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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
У контексті підсилення уваги сучасної лінгвістики до комунікативно-

прагматичних та лінгвокогнітивних аспектів розвитку мови постає необхідність 

дослідження дискурсу як ситуативно зумовленої мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності та його різних жанрів (Н. Д. Арутюнова, А. Д. Бєлова, 

Є. В. Богатирьова, Р. Водак, О. М. Гончарук, Т. А. ван Дейк, В. І. Карасик,   

С. М. Корінь, О. С. Кубрякова, М. Л. Макаров, А. П. Мартинюк, Н. М. Пільгуй, 

Л. С. Піхтовнікова, А. М. Суддя, І. С. Шевченко, О. Й. Шейгал, І. М. Яремчук, 

G. Brown, G. Yule), специфіки реалізації концепту як ментальної одиниці у 

дискурсивній діяльності (Л. Р. Безугла, В. І. Карасик, О. І. Морозова, 

А. М. Приходько, Й. А. Стернін, І. С. Шевченко), опису та моделювання 

структури концепту як глобальної ментальної одиниці концептосфери сучасної 

людини (В. І. Карасик, З. Д. Попова, Й. А. Стернін), окреслення комунікативно-

прагматичних стратегій і тактик, що сприяють виявленню особливостей 

репрезентації концептів (Л. Р. Безугла, В. З. Дем’янков, Р. Гібс, Р. Карстон, 

Дж. Серль, І. С. Шевченко). 

В умовах посиленого інтересу до вивчення дискурсу та його жанрів 

медіадискурс, маючи широкий арсенал засобів маніпулювання громадською 

думкою, дедалі більше популяризується й глобалізується і вирізняється 

значущістю в системі аксіологічних орієнтирів аудиторії. Дослідження 

медіадискурсу сприяє з’ясуванню особливостей мислення та реагування 

окремих мовців і їх груп, реципієнтів певних медіапродуктів, а також дає змогу 

простежити засоби впливу на аудиторію (Т. Г. Добросклонська,  

М. Р. Желтухіна, С. І. Потапенко, М. А. Риженко).  Сучасний медіадискурс є 

тією сферою функціювання мови, що характеризується помітним розвитком і 

постійними перетвореннями, трансформаціями й модифікаціями. Оперативно 

реагуючи на будь-які інноваційні процеси, що відбуваються в суспільстві, 

медіадискурс є показником розвитку соціуму, змін у певній спільноті – 

позитивних чи  негативних – на конкретному етапі її існування.  

Загальна спрямованість лінгвістичних досліджень на вивчення 

взаємозв’язку між мовою та мисленням обґрунтовує необхідність вивчення 

тексту псевдоновин одночасно як когнітивного механізму кодування та 

структурації знань про навколишній світ, так і способу їх словесної об’єктивації 

в текстах. Синтез лінгвокогнітивного та комунікативно-прагматичного підходів 

уможливлює всебічне вивчення медіатекстів псевдоновин з метою 

встановлення лінгвокогнітивної та комунікативно-прагматичної специфіки 

формування і функціювання цього жанру сучасного англомовного 

медіадискурсу. У роботі ми послуговуємося двома термінами – 

1) псевдоновини та 2) «фейкові» новини, вважаючи їх синонімічними з огляду 

на етимологію лексеми fake «обман, фальсифікація, неправдива інформація». 

Актуальність розвідки зумовлена інтенсивним зростанням наукового 

інтересу до проблеми дискурсу взагалі та «фейкових» новин зокрема; 

відсутністю спеціальних досліджень, зорієнтованих на виявлення 

лінгвокогнітивних і лінгвопрагматичних властивостей текстів псевдоновин як 
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жанру сучасного англомовного медіадискурсу. Актуальності також набуває 

окреслення структури і змісту концепту LIE, що сприяє поясненню того, яким 

чином певні засоби актуалізації його складників упливають на читача 

(реципієнта) «фейкових» новин у мережі Інтернет. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що особливості актуалізації 

концепту LIE в текстах псевдоновин зумовлюють комунікативно-прагматичний 

характер медіадискурсу загалом та текстів псевдоновин зокрема, сутність якої 

виявляється у створенні й досягненні бажаного перлокутивного впливу 

адресанта на адресата.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах комплексної наукової теми «Лінгвокогнітивні і 

комунікативно-прагматичні аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць 

сучасної англійської мови» (номер державної реєстрації 0110U002453), яку 

розробляють на кафедрі англійської мови та методики її викладання 

Херсонського державного університету. Тему дисертації затверджено 

(протокол № 7 від 24 лютого 2014 р.) й уточнено (протокол № 2 від 25 вересня 

2017 р.) на засіданні вченої ради Херсонського державного університету. 

Метою дослідження є системний аналіз псевдоновин як жанру сучасного 

англомовного медіадискурсу з урахуванням лінгвокогнітивного та 

комунікативно-прагматичного параметрів.  

Зазначена мета передбачає виконання таких завдань:  

- уточнити зміст понять  «медіадискурс», «псевдоновини» («фейкові» 

новини); 

- схарактеризувати складники медіадискурсу, його види та функційне 

навантаження; 

- визначити жанрову диверсифікацію зазначеного дискурсу; 

- надати загальну характеристику публіцистичного дискурсу як виду 

медіадискурсу; 

- з’ясувати жанрово-стилістичні властивості фейлетону як жанру 

публіцистичного дискурсу; 

- визначити онтологічні й гносеологічні властивості псевдоновини як 

модифікованого жанру фейлетону;  

- обґрунтувати власний інтегрований підхід до аналізу текстів 

псевдоновин з акцентом на традиційні підходи до вивчення 

медіадискурсу; 

- встановити лінгвокогнітивні особливості англомовного фейкового 

новинного контенту з акцентом на структуру концепту LIE; 

- розкрити лінгвокогнітивні механізми формування псевдосмислу в 

текстах англомовних псевдоновин через реконструкцію ментальних 

просторів; 

- вивчити природу перлокутивного ефекту й описати його реалізацію у 

текстах «фейкових» новин через виокремлення комунікативно-

прагматичних стратегій і тактик. 
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   Об’єкт дослідження – псевдоновини як жанр сучасного англомовного 

медіадискурсу.   

Предметом вивчення є лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні 

властивості сучасних англомовних псевдоновин.  

