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Статтю присвячено вивченню особливостей використання невербальних компонентів комунікації (НВК) у 
англомовних текстах Інтернет новин. Виявлено та проаналізовано НВК, які допомагають реалізувати функцію 
просторових відношень.
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Статья посвящена изучению особенностей использования невербальных компонентов коммуникации (НВК) в 
англоязычных текстах Интернет новостей. Рассмотрены и проанализированы НВК содействующие реализации 
пространственных отношений.
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The article regards the specific use of non verbal elements of communication in English web news texts. Non verbal 
elements of communication responsible for realization of local references have been identified and analysed.
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Розширення сфери лінгвістичних досліджень у цілісній системі комунікативних студій, яке ми можемо сьо-
годні спостерігати, є результатом усвідомлення існування кореляцій між мовою, мовними продуктами та сис-
темами знань і картинами світу. Із введенням у лінгвістичний термінологічний апарат поняття «дискурсу» як 
складного комунікативного явища, «яке включає в себе соціальний контекст, що дає уявлення як про учасників 
комунікації (та їх характеристики), так і про процеси продукування та сприйняття повідомлення» [3, с. 113], 
з’являється необхідність залучати до аналізу різнорівневі комунікативні явища для створення цілісної уяви про 
систему людського спілкування [12, с. 147].

Здійснюючи обмін інформацією із іншими людьми та довколишнім середовищем, людина використовує усі 
наявні у неї канали [9, c. 302]. Поряд із вербальними засобами комунікації, які донедавна були єдиним об’єктом 
дослідження традиційної лінгвістики, важливу роль у спілкуванні відіграють так звані невербальні засоби. Зна-
чний внесок у дослідження власне невербальних засобів комунікації було зроблено низкою вітчизняних та за-
рубіжних учених (Рей Бердвістел [14], Джон Лайонз [16], Едвард Холл [15], Геннадій Колшанський [6], Григорій 
Крейдлін [7], Ілля Горєлов [2], Ніна Мечковська [8] та ін). Попри певні неузгодження щодо термінології, класи-
фікації та оцінювання ролі НВК [невербальних компонентів комунікації] у процесі спілкування, учені сходяться 
на думці, що комунікацію доцільно розглядати як єдине за природою системне утворення, функціонування якого 
передбачає збалансоване використання як вербально, так і невербально означених комунікативних компонентів 
[12, c. 153].

Дослідження невербальних компонентів комунікації відкривають перспективи їх більш ефективного викорис-
тання для створення прагматично успішних дискурсів передусім з допомогою засобів масового впливу таких як 
преса, радіо, телебачення, Інтернет; тим більше, що технічні можливості сучасних ЗМІ дозволяють використан-
ня різноманітних способів презентації та каналів передачі інформації, наприклад звуку, відеоряду, фотографій, 
схем, карт тощо. «Текст обростає новими можливостями, і якщо раніше він був лише фіксацією на папері слова, 
яке звучить, то зараз це і слово, яке звучить, і зорове зображення, і, звичайно, графіка» [5, c. 3].

Метою даної праці є розгляд тих форм НВК, які використовуються у інформаційних повідомленнях на веб 
сторінках інформаційних агентств в мережі Інтернет та, зокрема, вивчення їх ролі у формуванні просторового 
каркасу текстів новин. Об’єктом аналізу даного дослідження стала добірка із 60 веб сторінок із інформаційни-
ми повідомленнями на веб сайтах британської корпорації ВВС, Інтернет порталу Yahoo News та американської 
компанії CNN. Значна частина НВК, які можна спостерігати на сторінках Інтернет новин несуть складне функ-
ціональне навантаження, однак, ми розглядали лише їхню роль у забезпеченні орієнтації реципієнта щодо місця 
події, висвітленої у тексті новин на конкретній веб сторінці, а також місцезнаходження та можливості доступу 
до текстів у веб просторі.

Аналіз джерел. До невербальних компонентів комунікації відносять будьякі знаки немовного характеру, 
що є інформаційно релевантними під час комунікативного акту. «Мовлення – основний, але не єдиний спосіб 
спілкування. Люди обмінюються інформацією за допомогою багатьох інших засобів – жестів, міміки, постав тіла, 
одягу, зачісок, запахів, навіть предметів, які їх оточують» [1, c. 58]. Існує велика кількість класифікацій НВК за 
різноманітними принципами та ознаками, однак обсяг даної роботи не передбачає їх детального розгляду. Зна-
чна кількість класифікацій базуються на фізичній природі знака або ж за каналом сенсорного сприйняття його 
людиною. Так, наприклад, Ф. С. Бацевич пропонує поділ невербальних компонентів спілкування на 5 типів: а) 
акустичні, б) оптичні, в) тактильнокінестетичні, г) ольфакторні, та д) темпоральні (час, що є значущим для спіл-
кування: очікування, паузи тощо) [1, c. 60].

