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ДИСКУРС ВІДЕОБЛОГА В СТРУКТУРІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ

Дослідження було проведено з метою характеристики такого нового й достатньо популярного на сьогодні 
в комунікаційному просторі жанру Інтернет-дискурсу, як відеоблог. Розглянуто низку структурних, прагма-
тичних і лінгвостилістичних особливостей відеоблогів як невіддільної складової частини Інтернет-комунікації. 
Під час роботи над матеріалом використано наступні методи: спостереження (перегляд відео приготування 
страви на платформі Youtube і подальша фіксація мовлення автора кулінарного відеоблога), опис важливих осо-
бливостей Інтернет-дискурсу та власне відеоблогів, аналіз (російське розмовне мовлення ведучого кулінарного 
відеоблога було розкладено на різні лінгвостилістичні та прагматичні засоби, презентовано структуру побудови 
мовлення відеоблогера в кулінарній сфері) і синтез (розглянувши низку засобів вираження, ми з’ясували, для чого 
потрібні ці всі елементи, яку особистість вони створюють), компаративний (порівняння блогів і власне відео-
блогів) методи. Також ми звернули увагу на наміри мовців, лінгвальні й невербальні засоби їх досягнення, здій-
снивши аналіз стратегій і тактик комунікативної поведінки. Дослідження ґрунтується на зіставленні блогів у 
цілому й відеоблогів зокрема. Виявлено, що розмовне мовлення авторів відеоблогів слід розглядати як сукупність 
різних мовностилістичних і прагматичних елементів, спрямованих на передавання набутого досвіду й важли-
вої, цікавої інформації, самопрезентацію, рекламу послуг, заохочення реципієнтів до дії тощо. Встановлено, що 
відеоблог – це досить складний і багатоаспектний жанр Інтернет-дискурсу, в якому необхідно особливу увагу 
зосередити на вивченні різних тактик і стратегій вербального та невербального впливу, а надалі розглянути 
також соціолінгвістичний, когнітивний, гендерний та інші напрями під час лінгвістичного аналізу.
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VIDEO BLOG DISCOURSE IN THE STRUCTURE OF INTERNET COMMUNICATION
 
The study has been conducted to characterize such a new genre of Internet discourse, as video-blog, which is quite 

popular today in the communication space. A number of structural, pragmatic and linguistic features of video blogs as an 
integral part of Internet communication were considered. The paper is based on the following research methods: observation 
(watching a cooking video on YouTube and recording the cooking video blogger's speech); description of the main features 
of Internet discourse and video blogs; analysis (Russian colloquial speech of a cooking video blogger and its pragmatics; 
construction of video blogger's speech in the culinary sphere); synthesis (the purpose of all these elements, the personality 
they produce); comparative analysis (a range of the means of expression was studied to find out the main purposes for 
which the video bloggers were working). We also paid attention to the intentions of the speakers, the linguistic and non-
verbal means of achieving them, by analysing the strategies and tactics of communicative behaviour. The study is based on 
a comparison of blogs in general and video blogs in particular. It has been revealed that the conversational broadcasting of 
video blog authors should be seen as a set of different linguistic and pragmatic elements, aimed at conveying the acquired 
experience and important, interesting information, self-presentation, advertising services, encouraging the recipients to take 
action, etc. It has been established that video blogging is a rather complex and multidimensional genre of Internet discourse, 
in which special attention should be focused on the study of various tactics and strategies of verbal and non-verbal impact, 
and further on consider also sociolinguistic, cognitive, gender and other directions during the linguistic analysis.

Key words: discourse, internet discourse, internet communication, blogging, video blogging.

