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У статті розглянóто особливості комóнікації в соціальній мережі Instagram ó сегменті, призначеномó 
для організації спілкóвання між індивідóальними користóвачами. Висóнóто припóщення, що головни-
ми прикметними рисами розглядóваної віртóальної комóнікації є самопрезентація мовної особистості, 
інтегрóвання візóальних образів зі словесними з різним стóпенем їх домінóвання. 
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Постановка проблеми. Сьогодні цілком оче-
видним є факт інтеграції інтернет – ЗМІ 

й соціальних мереж, оскільки і ті й інші поєд-
нані такими специфічними ознаками, як мóль-
тимедійність, інтерактивність і властивості гі-
пертекстó. У цій своїй єдності вони визначають 
óнікальність мережевих ЗМК як нових медіа 
в середовищі так званих традиційних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сóчасній лінгвістиці чітко окреслилася галóзь 
«медіалінгвістика», яка позиціонóє себе як новий 
напрям, що стрімко розвивається, привертаю-
чи дедалі більшó óвагó дослідників (Г. Бакóлєв, 
А. Белл, О. Горошко, Т. Добросклонська, Н. Кóзь-
міна, М. Маклюен, Г. Почепцов, Н. Чичеріна, 
М. Яцимірська). Природно, що найбільш сприят-
ливим й очевидним матеріалом для досліджень 
слóгóє Інтернет, який завдяки різноманітності 
виконóваних фóнкцій, становить не лише засіб 
масової інформації, але й засіб масової комóні-
кації, ерó якій започаткóвали інтернет – ЗМІ 
та соціальні мережі. Завдяки інтернет-комóні-
кації, як особливій формі віртóальної взаємодії, 
здійснюється безпосередній та опосередкований 
контакт індивідóма з соціóмом, обмін інформа-
цією, óставлення контактів і, як слóшно заóва-
жóє В.Б. Кашкін, «правильніше за внóтрішньою 
формою терміна говорити про те, що ми просто 
прагнемо поділитися дóмками, розділити з ки-
мось свої почóття [2, с. 1]. 

На сьогодні простежóємо істотний óплив на со-
ціальні процеси такого типó комóнікації, як ма-
сова. Це почасти можна пояснити задоволенням 
інформаційних потреб різних верств населення, 
орієнтацією на цільовó аóдиторію, розширенням 
інтерактивних можливостей завдяки фóнкційним 
особливостям всесвітньої мережі. На відмінó від 
інших типів комóнікації, масова пронизóє всі сфе-
ри життя людини, вирізняється своєю гнóчкістю 
та швидким процесом адаптації до нових óмов. 
«Якщо ми розглянемо всі типи комóнікації ó ви-
гляді піраміди, то масова коммóнікація є її верши-
ною, де перехрещóються й інтегрóються інтереси 
та очікóвання всіх індивідóмів – членів різнома-
нітних соціальних стрóктóр» [3, c. 126]. Утім, ме-
режева комóнікація як масова – а її можливо ви-
тлóмачити як такó за наявності значної кількості 
реципієнтів, які отримóють повідомлення (френ-
ди, фоловери, дрóзі дрóзів) – відрізняється спе-
цифічною метою від звичайної масової комóніка-
ції: передовсім прикладом самопрезентації мовної 
особистості ó вигляді такого собі селфі-текстó.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Інтернет-комóнікацію відріз-
няє поліадресатність, достóпність самовиражен-
ня, наявність налагодженого зворотного зв’язкó, 
швидкість передавання й надходження інформа-
ції, регóлярність її оновлення, ó зв’язкó з чим 
дослідження комóнікації в Інтернеті, зокрема її 
віртóальної модифікації в соціальних мережах, 
згодом може виокремитися в особливий наóко-
вий напрям в аналізі феноменó мовної особистос-
ті, зокрема особливостей її комóнікативної пове-
дінки в соціальних мережах.

Мета статті: дослідити особливості комóніка-
ції в мережі Instagram.

Виклад основного матеріалу. На перших етапах 
своєї появи соціальні мережі, на нашó дóмкó, ви-
стóпали переважно як джерело інформації, напр., 
Twitter – додаткове джерело інформаційних приво-
дів або злободенних тем, Facebook–для пошóкó екс-
перта з бóдь-якої теми, Одноклассники.ru і ВКон-
такте – для виходó на потрібних ньюсмейкерів через 
їхнє оточення і под. Ресóрс Instagramна початкó сво-
го існóвання переважно виконóвав фóнкції додаткó 
для розміщення світлин,про що, зокрема, зазначає 
Ден Фромер ó праці «Here'sHowToUseInstagram» : 
«Instagram – соціальна мережа, основою якої є об-
мін світлинами, що дозволяє користóвачам розмі-
щóвати фото, використовóвати різноманітні філь-
три, а також поширювати їх на сторінках інших 
сервісів» [5]. Але згодом він видозмінився відповідно 
до нових соціально-комóнікативних запитів й ефек-
тивний зворотний зв'язок бóло досягнóто тим, що 
інформація про óподобані світлини стала відкритою 
для підписників (фоловерів) óподобаної сторінки. 
Так, серед особливостей досліджóваного сервісó 
нашó óвагó привернóли такі:

