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СПЕЦИФІКА  ВЕРБАЛІЗАЦІЇ  КОНЦЕПТОСФЕРИ  

ГНІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА МАТЕРІАЛІ ТВІТІВ 
 
Існує нове покоління емотиконів, називаних також emoji, які все 

частіше використовують у мобільних і соціальних засобах комунікації. 
За останні два роки в мережі Twitter було використано більше десяти 
мільярдів емотиконів. В основі лінгвістичної еволюції мови лежить 
потреба людини у створенні невербальних засобів комунікації. З’яви-
лася низка нових технологій, які підсилюють  Інтернет для передання 
тої чи іншої інформації. 

Психолог А. Мехраб'ян вважає, що 93% людського спілкування 
відбувається невербально. Згідно з дослідженням, проведеним корпора-
цією 3M , людський мозок опрацьовує візуальні елементи в 60000 разів 
швидше за письмові тексти. Іншими словами, мозок людини розшифро-
вує елементи зображення миттєво, тимчасом як мова кодується лінійно, 
хронологічно, вимагаючи додаткового часу для опрацювання [6]. У 
дослідженні П. Парубека, проведеному з метою вивчити функції невер-
бальної комунікації у середовищі Twitter, зокрема емотиконів, з’ясова-
но, що коли користувачі Інтернету стикаються з текстами без 
емотиконів, їм важко точно ідентифікувати емоцію і висловлене 
ставлення до адресанта. Розподіл кількості твітів З та БЕЗ emoji значно 
відрізняється [5]. Урахування емотиконів виявилося вирішальним для 
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автоматизованої класифікації неформальних текстів. Основні відмін-
ності між позитивними та негативними емотиконами використано для 
автоматичного створення позитивних та негативних зразків текстів. 
Згодом такі зразки можуть бути застосованими для навчання та тесту-
вання моделей класифікації за допомогою методів машинного навчання. 
Науковці ставлять запитання, як наявність емотиконів у твітах впливає 
на поширення емоцій у мережі Twitter, створюючи при цьому велику 
ділянку для дослідження. Емоції можна визначити як суб’єктивні 
почуття чи думки, вони пов’язані з настроями [3]. 

Настрій, який передають emoji зумовлено настроєм твітів. Маркер 
настрою може мати одне з трьох значень: негативне ─ нейтральне ─ 
позитивне. У своєму дослідженні я використовувала Emojitracker (веб-
сайт, який відстежує використання емотиконів у Twitter в реальному 
часі [2]) для пошуку негативно маркованих emoji, щоб проаналізувати 
вербалізацію концептосфери ГНІВ. У такий спосіб створено список 
найуживаніших emoji у цій ділянці.  

Виявлено, що emojii disappointment (розчарування) набагато часті-
ше використовують, аніж emojii angry face (гнів). Disappointed Face 
(розчарування) (жовте обличчя з нахмуреними, закритими та опу-
щеними очима, так ніби особа відчуває душевний біль через горе) може 
передавати низку емоцій, пов’язаних із нещастям), як-от: розчарування, 
горе, стрес, жаль і сумління. 

 

  
Рис.1, 2. Приклади використання emoji disappointed face 

 
Confounded Face (збитий з пантелику): жовте обличчя з Х-подіб-

ними очима і перекошеним ротом, який ніби тремтить від розчарування, 
стримуючи сльози. Його використовують для вираження подолання 
різних емоцій, зокрема роздратування, розчарування, огиди і смутку. 
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Рис. 3, 4. Приклади використання emoji confounded face 

 
Frowning Face (насуплений, похмурий): класичне жовте сумне 

обличчя зі звичайними, відкритими очима і похмурим поглядом. Може 
передати такі відчуття, як помірне занепокоєння або розчарування і 
смуток, до прикладу через відсутність коханої людини. 

 

 
Рис.5, 6. Приклади використання emoji frowning face 

 
Pouting Face (розпач, гнів): розгніване червоне обличчя з опу-

щеними очима, бровами та ротом. Такі платформи як iOS або Android 
зображають цей емотикон як angry face і який, своєю чергою, може пе-
редавати більш інтенсивні ступені гніву, наприклад, ненависть або 
лють. 
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Рис.7, 8. Приклади використання  emoji pouting face 

 
Angry Face (обличчя злості): жовте обличчя з викривленим ротом, 

очима і бровами, що в момент гніву опущені вниз. Передає різний 
ступінь гніву, від сварливості та роздратування до огиди та обурення. 
Може також представляти когось, що діє жорстко щодо інших. 

 

 

 
Рис. 9, 10. Приклади використання emoji angry face 

 
Face With Symbols on Mouth (обличчя з символами на роті): 

сердито-червоне обличчя з прихованими білими символами, які ще 
мають назву grawlixes, на чорному полотні, що прикривають рот emoji. 
Grawlixes – це типографічні символи (наприклад, $% &!), що 
заступають собою нецензурні слова або обсценну лексику. Їх часто 
використовують, щоб передати вибух гніву, розчарування та лють. 
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Рис.11. Приклад використання emoji with symbols on mouth 

 

 
Рис.12. Приклад використання emoji with symbols on mouth 

 
На сьогоднішній день існують проблеми з вирішенням низки 

питань, як-от: чи є твіти з виявленими емотиконами більш наванта-
женими, чи впливає наявність емотиконів на людське емоційне сприй-
няття твітів, чи кількість еmoji вже перевищила допустиме число.  

Виконані дослідження, показали, що по-перше, смайлики посту-
пово еволюціонували, щоб стати частиною майже всіх форм комп'ю-
терно-опосередкованих взаємодій. SMS-повідомлення або ж твіти не 
мають невербальних сигналів взаємодії, внаслідок чого користувачі 
Інтернету прийняли використання емотиконів для полегшення спілку-
вання. Вважають, що emoji є заміною відсутніх невербальних сигналів у 
письмовому комп'ютерному дискурсі [4]. Емотикони слугують со-
ціально-емоційними провайдерами в контексті невербального спілку-
вання. Дослідники припускають, що в наш час емотикони – це не просто 
статичні зображення міміки, а й графічні та анімовані зображення 
різних елементів [7]. 

У межах психологічного підходу увага акцентується на емоціях і 
ролі, яку відіграють емотикони в розумінні змісту повідомлень. Під час 
подальших досліджень належить приділити увагу лінгвістичним аспектам 
невербальних засобів, зокрема emoji, написанню, поданню, взаємодії із 
вербальними засобами, їхнім семантичним та синтаксичним аспектам. 
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Весь процес збору журналістського  матеріалу пов'язаний з 

перевіркою або повторною перевіркою отриманої раніше інформації, 
або збором доказів і підтвердження тих тверджень, які робить працівник 
ЗМІ  в опублікованому матеріалі. 

Прийнято традиційно виділяти методи і способи збору інформа-
ції: метод спостереження, метод вивчення документів, метод інтерв’ю.  

Теоретичний і практичний інтерес викликають особливості кож-
ного з методів збору, їхня специфіка та характеристика роботи журна-
ліста в процесі отримання інформації. Оскільки засади для отримання 


