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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО 

КОМП’ЮТЕРНОГО ДИСКУРСУ 
 

У статті визначено види лінгвістичних новоутворень, які застосовуються в соціальних мережах. Характерною 

рисою віртуального дискурсу є насиченість абревіатурами, які можуть вживатися навіть для позначення 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. У роботі продемонстровано, що комп’ютерний дискурс має графічні особливості, які роблять його 

своєрідним, не схожим на інші. Це переважно різні види абревіатур. Також в статті проаналізовано основні 

структурні та функціональні характеристики лінгвістичних новоутворень та особливості їх застосування.  

Ключові слова: комп’ютерний дискурс, інтернет-простір, віртуальна комунікація, лексичний та граматичний рівні 

спілкування, абревіатури. 

 

Спілкування в Мережі стало невід'ємною 

частиною соціальної діяльності сучасної людини. 

Тому дослідження різних аспектів інтернет-

комунікації як нового виду спілкування все 

більше привертає увагу науковців. 

Постановка проблеми. Умови глобалізації 

породжують певні проблеми міжкультурної 

комунікації в сучасному суспільстві. Світ стає все 

більш тісним на основі економічної, політичної, 

технологічної, інформаційної інтеграції, що, в 

свою чергу, призводить до зростання культурної 

самосвідомості. Проте, культурні особливості 

менше піддаються змінам ніж політичні та 

економічні, а міжкультурна комунікація стає 

важливим фактором регуляції як внутрішнього 

життя, так і відносин між народами, що 

потребують діалогу. 

Аналіз останніх досліджень. Вивчення 

електронної комунікації тільки починається, 

проте вже намічені певні напрямки в розгляді 

характеристик комп'ютерного дискурсу (роботи 

Е. Брейді, О.Г. Буторіної, Е.Н. Ширяєва, Дж. 

Барбатсіс, П. Ліпперт, М. Феган, К. Хансен, Е. 

Лейн, Е. Лолі і ін.) (Данилюк, 2012; Шукало, 

2014), в дослідженні комп'ютерного жаргону 

(О.І. Єрмакова, О.А. Кармизова, П.В. Ліхолітов, 

Е. В. Лушнікова, Е. І. Шейгал) (Керпатенко, 

2009; Шукало, 2008). Міжкультурна комуніка-

ція в межах комп’ютерного дискурсу становить 

предмет дослідження наукових праць Д. 

Кристал, С. Урайт, С. Ґеррінг, Н. Г. Асмус, О. М. 

Єлькіна, О. В. Лутовінова та ін. (Лутовинова, 

2009; Crystal, 2004). В більшості робіт дослід-

женню піддаються лише окремі особливості вір-

туального дискурсу, проблема функціонування 

мови в новому комунікативному просторі так і 

залишається невирішеною. 

Мета статті полягає у встановленні харак-

терних ознак інтернет-комунікації шляхом вив-

чення лінгво-стилістичних та лексико-грама-

тичних особливостей німецькомовного 

інтернет-дискурсу.  

Виклад основного матеріалу. Інтернет-

простір характеризується постійним зростан-

ням кількості комунікантів, розширенням тех-

нічних можливостей для комунікації, виник-

ненням нових жанрів і модернізацією існую-

чих. Віртуальна комунікація являє собою мов-

ну й мовленнєву взаємодію між суб’єктами за 

допомогою Iнтернету(Асмус, 2005, c. 265). Під 

час віртуальної комунікації утворюється особ-

лива модель реальності. Ця реальність характе-

ризується “ефектом присутності людини в ній і 

дозволяє взаємодіяти з реальними і уявлювани-

ми об’єктами”(Гусєва, 2013, с. 109). Блогосфе-

ра постає одним з найбільш розвинутих ареалів 

комунікативного інтернет-простору (Елькина, 

2013, c. 28). 

Поняття дискурсу тлумачать по-різному: як 

когнітивний процес, пов'язаний із формуван-

ням мовленнєвої поведінки; як послідовність 

взаємопов’язаних висловлювань, об’єднаних 

спільністю цільового завдання; як засіб бесіди 

та мислення, які, як і жанри, можуть ставати 

ритуалізованими; як мовленнєве утворення, 

одиниця вищого, ніж речення, рівня; як форма 
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мовленнєвого спілкування, яка передбачає 

взаємозв’язок між мовцем та слухачем, як 

соціолінгвістична структура, яка створюється 

адресатом у конкретній комунікативній, 

соціальній та прагматичній ситуаціях; його 

визначають через текст або текст через нього 

(Ульянченко, 2011). 