Постановка проблеми. Одним із перспектив-
них напрямків сучасної лінгвістики є вивчення 
Інтернет-комунікації, тексти та відео якої утво-
рюють Інтернет-дискурс. На сьогодні Інтернет-

дискурс сформовано за допомогою різноманітних 
ток-шоу, Інтернет-конференцій, подкастів і блогів. 
Нашу увагу було сфокусовано на одному з попу-
лярних і мало вивчених видів блогів – відеоблог, 
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який є багатошаровою формою передачі інформа-
ції, реалізованою через відео (рідше – аудіо), текст 
(усне мовлення й коментарі реципієнтів) та невер-
бальні засоби вираження. Актуальність нашого 
дослідження пов'язана з необхідністю комплек-
сного лінгвістичного опису такого явища, як віде-
облог, у зв'язку з розвитком широкого діапазону 
жанрів Інтернет-комунікації.

Аналіз досліджень. У статтях І. М. Загоруйка 
та Є. К. Русанова розглянуто специфіку Інтернет-
дискурсу та його ключові комунікативно-праг-
матичні особливості (Загоруйко, 2010; Русанов, 
2016). Ряд досліджень спрямований на харак-
теристику функцій і засобів вираження блогів і 
мікроблогів (Ахренова, 2011; Гермашова, 2010; 
Коваленко, 2016). Є. Є. Абросимова вивчала функ-
ції та структуру відеоблогів, їх вплив на дітей, 
зокрема, розглядала власне дитячі відеоблоги 
(Абросимова, 2018). Є також більш конкретні 
дослідження. Наприклад, у статті І. А. Текутьєвої 
представлено класифікацію відеоблогінгу за жан-
рово-тематичним принципом (Текутьєва, 2016). 
Також низку досліджень присвячено опису мов-
них особливостей відеоблогів, зокрема, актив-
ним процесам словотвору (Бакалай, 2021). Ми 
зосередили свою увагу на специфіці відеоблога 
в Інтернет-комунікації, його основних жанрових 
особливостях.

Метою статті є характеристика комуніка-
тивно-прагматичних особливостей жанру «віде-
облог» у структурі Інтернет-дискурсу, опис 
прагматики, структури та лінгвостилістики віде-
облога на прикладі російськомовного кулінарного 
Youtube-блога.  

Виклад основного матеріалу. Н. Д. Арутю-
нова надає таке тлумачення дискурсу: «мова, що 
розглядається як цілеспрямована соціальна дія», 
«занурена в життя» (Арутюнова, 1990: 136–137). 
Відштовхуючись від цієї дефініції, інші дослід-
ники визначають дискурс як «текст, занурений у 
ситуацію спілкування» (Зеленовська, 2014; Шари-
кова, 2008). На думку О. С. Кубрякової, у якості 
дискурсу розглядають когнітивний процес, що 
є реальним відтворенням мови, в якому текст є 
кінцевим результатом процесу мовної діяльності 
[Кубрякова, 1995: 164]. Дискурс – це процес і 
результат, що досягається шляхом лінгвістичної 
(мовна форма) та екстралінгвістичної (знання, 
комунікативно-прагматична ситуація) складових 
(цит. за Корольовим, 2012: 288).

Розглянувши ці визначення, ми можемо пред-
ставити дискурс як «комунікативну подію», у якій 
нерозривно пов'язані значення, дії та мовна форма: 
це не лише процес мовлення, але й результат спіл-

кування, якого можна досягти використанням вер-
бальних і невербальних засобів висловлювання. 
Дискурс, як і мова, має деякі системні ознаки, але 
як мовлення, він пов'язаний із дією, із процесом 
формування думок.

Згідно з Є. К. Русановим, Інтернет-дискурс – це 
двонапрямна лінгвістична категорія, яка, з одного 
боку, особистісно орієнтована (чати, месен-
джери, електронна пошта, аудіо- та відеодзвінки), 
а з іншого – статусно, тематично орієнтована 
(історія, політика, медицина, гумор, кулінарія). 
Інтернет-дискурс – це умовне штучно створене 
комунікативне середовище, в якому немає чітко 
прописаних тимчасових і просторових меж. 
Інтернет-дискурс передбачає обов'язкове засто-
сування електронних сигналів комунікації: аудіо- 
та відеоканали спілкування, у т. ч. онлайн-тран-
сляції, із можливістю збереження й перегляду 
матеріалу в будь-який зручний для користувача 
час (Русанов, 2016: 214–215). Учасниками Інтер-
нет-комунікації можуть бути як звичайні користу-
вачі, так і професіонали в галузі науки, культури, 
кулінарії та інших сфер, але між авторами та слу-
хачами дистанція є мінімальною, тобто вони є рів-
ноправними, і можуть погоджуватися з чимось, а 
щось заперечувати чи доповнювати. Також, окрім 
активних учасників комунікації (автора та комен-
таторів), є і третя, додаткова фігура, що характе-
ризується пасивністю, тобто той, хто тільки спо-
стерігає, сприймає подану інформацію і ніяк на 
неї не реагує (Русанов, 2016: 215–216).