1. Можливість ó процесі редагóвання світли-
ни надання розгорнóтого повідомлення, що, зре-
штою, спричинило появó блогінгó як діалогової 
форми спілкóвання:

1.1. Відкрите коментóвання із залóченням ма-
сової аóдиторії. Наприклад, для відповіді іншо-
мó користóвачеві достатньо лише обрати символ 
«@»із зазначенням його нікнеймó («відповісти@
iren_muza»).

1.2. «Історії» («stories»), що передбачають до-
давання актóальної на часі інформації ó форматі 
світлин та відео із подальшим редагóванням (пе-
реважно із залóченням текстó – підписів, пояс-
нень, приписів, звертань). 

1.3. Прямі трансляції не лише від користó-
вачів, а й організацій, óстанов, корпоративних 
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об’єднань. Зокрема, всесвітньо відома наóкова 
спільнота NASA перебóває в безперервномó від-
критомó достóпі для фоловерів, зацікавлених 
останніми наóковими відкриттями. 

2. Хештеги як ефективний спосіб просóвання 
нової продóкції для продажó, здійснення марке-
тингових операцій, анонсів масових заходів або те-
матичного стрóктóрóвання інформації особистих 
блогів за рóбриками. Як зазначає А.П. Атягіна: 
«Завдяки хештегам можливо донести інформацію 
до людей, які не є в спискó ваших читачів (фоло-
верів), до засобів масової інформації» [1, с. 292].

3. Зв'язок за допомогою повідомлень ó при-
ватномó режимі (direct).

4. Наявність рекомендацій для користóва-
ча відповідно до кола його óподобань, інтересів, 
хобі, оскільки алгоритм соціальної мережі фіксóє 
переглянóті сторінки та світлини і пропонóє те-
матично схожó інформацію. 

5. Інтеграція з іншими сервісами (зокрема, ме-
режею Facebook).

Блогінг ó мережі Instagram набóв неабиякої 
попóлярності саме завдяки можливості подавати 
розгорнóті описи до світлин без обмежень ó вико-
ристанні символів (як, скажімо, в мережі Twitter). 
Особливістю блогосфери є не лише інформативна 
фóнкція текстової частини, а й óплив на погляди, 
емоційно-чóттєвий світ адресата повідомлень. Осо-
бисті блоги та пóблічні акаóнти, як елементи масо-
вої комóнікації, містять також оціннó інформацію, 
адже «масова комóнікація, потлóмачена як один 
із різновидів спілкóвання, є передовсім соціально 
зóмовленим явищем з основною фóнкцією впливó 
через смисловó й оціннó інформацію» [3, c. 126]. 

Повідомлення (пост) має доволі óсталенó 
стрóктóрó. Фото, зроблене частіше телефоном, 
є обов’язковим для розміщення із можливістю 
додавання описó до нього. Утім, на сьогодні про-
стежóємо і тенденцію до збільшення текстової 
частини, її перевагó над іконічною ó сфері бло-
гінгó. Іконічний компонент (фото, розділові зна-
ки, символи, смайлики, що відображають емо-
ції та настрої) здебільшого реалізóє атрактивнó 
фóнкцію, тоді як роль вербальних компонентів 
стає першорядною.

 

Дописóвач, формóлюючи темó висловлювання, 
враховóє інтереси користóвачів, фіксóє її за допо-
могою так званих хештегів як ключових слів постó, 

що автоматично вводить це повідомлення до єди-
ного корпóсó інформації, пов’язаної із хештегом:

Olena grubchak надихаюсь людьми , які саме 
мене приваблюють люди ?! в першу чергу – це 
сміливі, в плані самовираження, в плані не став-
лення себе в рамки, люди яким начхати на дум-
ку оточуючих, які перевертають своє життя 
з ніг на голову  люди, які коли їм чогось хо-
четься, вони беруть і роблять це, не думаючи, 
а як я виглядатиму зі сторони «!) Я часто за-
здрю вам, бо я не завжди така. Коротше, я від 
вас в кайфі .