За своєю фізичною природою та технічними можливостями інформаційні Інтернет повідомлення можуть по-
слуговуватися лише оптичними та звуковими знаками і кодами. На думку дослідниці медіа текстів Т. Добросклон-
ської «більшості текстів новин у Інтернеті властиві форматні ознаки, характерні для друкованих інформаційних 
текстів» [4, c. 79], отже, логічно, що й НВК, які використовуються для підсилення або підтвердження вербальної 
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інформації повинні мати візуальний або графічний характер. До таких компонентів комунікації відносимо фото-
графії, географічні карти, графіки, схеми, таблиці, малюнки, а також шрифти, підкреслення, виділення кольором, 
розміром, капіталізацію вербальних фрагментів тексту тощо [11, c. 624]. Усі ці засоби активно використовуються 
творцями інформаційних Інтернет сторінок і несуть відповідне смислове навантаження, на яке читач може усві-
домлено або не усвідомлено реагувати. Загалом частка інформації, що досягає адресата саме через візуальний 
канал на веб сторінках із новинами, достатньо значна, щоб окремо розглянути роль та функції візуальних засобів 
у цьому типі текстів. На думку дослідниці А. Р. Усманової «… зображення … представляє собою більш складний 
та багаторівневий феномен, ніж знак лінгвістичний. Водночас не варто розглядати зображення і вербальний знак 
як антитетичні поняття: вони співіснують у семіотичному континуумі…» [13, c. 293].

Результати дослідження. Засоби просторової референції можна розділити на дві категорії, віднісши до пер-
шої групи засоби, які несуть інформацію про географічну локалізацію подій, висвітлених у повідомленні (регіон, 
місто, адреса тощо), а до другої – засоби, які допомагають здійснювати певні маніпуляції із текстами та іншими 
інформаційними ресурсами у веб просторі з допомогою гіпертексту.

Географічна локалізація подій реалізується з допомогою як вербальних, так і невербальних компонентів. 
Серед невербальних засобів слід відзначити наступні:

Капіталізація усіх літер слів-топонімів: такий прийом застосовується зокрема на сторінках інформаційних 
повідомлень Інтернет порталу Yahoo News. Форматною ознакою їхніх текстів новин є те, що основна частина 
кожного повідомлення починається із назви міста (усі літери слова – великі), де відбулася подія. Наприклад: 
«FORT COLLINS, Colo. (AP) – Hundreds of firefighters worked Thursday to combat a growing blaze that was scorching 
terrain around a scenic canyon in northern Colorado. « Такий прийом є водночас простим і лаконічним, він при-
вертає увагу і позбавляє необхідності розширеного опису місця події.

Фотографії та відео сюжети. Фотографії властива певна документальність, вона підтверджує та ілюструє 
інформацію повідомлення, додаючи елементу емоційності, іноді навіть сенсаційності зазвичай нейтральному 
за стилем тексту. Хоча визначення місця події не є основним завданням фотографій та відео сюжетів, з їх допо-
могою адресат може «впізнавати» певні регіони за характерними рисами ландшафту, відомими архітектурними 
спорудами, елементами одягу людей тощо. Таким чином, зображення ніби засвідчує достовірність інформації 
повідомлення, сприяє формуванню більш повної ментальної картини подій, в тому числі і уявлення про їх місце 
у свідомості адресата.

Карти та знімки місцевості із космосу можна часто зустріти на веб сторінках із новинами, особливо політич-
ними. На відміну від фотографій, ці засоби візуалізації позбавлені емоційного забарвлення; їх мета – зорієнтува-
ти читача щодо місцезнаходження епіцентру подій, описаних у новинах. Карти на веб сторінках новин відрізня-
ються від звичайних географічних мап тим, що на них зображено лише ті топографічні знаки та відзначено лише 
ті населені пункти, які є релевантними до змісту повідомлення. Іноді для підсилення експресії та доповнення 
образу у свідомості адресата на карти або сателітарні знімки накладають фотографії сцен подій, які відбулися у 
тому чи іншому населеному пункті. Такі зображення несуть як інформаційне, так і емоційне навантаження.