Таким чином, Інтернет-дискурс пов'язаний 
насамперед із різнотематичною (наука, релігія, 
історія, література, кулінарія) та різномасштаб-
ною комунікацією. Ця інтернет-комунікація за 
формою є, по-перше, масовою (комунікація між 
різними культурами та народами), по-друге, гру-
повою (чати, форуми, блоги), а по-третє, внутріш-
ньоособистісною (людина та відео) (Русанов, 
2016: 216).

Однією з найважливіших рис Інтернет-дискурсу 
є емоційність, яка проявляється і в мові через син-
тез фрагментів різних стилів, регулярне вживання 
розмовних слів та виразів, мовної гри, конотацій та 
інших засобів вираження (Загоруйко, 2010: 59).

Уже склалися різні форми Інтернет-комуніка-
ції, які відрізняються характером використання 
технічних засобів, кількістю та складом учасни-
ків, способом організації діалогу чи полілогу та 
деякими іншими особливостями, стаючи основою 
для формування особливої системи жанрів.

Згідно з М. М. Бахтіним, жанр є стійким 
типом тексту, синтезом композиційних, стиліс-
тичних ознак і єдиної комунікативної функції 
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(Бахтін, 1979: 255). Це означає, що будь-який 
жанр, зокрема, жанр Інтернет-дискурсу, пови-
нен бути єдністю змісту, мови та прагматики; 
єдність форми та змісту. Таке визначення перед-
бачає кілька важливих параметрів, які виділила 
Л. Ю. Щипицина. Є три ключові фактори: прагма-
тичні (припускають відповіді на запитання хто? 
кому? де? навіщо?); 2) структурно-семантичні 
(що розглядають питання і якому порядку?); 3) 
стилістико-мовні (звертають увагу на те, як це 
втілено) (Щипицина, 2009: 172).

У статті Н. О. Ахренової (Ахренова, 2011: 120) 
представлено визначення блога (скорочена форма 
web log), згідно з яким це Інтернет-щоденник, осо-
бистий журнал із думками автора в хронологіч-
ному порядку, опублікований на вебсторінці. Від-
повідно до О. В. Лутовинової, блог може являти 
собою не тільки хронологічний виклад думок у 
вигляді щоденника чи журналу, але й цілий сайт, 
стрічку новин, пов'язану з певною тематичною 
сферою, де є можливість обговорювати всі запро-
поновані автором новини, рецепти, огляди й т. ін. 
(Лутовинова, 2009: 198–200). За стилем викладу й 
поданої інформації дослідник О. Матковська виді-
ляє чотири типи блогів: 1) власне щоденники – 
блоги, які описують реальне життя автора, його 
думки, почуття, емоції, настрої, бажання тощо; 2) 
щоденники-альбоми (щоденники-блокноти), які 
є антологією цитат, віршів, посилань, переліків 
фільмів, книг, пам'яток; 3) щоденники-проєкти, 
спрямовані на популяризацію відомих особистос-
тей або проведення своїх досліджень; 4) щоден-
ники-спільноти, що нагадують форум та явля-
ють собою діяльність групи людей (Матковська, 
2015: 128–129).