Матеріалом дослідження слугували 3777 мовленнєвих відрізків 

англомовних псевдоновин, дібраних шляхом суцільної вибірки зі спеціальних 

електронних англомовних ресурсів інтернет-мережі та «фейкових» новинних 

сайтів зокрема. 

Теоретико-методологічну базу дисертації формують лінгвістичні 

концепції тексту й дискурсу, серед яких переважають концепція  дискурсу як 

когнітивно-комунікативного феномена (Т. Г. Добросклонська, Т. І. Домброван, 

М. Р. Желтухіна, А. П. Мартинюк, О. І. Морозова, Л. С. Піхтовнікова, 

Г. І. Приходько, С. І. Потапенко, М. А. Риженко, І. С. Шевченко), теорія 

когнітивних операцій у дискурсі та теорія концептуального аналізу 

(М. Ф. Алефіренко, Л. І. Бєлєхова, Ю. Л. Главацька, Т. А. ван Дейк, 

Р. Джекендорф, В. Еванс, С. А. Жаботинська, Дж. Лакофф, І. М. Колегаєва, 

А. М. Приходько, О. О. Селіванова, Й. А. Стернін, Ж. Фоконьє), теорія 

мовленнєвих стратегій (Л. Р. Безугла, В. З. Дем’янков, Р. Гібс, Р. Карстон, 

Дж. Серль, І. С. Шевченко). 

Використання комплексної методики дослідження зумовлене метою та 

завданнями дисертаційної роботи і передбачає залучення як загальнонаукових, 

так і власне лінгвістичних методів дослідження. У процесі роботи над 

фактичним матеріалом використано метод суцільної вибірки (для формування 

картотеки); контекстуальний аналіз (для вивчення суспільно-історичного 

контексту, який віддзеркалено у текстах правдивої та псевдоновини), метод 

аналізу словникових дефініцій (для виокремлення основних концептуальних 

ознак імені концепту LIE та синонімів ключового слова, що є 

лексикалізованими),  когнітивно-дискурсивний аналіз (для визначення 

специфіки функціювання вербалізованих складників концепту LIE у новинному 

медіадискурсі), культурологічний аналіз (для співвіднесення змісту текстів 

псевдоновин із загальнокультурною інформацією), концептуальний аналіз у 

поєднанні з методикою фреймового моделювання та методикою реконструкції 

ментальних просторів (для опису семантичної структури концепту LIE, 

розкриття лінгвокогнітивних механізмів утворення псевдосмислу), метод 

когнітивно-семантичного аналізу (для виявлення знань, які опредметнені у 

семантиці лексичних одиниць на позначення концепту LIE), комунікативно-

прагматичний метод (для аналізу основних комунікативно-прагматичних 

тактик і стратегій, що забезпечують досягнення бажаного перлокутивного 

впливу). 

Наукова новизна здобутих результатів дослідження визначається тим, 

що вперше на основі розробленого в дисертації інтегрованого підходу до 

вивчення псевдоновин виявлено лінгвокогнітивне підґрунття створення брехні; 

реконструйовано фреймову модель концепту LIE; окреслено основні 

комунікативно-прагматичні тактики і стратегії дискурсивної реалізації 
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неправди, які щільно корелюють із функціями тексту псевдоновини, серед яких 

ключими постають фатична та розважальна. Новим у роботі є залучення 

методики концептуального блендингу з метою виявлення псевдосмислу тексту 

псевдоновин.  

Наукову новизну здобутих результатів узагальнюють такі положення:  

1. «Фейкова новина» – різновид медіатексту, динамічна, складна одиниця 

вищого рівня, за допомогою якої здійснюється мовленнєве спілкування у сфері 

масової комунікації; це креолізований, полікодовий, інтегративний текст з 

вербальним, візуальним, аудіовізуальним компонентами. 

2. Виникнення осучасненого, модернізованого жанру сатирично-

розважальної публіцистики – «фейкових» новин – щільно корелює з певними 

історичними чинниками та потребами суспільства крізь жанрову модифікацію 

фейлетону. Внутрішня структура псевдоновини зорієнтована на недотримання 

зовнішньої (формальної) подібності між фактом і викладом (перекручення 

інформації), зняття формальної правдоподібності шляхом заміни реальних 

подій на вигадану ситуацію; недотримання ідентичності кінцевого результату в 

структурі і реальному факті. Гостра сатира поступається місцем поблажливому 

гумору, що сприяє розважальному характеру текстів псевдоновин.  

3. У світлі когнітивної лінгвістики під концептом LIE розуміємо 

виражену вербальними і невербальними знаками сукупність певним чином 

організованих знань і уявлень мовців про явище обману, маніпулювання 

інформацією, приховування правди чи навмисне повідомлення неправдивих 

фактів. Концепт  LIE має трикомпонентну структуру, яка складається із логіко-

поняттєвого, образно-асоціативного та валоративного складників. 

4. Виокремлення й опис логіко-поняттєвого складника у структурі 

концепту LIE ілюструє уявлення про когнітивну репрезентацію «досвіду 

неправди», що є підґрунтям моделювання фреймової структури концепту LIE, 

крізь призму якої можна уявити перцептивний образ неправди. Оцінний 

компонент концепту LIE віддзеркалюється у здатності людини сприймати 

смисл тексту псевдоновини «викривлено», тобто сприяє формуванню 

псевдосмислу. 

5. Кожна парцела фреймової моделі концепту LIE (АГЕНС, ПАЦІЄНС, 

ІНСТРУМЕНТ, БЕНЕФІЦІАНТ, ТЕМПОРАТИВ, ЛОКАТИВ) є облігаторною у 

текстах псевдоновин, проте її вербальне наповнення диференціюється, й, 

відповідно, змінюється інтенція автора (бенефіціант) та ціль обману – чи 

перебільшити  інформацію новин, чи надати фальсифіковане повідомлення.  

6. Реконструкція ментальних просторів із залученням елементів 

фреймового моделювання є інструментом для розкриття механізмів 

формування псевдосмислу в емергентній структурі бленду шляхом 

лінгвокогнітивних процедур завершення й нарощування. 

7. Реалізація прагматичної інтенції автора псевдоновини як 

комунікативної події забезпечується використанням комунікативно-

прагматичних стратегій: аргументативної, апелятивної, валоративної та 
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стратегії оптимізації перлокутивного впливу. Останні щільно корелюють із 

фатичною, сатиричною та розважальною функціями адресанта. 

