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“Специфіка актуалізції тролінгу в англомовному  Інтернет-дискурсі: 

когнітивно-прагматичний підхід” 

 

У статті досліджується специфіка актуалізції тролінгу в англомовній мережі 

інтернет, розглядається поняття "тролінгу" як нового мережевого феномену 

сучасності та нового виду комунікативноі ̈практики. Аналізується походження і 

розвиток тролінгу, зазначається, що його поява здебільшого пов’язана з 

мережевою анонімністю. Також у статті обґрунтовується, що цей феномен 

можна розглядати як прояв маніпулятивних стратегій комунікативного впливу. 

Аналізується частотність  випадків тролінгу в англомовній мережі Інтернет 

та відсоткове співвідношення різних   типів тролінгу згідно з  класифікацією 

останніх. 

Ключові слова: інформаціин̆е суспільство, комунікативна діяльність, 

"тролінг", "Інтернет-тролінг", маніпулятивні стратегії комунікативного впливу.  

Постановка проблеми. В свідомості людини природньо присутнє почуття 

загостреного прагнення до дотримання культурної екології, посилене 

зацікавлення особливостями когнітивного механізму дії маніпулятивних 

стратегій, присутнє бажання проникнути в найтонші особливості мовлення, 

прагнення усвідомити логіку життя слова в ньому, що тим більше стосується 

засобів впливу на свідомість людини, особливо таких, як засоби масового 

інформування. 

Вивчення феномену тролінга в Інтернет-дискурсі дедалі більше привертає до 

себе увагу лінгвістів. 



На сьогоднішній день, у зв‘язку з недостатністю теоретичного опрацювання 

проблеми специфіки актуалізації тролінгу в англомовному Інтернет-дискурсі 

тривають наукові дослідження стосовно різних аспектів цього явища. 

Оскільки  інтернет є не тільки технічною можливістю швидкоі ̈ передачі 

інформаціі,̈ але й засобом для віртуальної комунікаціі ̈ індивідів, починаючи з 

1990-х рр., ми спостерігаємо прискорену динаміку розвитку соціальних мереж. 

Вони активно структуруються, профілюються, збільшується чисельність самих 

мереж і іх̈ учасників. Глобальні соціальні мережі об’єднують сьогодні сотні 

мільио̆нів користувачів незалежно від статі, віку, рівня освіти й національноі ̈

приналежності [3, с. 48].  

В інформаціин̆ому суспільстві спілкування в мережі інтернет, у тому числі 

соціальних мережах та Інтернет-форумах, стає активною потребою багатьох 

індивідів, що дозволяє ім̈ ділитися своім̈и проблемами, отримувати поради, 

висловлювати своі ̈думки [2, с. 48].  

Однак формування і розвиток інформаційного суспільства супроводжується 

також поширенням у віртуальній реальності не тільки позитивних, але и ̆

негативних соціальних практик, властивих об’єктивній соціальній реальності, 

що потребують адекватноі ̈наукової інтерпретаціі ̈[1, с. 1981].  

Аналіз актуальних досліджень. Вважається, що першими серед західних 

вчених, хто досить всебічно займається вивченням явища "тролінгу", є Дж. 

Донат, Дж. Гірш та А. Галінський. Певні аспекти проблемного поля цього 

явища також активно досліджуються і вітчизняними вченими. Так, питанням 

комунікативних діи ̆ займаються Н. І. Формановська, Ю. М. Караулов, В. Г. 

Костомаров, Е. М. Верещагін, І. А. Стернін.   С. В. Масленченков досліджує 

субкультуру хакерів, М.С. Рижков аналізує мовні стратегії учасників Інтернет-

дискурсу, А.В. Білозерцев займається аналізом особистісно-орієнтованоі ̈

комунікаціі.̈ І. В. Ксенофонтова розглядає специфіку мережевоі ̈ комунікаціі ̈ в 

умовах анонімності, О. Н. Анкудінова здійснює аналіз специфіки сучасноі ̈

інтернет-комунікаціі ̈ на прикладі соціальних мереж.  Т.Ю. Виноградова 

приділяє увагу специфіці спілкування в Інтернеті. Однак, мережевий "тролінг", 



як одна з самостіин̆их форм комунікативноі ̈ поведінки залишається на дании ̆

момент соціальним явищем мовного вираження, що потребує подальшого 

детальнішого вивчення.  

Метою статті є - на основі аналізу західних та вітчизняних публікацій, 

присвячених дослідженню мережевоі ̈ комунікаціі,̈ розглянути феномен "тро- 

лінгу" як нового виду Інтернет-комунікаціі,̈ вивчити шляхи, засоби, причини 

виникнення тролінгу; проаналізувати його особливості  когнітивно-

прагматичного характеру . А також визначити частотності випадків тролінгу в 

англомовному Інтернет-дискурсі. 