За типом медійності (отримання інформації) 
блоги поділяють на такі піджанри (субжанри), як 
текстоблоги, фотоблоги, відеоблоги, аудіоблоги 
(подкасти) та відеоблоги, до того ж кожен із цих 
видів блогів, попри різну форму висловлювання, 
зосереджений на комунікативній функції (Мат-
ковська, 2015: 129).

Отже, відеоблог – це відеощоденник, відео-
журнал автора блога, в якому також зберігається 
хронологія та який публікується, наприклад, у 
соціальній мережі Інстаграм або на відеохос-
тингу YouTube. До того ж відеоблог у порівнянні 
з власне блогом передбачає більше емоційності, 
зворотного зв'язку, залучення глядача до запро-
понованого контенту. Композиція відеоблога, як 
і блога, є досить простою та зрозумілою: є кон-
кретне створене авторське відео (повідомлення), 
яке передбачає подальшу дискусію (Ахренова, 
2011: 120).

Відеоблог як одна зі складових Інтернет-дис-
курсу є колоквіалізованою формою комунікації, 
тому що тут представлений синтез усного, як 
правило, літературного й розмовного мовлення, 
а також низки невербальних засобів вираження. 
Крім цього, відеоблоги є неформальною, неофі-
ційною та часто персонально спрямованою кому-
нікацією (Колокольцева, 2016: 103).

Відеоблог як явище масової комунікації вико-
нує ряд комунікативних функцій: інформаційну, 
спонукальну, пізнавальну (навчальну), емотивну, 
розважальну, контактну, маніпулятивну, психоте-
рапевтичну (емоційна оцінка фактів, спрямова-
ність на отримання підтримки, визнання, схва-
лення) та функції самопрезентації й колективної 
ідентичності (об’єднання за інтересами й погля-
дами кількох авторів) (Матковська, 2015: 129–130; 
Плещенко, 2013: 98).

Найважливішими цілями відеоблогів є такі: 
надання будь-якої необхідної й цікавої інформа-
ції, реклама товарів і послуг, авторська самопре-
зентація та деякі інші. Це дає підстави говорити 
про те, що відеоблог є складовою інформативно-
оцінних жанрів Інтернет-комунікації. З одного 
боку, наприклад, відеорецепт – це деталізована 
інформація про приготування будь-яких страв, 
детальний, покроковий алгоритм дій у рецеп-
турі. З іншого боку, у кулінарному відеоблозі його 
ведучий дає певні оцінки, наприклад, про те, що 
він найбільше любить готувати, чим можна замі-
нити якийсь дорогий або специфічний продукт, як 
виконати будь-яку дію швидше та простіше тощо. 
Також можна відзначити, що подібні відеоблоги 
створюють заради задоволення реципієнтів. Тому 
відеоблоги варто характеризувати і як розважаль-
ний жанр Інтернет-комунікації.

Відеоблог – це досить неоднорідний жанр, тому 
що, з одного боку, він являє собою власне щоден-
ник, наприклад, зібрання рецептів, з іншого – це 
щоденник-проєкт, в якому автор нерідко випробо-
вує себе: чи зможе він із простих продуктів при-
готувати страву ресторанного рівня, чи встигне 
приготувати щось їстівне за кілька хвилин і чи 
можливо йому впоратися з якоюсь складною стра-
вою не гірше, ніж відомим шеф-кухарям.

Мова авторів відеоблогів також досить яскрава, 
емоційна. Вона пов'язана з бажанням викладати 
свої думки красиво та правильно, але не забувати 
при цьому і про спонтанність, природність, безпо-
середність викладу (Гермашева, 2010: 152–153).

На лексичному рівні мова відеоблогів містить 
різні розмовні слова та сполучення, фразеоло-
гізми, терміни, неологізми, метафори та порів-
няння; на синтаксичному – питально-відповідні 
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конструкції, окличні та спонукальні речення, 
переважання простих речень. Зазвичай відеоблог 
є авторською експресивною стилізацією розмов-
ного мовлення, про що свідчить, зокрема, регу-
лярне використання неповних речень, повторів, 
вступних конструкцій, слів-скріп (а, але), зміна 
порядку слів (Гермашева, 2010: 153–154; Мат-
ковська, 2015: 130). Попри те, що відеоблог – це 
монологічний жанр, він має й низку особливос-
тей, властивих для діалогічного мовлення: фор-
мули ввічливості, спонукальні звороти давай(те), 
ну та деякі інші засоби.

