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Структурно-семантичний вимір комунікативного стилю в 

англомовному дискурсі fashion-блогу 

 

Інтернет-комунікація стала невід’ємною частиною життя сучасної людини. 

Особливістю інтернет-спілкування є його різноманітність і динамічний вплив 

на всі сфери життя. Темп та масштаб поширення інтернет-комунікації 

зростають щогодини. З одного боку величезна кількість інформації, яка стає 

доступною звичайному користувачеві, звільняє від проблеми вибору, а з іншого 

перетворює нас на ляльок в чиїхось руках. При цьому люди часто не 

усвідомлюють, що їх світогляд, потреби, інтереси та в цілому спосіб життя 

багато в чому залежать від тих, хто ними маніпулює [2: 24]. 

В епоху розквіту мережі Інтернет та пов’язаних з нею технологій інтернет-

ЗМІ, соціальні мережі, віртуальні спільноти і, звісно, блоги різноманітної 

тематики (освіта, політика, подорожі, мода, мистецтво та ін.) стають основними 

засобами впливу на світоглядні тенденції сучасного суспільства. 

Останнім часом неабияку популярність здобуває блог (інтернет-щоденник, 

персональний хронологічний журнал роздумів автора-блогера, який 

публікується на веб-сторінці) [4: 104]. Блоги використовують з різною метою: 

для вираження особистих переживань, вражень про книги, фільми, зустрічі; для 

передачі своїх знань у певній сфері життя. Блог дає можливість спілкуватися з 

потенційно великою, але невидимою аудиторією, саме завдяки цьому чимало 

блогерів розглядають онлайн-щоденник як спосіб комунікації та розвитку 

стосунків з онлайн-суспільством.  

Блог може вестися однією особою (особистий ,авторський, приватний блог), 

групою осіб (колективний або соціальний блог), працівниками однієї організації 

(колективний блог) або взагалі бути анонімним («примарний» блог). Також 



блоги розрізняють за типом вміщеного у ньому контенту: текстовий блог, 

основним змістом якого є текст; фотоблог, в основному, містить лише 

фотографії; музичний блог, що визначається музичним наповненням; відеоблог 

– блог, основний зміст якого представлений у вигляді відео файлів; подкаст і 

блогкастинг, дані якого надиктовуються та викладаються у вигляді MP3-

файлів. Блоги мають найрізноманітнішу тематику: політика, побут, подорожі, 

освіта, мода, музика. Також слід згадати про технічні характеристики блогів. 

Блоги створюються на окремому хостингу (stand-alone блог), ведуться на 

потужностях блог-служб (Livejournal, Liveintenet та ін) чи наповнюються з 

мобільних чи портативних пристроїв (моблог) [4: 104].  

Чим впливовіший блог, тим більшу кількість зареєстрованих читачів 

(фолловерів, від англійського follower – послідовник) він має. Такі блоги часто 

використовуються для просування брендів, нових книг, журналів, вистав чи 

фільмів, адже вони мають досить високий авторитет серед рекламодавців, 

представників великого бізнесу, політиків та інших впливових людей. 

В даній статті розглядаються особливості дискурсу fashion-блогів.  Нашою 

метою є визначення та опис особливостей комунікативного стилю сучасного 

англомовного fashion-блогу, одного з жанрів персонального інтернет-дискурсу. 

Fashion-блог, відповідно до вище згаданих класифікацій, може бути авторським 

або колективним, поєднувати текстову, відео й фото інформації. Створення 

fashion-блогу поклало початок новому етапу розвитку модної індустрії. Якщо 

раніше, щоб отримати  «ім'я» модного критика, потрібно було мати 

багаторічний досвід роботи в цій сфері та / або відповідна освіта, то зараз 

Інтернет в цілому і блогосфера зокрема в корені змінили ситуацію – кожен 

отримав право висловитися і проявити себе. Спершу свою популярність 

fashion-блогери здобули серед користувачів Інтернету, а вже потім вони були 

помічені дизайнерами і великими модними будинками. Для західного світу 

моди fashion-блогери ототожнюються з журналістами та модними критиками, 

вони стали постійними відвідувачами модних показів, та одним з 

найефективніших способів просування брендів [1: 14].  