Тепер звернемося до невербальних засобів, з допомогою яких користувач Інтернету може ефективно орієн-
туватися, знаходити та переміщувати інформацію у віртуальному просторі на веб сайтах новин. Це, передусім, 
елементи веб дизайну або архітектоніки сайтів інформаційних агентств, зокрема їх послідовність, розмір, яскра-
вість, площа екранного простору, яку вони займають, тощо. «Більш чи менш ефективне сприйняття електро-
нних гіпертекстів залежить від мовного оформлення та дизайну вебсторінки». [10, c. 359]. Архітектоніка сайтів 
Інтернет новин, розглянутих у цьому дослідженні має багато спільного. Викладка новин на домашній сторінці 
здійснюється за трьома основними принципами:

– тематичним – типові рубрики: Business, Sport, Entertainment, Travel, Technology, Science, Environment, Health;
– географічним – це, передусім, стосується політичних новин. Перелік регіонів подається у верхній частині 

сторінки, відразу під логотипом інформаційного агентства. Веб сайт BBC News також пропонує можливість по-
шуку новин у регіонах з допомогою інтерактивної карти – це зображення контурів континентів нашої планети, 
розділене на частини, – наводячи курсор на ту чи іншу частину карти, користувач може перейти на сторінку при-
свячену регіону, який його цікавить;

– рейтинговим – читачам пропонуються колонки «Hot Topics» (CNN) чи «Most Popular» (BBC) з переліком 
найбільш цікавих тем даного часу. Крім того, на домашній сторінці розміщено фотознімки, що ілюструють події 
найактуальніших новин. При цьому розмір зображення прямо пропорційний популярності тої чи іншої новини. 
Актуальність події також можна визначити за розміщенням заголовка повідомлення за принципом згори донизу.

Ще один спосіб пошуку потрібної інформації на веб сайтах новин – вікно news search, у якому користувач 
може через ключові слова перейти до повідомлень, які його цікавлять.

Читаючи текст того чи іншого повідомлення, адресат може скористатися гіперпосиланнями, які мають універ-
сальне для всієї Всесвітньої Павутини позначення – виділення окремих слів чи фраз кольором з підкресленням. Про-
читати інші репортажі про ту ж подію можна за допомогою рубрик «More on the Topic» (BBC), «We Recommend» 
(CNN), «Explore Related Content» (Yahoo News) тощо, які можна знайти під основним текстом внизу сторінки.

Сучасні комунікаційні технології дозволяють користувачеві не лише пасивно сприймати інформацію, але й 
здійснювати з нею певні маніпуляції – ділитися з друзями у соціальних мережах, надсилати електронною по-
штою, зберігати у комп’ютері чи друкувати. Про можливість здійснення таких операцій користувачеві повідо-
млять іконічні знаки «друк», «електронна пошта» або символи соціальних мереж таких як «twitter», «facebook» 
та інші.

Висновки. Здійснений аналіз веб сторінок з новинами та домашніх сторінок інформаційних веб сайтів BBC 
News, CNN, та Yahoo News показав велику кількість різноманітних засобів невербальної комунікації, які допо-
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магають реалізувати функцію просторової референції. Серед них: графічні НВК: виділення кольором, розміром 
шрифту, розміщення елементів вербального тексту, підкреслення, капіталізація тощо; візуальні та аудіовізуальні 
НВК: карти, малюнки, фотографії, відео, та їх складні комбінації; іконічні символи: символіка різних соціальних 
мереж, знаки «друк», «електронна пошта» та ін.; архітектоніка веб сторінок: відповідне розташування усіх скла-
дових поліморфного тексту на екрані з врахуванням площі екранного простору, яку займає кожен з елементів.

Значна частина НВК поєднує декілька функцій, зокрема, несучи інформаційне та емоційне навантаження 
(фото, малюнки, відео). Група невербальних компонентів, що забезпечують переміщення користувача у інфор-
маційному просторі Інтернету, виконує лише одну функцію – просторової референції (у віртуальному просторі) 
і представлена загальновідомими знаками, знайомими не лише читачам Інтернет новин, але усім користувачам 
Всесвітньої Мережі. Дизайн веб сайтів різних інформаційних компаній відрізняє їх серед інших, однак основні 
підходи до розміщення елементів архітектоніки веб сторінки залишаються незмінними, адже в їх основі лежать 
базові принципи систематизації та правильного подання інформації з приверненням уваги до найбільш важливих 
подій, завдяки чому реалізується комунікативна мета повідомлення та авторська (редакторська) прагматика.

В процесі дослідження було також виявлено, що НВК виконують переважно допоміжну роль у реалізації про-
сторової референції у текстах Інтернет новин – просторові (географічні) відношення як правило експлікуються у 
вербальному тексті. З іншого боку, засоби віртуальної просторової або гіпертекстової референції: гіперпосилан-
ня та інша Інтернет символіка носить переважно невербальний характер.

Враховуючи динаміку розвитку інформаційних і комунікаційних технологій та появи можливостей здійснен-
ня впливу на масову аудиторію через все більше число сенсорних каналів, вивчення саме невербальних засобів 
реалізації різних прагматичних установок у поліморфних комунікативних продуктах залишається сьогодні осо-
бливо актуальним та надає широкий простір для подальших лінгвістичних та різноманітних інтердисциплінар-
них досліджень.
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