи зміни.

З метою формування предметної професійної компетент-
ності існує реальна перспектива системного використання 
гіпертекстових продуктів інтернет-дискурсу під час оволодін-
ня студентами-філологами всіма мовознавчими, літературо-
знавчими дисциплінами. Особливе місце серед усіх займають 
практико орієнтовані дисципліни мовознавчого циклу, напри-
клад: «Орфоепічний тренінг», «Правописний тренінг», «Вступ 
до мовознавства», «Культура усного і писемного мовлення», 
«Стилістика», «Риторика», «Сучасна українська літературна 
мова», «Лінгвістичний аналіз тексту» та ін. Специфіка викори-
стання інтернет-дискурсу під час оволодіння майбутнім філо-
логом кожної із мовознавчих дисциплін залежить від їхнього 
змісту, мети, завдань та запланованих результатів. Відповід-
но до цього викладач обирає ресурси інтернетного дискурсу і 
екстраполює їх на вивчення конкретної дисципліни. 

Зважаючи на те, що спеціальність філолога вимагає вмінь 
досконалого володіння мовою (опис, аналіз, спостереження, 
зіставлення, порівняння, групування редагування мовних 
явищ тощо), цікавою для нас виявилася тема залучення інтер-
нет-дискурсу на заняттях із дисципліни магістерського освіт-
нього рівня «Лінгвістичний аналіз тесту», що інтегрує знання, 
здобуті студентами на попередніх курсах під час вивчення 
 інших дисциплін мовознавчого циклу. 

В історії розвитку лінгвістичного аналізу тексту можна 
відстежити кілька підходів, що поступово ставали пріоритет-
ними на тому чи тому етапі розвитку зазначеної галузі мово-
знавства, а саме: лексикоцентричний, текстоцентричний, 
кому нікативний, дискурсивний. Останній підхід, актуалізо-
ваний нині, якраз забезпечує ґрунтовне опрацювання текстів 
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інтернет-дискурсу студентами-філологами з опертям на нау-
кові висновки інтернет-лінгвістики.

Опрацювання джерельної бази сучасної інтернет- 
лінгвістики дало можливість виділити кілька наукових поло-
жень, важливих для формування предметної професійної 
компетентності майбутнього філолога на заняттях із лінгвіс-
тичного аналізу тексту: 

– інтернетний дискурс – це один із різновидів дискурсу за 
способом передачі інформації; масив електронних, аудіо- та 
відеотекстів у сукупності з екстралінгвістичними факторами, 
пов’язаних між собою системою гіперпосилань (Н. Гудзь);

– основними ознаками інтернет-дискурсу є: електронна 
форма існування тексту, гіпертекстуальність, мультимедій-
ність, креолізованість, інтерактивність, синхронність/асин-
хронність, варіативність кількості комунікантів;

– в основі інтернет-дискурсу лежить особливе комуніка-
тивне середовище, у котрому формуються й існують стиліс-
тично і жанрово різноманітні тексти (Н. Ахренова); 

– принципами інтернет-комункації є економія, емоційність, 
стислість;

– комунікативне середовище інтернету (інтернет-кому-
нікація) – новий тип комунікації, сфера спілкування, яка не 
тільки відображає мовну особистість, але і впливає на неї; це 
комп’ютерно-опосередкований тип комунікації (О. Баркович);

– інтернетний дискурс – гіпертекстуальний тип дискур-
су, оскільки є структурованим поєднанням взаємопов’язаних 
дискурсів (наприклад, рекламного, побутового, художнього, 
спортивного, економічного, юридичного, ігрового, політично-
го тощо);

– тексти інтернет-дискурсу – це форми вербалізації мен-
тальності користувачів, для яких характерна рухливість 
(дина мічність);

– мова інтернет-дискурсу – багаторівнева мультимедійна 
система, для якої характерним є високий ступінь розмовності, 
емоційність, відхилення від літературних норм;
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– мовлення інтернет-дискурсу – це письмова фіксація роз-
мовної (усної) мовленнєвої форми; інтернетний дискурс – 
усно- письмовий тип дискурсу.