Отже, fashion-блог — це журнал записів, пов’язаних з модою, стилем, одягом 

з точки зору їх змістового наповнення.  

Оскільки fashion-блог є багатогранним феноменом, він розглядається саме як 

дискурс, а не як жанр (відзначається конкретною роллю в системі ЗМІ і 

характеризується певною композиційною організацією матеріалу) або стиль. 

Пояснюється це тим, що дискурс пов'язаний не тільки з лінгвістичними 

характеристиками текстів блогів, але й з цілим спектром екстралінгвістичних 

параметрів, які беруть участь у створенні особливої атмосфери fashion-блогів. 

Описуючи fashion-блоги, необхідно враховувати всі його складові: професії 

блогерів, інтереси і, звісно, структуру, лінгвістичні та стилістичні засоби 

постів, які вони публікують. Для доведення наведемо визначення дискурсу Н. 

Д. Арутюнової й Дж. Брауна як зв’язного тексту у супроводі численних 

фонових екстралінгвістичних чинників – онтологічних, соціокультурних, 

психологічних тощо; як тексту, зануреного в життя, тобто вербально 

представленої комунікативної події [5: 75]. 

 Лінгвістична наука нещодавно звернулася до дискурсу моди загалом 

(одними з перших були дослідження французьких структуралістів Р.Барта та 

Ж.Бодрійяра). Лінгвістика розглядає моду як вербалізований і втілений в текст 

культурно-історичний феномен [3: 208]. 

Дискурс fashion-блогу є одним з типів нового дискурсу інтернет-ЗМІ, який 

виник на межі перетину масмедійного та комп’ютерного дискурсів, адже 

fashion-блог не тільки інформує свою аудиторію про ті чи інші тренди в 

індустрії мови, але й нерідко впливає на свідомість читачів за допомогою 

глобальної Мережі. 

Від масмедійного дискурсу дискурс fashion-блогу перейняв орієнтацію на 

адресата. Адресанту необхідно враховувати статус адресата (віковий, 

гендерний, професійний, соціальний, культурний та інші фактори). Fashion-

блогу притаманні також і певні особливості Інтернет-комунікації. Інтернет-

комунікація являє собою сферу спілкування, яка не тільки відображає мовну 

особистість, але й впливає на неї, що проявляється в особливостях вибору 
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прийомів і поєднання мовних засобів. Виділяють три основні види прийомів: 

структурно-семантичні прийоми (з ціллю акцентування уваги на інформації), 

лінгвістичні прийоми, екстралінгвістичні прийоми, які мають вплив на емоції. 

До структурно-семантичних відносяться: певне розташування частин на 

екрані і в середині тексту; використання різноманітних шрифтів, графічних 

значків, розділових знаків. Лінгвістичними прийомами є: цифрові та буквені 

позначення; мовні засоби: лексичні, граматичні (недотримання граматичних 

правил), синтаксичні (риторичні запитання, звертання), стилістичні (тропи, 

ідіоми); елементи усного мовлення; цитати. Екстралінгвістичні прийоми 

емоційного впливу також можуть бути виражені мовними засобами; художньо-

графічним і кольоровим оформленням; малюнками та фотографіями. 

Отже, дискурс fashion-блогу має ряд переваг в порівнянні з традиційними 

ЗМІ: мультимедійність, інтерактивність, персоналізація, відсутність 

посередників. 

Одним з перших fashion-блогів став «The Sartorialist» Скотта Шумана у 2005 

році: саме він почав фотографувати незвичайно одягнених перехожих на 

вулицях Нью-Йорка і публікувати їх знімки на сторінках свого сайту. Іншим 

прикладом може служити Таві Гевінсон – дівчина з США, яка створила 

блог «StyleRookie» в 2008 році, у віці 11 років. Основну частина контенту 

даного блогу складають фотографії образів автора [13: 39]. Останнім часом 

число fashion-блогів збільшується, і сьогодні можна говорити про появу 

впливових блогерів не тільки в США, але і в багатьох інших країнах. 