Теоретичне значення дисертаційної роботи визначається внеском у 

розвиток дискурсології (уточнено визначення медіадискурсу та псевдоновин 

зокрема), когнітивної лінгвістики (проаналізовано структуру концепту LIE у 

текстах псевдоновин; побудовано  його фреймову структуру; виявлено 

лінгвокогнітивні механізми формування псевдосмислу), прагматичної 

лінгвістики (з’ясовано комунікативно-прагматичні стратегії і тактики реалізації 

прагматичного впливу у новинному медіадискурсі), теорії дискурсу (виявлено 

домінантні категоріальні ознаки дискурсу, який вивчається). 

Практична цінність роботи полягає в можливості використання її 

результатів і висновків у навчальних курсах зі стилістики англійської мови 

(розділ «Стилістика тексту»), інтерпретації тексту (розділ «Жанрово-стильова 

диверсифікація текстів»); у спецкурсах із когнітивної лінгвістики, 

лінгвопрагматики; у навчально-методичній роботі для укладання навчально-

методичних посібників з інтерпретації художнього тексту; у науково-дослідній 

роботі студентів та аспірантів. Висновки щодо специфіки псевдоновин в 

англомовному медіадискурсі можуть бути використані в курсах з теорії та 

історії журналістики (розділ «Основи медіаграмотності», «Фактчекінг у 

медіа»). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

висвітлено на конференціях різних рівнів, зокрема: на ІІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, 

прагматичний та лінгводидактичний аспекти» (Херсон, 2013), ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: проблеми та 

перспективи» (Тирасполь, 2014), ІІ Міжнародній науковій конференції «Нова 

лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти» (Одеса, 2014),  

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток національно-

мовної особистості в умовах неперервної освіти: надбання, реалії, перспективи» 

(Умань, 2015), Міжнародній науковій конференції «Поетика дому» (Київ, 2016), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

сучасного мас-медійного простору» (Херсон, 2016), Сьомій міжнародній 

науково-практичній Інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. 

Україна і світ» (Німеччина, Мюнхен, 2016), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів та молодих учених «Антропоцентрична скерованість 

сучасної наукової лінгвістичної парадигми» (Миколаїв, 2017), на щорічних 

науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу 

факультету філології та журналістики Херсонського державного університету 

(Херсон, 2014-2017). 

Публікації. Основні положення дисертаційної праці висвітлено в 

10 одноосібних публікаціях, 6 з яких опубліковано у фахових виданнях 

України, 2 статті надруковано в зарубіжних виданнях, 7 доповідей на 

конференціях, 1 електронна публікація. Загальний обсяг публікацій становить 

5,83 друк. арк.  
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Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (402 позиції), списку джерел ілюстративного матеріалу 

(60 позицій) та додатків, у яких унаочнено результати аналізу 

лінгвокогнітивних та комунікативно-прагматичних особливостей англомовних 

псевдоновин у сучасному медіадискурсі. Загальний обсяг дисертації становить 

230 сторінок, із них 171 сторінка основного тексту. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційної праці, її актуальність, 

визначено мету й завдання роботи, об’єкт і предмет, методи дослідження, 

окреслено джерела фактичного матеріалу, з’ясовано наукову новизну, розкрито 

теоретичне й практичне значення здобутих результатів, подано відомості про 

апробацію основних положень дисертації, кількість публікацій та структуру 

роботи.  

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження 

англомовного медіадискурсу» – описано сучасні підходи до вивчення 

медіадискурсу, схарактеризовано його функційне навантаження та складники, 

визначено жанрову диверсифікацію зазначеного дискурсу, надано загальну 

характеристику публіцистичного дискурсу як виду медіадискурсу, з’ясовано 

природу псевдоновин як модифікованого жанру фейлетону, обґрунтовано 

власний підхід та розроблено методику аналізу текстів псевдоновин в 

англомовному медіадискурсі з урахуванням традиційних підходів до вивчення 

медіадискурсу. 

Теоретичним підґрунтям дослідження дискурсу слугують праці 

Н. Д. Арутюнової, Т. А. ван Дейка, Т. Г. Добросклонської, Т. І. Домброван, 

С. М. Єнікєєвої, О. С. Кубрякової, Л. С. Піхтовнікової, І. С. Шевченко, 

R. Scollon, R.Wodak. Специфіка медіадискурсу  описана в лінгвістичних студіях 

Т. Г. Добросклонської, М. Р. Желтухіної, С. І. Потапенка та ін. Вивчення 

особливостей вербалізації концепту LIE у текстах англомовних псевдоновин у 

межах класифікаційного наукового підходу базується на дослідженнях 

В. І. Карасика, А. П. Мартинюк, А. М. Приходька, фреймового підходу – 

С. А. Жаботинської, Ю. Л. Главацької, Т. В. Луньової, комунікативно-

прагматичного підходу – А. Д. Бєлової, Л. Р. Безуглої, О. І. Морозової, 

І. С. Шевченко.   

У контексті нашого дослідження, услід за О. С. Кубряковою, 

медіадискурсом (медійним, мас-медійним дискурсом) уважаємо реальність, 

створену засобами масової комунікації, що опосередковують продукування, 

зберігання і поширення суспільно важливої інформації.  

Медіадискурс характеризується виконанням таких фунцій: 

інформативної, регулятивної (поєднує в собі ідеологічну функцію та функції 

соціального контролю і маніпуляції свідомістю громадськості), освітньої, 

розважальної, фатичної (встановлення контакту між адресантом і адресатом), 

рекламної. 

Складниками  медіадискурсу традиційно вважають пресу, радіо, 
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телебачення та Інтернет. Медіадискурс включає в себе не лише вербальне 

повідомлення і медіаканал, а й пов’язані з особливостями його створення всі 

екстралінгвальні чинники: інтенцію автора, отримувача повідомлення 

(реципієнта), способи кодування адресантом інформації та її декодування 

адресатом, соціально-історичний і політико-ідеологічний контексти. 

Комплексне вивчення особливостей зазначеного жанру дискурсу уможливлене 

залученням структурного, функційного, тематичного, контекстуального, 

лінгвокогнітивного та комунікативно-прагматичного підходів. 

