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У роботі досліджуються жанротвірні параметри, мовні засоби 

оформлення й диференційні ознаки жанру твіттінг у сфері англомовної 

політичної Інтернет-комунікації. Актуальність дослідження: обумовлена 

необхідністю системного  вивчення  лінгвостилістичних  особливостей  жанру 

твіттінг як особливого типу комунікації. Об'єктом дослідження є  твіти 

англомовних політиків, відібрані  з  Твіттеру – соціальної мережи мікроблогів. 

Мета дослідження – вивчення  стилістичних  засобів  виразності, лінгвістичних 

особливостей англомовних твітів та способів їх адекватного  перекладу.

Комунікативним  наміром  політика   є  вплив  на електорат, бо  основна 

мета їхніх твітів – спонукати виборця до конкретної дії – голосувати за них. У 

магістерській   роботі    досліджені   стилістичні   засоби   виразності,  за 

допомогою  яких  формується  привабливий  образ  політичної  діяльності. 

Матеріали даного  дослідження  можуть  бути  використані  при вивченні  курсу 

теорії  та  практики  перекладу,  а  також  порівняльної  стилістики англійської 

та   української    мов.   Результати  роботи  можуть  бути  використані  для 

вирішення  практичних  завдань  при  виконанні  англо-українського  перекладу, 

зокрема  при  перекладі твітів англомовних політиків.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3
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