Матеріал дослідження. Матеріалом дослідження слугували всі середовища  

англомовної мережі Інтернет, особлива увага приділялась висвітленню 

складових тих соціально-політичних процесів, які розгортаються у сучасному  

суспільстві. 

Об’єктом дослідження є особливості актуалізації тролінгу як когнітивно-

прагматичного феномену в досліджуваних випадках в межах англомовного 

Інтернет-дискурсу. 

Предметом дослідження є близько ста п’ятдесяти вивчених випадків 

тролінгу в англомовній мережі Інтернет. 

Виклад основного матеріалу. 

Стрімкі темпи розвитку "тролінгу" в комунікативному просторі глобальноі ̈

мережі дозволяють говорити про нього як про потужнии ̆ вид комунікативноі ̈

діяльності, що постійно розвивається.  

Термін "тролінг" походить зі сленгу учасників віртуальних спільнот і не має 

прямого відношення до сфери наукового дискурсу. У дослівному перекладі 

англ. "trolling" означає "ловлю рибу на блешню" [4, с. 135]. За припущенням 

співробітника інституту соціологіі ̈ РАН І. В. Ксенофонтовоі,̈ це слово набуло 

популярності через інше його значення – "тролів" як істот, що згадуються в 

скандинавськоі ̈ міфологіі.̈ Міфологічні істоти тролі, особливо в дитячих 

оповіданнях, зображуються як потворні, неприємні істоти, створені для 

заподіяння шкоди і скоєння зла [5]. У багатьох епізодах підкреслюється 



неприязнь тролів до сторонніх осіб у межах місць іх̈нього проживання, 

особливо до тих, хто збирався порушити іх̈ній спокій.  

Відтак, розгляд поняття "тролінгу" доцільно розпочати з поняття ко- 

мунікативноі ̈діяльності як системи дій, що послідовно розгортаються, кожна з 

яких спрямована на вирішення приватного завдання і може бути розглянута як 

певний "крок" у досягненні мети спілкування [4, с. 135].  

Комунікативна поведінка – це поведінка (вербальна і супроводжуюча ії ̈

невербальна) особистості або групи осіб у процесі спілкування, регульована 

нормами й традиціями спілкування даного соціуму [6].  

Сам термін "комунікативна діяльність" у вітчизняній літературі був уперше 

використаний у 1989 р. в роботі І. А. Стерніна "Про поняття комунікативноі ̈

поведінки" [7]. Саме І. А. Стернін першим серед дослідників комунікативних 

процесів звернув увагу на моменти взаємозв’язку і кореляції, що існують між 

особливостями процесу спілкування, та специфікою (традиціями) життєвого 

простору, в якому воно здіис̆нюється.  

Виходячи з цього твердження, "тролінг" може розглядатись як вид 

віртуального спілкування з порушенням етики мережевоі ̈ взаємодіі,̈ що 

виражається у вигляді прояву різних форм агресивноі,̈ знущальноі ̈і образливоі ̈

поведінки для нагнітання конфліктів.  

Взявши за основу теоретичний апарат опису комунікативної поведінки І. А. 

Стерніна [8], варто виділити такі поняття в тролінзі: тролінг-ситуація, тролінг-

акт, тролінг-спілкування, тролінг-дія. 

Явище тролінгу розрізняють за якістю комунікативної поведінки, за сферами 

прояву, за кількістю ініціаторів, за кількістю реагентів, за якістю діяльності,  за 

середовищем поширення в глобальній мережі. 

 Вищепредставлена класифікація допомагає краще зрозуміти структуру 

мережевого тролінгу, може бути використана в якості опорного матеріалу для 

вивчення тих чи інших аспектів мережевого тролінгу. 

Щоб вдало прослідкувати вияв тролінгу доцільно використати розподіл за 

середовищем поширення в глобальній мережі [7] , а саме: 



Тролінг чатів 

Наводимо приклад чатування між незнайомими людьми, одним із учасників 

якого став вже відомий своїми диверсивними ідеями співрозмовник 

Carly_Jackson, який представляється в ролі американки корейського 

походження. 

- Oh poor me, I’m being accused of racism!! – lot the horror white girls  

 must go through @SallyBu90167032#solidarityisforwhitewomen  

Phoebe Kwon 

-WW in the feminist movement are as bad as MRAs. You already have your rights, 

it’s our turn now.[BuzzFeednews] 

Серед реплік особи, яка називає себе Carly_Jackson, особливу увагу 

привернули: 

“Instead of Fathers Day we need Castration Day” [Twitter];  

“Fathers Day is the glorification of the patriarchy and the systematic opression of 

women and children” [Twitter];  

“If you aren’t a single mother, you are the problem” [Twitter]. 