Fashion-блог  покликаний висвітлювати стиль життя (Lifestyle) блогера, 

рекламувати ту чи іншу модну продукцію, тобто заохочувати своїх фолловерів 

(з англійської “to follow”- слідувати) до придбання певної косметики, 

аксесуарів, одягу, а також відвідування туристичних об’єктів; рекомендувати 

музику потрібних рекламодавцю музичних виконавців та книги певних авторів. 

Основним типом контенту такого блогу є пости про сучасну моду. Такі 

публікації повідомляють про останні події в даній індустрії,  містять фотографії 

з показів тижня моди (fashion weeks), розповідають про тренди сезону або 



містять фотографії самих блогерів (так звані “looks” - луки або образи, також 

зустрічається назва “outfits”). В останніх автор, як правило, детально описує 

марку одягу, місце придбання, вартість, а також дає практичні поради, як речі 

найкраще поєднуються між собою. 

Залежно від вміщеного контенту можна виокремити два типи fashion-

блогерів: 1) блогер, який описує модні тенденції в одязі й аксесуарах на 

прикладі власних образів, періодично ділиться своїми враженнями про походи 

за покупками до різних торгових центрів; 2) блогер, що, окрім своїх фотографій 

і розповідей про модні тенденції, викладає фотографії й статті, пов’язані з 

модними показами, презентаціями, рекламує конкурси, що проводяться 

відомими брендами, а також іноді розміщує статті інших авторів. 

Говорячи про технічні характеристики блогів, блогери першого типу, як 

правило,  ведуть свої блоги на різних блогових платформах, таких як 

blogspot.ru, lifejournal.com. Такі блоги не вимагають великих витрат часу та 

грошей. Блогери другого типу організовують самостійні блоги (stand-alone 

blogs). Самостійні блоги доступні тільки для успішних блогерів. Традиційний 

блог з часом може перетворюватися в модний портал, подібний інтернет-

версіям авторитетних глянцевих журналів (L 'Officiel, ELLE і т.д) [5: 233]. 

Для зростання успішності та привернення уваги нових читачів fashion-

блогери використовують такі методи: дизайн блогу, візуальні (розміщення фото 

і відео), текстові (тексти постів, коментарі).  

Дизайн блогу являє собою початковий етап привернення уваги, так як його 

завданням є заохотити читача до знайомства з даним fashion-блогером. Зверху 

сторінки розміщується назва блогу. Категорії й рубрики можуть варіюватися, 

але, як правило, fashion-блогери поєднують моду з власним стилем життя та 

подорожами (Styling services, Beauty, Inspiration, Style, Look, Outfit, Shopping, 

Travel, Living, Fashion). Обов'язковими є категорії, в яких міститься інформація 

про особистість fashion-блогера та його контакти (About, Contact). Головна 

сторінка являє собою стрічку публікацій, де першу позицію займає найновіший 

пост. Зручним є розміщення архіву попередніх публікацій з правого чи з лівого 



краю сторінки. В дизайні блогу зазвичай відсутні дуже яскраві та різкі відтінки 

кольорів, автори надають перевагу світлим тонам, які не дратують погляд 

читача.  

Сам пост складається із заголовку, фотографій та коментаря автора. 

Розглядаючи будову поста в блозі, можна спостерігати схожість його структури 

з рекламною статтею в журналах і газетах. У стандартних друкованих статтях 

абзаци в основній частині поділяються за допомогою підзаголовків. У блог-

постах більш розповсюдженою практикою є заміна підзаголовків 

фотографіями. Порядок розміщення фотографій та тексту різний, якщо fashion-

блогер хоче зробити акцент на одязі ("look" чи "outfit"), який представлено на 

фотографіях, то коментар може бути в кінці публікації або взагалі бути 

відсутнім, тоді автор лише вказує марку одягу та ім'я фотографа; якщо ж метою 

fashion-блогера є розповісти про тренди сезону чи описати колекцію певного 

бренду, то текст буде на початку чи в середині публікації, оскільки без 

належного опису фотографії виглядатимуть недоречними.  