Комунікативний дискурс – текст, що містить 

взаємозалежні роздуми кількох суб’єктів. Що 

стосується дискурсивності, то це логічно 

обумовлена думка, тобто суворий перехід від 

одного твердження до іншого, що 

прослідковується у мисленні за допомогою 

логічних правил, що має за мету послідовне і 

систематичне розгортання думки. 

Особливості мови у блогах зумовлені його 

жанровою специфікою: технічний аспект, 

асинхронна діалогічність, інтертекстуальність, 

візуальність, публічність та автентичність. 

Більшість блог-платформ надають користувачам 

повну свободу висловлювання, певного 

регламентування зазнають блоги медійних 

ресурсів та організацій, зокрема у жанрі посту, 

жанр коментарів залишається неформалізованим 

у будь-яких блогах. Саме тому тексти блогів 

демонструють природність та наближеність до 

розмовної сучасної мови, а також 

персоніфікований стиль (Полякова, 2018). 

Розглядаючи комп’ютерний дискурс в 

текстуальному аспекті, можна виділити в ньому: 

синтаксичні характеристики, які зводяться перш 

за все до моделей усного розмовного стилю та 

прагматичні характеристики, які визначають 

тональність комп’ютерного дискурсу. Важливою 

характеристикою комп’ютерного дискурсу є 

наявність різних типів питань, використання 

еліптичних речень, метою яких є скорочення 

дистанції спілкування та надання йому виразної 

емоційності. На синтаксичному рівні можна 

спостерігати певний аграматизм, тяжіння до 

простих речень та стилістично-навантажених 

структур, а це окличні речення, еліпси, повтори, 

паралелізм, спонукальні конструкції, вставні 

одиниці, риторичні запитання. Хоча у медійних 

блогах автори синтезують нейтрально-

стилістичні та експресивно-емоційні елементи, 

відповідаючи усій синтаксичній складності 

літературної мови (Матковська, 2015, с. 128). 

З одного боку, Інтернет-користувачі часто 

звертаються до персоніфікації: der Computer 

entdeckt, erkennt den Fehler, antwortet auf die 

Fragen; der Computer spinnt; das Internet ist 

kreativ, hip, jung und dynamisch. 

З іншого боку, людські дії позначаються за 

допомогою комп'ютерних термінів: einen 

Gedanken abspeichern, etwas aus dem Gedächtnis 

löschen, Information auf dem inneren Computer 

speichern, Datenins Gedächtnis downloaden. 

Особливості мови у блогах зумовлені його 

жанровою специфікою: технічний аспект, 

асинхронна діалогічність, інтертекстуальність, 

візуальність, публічність та автентичність. 

Більшість блог-платформ надають користува-

чам повну свободу висловлювання, проте пев-

ного регламентування зазнають блоги медій-

них ресурсів та організацій, зокрема у жанрі 

посту, жанр коментарів залишається неформа-

лізованим у будь-яких блогах. Саме тому текс-

ти блогів демонструють природність та набли-

женість до розмовної сучасної мови, а також 

мають персоніфікований стиль (Матковська, 

2015, с. 130). 

Словотворчий і морфологічний рівень 

1. Акроніми: 

BSE – Bin so einsam - Мені так самотньо 

HAHU – Habe Hunger - Я голодний 

2. Абревіатури з використанням великих і 

малих літер: 

DaM – Denk an mich - Згадуй про мене 

GuK – Gruss und Kuss – Цілую і обіймаю 

3. Абревіатури з використанням малих літер: 

akla – Alles klar? Все зрозуміло (ясно)? 

bb – bis bald - До скорого! 

4. Абревіатури з використанням літер і цифр: 

gn8 – Gute Nacht - Добраніч! 

ko20mispa – komme 20 Minuten später - 

Прийду на 20 хвилин пізніше 

5. Слогові абревіатури: Schiri 

(Schiedsrichter), Schupo (Schutzpolizei), Mofa 

(Motorfahrzeug), Gewi (Gesellschaftswissenschaft). 

