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Особисте [м'я в 1нтернет-комушкацн, або так званий 
«шкнейм» (англ, «nickname» - кличка, пр1звисько) е 
особливим видом антропошма, який використовуеться 
особою в 1нтернетл для сшлкуванняТнтернет-комушкащя 
мае CBo'i характерш риси, постшно оновлюеться та 
розширюе межц а отже, змшюються й особливосН 
особистого iMeHi як и невщ’емнох складoboi, i вони мають 
бути дослщжеш з р1зних аспеютв.

1нтернет-комушкащя е новим, маловивченим явищем, 
що дослщжуеться представниками лшгвютики, психологи, 
соцюлогн, шформатики. Cboi роботи такому виду 
комушкацн присвятили шмецью вчеш П. Шлобшсью, У. 
BipT, К. Дюршайд, X. Бехар-1зраелц Г. Даб1р1 i Д. Хельтента 
вггчизняш вчеш Г. Почепцов, Н. Зражевська, С. 
Коноплицький, О. Белшська, Т. Виноградова, А. Жичкша, 
I. Шабшин та iHini.

Так, П. Шлобшсью розглядае тенденцн та форми 
комушкацш в мереж1 1нтернет [7]. У. BipT описуе 
особливосН комушкацн в чап [8].Г. Почепцов у свош 
монографн анал1зував розвиток сучасних сощальних 
комушкативних технологш та ix вплив на свщомють 
людини [5]. А. Жичкша висвтглюе сощально-психолопчш 
аспекти 1нтернет-комушкацн [3]. Од шею i3 перших 
дослщншав особливостей особистого iMeHi в 1нтернет- 
комушкацн е X. Бехар-1зраелц якарозглядае шкнеймияк 
3aci6 самощентифшацн користувач1в 1нтернету [6].

Нпснейм надае можливють користувачев1 реал1зувати 
себе у в1ртуальному npocTOpi. Анон1мн1сть сшлкування 
сприяе вшьному прояву фантазн комушканта: BiH може 
виступити шд власним [м’ям, використати особисте [м’я 
актора, дтча, митця, литературного чи комп’ютерного 
героя, вигадати свш, ушкальний шкнейм. До того ж, 
користувач не обмежений у форм1 шкнейма, тобто мае 
змогу використовувати символи, цифри, велию та мат 
лтгери, pi3Hi частини мови, складати декшька сл1в,



застосовувати шшомовш слова (найчастппе з англшсько! 
мови) тощо. Таю шкнейми е не просто презентащею 
комушканта, а й представленням його як творчо! 
HenepecinHoi' особистост1, шдивщуальност!, що, звюно, 
приверне у вагу iHHinx корнету вач1в.

3 огляду на стр1мкий розвиток 1нтернет-комушкацп та п 
поширення серед yeix верств населения змшюються й 
особливостт шкнейму. Метою статп е анал1зсемантичних 
особливостей особистого iMeHi у в1ртуальному епшкуванш 
як важливо! складово!' 1нтернет-комушкацп та засобу 
самопрезентацп та самощентифшацп корнету вач1в. 
Матер1алом дослщження ми обрали шкнейми користувач1в 
шмецькомовних чапв.

Ознайомившись i3 класифпсащями шкнейм1в О. 
Балкуново! [2, с. 21-23], Т. Ашюно!' [1, с. 149-166], I. 
Лихоперсько! [4], ми видшяемо наступи! категорп 
особистих !мен у в1ртуальному середовищ! шмецькомовно! 
1нтернет-кому нпсацп:

1. Ti, що вказують на зовшшшеть: derNasenmann, 
Blondiii_17, dickerchen, Blue@Eyes. Вибираючи под!бний 
шкнейм, користувач! найчаст!ше пщкреслюють особливост! 
свое! зовшшностл, яю вони сам! знаходять найбшын 
привабливими, або ж таким чином компенсують сво! 
недол!ки.