Види медіадискурсу класифікують відповідно до виконуваної 

комунікативної функції (публіцистичний, рекламний і PR-дискурс) та за 

каналами реалізації з урахуванням того, який саме зі специфічних засобів 

комунікативного впливу переважає – візуальний, аудіо- та аудіовізуальний,– 

виокремлюють теле-, радіо- та комп’ютерний дискурси, за здатністю реалізації 

у сфері масової комунікації (усні медіадискурси (діалоги, монологи, полілоги, 

інтерв'ю, пряма мова тощо) та неусні медіадискурси (радіодискурс; 

теледискурс; друкований (газетний, журнальний); інтерактивний (Інтернет) 

дискурси) (І. О. Гаврилюк). 

Аналіз основних підходів до таксономії жанрів медіадискурсу 

уможливлює побудову системи, яка включає інформаційні, аналітичні та 

художньо-публіцистичні жанри. Останні розрізняються за цілями впливу на 

аудиторію, діапазоном висвітлення реальності, засобами образної виразності, 

глибиною аналізу та ґрунтовністю узагальнення (А. М. Максюта). До 

інформаційних жанрів відносять новину, замітку, інтерв’ю, бесіду, репліку, 

коментар, репортаж, звіт тощо; до аналітичних – статтю, бесіду, 

кореспонденцію, рецензію, проблемне й портретне інтерв’ю та ін., до 

художньо-публіцистичних – нарис, фейлетон, памфлет, пародію тощо. 

На основі «теорії розмивання жанрів і жанрових форм» (В. В. Кожинов, 

В. Д. Сквозніков) висунуто гіпотезу про модифікацію жанру фейлетону, 

популярного в попередніх епохах, до осучасненого жанру – псевдоновин, або 

«фейкових» новин.  Появу фейлетону датують ХІХ століттям. Він є коротким і 

доступним для адресатів текстом, у якому в комічно-сатиричному плані 

викриваються вади суспільства, а вдало створені образи є втіленням 

злободенних проблем.  

У межах інфотейнменту, особливість якого полягає у використанні 

різноманітних прийомів привернення уваги реципієнтів, на особливу увагу 

заслуговують псевдоновини, або фейки. У контектсі нашого дослідження, 

екстраполюючи ідеї І. М. Мудрої, «фейк» (від англ. fake) потрактовуємо як 

спеціально створену новину, подію чи журналістський матеріал, який містить 

неправдиву або перекручену інформацію, що дискримінує певну людину чи 

групу осіб в очах аудиторії. 

Виявлення низки онтологічних ознак фейлетону та псевдоновини 

(гострий суспільно-політичний зміст, актуальність і оперативність 

проблематики, сатирично-гумористична образність, жвавий дотепний виклад) 

дозволяє стверджувати, що модернізація жанру фейлетону до сучасного жанру 
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псевдоновин зумовлена зміною внутрішної структури фейлетону, що сприяє 

наявності перекрученої інформації в тексті псевдоновини, і як результат, 

спостерігаємо недотримання зовнішньої (формальної) подібності між фактом і 

викладом, недотримання ідентичності кінцевого результату в структурі і 

реальному факті.  

Щодо гносеологічних характеристик псевдоновин, припускаємо, що  

сатирична функція, яка притаманна тексту фейлетону, набуває «нової» комічної 

тональності – від жорсткого ставлення до дійсності, різкого висміювання, тобто 

від іронії та сарказму, до доброзичливої, глузливої об’єктивації дійсності 

(гумор), що, у свою чергу, сприяє розвитку розважальної функції тексту 

псевдоновини. 

Мета роботи зумовлює виокремлення декількох етапів аналізу тексту 

псевдоновин, сутність яких полягає в опрацюванні наукових джерел (етап 

теоретичного узагальнення), відборі текстів псевдоновин (таксономічний 

етап), безпосередньо дослідженні концепту LIE (етап моделювання концепту 

LIE) та виявленні комунікативно-прагматичних стратегій (етап визначення 

комунікативно-прагматичного потенціалу концепту LIE). Комунікативно-

прагматичну дискурсивну стратегію комуніканта розуміємо як когнітивно-

прагматичну програму спілкування, що ґрунтується на його мотивах і 

передбачає розподіл реалізації комунікативних актів у дискурсі (Л. Р. Безугла). 

Методика аналізу вивчення тексту псевдоновини враховує традиційні 

підходи (структурний, функційний, тематичний) щодо дослідження 

особливостей медіадискурсу. У роботі запропоновано аналіз псевдоновин за 

контекстами (морфологічний, лексико-семантичний, синтаксичний, графічний) 

та у руслі лінгвокогнітивного й комунікативно-прагматичного підходів.  

У другому розділі «Лінгвокогнітивні особливості англомовних 

псевдоновин» здійснено критико-аналітичний огляд наукових доробок, 

зорієнтованих на дослідження поняття неправда у суміжних з лінгвістикою 

науках, висвітлено когнітивно-семантичний та когнітивно-дискурсивний 

параметр вивчення концепту LIE, розкрито лінгвокогнітивні механізми 

формування псевдосмислу у текстах псевдоновин. 

Дослідницький інтерес до поняття неправда виник ще за часів античності 

(V ст. до н. е., школа софістів), де неправда розглядається як риторичний 

прийом, як інструмент ведення спору. Основною онтологічною передумовою 

виникнення поняття неправди є дуалістичність сприйняття світу людиною. 

Перша спроба теоретичного осмислення поняття неправди була зроблена 

Августином Блаженним. Фома Аквінський стверджував, що неправда є 

опозицією правді: основними видами неправди є неправда як результат 

перебільшення і неправда як результат применшення. К. Ясперс надає 

особливого значення принципу, в основі якого – мета здійснення обману: 

неправда може бути спрямована як на нанесення шкоди іншим, так і на 

отримання особистої вигоди, а також може бути «на благо без втрат»; 

науковцем виділено типи неправди відповідно до типів ситуацій, у яких вона 

виникає, і мети, яку вона ставить перед собою. 