 У даному випадку, особа, що займає позицію “троля”, задіює стратегію 

маніпулятивного впливу шляхом формування негативного враження щодо 

певної категорії осіб - в першому випадку, до представників національної 

більшості США; в другому – до представників чоловічої статі, а також 

намагається знецінити і спотворити роль сучасного батьківства. Реалізує 

маніпулятивний вплив шляхом звинувачень в расовій та гендерній 

дискримінації, намагається викликати в свідомості передумови для 

дискримінації “білих” жінок та осіб чоловічої статі. Форма, яку використовує 

“троль” для задієння  маніпулятивного впливу, жорстка та іноді брутальна.  

 Форумський тролінг 

Joey: I'm having a problem installing the game that I bought online. The problem 

prompting from my screen says that a certain file is missing. Please help, I can't wait 

to play the game. 



John: Your best option is to contact the technical support from where you have 

bought the game. Or you may also visit the official site of that particular game and 

there must be a discussion regarding about your issue. 

Cage: This is easy. All you just have to do is to delete the game from your hard 

drive. If its in the form of a CD disk then take it out from your PC and throw it away 

like a flying saucer way up onto the sky. You will surely thank me for getting rid of 

your problem. [Do Trolls Really Exist?] 

У вищеописаному прикладі Кейдж виступає в ролі “троля”, пропонуючи 

образливу форму вирішення проблеми, про яку повідомляє Джой. Відповідь не 

допомагає взагалі, і це дуже дратує. Крім цього, читання репліки Кейджа стає 

марною витратою часу. “Троль” намагається спровокувати у співрозмовника 

розгубленість та виникнення захисної реакції. 

    В наступному випадку знову ж Кейдж виступає в ролі “троля”, який 

висловлює пряму образу своїй “жертві”, вчиняючи емоційний напад на неї.  

 Anna: This is the latest photo of myself. I hope that you like it guys. 

Genny: You look so pretty my friend. Perhaps you can upload more of your 

beautiful photos on your profile. 

Cage: You look like an idiot from your photo posing like a super model but in fact 

you are the opposite of being pretty which means that you are utterly ugly. [Do Trolls 

Really Exist?] 

Що стосується останнього випадку, Кейдж вчиняє подвійну маніпуляцію: 

окрім нанесення моральної шкоди образою, він несподівано виходить з 

системи, позбавляючи співрозмовників можливості заперечень.  

Denver: Wow your video on YouTube is awesome. 

Mike: Thanks Denver, it is actually my first video and I'm not hoping that you are 

going to like it. 

Cage: I've seen your video and it's the worst among all of the videos posted here 

on YouTube (then suddenly logged-off). [Do Trolls Really Exist?] 



Joseph: I'm doing great with my personal blog where I'm constantly gaining loyal 

readers everyday. For this reason, I will make a contest with good prizes for the 

lucky 3 chosen winners. 

Duncan: As one of your loyal readers, I'm so excited about this contest where I'll 

try my very best to win. 

Cage: Get lost as I am the best in all sorts of things. After this contest ends, the 

price will surely goes to me. [Do Trolls Really Exist?]  

Сайтовий 

 В першому прикладі тролінг реалізовується шляхом розсилки по 

електронній пошті хибної інформації щодо досягнень науковців в галузі 

медицини, а саме в  дослідженнях щодо лікування цукрового діабету: 

“A new medicine is available which helps bring blood sugar levels under better 

control”. 

Читачам була розіслана на веб-сайт інформація, де були доступні їх увазі 

деталі дослідження, і описано новий препарат для лікування цукрового діабету. 

Ця інформація виглядала достовірно. В кінці статті зазначено, що читачі 

можуть отримати пробну пляшку нових ліків, за розумною ціною, також 

представлено форму замовлення. 

  Звичайно, не було ніякого нового досягнення в лікуванні зазначеної 

хвороби. Метою цієї афери стало отримання інформації про кредитну картку,  

про дані якої стояло питання в графі на бланку замовлення. Афера 

розраховувалася на хворих на цукровий діабет або членів їх сімей, не знайомих 

з ризиками надання інформації про кредитну картку через інтернет, готових 

спробувати нові ліки, щоб поліпшити якість свого життя або життя родичів, 

хворих на цукровий діабет.  [Team Technology] 

В наступному прикладі йдеться про інформацію стосовно цінних паперів. 