Подивімося, як реалізовано вищезазначені 
особливості відеоблога. За приклад візьмемо 
відео приготування млинців із м'ясом, розміщене 
на кулінарному Youtube-каналі «Вкусно с Татья-
ной Литвиновой» (випуск від 22.02.2022).

Часто відеоблогери починають із короткої роз-
повіді про те, хто вони такі, чим займаються та 
навіщо їх треба наслідувати. Тут представлено 
трохи іншу схему. Авторка відеоблога знайомить 
глядачів зі своїми рецептами вже не перший місяць 
і навіть не перший рік, тому немає потреби щоразу 
розповідати щось про себе, набридаючи іншим. 
Глядачі, які про неї зовсім нічого не знають, можуть 
почитати інформацію в рубриці «Про канал». Це 
своєрідна самопрезентація – основне, що потрібно 
знати про відеоблогерку: Многие меня знают как 
судью кулинарного шоу «Мастер Шеф Украина», 
а также кулинарного эксперта программы «Все 
буде добре». Возможно, не все знают, что я была 
владелицей собственного ресторана более 10 лет и 
закончила Институт пищевой промышленности. 
Вот уже более 25 лет я готовлю и могу смело 
назвать себя профессионалом кулинарного дела 
(Вкусно с Татьяной Литвиновой, 2022).

Починає відеоблогерка із вітання (Привет 
мои хорошие), яке показує її ставлення до гля-
дачів – щирість і доброзичливість. Наступний 
етап – це презентація теми, огляд того, про що 
йтиметься в новому відео: моя блинотерапия про-
должается / и на очереди блины с мясом // как 
сделать их вкусными / чтобы начинка оттуда 
не вываливалась / чтобы они были сочными / 
чтобы начинки было много / она была не жирной 
не приторной // в общем всё по порядку / и все 
ингредиенты как всегда будут прописаны здесь 
под видео // Оказіоналізм блинотерапия пере-
дає концептуальну думку авторки про користь 
здоров'я, яку можуть принести заняття з куліна-
рії. Наведений вище фрагмент тексту містить лек-
сичні маркери його включення до гіпертекстового 
простору відеоблога (продолжается, на очереди, 
как всегда), що відсилають до попередніх випус-

ків, а також показники зв'язку аудіотексту з автор-
ським коментарем до відеоролика, зафіксованим 
через письмовий текст, який зображено в лівій 
частині екрана (все ингредиенты как всегда будут 
прописаны здесь под видео). Зміст відео представ-
лено за допомогою риторичних питань, відповіді 
на які обов'язково будуть запропоновані під час 
приготування страви. Крім переліку інгредієнтів, 
відеоблогерка також пояснює, про що йтиметься у 
відео, дає додаткові посилання та дякує. Анонсу-
ється спосіб викладу (всё по порядку) та завдання, 
яке ставить перед собою автор: пояснити, як зро-
бити млинці смачними. 

Під час приготування млинців із м'ясом кулінар 
послідовно, крок за кроком, максимально деталі-
зовано, просто та лаконічно пояснює, що і в якій 
послідовності потрібно робити: блины с мясом 
делаются из отварного мяса / не из сырого // мясо 
я уже сварила / сварила в таком тугом густом 
бульоне / с морковочкой / с лучком // и вот эту 
морковку которая варилась вместе с мясом / 
я её не выбрасываю // лук выбрасываю / а мор-
ковку оставляю / она у меня идёт в фарш / и за 
счёт этого фарш получается сочным / таким 
маслянистым / густоватым / то есть она как 
бы загущает его // Ведуча використовує синоніми 
(тугом, густом), у т. ч. контекстуальні (сочным, 
маслянистым, густоватым), лексичні повтори (с 
мясом ... из мяса ... мясо ... с мясом; с морковочкой 
... морковку ... морковку), конструкції додавання 
(мясо я уже сварила), демінутиви (блинчики, 
с морковочкой, с лучком, ложечку, начиночка, 
солёненькая, светленькие, секретик, квадратики, 
досточка, крышечка). 