Fashion-блогери використовують також текстовий метод для впливу на 

читачів: різноманітні лексичні, синтаксичні та стилістичні засоби. 

Проведене дослідження блогів дозволяє виокремити наступні ознаки 

комунікативного стилю fashion-блогів: експресивність (досягається за 

допомогою емоційної лексики, спонукальних,  окличних речень), суб'єктивізм 

розуміння й відображення (fashion-блогер не має ніяких обмежень щодо того, 

про що йому розповідати і як) , доступність мови й формулювань (орієнтація на 

широкий загал, не тільки людей пов’язаних з модною індустрією), наявність 

низки яскравих засобів позитивного чи негативного авторського тлумачення 

(використання мовних кліше, які виражають ставлення автора посту до того чи 

іншого предмета або дії, наприклад, “ I love the idea of…”, “I love the fact 

that…”, “I prefer to …”, “I’m obsessed with…”), елементи діалогічного мовлення 

(запитання до аудиторії, на які читачі можуть дати відповідь в коментарях, 

наприклад, “What are some of your favourite jewelry trends? [7]”; а також 

побажання для читачів “I hope you’re having a great Saturday!”, “I hope you're 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0


having a great week so far.”[8]), зазвичай текст публікації закінчується коротким 

висновком: це може бути речення (“Versatility is key when it comes to dressing for 

the holidays!” [7]; “Leather and lace is a perfect combo.” [9]; “I know that these 

skinny jeans will be on heavy rotation this fall.”[8])  чи коротка фраза  (“No shame 

here.” [10]), наявність художніх засобів (епітетів, порівнянь, метафор, 

гіпербол). 

Дискурсу fashion-блогів притаманні наступні мовні засоби: 

1). Оскільки найменші відмінності в характеристиках продукції є вагомими в 

модній індустрії, у fashion-дискурсі міститься велика кількість описових 

прикметників: a pink coat, this colorful dress, this silk printed blazer [9]; a carrot-

color polo, a red-and-light blue T-shirt [12]; this black lace dress [10]. 

2). Слова, запозичені з французької, або які мають французьке походження, 

вони відносяться до тематичного поля моди та стилю (Net-a-Porter, Totême, the 

Patrouille de France [7], suède, culottes, turquoise [8] ).    

3). Різні типи питальних, окличних, спонукальних, складних речень та 

вставних конструкцій, які роблять подачу матеріалу більш цікавою, насиченою 

і експресивною: “Girl bosses unite!!”; “ I highly suggest you put them on your 

Christmas wish list or snag these look alikes which are a steal!”[9]; “ When it comes 

to holiday parties, I’m always a fan of dressing up.”; “Plus, how adorable is this 

pom pom beanie? [10]”; “ Or, I wouldn’t mind going back to Il Pelicano where I 

spent my honeymoon.” [7]. В рекламних постах, навпаки, переважають прості 

речення для полегшення сприйняття тексту:  “I highly recommend you snap up 

these easy distressed skinny jeans, this suede jacket, this fur vest, and these comfy 

booties.”; “ I wore this cream colored Marni coat and suede skirt to the 

restaurant.”; [9] My Kamik boots kept my toes nice and warm.” [8]. 

4). Влучні афористичні та лаконічні заголовки, наприклад: Travel In Style!, 

Sunday Treat, The Catch![7]; bombs away [10]; All That Glitters [8]; DEAR NEW 

YORK [9]. 

5). Слова високого літературного стилю та лексика інших стилів мови: “ I 

love that it feels sophisticated while also feeling quirky and inviting at the same 
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time.” [9]; “Fuschia pantsuit coalesced with multiple shades of orange and green 

sandals.”[12]; “And all the subsequent Jennifer Aniston memes that dominated the 

internet yesterday.” “After he repeatedly took no executive action to rectify the 

situation…” [10]; “I knew that this orange dress would be the perfect pop of color 

against the city backdrop.”[8]. 