2. Ti, що вказують на людсью якостт, 
штелектуальний, ф1зичний емоцшний стан: EinLustigEr, 
Hope4news, JungeUnion, Mnemonic, NaughtyGuy, NiceToAll, 
STrengmann. За допомогою такого шкнейма користувач 
презентуе себе з тако! сторони, що привабить увагу 
сшврозмовниюв. Окр1м того, деяю з таких шкнейм1в е 
вираженням самооцшки людини.

3. Ti, що пщкреслюють звички, штереси: Grothesk, 
HerzBube996 haferbrei, LacrlmosA, Magic994, Traeumling. 
Под!бш шкнейми презентують найр!зномаштшнп 
вподобання людини: вщ музичних до кулшарних. Вони



направлен! на те, щоб заохотити до спшкування 
користувач1в i3 под1бними захопленнями.

4. Ti, що вказують на лпсцезнаходження:
Deutschmann, stadtindianer, -Afghan-,
DortmunderJungl9096 heidelberger. Нжнейми такого типу 
також можуть вказувати на нацюнальшсть 
користувача. Найчаст1ше таким чином користувач1 
намагаються знайти земляюв або пщкреслити свою 
приналежшсть до Tiei чи шшоТ кра'ши чи наци*.

5. Ti, що позначають сферу д1яльностк 
CHATTER0815, Loewenbaendiger, Medicus25, MuttiEllen. U,i 
шкнейми можуть вщображати професпо, xo6i користувача у 
реальнш чи в1ртуальнш дшсность

6. Ti, що вказують на сексу альш схильност1:
BadManners, Hugh_ G_ recti on , sexypole, ganzlieber.
Користувач1 з такими н1кнеймами виражають свое бажання 
познайомитись з метою встановлення близьких (найчаст1ше 
сексуальних) вщносин у в1ртуальному житт1, а пот1м i у 
реальному. Зазвичай таю комушканти не приховують cboix 
HaMipiB i за допомогою н1кнейма одразу повщомляють про 
мету сп1лкування.

7. Ti, що пов’язаш з рослинним та тваринним светом: 
Cat, coyote, DerFish, Kaetzchen. Bn6ip такого нпснейму може 
бути зумовлений р1зними обставинами: асощювання себе з 
певною твариною чи рослиною на основ! певних схожих 
ознак; наявшсть у тварини (рщше -  рослини) якостей, яю до 
вподоби користувачев1; вщповщн1сть до гороскопу 
(зод1акального, схщного, кв1ткового, гороскопу друщв 
тощо).

8. Ti, що шдкреслюють володшня певним 
предметом: Feuerfunke, Hefenschleim, Kuschelbaer, MaTraZe, 
ItaliaDiamant. Обираючи такий шкнейм, користувач 
демонструе асощювання себе з певним предметом, 
володшня ним або бажання володтги. Також такий шкнейм



може позначати предмет, який вщграе певну роль у жипт 
людини.

9. Ti, що вказують на фантазп: Daemon540,
Engelchen, NoName, UNIKUM2000, Wiesaul, the-ICH. 
Нжнейми даного типу обирають найчасНше люди, яка 
не е морально задоволеними у реальному житть До щеТ 
ж категорн’ можна вщнести Ti особисН iгмена, якт 
пщкреслюють аношмшсть свого володаря. 1нод1 
користувач1 не можуть визначити риси, якт 
характеризують Тх унжальшсть i неповторшсть i як 
наслщок вдаються до нейтральних шкнейгупв.

10. Ti, що утвореш вщ особистих 1мен: BradPitt, 
catwoman8, Gandalf, Gris с ha, iwanka, Princess Leia, Zorro. 
Нжнейми можуть сшвпадати з реальним 1менем 
користувача, що свщчить про його вщкриНсть та 
вщсутшсть страху бути вшзнаним, проте тод[ це може бути 
свщченням бщносН фантазп. OxpiM того, icHyiOTb 
комунжанти, яю приховують свое реальне особисте [мА за 
1менем певно! особи (литературного героя, актора, 
политичного д1яча, спортсмена, героя юно- чи мультфшьм1в, 
комп’ютерних irop тощо). Bn6ip такого нжнейму 
найчасНше зумовлений намаганням бути схожими на 
кумира або под1бшстю зовшшносН чи рис характеру.