У авторки відеоблогу завжди гарний настрій, 
вона усміхнена й доброзичлива, нерідко дає 
корисні поради, пов'язані не тільки з приготуван-
ням страв. Відеоблогерка також ніколи не вима-
гає дотримуватися всіх своїх вказівок. Нерідко 
окремі важливі рекомендації щодо деяких кулі-
нарних процесів, так само як і перелік інгредієн-
тів, з'являються на екрані: чтобы овощей было 
много в рационе нужно добавлять их везде куда 
только возможно // дети же не едят овощи в 
отварном виде / тем более морковку / вот мы 
их сюда в фарш добавляем / и будет круто // 
нарезаем мясо / мясо я взяла свинину на этот 
раз / можно брать любое которое вам только 
нравится (смех) / которое вы едите / я взяла 
постную часть свинины для того чтобы блины 
не были слишком жирными (інформація на екрані: 
для начинки выбирайте постное мясо) // 

Практично завжди кулінар говорить від пер-
шої особи, уживаючи відповідні особові займен-
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ники та дієслівні форми: я уже сварила, я её не 
выбрасываю, добавляем, нарезаем и т. п. Це свід-
чить про те, що вона дуже сильно прагне поді-
литися всім своїм багатим кулінарним досвідом, 
дати якомога корисніші поради своїм глядачам. 
До того ж авторка використовує й форму наказо-
вого способу дієслова (або дієслова дійсного спо-
собу у формі наказового), начебто даючи можли-
вість проявити себе іншим: щоб вони не боялися 
діяти, щоб пробували, аналізували, що-небудь 
змінювали під час приготування страви: и уже по 
мере того как вы вымешиваете / смотрите на 
консистенцию / если хорошо соединяется между 
собой фарш / и плотно держит форму / значит 
останавливаетесь / чтобы фарш не был слиш-
ком сочным / мне ещё вот ложечку хочется доба-
вить // вот негустой бульон / не жалейте ни 
морковку / ни лук / ни лавровый лист / делайте 
вкусным его // 

Фінальна стадія – це презентація страви, під 
час приготування якої було дотримано всіх реко-
мендацій і пропорцій: вот они / самые сочные 
блины / где много начинки / и эта начинка держит 
форму / она не распадается / сейчас вам покажу / 
ароматная / пряная / сочная / вкусная // Також це 
подяка за перегляд, прощання зі слухачами, поба-

жання їм усього доброго, сподівання на зустріч із 
ними знову: готовьте вместе со мной / и будьте 
счастливы / спасибо что были со мной / пока-
пока / до новых видео / до новых встреч / блинная 
неделя продолжается // 

Висновки. Відеоблог є багатогранним і склад-
ним явищем: це приватний комунікативний Інтер-
нет-ресурс, що потребує постійного оновлення 
й обговорення (сайт, Youtube-канал), основними 
завданнями якого є передача інформації, самопре-
зентація, спонукання до певних дій.

Лінгвістичні засоби реалізації прагматичних 
настанов авторів відеоблогів збагачують мову 
й розвивають механізми Інтернет-комунікації. 
Відеоблоги – це відкритий масив інформації, що 
є «живим мовленням», де здійснюються різні 
тактики побудови мовлення, вербального та 
невербального впливу на слухачів. Перспективи 
вивчення відеоблогів полягають у дослідженні 
мовних засобів, які в них використовують, у 
зв'язку з аналізом структури та прагматики цього 
жанру. Доцільним видається нам вивчення відео-
блогів у різних аспектах: із погляду соціолінгвіс-
тики, когнітивістики, лінгвокультурології, ген-
дерної лінгвістики та інших напрямів сучасного 
мовознавства. 
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