6). Для того, щоб бути більш зрозумілим своїм читачам fashion-блогери 

використовують лексику наближену до розмовної: “After last week’s snafu hit 

headlines, that being…”; “The leopard is my personal fave!”; “ It’s currently on 

major sale so snap it up before it sells out.” [9]; It’s hard not to smile when I’m 

wearing it, especially considering it seems to make other folks smile [10]. 

Типовим є використання різноманітних стилістичних засобів мови: 

1). Алюзії на дизайнерів (Tamara Mellon, Gianni Versace, Andy Warhol), 

бренди (Prada, Marc Jacobs, Michael Kors, Balenciaga ), магазини (Top Shop, 

Hudson Jeans). 

2). Метафори: “I would love styling this beauty.”; “ I know that these skinny 

jeans will be on heavy rotation this fall.”[8]; “Chokers are huge this season.”[10]. 

3). Епітети: “I’m going to have a lazy weekend out.” [8]; “The cluch held 

everything I needed and was on major repeat throughout my trip – it’s such a 

timeless piece.”[9]; “Summer knit” [10]. 

4). Порівняння: “ This black dress fits like a glove.” [9]; “ I attended the preview 

for Tamara Mellon’s latest shoe collection a few weeks ago and felt like I was in an 

episode of Gossip Girl!” [9]; “ A silk scarf is mostly light as a feather.”[7]. 

5). Ідіоми: “You're able to take it all in before the hustle and bustle of the day 

starts again.”[10];  “Last but not least, I wanted jewelry that would take my gold 

blazer from formal.”; “ I’ve always loved a head to toe neutral outfit.”[9]; “A blast 

from the past, the stretch boots are back!”; “ Case in point.” [10]. 

Невід’ємною частиною будь-якого fashion-блогу є наявність візуального 

матеріалу, а саме – фотографій. Фотографії  являють собою однин з ключових 

елементів, що впливають на популярність блогера. Автор не може розповідати 

про якусь подію модної індустрії чи описувати “look”, не ілюструючи свої 
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слова. Саме фотографії захоплюють погляд читача, заохочують до прочитання 

посту. Дослідивши ряд популярних fashion-блогів, можна скласти загальне 

уявлення про типові для fashion-блогів фото: професійні, високої якості, 

великого розміру; на фото дівчина привабливої зовнішності (сама блогер чи 

модель); фоном можуть бути вулиці міста, пам’ятки архітектура, в деяких 

випадках – сільська місцевість, берег моря, залежно від задуму автора. 

Для заголовків використовуються різноманітні шрифти. Одні блогери 

надають перевагу загoловкам, надрукованим прописними літерами (FASHION 

WEEK STREET STYLE ROUND-UP, GOLD PLEATS[9], DEAR NEW YORK 

[8]), що дає додаткову можливість привернути увагу читача до даної теми, інші 

ж, навпаки, обирають короткі заголовки, написані маленькими літерами 

(transitional favorites, window shopping, summer fridays [10]), в цьому випадку 

читача більше зацікавить зображення, прикріплене до даної публікації, а також 

оригінальність даного автора.  Але найчастіше зустрічаються традиційні 

заголовки, кожне слово яких починається з прописних літер (How to Wear 

Weird Colors Together [12], Everyday Belongings, Evening Сhic! [7]). 

Не тільки заголовки можуть бути прописними літерами, цей графічний метод 

також використовується і в самому тексті, роблячи його більш емоційним: 

“Including 14 pieces BEGGING to be packed to the Maldives.”; “I’m SO excited to 

announce that Net-a-Porter will launch it’s first ever capsule collection by Totême 

today.” [7]. 

Графічні засоби постійно застосовуються безпосередньо в самому тексті 

посту, щоб виокремити певну інформацію, зробити її такою, що візуально легко 

запам’ятовується. Особливо ефективним цей метод є у рекламних публікаціях. 