Ще одна поширена афера, розповсюджувана електронною поштою, 

призначена, щоб отримати банківські реквізити або доступ до облікового 

запису, де міститься інформація про кредитну картку потенційної жертви.    



Текст статті, наведений нижче, був поширений  електронною поштою від 

Halifax. 

Dear Halifax Customer, 

This mail is to inform you about the important urgent updates of our service you 

are requested to please follow the link below and update your HALIFAX ONLINE 

account. https//halifax-online.co.uk 

Halifax Online Banking Ltd   [Team Technology]                                 

Новинний (тролінг в новинних групах) 

“A startup led by one of the most senior women on Wall Street decided to troll 

Trump” -  зазначає Yahoo news. Cаллі Кравчек, колишній генеральний директор 

з управління капіталом Smith Barney і Merrill Lynch і фінансовий директор 

Citigroup звертається до молодого покоління жінок: “When I was your age, I 

thought it was over. My mother was a feminist, so I wanted to call myself anything 

but a feminist… And now Trump has made it clear to everyone that the battle for us 

women is not over. I can’t stop thinking about this and what we can / should do… 

Remember that gender bias in the workplace is not a thing of the past. I’m sorry if I 

didn’t act when I should have. I thought we had left sexism behind us by the time I 

was in more senior roles. After all, we had complaint hotlines and diversity plans and 

requirements for diverse slates of candidates for every job. But now I’m remembering 

one of the members of the senior leadership team who would kiss younger women on 

the cheek at the beginning of meetings. Creepy, right? I now wonder what was being 

said when I wasn’t in that room. 

Ask tough questions, and call the guys out when necessary. I recently asked my 

best guy friend: “Do guys really talk like Donald Trump and Billy Bush behind 

closed doors?” His response: “No, but…” And the “but” was that the conversations 

are more along the lines of: “Boy, she has great legs,” or “she’s a looker” or 

“Whew. Wouldn’t touch her with a ten-foot pole.” When I asked him how he 

responded to this, he said he didn’t say anything; after all, he has to work with these 

folks.” [Yahoo News] 



 В поданому прикладі Саллі Кравчек використовує метод запевнення, 

супроводжуваний аргументаціями. Метою Кравчек є вплив на свідомість 

молодих жінок, виникнення в них почуття остраху перед методами керування 

діючого президента США. Маніпулятивний плив використаний задля 

попередження небажаних наслідків порушення демократичних принципів 

країни. Задіяно феномен тролінгу, спрямований на викриття небезпек для 

демократії, що містить в собі політичне спрямування діючого президента 

Дональда Трампа. 

Блогерський 

Виразні моменти застосування тролінгу можемо спостерігати в   нещодавній 

передвиборчій кампанії кандидатів у президенти США, під час якої активно 

виражалися позиції кандидата в блогерських постах. 

Як зазначає учасниця кіберпсихологічного мережевого дослідження, доктор  

Айкен   у статті “Welcome to the Troll Election”: “Donald Tramp is a king under 

the bridge. He is the World’s Greatest Troll. [Time ] Серед яскравих цитат 

Дональда Трампа, що виразно викликали ефект тролінгу, наступні:  “People say 

my wall idea is crazy. Chine built a wall, and guess how many Maxicans they have.” 

[Trump troll confirmation] 

“I wonder why somebody doesn’t do something about the clowns @politico and 

their totally dishonest reporting” [Trump troll confirmation] 

 “I have never liked France or the French & I have never stopped saying so.” 

[Trump troll confirmation] 

 “They are rapists. And some, I assume, are good people (on Mexican 

immigrants).” [Trump troll confirmation] 

“If Hillary can’t satisfy her husband what makes her think she can satisfy            

America” [Trump troll confirmation] 

 “Our great African American President hasn’t exactly had a positive impact who 

are so happily and openly destroying Baltimore!” [Trump troll confirmation] 

 “I could stand in the middle of 5th Avenue and shoot somebody, and I wouldn’t 

lose voters.” [Trump troll confirmation] 



 “Don’t mind me, I just came to see if it’s a Mexican,” “I love China. Their 

leaders are much smarter than our leaders.” [Trump troll confirmation] 

 В поданих цитатах задіяні методи маніпулятивного впливу, спрямовані 

головним чином на позбавлення рішучості у суперників автора цитат йти до 

своєї мети. 

В аспекті співвідношення частотності випадків тролінгу, класифікуючи 

згідно середовища поширення в глобальній мережі, перше місце посідає 

тролінг в середовищі чатів – 36 %; форумський – 32%; сайтовий - 26%; 

новинний - 6%. 

Результати дослідження свідчать, що явище тролінгу присутнє у всіх 

можливих середовищах поширення в глобальній мережі інтернет. 
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