6. Контрактури: 

6.а. ініціальні слова: Midi(kleid), Maxi(rock), 

Assi(stent), Hasch(isch), Disko(thek), Demo(nstration) 

6.б. фінальні контрактури: (Antibaby)pille, 

(Motor)roller, (Amery)kanische, (Atom)bombe 

7. Асиміляція: wars, isn, aufm, aufn, aufs, 

haste, bissu 

8. Редукція: müssn, sehn, grade, supa, wieda, leida 

Лексичний рівень 

1. Англіцизми: 

1.а Інтернаціоналізми: Internet (англ.) – 

Internet (нім.) – Інтернет (укр.), а також Byte, 

Chat, E-Mail, Hacker 
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1.б. Непохідні: Byte, Chat, Click, File, Freak, 

Icon, Nerd 

1.в. Похідні: 

 Абревіації: 

o префіксальні запозичення: downloaden, 

telelearning, teleworking, update, upgraden, uploaden 

o суфіксальні запозичення: browser, 

provider, scanner, server, surfer, user 

o запозичення -композити: двокомпонентні: 

Bookmark, Chatroom, Cyberspace, Homebanking 

o запозичення-абревіатури: Скорочення: 

Messi ( Message), Pic (Picture), Link (Hyperlink) 

 ініциальні скорочення: AR (Augmented 

Reality), HTML (Hyper Text Markup Language) 

 буквенно- цифрові абревіатури: 2U (to 

you), f2f (face to face) 

 складно скорочені слова: Digicash, E-

Banking, E-Society, i-Homepage 

 зрощення: Dataholic (data + alcoholic), 

Edutainment (education + entertainment), Cybrarian 

Webrarian (cyberspace/ web + librarian), Digiterati 

(digital + literati), Infonaut (information + 

cosmonaut), Wreader (writer + reader) 

У німецькомовних чатах часто зустрічаються 

запозичення із англійської мови: D.I.Y. – Do it 

yourself; LOL – Laughing out loud; CU! – See you!; 

CYA – See you all; S.O.L. – Shit of luck. 

Тому можна зазначити, що особливості 

інтернет-спілкування на лексичному рівні 

характеризуються в основному акронімами, 

створеними в інтернеті та неологізмами, 

активне вживання яких відбувається не тільки 

в областях, що мають відношення до комп'ютера. 

У текстуальному аспекті дискурс має специ-

фічні характеристики, які визначають його 

тональність. До них можна віднести: наявність 

різних типів питань, використання еліптичних 

речень, пропуски дієслів зв'язок, відсутність 

апострофа, графічні засоби (Ульянченко, 2011). 

Висновки. Комп’ютерний дискурс 

відрізняється від інших видів дискурсу наявністю 

спеціальної лексики. Граматичні та лексичні 

особливості інтернет-комунікації обумовлені 

вираженням емоцій і оцінок, тязі до 

використання експресивної графіки, лексики і 

синтаксису. в інтернет-комунікації активно 

використовуються скорочення та абревіатури. 

Причиною використання скорочень є прагнення 

користувачів соціальних мереж висловити ту чи 

іншу думку в максимально короткій і при цьому 

незвичайній формі, а також прагненні висловити 

своє симпатію або, навпаки, антипатію до об'єкту 

уваги, максимально оригінально, тим самим, 

домагаючись любові з його боку або ж готовності 

протистояти, довести власну правоту, тощо. 
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Ващук Ю.А. 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ДИСКУРСА 

В статье определены виды лингвистических новообразований, которые применяются в социальных сетях. Характерной 

чертой виртуального дискурса является насыщенность аббревиатурами, которые могут использоваться даже для 

обозначения целых предложений. В компьютерных текстах используются специфические формы сокращений: замена 

слова или его части омонимическими по звучанию наименованием буквы или цифры. Такие сокращения выполняют 

определенные функции: помогают сэкономить время пребывания в сети, повышают экспрессивность текста. В работе 

показано, что компьютерный дискурс имеет графические особенности, которые делают его непохожим на другие, это в 

основном различные виды аббревиатур. В статье также проанализированы основные структурные и функциональные 

характеристики лингвистических новообразований и особенности их применения. 

Ключевые слова: компьютерный дискурс, интернет-пространство, виртуальная коммуникация, лексический и 

грамматический уровни общения, аббревиатуры. 

 

Vashchuk Y. 

LEXICO-GRAMMATIC FEATURES OF GERMAN-LANGUAGE COMPUTER DISCOURSE 

The article defines the types of linguistic neoplasms that are used in social networks. A virtual discourse characteristic feature 

is the abundance of abbreviations that can even be used to denote whole sentences. Specific forms of abbreviations are used in 

computer texts: replacing a word or its part with a homonymous sounding by the name of a letter or number. Such abbreviations 

perform certain functions: they help save time spent in the network, increase the expressiveness of the text. The paper shows 

that computer discourse has graphic features that make it different from others, mainly it is different types of abbreviations. The 

article also analyzes the main structural and functional characteristics of linguistic neoplasms and features of their application. 

Key words: computer discourse, Internet space, virtual communication, lexical and grammatical levels of communication, abbreviations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


