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речення і вкладає в них величезну кількість інформації, при цьому ще й 

заманюючи їх у те чи інше місце. 

Отже, особливості Інтернету дозволяють користувачеві експери-

ментувати з власною ідентичністю, створюючи «віртуальні особистос-

ті», що відрізняються і від персоналії користувача, і від його реальної 

самопрезентації. У складі мотиваційних причин створення «віртуальних 

особистостей» насамперед виділяються так звані «пошукові причини» – 

бажання випробувати новий досвід, що виявляється як певна самостійна 

цінність. 
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СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ ЯК ТИП ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Сучасний світ характеризується стрімким розвитком комунікацій-

них технологій та підвищенням ролі мобільної Інтернет-комунікації, ко-

тра представляє технічно опосередковану індивідуальну, групову або 

масову комунікацію й реалізується задопомогою портативних приладів 

безпровідним способом.  

Преса, радіо, телебачення, виникли у зв'язку з певними потребами 

суспільства, обслуговує окрему сферу його життя і тому набуває особ-

ливостей мовної репрезентації. Мобільний зв'язок, що є засобом комуні-

кації, можна порівняти, з одного боку, із засобами масової комунікації 

(друк, радіо, телебачення), з іншого, із засобами індивідуальної комуні-

кації (наприклад, зі стаціонарною телефонною мережею. Технічний 

процес відкриває нові кордони для спілкування, яке сьогодні все часті-

шевідбувається у віртуальному просторі. 

Смс-повідомлення від англ. SMS (Short Text Message) виступають 

альтернативою безпосередній та телефонній комунікації: смс-

повідомлення використовують при неможливості здійснити або бажанні 

уникнути безпосереднього контакту або телефонної бесіди з адресатом 

комунікації. Приватний характер смс-повідомлень, що якісно відрізняє 

їх від телефонної розмови, забезпечує конфіденційність комунікації – 

зміст повідомлення є відомим лише партнерам комунікації. 

На рівні масової комунікації короткі повідомлення представлені у 

формі смс-реклами, смс-ігор та смс-інформаційних служб: новин, ре-

зультатів футбольних матчів, біржових курсів, гороскопів і т. д. Але 



23 

 

найпоширенішою є смс-служба у міжперсональній комунікації 

(interpersonale Kommunikation), що користується широкою популярністю 

серед людей різного віку, різних національностей та різногосоціального 

статусу і зайняла чільне місце у їхньому повсякденному житті. 

Смс-повідомлення використовуються для різних цілей, таких як: 

домовленість про зустріч, запит інформації, розповідь останніх новин, 

або щоб просто сказати привіт і т. д. Смс-комунікація надає також мож-

ливість міжперсональної підтримки, коли при відчутті нудьги або страху 

через відправлення смс-повідомлення покращується настрій. 

Новий засіб комунікації викликав особливий інтерес у молоді, от-

же її вплив на свідомість особистості ігнорувати не можна. Дослідження 

присвячене питанню смс-комунікації на українському грунті, що дозво-

лить простежити мовні характеристики текстових повідомлень. Здебі-

льшого вони являють собою нетрансформований усно-розмовний текст з 

наявністю алогічності, невиправданих повторів, різних помилок (орфог-

рафічних, пунктуаційних, граматичних, стилістичних).  

Отже, окремим та важливим аспектом розвитку смс-повідомлень є 

їх вплив на стандартну мову, що представляє інтерес для лінгвістики. 

Активність, орієнтованість на живе, невимушене спілкування сприяють 

змінам у нормах літературної мови у напрямку її лібералізації та поро-

джують сумніви в непорушності й обов'язковості дотримання літератур-

них норм, через що деякі мовознавці говорять пронегативний вплив са-

мих смс-повідомлень. 
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ПОХОДЖЕННЯ ПАРЕМІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Українська пареміологія є органічною частиною слов’янської і 

світової премудрості, віддзеркаленням етнічних цінностей та ідеалів 

української спільноти. На сучасному етапі чітко окреслюється її пред-

мет, об’єкт і завдання, скеровані передусім на дослідження паремій, що 

утворюють паремійний корпус української мови. Актуальність цієї теми 

визначається необхідністю наукового дослідження й розв’язання питан-

ня походження паремій. Ґрунтовне вивчення одиниць пареміології спри-

яє виявленню специфічних рис української нації, зумовлених системою 
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