9 

Знання людини про неправду та обман підводяться під знак концепту LIE 

(НЕПРАВДА, ОБМАН, МАНІПУЛЯЦІЯ) та актуалізуються в тексті псевдоновин  

лексичними одиницями на позначення брехні. Тришарова структура концепту 

(В.І. Карасик) набула розвинення в руслі нашого дослідження: ми розглядаємо 

концепт LIE як трикомпонентну структуру і виокремлюємо його логіко-

поняттєвий, образно-асоціативний та валоративний складники. При цьому 

дотримуємося думки А. М. Приходька, що поняттєвий компонент традиційно 

визнають константою, а образ і цінність – змінними концепту. 

Логіко-поняттєвий складник виявляється через виокремлення 

домінантних асоціацій (тематичних, парадигматичних, синтагматичних), в які 

вступають лексичні одиниці частиномовних реалізацій імені концепту LIE у 

текстах псевдоновин. Визначення лексико-семантичних особливостей концепту 

LIE здійснюється через виокремлення денотaтно-сигніфікaтивного центру 

семантичного поля lie.  

Семантичний аналіз лексеми lie, котра належить до загальновживаної 

лексики, дозволяє стверджувати, що її денотaтно-сигніфікaтивний центр 

представлений неправдивим твердженням. Наприклад, Longman Dictionary of 

Contemporary English подає таку загальноприйняту дефініцію: an untrue or 

deceptive statement deliberately used to mislead – неправдиве чи оманливе 

твердження, що навмисно використовується для введення в оману. У словнику 

English Oxford Living Dictionary зафіксовано три значення згаданої лексеми: 

‘шлях, напрям чи позиція, коли про щось обманюється’ – the way, direction, or 

position in which something lies; ‘положення, у яке ставиться м’ячик для гольфу, 

особливо для зручності наступного удару’ – position in which a golf ball comes to 

rest especially as regards the next ease of the next shot; ‘загін або укриття для 

тварин’ – the lair or place of cover of an animal. Дві останні семеми неописані в 

інших словниках, що засвідчує вузьку специфіку їх уживання та 

неактуалізованість значення. 

Отже, ядром концепту LIE як прототипної одиниці з найбільшою чуттєво-

наочною конкретністю, що може бути як загальнонародною, так і 

індивідуальною, виступає концептуальна ознака неправда, обман – something 

that you say you know is untrue, а периферію становлять усі інші ознаки. Ця 

ядерна концептуальна ознака зафіксована і в дефініціях лексеми lie, котра 

визначається як «те, що суперечить правді». 

Семантичний та концептуальний аналіз текстів англомовних «фейкових» 

новин засвідчує, що концепт LIE вербалізується за допомогою таких лексичних 

одиниць: bluff, canard, deceit, distortion, fable, fairytale, falsehood, fib, fiction, half-

truth, misinformation, myth, pose, slander, story, tale, untruth, whopper. Базові 

шари концепту (семеми), тобто сукупність його концептуальних ознак (сем), 

ототожнюються з базовими семантичними ознаками слова-імені концепту, що 

виводяться через аналіз дефініцій, синонімічного та антонімічного рядів, 

прикладів його актуалізації в тексті. Зокрема, аналіз базової номінації концепту 

LIE у текстах англомовних псевдоновин сприяє виокремленню сем на 

позначення процесу обману (managed to give the lie to authority), його 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/untrue
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часопросторових ознак (he’s telling modern lies), кількісних характеристик 

(speaking about a pack of lies, too much lies), міри і ступеня (try to avoid a half-

truth, it was a ‘big lie’) та форм вияву брехні (fake news, fairy tale, false story, 

fiction, myth, taradiddle). До ближньої периферії семантичного поля поняття lie 

належать синонімічні номінації: deception, fable, fib, falsehood, misreport, 

nonsense, slander, whopper. Ці одиниці номінують оманливе твердження, 

прозору брехню, недостовірні повідомлення чи розрахунки, перекручення 

фактів, применшення або перебільшення чогось, нісенітниці, чутки, наклепи. 

До дальньої периферії відносимо дериваційні лексичні одиниці  fiction, mock, 

prank, pretense, sham та одиниці вторинної номінації fairytale, fakestory, 

falsenews, myth. Протилежний за значенням антонімічний шар складають 

лексеми  honesty, non-fiction, truth, truthfulness, uprightness. Логіко-поняттєвий 

шар концепту LIE у текстах англомовних псевдоновин може бути 

репрезентований схематично (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Логіко-поняттєвий шар концепту LIE  

у текстах англомовних псевдоновин. 

 

Сукупність знань, образів, асоціацій, які є певним видом «реакції» 

свідомості людини на той чи той концепт, відносять до образно-асоціативної 

складової. Лексема lie є досить продуктивною у плані сполучуваності, 

метафоричного перенесення, і в результаті – утворення значень з новими 

відтінками. Відзначаємо наявність прийменникових сполучень (living in a lie, 

caught in a lie, stuck in a lie), які часто замінюються метафоричними синонімами 

на позначення неправдивого способу життя (living in a fairytale, living in a half-

truth, being economical with the truth ). Ці вислови характеризують явище 

неправди як особливо негативний спосіб спілкування людини, оскільки 

протиставляють його позитивним властивостям правди. Фразеологічні одиниці, 

Ядро концепту LIE: 
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що містять лексему lie, доповнюють уявлення про концепт LIE, формуючи його 

образну складову. У текстах «фейкових» новин актуалізовано такі 

фразеологічні одиниці, українські відповідники яких з подібним значенням 

звірено за англо-українським фразеологічним словником: lie benevolent – 

брехня, до якої вдаються, щоб допомогти комусь; lie in one’s teeth – брехати 

просто в очі; нахабно, зухвало брехати; lie oneself black in the face – брехати з 

усіх сил; lie out of the whole cloth, lie out like a gas-meter – надмірно, безсоромно 

брехати; lies have short legs – у брехні короткі ноги; брехнею світ не обійдеш 

та додому не повернешся тощо. 

Одним із показників наявності ціннісного компонента є використання 

аксіологічних предикатів, тобто набір позитивних і негативних оцінок, через 

який концепт LIE емоційно «переживається». Семантичний аналіз 

номінативних одиниць на позначення брехні у текстах «фейкових» новин дає 

змогу чітко виділити закріплену у свідомості мовців аксіологічність неправди. 

