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Термін «дискурс» використовується у різних значеннях, що дає 

змогу стверджувати про «розмитість» його поняттєвих меж. Зокрема, 

поняття дискурсу асоціюється з усіма виявами комунікації в 
суспільстві, виявом правил спілкування, способів викладу та втілення 

прагматичної мети мовців. Нині існує чимало типологій дискурсів: 

педагогічний, релігійний, науковий, політичний, медичний, 
побутовий, гумористичний, ритуальний. Але існує ще один тип 

дискурсу, який охоплює всі вищезгадані види. 

Комп’ютерний дискурс охоплює всі вищезгадані види, які з 
погляду масштабності має в собі риси масової і групової комунікації.  

Під «комп’ютерним дискурсом» розуміємо спілкування у 

комп’ютерних мережах. 

З’ясовано, що комп’ютерна комунікація відкриває новий вимір у 
людському спілкуванні, даючи можливість зберігати і швидко 

передавати великі обсяги інформації, використовуючи аудіо- та 

відеоканали спілкуваня, а також спілкуватися в режимі on-line, тобто в 
безпосередньому лінійному контакті з респондентом. Комп’ютерне 

спілкування передбачає, поряд з безпосередньою, комунікацію у 

віртуальному середовищі, і в цьому полягає його найважливіша 
відмінна риса. Доведено, що комп’ютерна комунікація багатогранна. 

Вона має характеристики, властиві й іншим видам комунікації. 

Комп’ютерне спілкування має ряд ознак: віртуальність, глобальність, 

гіпертекстовість, опосередкованість, дистанційність, анонімність, 
креативність учасників, креолізованість, типова, жанрова 

неоднорідність, специфічні етика та етикет. Щодо жанрів спілкування, 

то виділяють: чат, блог, форум, конференція, електронна пошта, 
засоби миттєвого обміну повідомлення. 

Комп’ютерний дискурс має графічні особливості, які роблять 

його своєрідним, не схожим на інші. Поряд з традиційними 

графічними засобами виробилися також специфічні: повторення знаку 
оклику та знаку питання, англ дублювання однієї і тієї ж літери, 

використання смайликів, виділення великими літерами цілих речень, 

використання зірочок для заміни грубих слів. 
Серед синтаксичних особливостей комп’ютерного дискурсу 

виявлено наступні: вживання еліптичних речень, повторень, 
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паралельних конструкцій, наявність різних типів питань, особливо 

риторичних. 

Стосовно лексики комп’ютерного дискурсу було встановлено, 
що характерним є вживання сленгу для позначення різних понять 

пов’язаних з комп’ютером. Комп’ютерний сленг у більшості випадків 

являє собою англійські запозичення. Існування комп’ютерного сленгу 

дозволяє фахівцям не тільки відчути себе членами якоїсь замкнутої 
спільноти, але й дозволяє їм  розуміти один одного з півслова, 

служить елементарним засобом комунікації. За відсутності сленгу їм 

би довелося або розмовляти англійською мовою, або вживати у своїй 
мові громіздкі професіоналізми. Розвиток цього мовного явища і його 

стрімке поширення серед великого числа носіїв рідної мови 

зумовлений впровадженням комп’ютерної техніки в життя 
суспільства. Комп’ютерний сленг починають вживати не тільки 

професіонали в цій галузі, але й люди, що зовсім не мають ніякого 

відношення до неї. 

Характерною рисою комп’ютерного дискурсу є також 
насиченість абревіатурами, які вживаються не лише для позначення 

термінів, але і цілих речень. У комп’ютерних текстах 

використовуються специфічні форми скорочень: заміна слова, або 
його частини омонімічним за звучанням найменуванням літери або 

цифри. Такі скорочення виконують також певні функції: допомагають 

заощадити час перебування в мережі, підвищують експресивність 
тексту, виконують лімітивну функцію. 
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