Залучаючи інтернет-дискурс до програми підготовки май-
бутнього філолога в межах дисципліни «Лінгвістичний ана-
ліз тексту», рекомендуємо враховувати наукову інформацію 
про типи інтернетного дискурсу (навчально-академічний, 
інтернет-медіа, ритуально-публічний, професійного ділового 
спілкування, міжособистісного неформального спілкування, 
інтернет-реклами, ігор онлайн, розважальний); жанри інтер-
нетного дискурсу (блог, соцмережа, сайт, електронна бібліоте-
ка (гіпержанри) та чат, форум, електронний лист, віртуальна 
конференція, дошка оголошень, рекламний банер, пост, комен-
тар (інтернет-жанри); прийоми використання мовних засобів 
у текстах інтернет-дискурсу та їхні комбінації (структурно- 
семантичні (розміщення елементів тексту на екрані, графічні 
позначки, шрифти, пробіли, розділові знаки для акцентуван-
ня уваги співрозмовника), лінгвістичні (лексичні, граматич-
ні, стилістичні), екстралінгвістичні (кольорове оформлення, 
використання ілюстрацій, фотокарток, піктограм з метою 
впливу на реципієнта). Аналізові підлягають такі категорії 
інтернет- дискурсу, як гіпертекстуальність, креолізованість, 
комунікативність, інтерактивність, функційна значущість, 
динамічний характер. До уваги також беремо усно-письмову 
форму мовлення текстів інтернет-дискурсу, що зумовлює спе-
цифіку мовного функціоналу електронних текстів.

Останнім часом спостерігаємо вивчення мовознавцями 
текстів інтернет-дискурсу з позицій лінгвопрагматики: такі 
інтернет-жанри, як повідомлення на форумах, у чатах, комен-
тарі користувачів у блогах, соцмережах, потрактовуються 
в науці як мовленнєві (комунікативні) акти, що виконують 
прагматичну функцію, тобто функцію впливу на реципієнта 
(Н. Ахренова, Н. Гудзь, І. Карпа, Л. Компанцева, К. Мачульська, 
І. Сидорова, Ю. Томащук). У цьому ми вбачаємо перспективи 
розширення меж прагматичного (комунікативно-прагматич-
ного) аналізу текстів (Ф. Бацевич, Р. Дружененко, Т. Єщенко,  
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Л. Мацько ) усної чи письмової форми реального та віртуаль-
ного мовлення у межах компетентнісної підготовки майбут-
нього вчителя-філолога.

У процесі лінгвістичного аналізу студенти-філологи харак-
теризують текст інтернетного дискурсу з позицій стильової та 
жанрової належності; у зіставному аспекті знаходять спільне й 
відмінне у структурно-змістовій організації, функційній спря-
мованості традиційного й електронного текстів; визначають 
комунікативну роль мовців; виявляють лексичні, фонетичні, 
граматичні, стилістичні особливості спілкування в мережі; 
спостерігають активність усного мовленнєвого компоненту в 
письмовому мовленні; вивчають мовні стереотипи сучасного 
віртуального українця; доходять висновків про мовне оформ-
лення текстів інтернет-дискурсу, вплив інтернетної мережі 
на мовний репертуар та мовленнєву поведінку користувачів- 
комунікантів тощо. 

Зважаючи на те, що «професійна компетентність вчителя- 
філолога має ґрунтуватися на потребах особистості щодо спіл-
кування нормативним варіантом української літературної 
мови» [7, с.33], вважаємо за необхідне під час лінгвістичного 
аналізу рівнів функційної мовної системи в текстах інтернет- 
дискурсу розвивати правописну компетентність майбутнього 
вчителя-філолога.

Тексти інтернет-комунікації яскравіють анормативністю, 
що має вплив на реальне мовлення. Мовознавці, лінгводи-
дакти помітили тенденцію активного використання учня-
ми, студентами неформального варіанту мови, що побутує в 
інтернет-комунікації, в офіційній обстановці, навіть під час 
навчання. А між тим основним завданням навчання мови 
було і залишається формування грамотного мовця з високим 
рівнем сформованої правописної компетентності (О. Антон-
чук, Х. Карповець, А. Ковалишина, Н. Ковальчук, С. Омельчук, 
Л.  Рубан, В. Сидоренко, І. Хом’як).

Принцип взаємозв’язку орфографії зі структурними 
рівнями мовної системи докладно обґрунтовано в праці 
І. Хом’яка [12]. Відомий лінгводидакт наполягає: успіх у фор-
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муванні правописної компетентності залежить від поетапно-
го і систематичного вивчення літературних норм в інтеграції 
з виучуваними мовними одиницями за мовними рівнями. На 
заняттях із лінгвістичного аналізу тексту для цього є всі мож-
ливості: задля убезпечення майбутнього вчителя-філолога 
від анормативів, пропонуємо запровадити супровідні завдан-
ня з правопису до основних завдань із лінгвістичного аналізу 
текстів інтернет-дискурсу.

У пропонованій праці ми окреслили можливості інтернет- 
дискурсу в парадигмі формування професійної компетент-
ності майбутнього вчителя-філолога на заняттях із лінгвіс-
тичного аналізу тексту, оскільки ця дисципліна забезпечує 
систематизацію й узагальнення знань з усіх мовознавчих дис-
циплін. На перспективу – проблема теоретичного обґрунту-
вання й практичного використання інтернет-дискурсу під час 
викладання інших філологічних дисциплін.
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