Слова можуть бути надруковані жирним шрифтом, курсивом, бути 

підкресленими чи мати інший колір. Зазвичай виділені слова є посиланнями на 

сайт, де читач може дізнатися більше інформації на дану тему, чи придбати 

товар. Наприклад: “I wore this cozy Vince coat which is on major sale here (also 

love this option), with my ultra soft grey AG Jeans and suede brown boots.” [9]; “My 
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favorite new pair of jeans are from Re/DONE.”[8]; “I highly suggest you put them on 

your Christmas wish list or snag these look alikes which are a steal!” [9].  

Згадані вище особливості fashion-блогів можуть бути притаманними як 

текстам постів блогерів-аматорів, так і блогерів-професіоналів. Але у зв’язку з 

тим, що блогери-професіонали – журналісти за освітою, їх арсенал засобів 

впливу на читачів значно ширший. Розглянемо детальніше  особливості стилю 

написання публікацій професійних fashion-блогерів. 

Кожен “look” занурений у життя, має свою історію або контекст. В цьому 

випадку блогер може ділитися своїми спостереженнями, розповідати якусь 

історію з власного досвіду чи пов’язувати “look” з іншими сферами життя 

(політика, музика, кіно, сучасне образотворче мистецтво та ін).  

Тексти постів професійних блогерів відрізняються надзвичайною образність, 

яка створюється за допомогою словесних описів та асоціацій. В свою чергу 

словесні описи та асоціації реалізуються через використання різноманітних 

лексичних, синтаксичних та художніх засобів.  

До лексичних засобів відносяться сміливі поєднання різнопланової лексики – 

високого літературного стилю та розмовного (включаючи і вульгаризми), такі 

поєднання впливають на емоції читача і допомагають автору створити свій 

власний оригінальний стиль написання. Наприклад: “Also, red and yellow are 

awesome together but places like McDonald’s and Burger King may have fucked that 

up for you, so offsetting the fast food implications by way of sky blue is one cool way 

to show your solution-orientedness.”; “Because with the introduction of any number 

of different shoes it gets to be a totally different lewk.”; “ Wear a bustier over your 

T-shirt if you damn well please and feel free to include any shoe of your liking — 

patent leather toe pointers are great, but sneakers work perfectly well.”[12] ; “Mine, I 

tell ya.”; “ This semblance can be quickly squashed depending on the colors you pair 

with it.”[10]. 

Синтаксичні засоби представлені риторичними запитаннями, запитаннями, 

на які автор сама ж одразу дає відповідь, та вставними конструкціями. 

Використовуючи такі способи побудови речень, автору вдається не втомлювати 
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своїх фолловерів монотонним читанням, адже нерідко дані пости мають досить 

великий об’єм, в порівнянні з любительськими публікаціями.  Наприклад: 

“Simple enough, don’t you think?”;  “Comfort over anything else?”; “ What are you 

celebrating? Whatever you want.”; “ On the contrary, there’s no time like the 

present to seize the fruit loops.”;[12]; “ In fact, he was on one of the smaller stages, 

and if memory serves me right, Franz Ferdinand was playing at the same time.”[10]. 

Fashion-блогери часто використовують яскраві й сміливі художні засоби: 

епітети (“…to style with sneakers for a weekend, coffee run/dog walk kind of look.” 

[10]), метафори (“…make them your own because you are a unique-ass butterfly 

with superpowers.”[12]). 

Підсумовуючи варто сказати, що комунікативний стиль сучасного 

англомовного fashion-блогу є малодослідженим, оскільки персональні інтернет-

дискурси набули великої популярності відносно нещодавно; жанрові 

особливості й канал комунікації впливають на форму самопрезентації 

особистості в Інтернеті, таким чином формуючи нові способи самовираження в 

Мережі, та механізми впливу на читачів. Подальшими перспективами вивчення 

дискурсу fashion-блогу є дослідження лексико-семантичних полів в fashion-

блогах. 
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