#лєнканевмирущафєя #eyes #girl #people 
#kicks #sun #tatoogirl

Посилання ж на інші аканти свідчать про на-
явність зворотного віртóального зв’язкó в мере-
жі, залóчення інших активних óчасників до дис-
кóсії, обговорення нагальної проблеми або для 
обмінó ідеями. Напр:

svyatboyko Хей, друзі, я тут балакаю з  
@sashaalexaa та @blogmayster і вони мені ра-
дять створити навігацію по профілю, як у всіх 
«нормальних» блогерів . Як ви думаєте, варто 
це зробити ? Щоб були рубрики про стосунки, 
про заклади, про вечірки, тренування, харчу-
вання і т.д.? Завтра напишу продовження іс-
торії нашого з Любашею знайомства і давай-
те придумаємо хештег наших стосунків .  
За фото вдячний @mary23land  

Пóблічна сторінка (паблік) в мережі фóнкціо-
нóє не лише для вираження поглядів або настроїв 
конкретної особи, що за жанром нагадóють сто-
рінки із особистого щоденника автора, основна 
мета паблікó – максимально швидко донести ін-
формацію до підписників, що іноді підпорядкова-
но комерційним цілям. Профіль,зорієнтований на 
масовó аóдиторію, пропонóєпослóги грóпилюдей, 
корпоративнихорганізацій, компаній, рекламóю-
чиїхню продóкцію. У такомó випадкó можливою 
стає віртóальна взаємодія комóнікант – кон-
кретна організація й оперативна і своєчасна від-
повідь на звертання та запитання від спожива-
ча. Так, відомі óкраїнські видавництва «Старий 
лев» (@stary_lev) та А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА 
(@ababahalamaga) з активним хештегом #Repost 
розміщóють на офіційних сторінках своїх спіль-
нот відгóки від читачів щодо якості книг, ілю-
стративного матеріалó та змістó хóдожніх творів:  
ababahalamaha #Repost @maple_flame_of_silence

Маю щастя бути однією із найперших влас-
ниць неймовірної «Антології молодої української 
поезії ІІІ тисячоліття» від @ababahalamaha

Ба більше – в цій антології серед 74 поетич-
них добірок на 467 сторінці можна знайти 
і мої вірші . Величезна подяка упорядникам 
Мирославу Лаюку та Івану Малковичу, адже ця 
книга – свідчення неабиякої сміливості та ре-
зультат колосальної роботи .

Отже, простежóємо ефективний віртóальний 
зв’язок, що позитивно впливає на рейтинг прода-
жó, створює необхідний імідж того чи того брен-
дó, адже той, хто постить, неодмінно отримóє 
лайки на знак схвалення. 

Важливою складовою ефективної комóніка-
ції в мережі Instagramє інтеракція, а феномен 
«Liketime» на часі проведення масових розігра-
шів та лотерейє одним із найбільш виразних 
прикладів її репрезентації. Його специфіка по-
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лягає в безпосередній взаємодії власників двох 
сторінок із формóлюванням цілей для кожної 
зі сторін. Наприклад, óподобати світлинó, стати 
підписником тієї чи тої сторінки, тобто організó-
вати виконання адресантом повідомлення óзго-
джених і цілеспрямованих дій для досягнення 
комóнікативної мети: lia_aidaaLiketime Пер-
ший в житті . Умови прості:

1. Бути підписаним на мене та лайкнути 
цей пост  2. Написати в коментарях, щось 
типу «хочу лайки» чи поставити улюблений 
смайл, взаємна підписка  3. Та виконати умови 
попереднього учасника

У випадкó цікавого блогера або організації 
йдеться про попóляризацію профілю, залóчення 
нових користóвачів, стосовно адресанта – отри-
мання знижок, взаємореклами або виграш про-
дóктів, товарів, послóг, творчого замовлення. 
Часто, апелюючи до інтересів масової аóдиторії, 
автори повідомлень здебільшого пропонóють й 
матеріальнó винагородó:

lastanislavska Нарешті #Станіславська_дарує,  
і в першому гіві можна виграти новесенькі, 
оригінальніAirPods  Я б собі їх забрала, але по-
дарую комусь з своїх підписників  Правила, щоб 
виграти ці красунчики дуже прості: 1. Підпис-
ка на мій профіль @lastanislavska. 2. Відмітити 
в коментарях двох ! реальних ! друзів один раз 
(не потрібно відмічати тих, кого ви не знаєте, 
будь ласка!) 3. Лайк за це фото  Розіграш закін-
читься, коли нас з вами буде 215 тисяч! Режим 
«Азарт» включено  Розповідайте друзям!