11. Ti, що грунтуються одразу на деюлькох ознаках: 
Coolskyper, EinfachEVA, Vanessalustig, sweetqueen96. 
Нжнейми дано! категорп поеднують у co6i юлька 
характеристик, можуть надавати шформащю про BiK, 
штереси, характерш риси свого власника.

Вщсутшсть фантазп може обумовити простий нжнейм, 
наприклад, такий, що е вщображенням реального iMem: 
andre_1973, sophie-94, annabellF, AlexHoe, Josh_, Jenny28w. 
Окремо слщ розглядати нжнейми, яю зрозумш лише ix 
власникам, за якими майже неможливо характеризувати 
користувача: ’23.10.2013. <3\ похх707, salO, takkatukka.
Зазначимо, що вщнести Bci нжнейми шмецько! 1нтернет-



комушкацн до певних категорш неможливо у зв’язку i3 
необмеженою фантаз1ею користувач1в.

Вартий у ваги також той факт, що бшышсть шкнейм1в 
утворен1 вщ шшомовних лексичних одиниць, найчаст1ше 
використовуеться при цьому англшська лексика: 
musikismyl i fe ,  FA IR YSPA RK, livelifefree, dirtytalkmaster, 
dreamer, especially—, darkmargo, The$freshmaker,
cappuccino40, Royal.Desire'<3. Рщше зустр1чаються 
шкнейми, що походять з шших мов: HorsDoeuvre,
C ’e s t l a v i e (французька), DonCrawallo (юпанська), 
Medicus25, Centurio (латина). Особливо щкавими на нашу 
думку е спо лучения шмецьких сл1в з англшськими: 
alles crazy, Blue'Haze, г os ар ow err anger, BananenHipster, 
darkrotwein. Таю шкнейми e примггними для шших 
користувач1в через свою вщмшшсть та незвичайшсть. 
Зустр1чаються також шкнейми, яю засноваш на rpi сл1в. 
Так, шкнейм SightUnseen натякае на англшське слово 
«sightseeing», що означае «огляд визначних м1сць», проте 
м1стить також слово «unseen» - «дивовижний, небачений». 
Таким чином користувач пщкреслюе свою унпсальшсть. Ще 
один приклад -  шкнейм WeltFremd. Скор ini за все, вш е 
вигаданим користувачем антошмом до сл1в «weltbekannt», 
«weltberiihmt», що означають «всесвггньо вщомий». Слово 
«fremd» - «чужий, незнайомий» - вказуе на самотшсть 
автора, його почуття 1зольованост1 вщ сощуму.

1з дано'1 класифпсацн видно, що шкнейм е засобом 
самопрезентацн користувача, який м1стить саме ту 
шформацпо, яку власник прагне повщомити 
сшврозмовникам. Bn6ip шкнейму часто зумовлений 
бажанням продемонструвати свою ушкальшсть, фантазда, 
емоцшний стан, захоплення, пщкреслити те, чим людина 
пишаеться чи до чого прагне. Ншнейм е своерщною 
в1зппвкою комушканта, можлив1стю виступати у тш чи 
шшш роль Багато людей рееструються пщ р1зними 
шкнеймами в залежност1 вщ характеру середовища



сшлкування: очевидно, що виб1р шкнейму для по л Личного 
форуму i для чату знайомств буде р1знитись.

Отже, семантичш особливосИ особистих 1мен у 
шмецькш 1нтернет-комушкацн вмотивоваш прагненням 
комушкашлв до самопрезентаци та самощентифшацн. 
Bn6ip особистого iMeHi зумовлений сферою сшлкування, 
можливими штересами потенцшних сшврозмовншав i мае 
на меИ защкавити iHHinx комушкашлв i спонукати ix до 
спшкування.Подалыний розвиток 1нтернет-комун1кацп е 
умовою для змши характерних особливостей н1кнейму, в 
тому числ1 й семантичних, що буде об’ектом майбутн1х 
дослщжень автора.
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