Синтагматичні зв’язки вербалізованого концепту LIE представлено усталеними 

словосполученнями. Визначення фіксують оцінку lie з погляду її сили (absolute 

lie, powerful lie, strong lie, little lie, barefaced lie), негативного впливу (dramatic 

lie, destroying lie), повторюваності (periodic lie, constant lying) і раптовості 

(unexpected lie, hurrygraph lie). Негативну загальну емоційну оцінку виражають 

словосполучення fear of lies, fear of telling lies, fear of being lied. Серед 

виявлених словосполучень присутні такі, що надають особливості 

структурування ситуації lie у свідомості того, хто її сприймає. У відповідності з 

ними lie уособлює процес, який відбувається у певному просторі (whole lie, 

worldwide lie,local lie, home lie, lying in press, lie on the Internet, American lie) і з 

певною належністю (real housewives’ lie, President’s lie, wizards’ lies). 

Концепт LIE як складне ментальне утворення структурується у фрейм. У 

роботі під фреймом розуміємо ієрархічно впорядковану репрезентацію певної 

стандартної ситуації дійсності, яка представляє концепт LIE і містить знання 

про істотне, типове та можливе для цього концепту (С. А. Жаботинська). 

Основними актантами дієслова lie є АГЕНС, ПАЦІЄНС, БЕНЕФІЦІАНТ, 

ІНСТРУМЕНТ, ЦІЛЬ, ЛОКАТИВ І ТЕМПОРАТИВ. Активна роль у 

комунікативній події неправди належить АГЕНСУ – джерелу енергії, 

продуценту висловлювання, в якому навмисно спотворюється дійсність. 

АГЕНС в інтересах БЕНЕФІЦІАНТА – як правило, себе самого, але, можливо, і 

ПАЦІЄНСА або іншої особи – продукує мовленнєву дію, утворюючи 

помилкове висловлювання (ІНСТРУМЕНТ), за допомогою якого він має намір 

змінити уявлення ПАЦІЄНСА стосовно певного стану речей. Фрейм 

метакомунікативних дескрипцій неправди належить до акціонального типу 

(Рис. 2.).  

Кожна парцела фреймової моделі концепту LIE є облігаторною у текстах 

псевдоновин, проте її вербальне наповнення диференціюється, й, відповідно, 

змінюється інтенція автора (бенефіціант) та ціль обману – чи перебільшити 

(применшити) інформацію новин, чи надати фальсифіковане повідомлення, або 

його взагалі приховати. Це дозволяє нам класифікувати тексти псевдоновин за 
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двома текстовими ситуаціями: «перебільшення інформації» та «фальсифікація 

інформації».  

 

 
Рис. 2. Фреймова модель концепту LIE. 

У контексті нашого дослідження ми послуговуємося думкою, що 

поняття неправди є контрастивним поняттю правди.  Це сприяє виокремленню 

двох полярних фреймів у текстах псевдоновин СВІТ ПРАВДИ vs. СВІТ 

НЕПРАВДИ, оскільки і правда, і неправда локалізуються в одному 

концептуальному просторі. Особливістю текстів псевдоновин є мапування 

ознак істинної інформації з різних сфер життя людини та соціуму загалом на 

неправдиву через вивчення специфіки актуалізації та взаємодії опозиційних 

фреймів СФЕРА ПРАВДИ vs. СФЕРА НЕПРАВДИ. Йдеться про навмисне 

перекручення інформації в тексті псевдоновнини з метою створення 

псевдосмислу. Обидва  фрейми нашаровуються один на одного в межах одного 

тексту й утворюють  міжфреймову сітку залежно від того, який із семантичних 

вузлів обох фреймів об’єктивується у тексті псевдоновини. Реконструкція 

ментальних просторів із залученням елементів фреймового моделювання є 

інструментом розкриття механізмів псевдосмислу в текстах псевдоновин. 

Усталені та універсальні знання про істину новину структурують родовий 

ментальний простір у мережі ментальних просторів текстів «фейкових» новин. 

Вхідні ментальні простори містять номінативні одиниці, котрі актуалізовані в 

тексті правдивої, і, відповідно, псевдоновини. Псевдосмисл розкривається 

через порушення причинно-наслідкових, логіко-асоціативних зв’язків між 

родовим й інтегрованим ментальними просторами. 

У третьому розділі «Комунікативно-прагматичні властивості 

англомовних псевдоновин» визначено комплекс комунікативно-прагматичних 

стратегій і тактик, що сприяють досягненню бажаного перлокутивного ефекту 

– введення реципієнта в оману, маніпулювання його свідомістю, 

дезінформування. Кожна стратегія і тактика сприяють реалізації певної функції 

адресанта.  
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Аргументативна стратегія передбачає продукування переконливих 

висловлювань і реалізується в тексті псевдоновин через низку тактик: 

маніпулювання (переконання шляхом створення бажаних для адресанта 

логічних висновків), деталізації (переконання методом конкретизації або 

подання детальної інформації), вербальна реалізація яких через уживання  

числівників, прикметників, прислівників міри і ступеня, оказіоналізмів сприяє 

актуалізації функції маніпуляції свідомістю. Так, наприклад, тактика 

маніпулювання фактами виявляється в поширенні такої інформації, яка вражає 

реципієнтів своєю новизною: Scientists working at the CERN particle accelerator 

have discovered an entirely new particle, the Scaramuccion, which they admit they 

almost missed because it only existed for such an infinitessimally short period of time 

[Інетрнет-ресурс]. Уплив на аудиторію досягається за допомогою прикметника 

new, підсиленого прислівником міри і ступеня entirely, та оказіонального 

іменника Scaramuccion на позначення нової бактерії. 

Сутність апелятивної стратегії полягає в емоційному впливі, що є 

невід’ємною частиною прагматичного плану медіадискурсу. Автори 

«фейкових» новин мають на меті створити за допомогою емоційних концептів і 

лексичних емотивів належну емоційну ситуацію, що дозволяє сформувати 

емоційну реакцію реципієнта в необхідному напрямку, тобто психологічно 

впливати на нього. Прагматична апелятивна стратегія досягається тактикою 

ідеологізації, маніпулювання масовою свідомістю і тактикою ретроспекції, 

реалізація яких у псевдоновинах свідчить про домінування фатичної функції. 