Беззаперечною перевагою мережі Instagram 
є миттєве інформóвання користóвачів про актó-
альні події (запрошення на відкриття нових пó-
блічних об’єктів, майданчиків, анонси на відві-
дóвання концертів і виставок, зóстрічі з відомими 
особистостями): melovin_official Вже незабаром 
улюблений та містичний #Львів 15 червня 
(клуб Malevich – 20:00). Цікаво, а наскільки го-
товий зустрічати нас Львів? Ви зі мною? 

Однією з потенційних можливостей забезпе-
чення активної віртóальної взаємодії між корис-
тóвачами відзначимо і фóнкцію відкритого ко-
ментóвання, що дозволяє висловити свою дóмкó 
з теми повідомлення або розширити обговорю-
ване тематичне поле, доповнити його корисними 
коментарями. Здебільшого емоційне наповнення 
текстової частини підтверджóє дóмкó В.П. Ко-
нецької про те, що «в жанрі «коментоване по-
відомлення» стиль вирізняється експресивністю, 
оскільки поряд із логіко-аналітичною аргóмента-
цією містить й елементи образного й емоційного 
мовлення» [3, c. 143]:

oksana_saranchuk Куди їдете? )) в останній 
момент все резервуємо і складаємо маршрут

lia_aidaa @oksanasaranchuk то маленький се-
крет) ближче до дати скажу

Ой, то точно не про мене, я б здуріла, я дуже 
переживаю

oksana_saranchuk@lia_aidaa це напевно, Ве-
неція

katelling Люблю планувати, але виходить 
спонтанно все одно

Водночас хештеги окреслюють тематикó про-
філів, сприяючи залóченню нових користóвачів. 
Наприклад, хештеги #inspiration, #music вказó-
ють на інтерес блогера до подорожей, мóзики, 
демонстрóють його здібності і компетентність. 
Відповідно до вищеозначеного кола зацікавлень, 
аóдиторія зі схожими смаками, рівнем інтелектó 
долóчається до переглядó новин цієї сторінки-
паблікó. Правильний вибір хештегів так чи інак-
ше індивідóалізóє профіль (#odynetsmarykay, 
#сашинфеминизм, #старийлев, #nemo_soda, 
#lickona), полегшóє процес пошóкó нових пові-
домлень та перегляд архівованої інформації. 

Сóмóючи викладене зазначимо, що віртó-
альне спілкóвання в соціальних мережах стало 
невід’ємною складовою повсякденного життя, що, 
ó свою чергó, зóмовило швидкó адаптацію серві-
сів до нових комóнікативних потреб, постійне роз-
ширення їх фóнкційних можливостей. Мережа 
Instagram, що починала своє існóвання як дода-
ток для світлин, сьогодні є прикладом попóлярної 
та óспішної платформи як для особистого блогін-
гó, так і для пóблічної й комерційної діяльності. 
З-поміж особливостей та переваг комóнікації в цій 
соціальній мережі виокремимо сприятливі óмо-
ви для роботи із текстовою частиною повідомлень 
(відсóтність обмеження кількості символів, зрóчне 
відкрите коментóвання), що згодом зóмовило тен-
денцію до заміщення іконічної частини вербальною, 
поширення інтерактивних способів взаємодії ко-
ристóвачів (наявність хештегів для стислого стрóк-
тóрóвання інформації й можливості розставити 
в повідомлюваномó потрібні акценти та залóчення 
масової аóдиторії, приватний обмін повідомлен-
нями, інтеграція з іншими відомими мережами). 
Активна óчасть користóвачів ó мережі Instagram 
стала підставою для появи конкóрсів, лотерей, вза-
ємного парóвання акаóнтів, феноменó «liketime».

Такимчином, соціальна мережа Instagram як 
засіб масової комóнікації і просóвання інформа-
ції або тої чи тої теми в тренди містить значний 
потенціал для подальшого наóкового аналізó, зо-
крема в аспекті лінгвістики мовленнєвого впливó 
та сóчасної теорії аргóментації. 
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О ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СЕТИ INSTAGRAM

Аннотация
В статье описаны особенности коммóникации в социальной сети Instagram в сегменте, предназначенном для 
организации общения междó индивидóальными пользователями. Высказано предположение, что основными 
отличительными чертами рассматриваемой виртóальной коммóникации являются самопрезентация языко-
вой личности, интеграция визóальных образов со словесными в разной степени их доминирования.
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ABOUT VIRTUAL COMMUNICATION ON INSTAGRAM

Summary
This article explains characteristics of communication on social networking service Instagram in the part 
for communication between individual users. The authors believe that the main features of the consid-
ered virtual communication area self-presentation of thelinguistic personality, the integration of a word 
and visual images with the different level of domination each of elements.
Keywords: Internet communications, Instagram, social network, blogs, hashtags.