Наприклад, тактика ідеологізації характеризується вживанням 

номінативних одиниць на позначення емотивного компонента – апелювання до 

патріотичних почуттів чи вищих людських цінностей. Так, апелювання до 

патріотичних почуттів виявляється в домінуванні лексичних одиниць, семантика 

яких пов’язана з ідеями патріотизму та національної ідентичності, що 

асоціюються з успіхом, прогресом, особливою місією народу: «Fake news! Failing 

any times says I (the President) ordered NASA to change moon’s orbit. Real patriotic 

Americans know the moon and the earth orbit around me! Sad!» [Інтернет-ресурс]. 

Кожен, хто ідентифікує себе частиною американського народу і вважає себе 

патріотом своєї держави, обов’язково відреагує на цю новину. 

Валоративна, або оцінна, стратегія реалізується через 

самопрезентацію, самовихваляння або, навпаки, дискредитацію певних осіб і 

представлена тактикою позиціонування – створення необхідного іміджу в 

соціумі – і тактикою дистанціювання, що припускає штучне зняття всього 

негативного, яке може зруйнувати позитивний імідж того, про кого йдеться 

(сатирична функція). 

Тактика позиціонування (самовихваляння), до прикладу, втілюється 

шляхом гіперболізації. Концепт успішності створюється повторюваними 

особовими займенниками I, we, синонімічними рядами прикметників, іменників 

і прислівників зі значенням позитивної якості: We are so excited to announce that 

our team has been named a Best Place to Work in Florida by Florida Trend! As our 

second time being named among other amazing companies, we’re excited and 

http://www.floridatrend.com/article/20324/best-midsized-companies
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humbled… As a young company, we’ve been lucky enough to mold culture and 

organization into something truly unique [Інтернет-ресурс]. 

Мета стратегії оптимізації перлокутивного впливу полягає у 

полегшенні сприйняття інформації, спрощенні пізнавальних процесів 

реципієнта: сприймання, осмислення та запам’ятовування повідомлень, що 

сприяє актуалізації фатичної функції. Зазначена стратегія імплементується 

через емоцієтвірну тактику (підвищення привабливості й апелювання до 

цінностей), тактику мнемонізаціі (забезпечення запам’ятовування 

повідомлення) та візуалізації (вплив через графічні, кольорові та фото- чи 

відеозасоби). 

Тактика мнемонізаціі спрямована на забезпечення запам’ятовування суті 

повідомлення, а також є суттєвою для досягнення прагматичної мети впливу на 

читача. Наприклад, «фейкова» новина про те, що нещире і задовге привітання 

«How are you?» невдовзі буде замінене новим більш стислим і влучним словом 

«Bollocks?», підкріплена ще відповідним зображенням із цим словом для 

кращого його сприйняття і запам’ятовування: Tiresome and insincere nicety 

«How are you?» is to be replaced with the much more enquiry «Bollocks?» it has 

emerged [Інтернет-ресурс] (Рис. 3). 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Графічна презентація тактики 

мнемонізації (висловлювання 

«Bollocs?»). 

 

 

Тактика візуалізації спрямована на створення додаткових каналів упливу 

на реципієнта через органи чуття. У псевдоновині «Clinton Already Working On 

Follow-Up Book Casting Blame For Failures Of First» розповідається про те, що Х. Клінтон 

уже працює над наступною книгою про свою поразку на виборах президента США. 

Нещодавно насправді відбулася презентація книги опонентки Д. Трампа про її провал на 

виборах «What Happened». Проте автор псевдоновини повідомив, що політик уже 

продовжує працювати над ще однією книгою стосовно своїх попередніх невдач «What 

Also Happened» [Інтернет-ресурс] (Рис. 4).  

 

 

 

Рис. 4. Презентація тактики 

візуалізації (книга Х. Клінтон 

«What Happеned» та її 

фотофейк). 

 

https://www.revcontent.com/?utm_source=blog&utm_medium=blogpost&utm_campaign=signup&utm_term=youngcopmpany&utm_content=revcontent-wins-another-best-places-to-work-award-in-florida/
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Прислівник also є маркером «фейкової» новини та міститься не тільки в 

самому її тексті, а й на малюнку, який демонструє перше, справжнє видання, і 

друге – фейкове. Останнє є фотофейком, що візуалізує текст псевдоновини і 

сприяє кращому її розумінню аудиторією. 

 

ВИСНОВКИ 
Дослідження англомовного медіадискурсу, зокрема текстів псевдоновин, 

здійснено крізь призму аналізу вербалізації складників концепту LIE із 
залученням теоретичних засад і термінологічного апарату когнітивної 
лінгвістики та прагмалінгвістики, що уможливило ґрунтовний аналіз 
зазначених явищ. 

Той факт, що сучасні мас-медіа належать до одного із ефективних засобів 
упливу на формування суспільної думки та прийняття певних рішень, а 
особистісні, професійні й соціальні стосунки комунікантів невіддільні від 
медіадискурсу, зумовлює його використання для досягнення відповідного 
перлокутивного ефекту на адресата. Сутність такої маніпуляції полягає у 
домінуванні функції переконання над інформативною. 

Опис жанрово-стилістичних ознак фейлетону як художньо-
публіцистичного тексту (гострий суспільно-політичний зміст, актуальність, 
оперативність проблематики, сатирично-гумористична образність, жвавий 
дотепний виклад), зокрема його внутрішньої структури, дозволив відслідкувати 
тенденцію щодо його модифікації у жанр псевдоновини.  

Особливість внутрішньої структури псевдоновини полягає в тому, що 
спостерігається недотримання зовнішньої (формальної) подібності між фактом і 
викладом (перекручення інформації), зняття формальної правдоподібності 
шляхом заміни реальних подій на вигадану ситуацію, недотримання 
ідентичності кінцевого результату в структурі і реальному факті. Псевдоновина 
як жанр медіадискурсу реалізується за допомогою засобів масової комунікації 
та передбачає свідому і явно виражену актуалізуючу позицію адресанта, яка 
супроводжується набором інтегративних прийомів привертання уваги 
реципієнта, серед яких не лише вербальні, а й візуальні та аудіовізуальні 
засоби. Це дозволяє розглядати «фейкову» новину як нову медіареальність, де 
центральне місце посідають «жовті» новини, що містять неточні або взагалі 
недостовірні чи перекручені факти із життя особистості та суспільства загалом. 
Інтенціональна установка адресанта таких новин зорієнтована на встановлення 
контакту з реципієнтом задля враження, приголомшення, розважання, тобто 
суто «інфотейнмент». 

Концепт LIE (НЕПРАВДА, ОБМАН) репрезентується як один із найбільш 
культурно і соціально значущих компонентів концептосфери сучасної людини. 
Зазначений концепт моделюється як багатомірне інтегративне ментальне 
утворення та об’єктивується в медіадискурсі з метою реалізації авторської 
інтенції впливу на адресата. 

Вивчення концепту LIE у когнітивно-семантичному параметрі 
уможливило опис його трикомпонентної структури – логіко-поняттєвого, 
образно-асоціативного і валоративного складників. Концептуальна ознака 
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неправди визначається як полярна концептуальній ознаці правди, що ілюструє 
наявність ядерної зони, зони ближньої периферії й двох зон дальньої периферії. 

Багатозначна, семантична, формальна різноманітність номінацій на 

позначення неправди свідчить про те, що вона посідає в мовній картині світу 

особливо важливе місце. Прототипним номінативним засобом неправди є 

лексема lie, оскільки своєю частотністю, синтаксичною полівалентністю, 

поліфункційністю та полісемантичністю різко контрастує з іншими одиницями, 

які характеризуються вужчими значеннями і закріплені за обмеженим колом 

мовних ситуацій і контекстів. Металінгвістичні терміни з коренем lie 

характеризуються великою семантичною рухливістю і в звичайному розумінні 

представляють практично все концептуальне поле інтенціонального 

викривлення правди.  

Когнітивно-дискурсивний параметр вивчення концепту LIE представлено 

у роботі фреймовою моделлю як форматом репрезентації знання про неправду. 

Фрейм метакомунікативних дескрипцій неправди належить до акціонального 

типу і складається з шести парцел (АГЕНС, ПАЦІЄНС, ІНСТРУМЕНТ, 

БЕНЕФІЦІАНТ, ТЕМПОРАТИВ, ЛОКАТИВ), кожна з яких наділена певними 

аргументативними ролями. Залежно від цілі обману (перебільшення інформації 

або надання фальсифікованих даних) акціональна схема LIE змінюється. 

Особливості створення псевдосмислу у текстах «фейкових» новин 

виявлені через дослідження характеру взаємодії опозиційних фреймів СФЕРА 

ПРАВДИ vs. СФЕРА НЕПРАВДИ на прикладі медіатекстів англомовних 

псевдоновин, розміщених на сайтах «фейкових» новин. Залучення методологічного 

апарату теорії ментальних просторів надало змогу пояснити, як відбувається порушення  

причинно-наслідкових і логіко-асоціативних зв’язків між родовим та емергентним 

ментальними просторами, що і слугує основою формування «неправдивого» смислу 

псевдоновин, який репрезентуються не лише за допомогою вербальних засобів, а 

й позалінгвальних графічних засобів. 

Опис специфіки об’єктивації концепту LIE на матеріалі псевдоновин в 

англомовному медіадискурсі продемонстрував виділення таких стратегій 

упливу на реципієнта: аргументативної, апелятивної, валоративної та стратегії 

оптимізації перлокутивного впливу. Вони реалізуються в текстах «фейкових» 

новин через різноманітні дискурсивні тактики. Останні сприяють реалізації 

певних функцій адресанта. 

Перспективи подальших наукових студій убачаємо в дослідженні 

особливостей вербалізації концепту LIE у текстах англомовних псевдоновин 

різних лінгвокультур. Крім того, майбутні наукові пошуки доцільно 

спрямувати на реконструкцію полярного концепту TRUTH в англомовному 

новинному медіадискурсі. 
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АНОТАЦІЯ 

Омельчук Ю. О. Псевдоновини як жанр сучасного англомовного 

медіадискурсу: лінгвокогнітивний, комунікативно-прагматичний 

параметри. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Херсонський державний 

університет, Запорізький національний університет. – Херсон, Запоріжжя, 2018. 

Роботу присвячено комплексному аналізу псевдоновин як жанру 

сучасного англомовного медіадискурсу з урахуванням лінгвокогнітивного та 

комунікативно-прагматичного параметрів.  

У дисертації на матеріалі англомовних псевдоновин виявлено прямі 

номінації концепту LIE та дериваційні лексичні одиниці. З’ясовано, що концепт 

LIE моделюється як багатовимірне інтегративне ментальне утворення та 

об’єктивується в медіадискурсі з метою реалізації авторської інтенції впливу на 

адресата. Відтворено тришарову структуру концепту LIE – логіко-поняттєвий, 

образно-асоціативний, валоративний складники, та фреймову модель 

зазначеного концепту.  

Застосування теорії ментальних просторів і концептуальної інтеграції у 

поєднанні з методикою фреймового моделювання дозволило виявити 

лінгвокогнітивні механізми створення псевдосмислу, характер взаємодії 

фреймів СФЕРА ПРАВДИ vs. СФЕРА НЕПРАВДИ шляхом аналізу 

номінативних одиниць, які наповнюють їхні слоти, та реконструювати 

ментальні простори, де спостерігається руйнування причинно-наслідкових і 

логіко-асоціативних зв’язків мід родовим і емергентним ментальними 

просторами, що слугує утворенню псевдосмислу,  котрий контрастивно 

відрізняється від смислу, закладеного у тексті правдивої новини. Розкриття 

лінгвокогнітивних механізмів утворення псевдосмислу здійснено за допомогою 

лінгвокогнітивних процедур завершення й нарощування. 

У роботі описано комунікативно-прагматичні стратегії й тактики 

реалізації перлокутивного впливу на адресата в текстах «фейкових» новин.  

Ключові слова: медіадискурс, псевдоновина, концепт LIE, фрейм, 

стратегія, тактика, псевдосмисл. 

 

АННОТАЦИЯ 

Омельчук Ю. А. Псевдоновости как жанр современного 

англоязычного медиадискурса: лингвокогнитивный, коммуникативно-

прагматический параметры. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Херсонский 

государственный университет, Запорожский национальный университет. – 

Херсон, Запорожье, 2018. 

Работа посвящена комплексному анализу псевдоновостей как жанра 

современного англоязычного медиадискурса с учетом лингвокогнитивного и 

коммуникативно-прагматического параметров. 
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В диссертации на материале англоязычных псевдоновостей выявлены 

прямые номинации концепта LIE и производные лексические единицы. 

Выяснено, что концепт LIE моделируется как многомерное интегративное 

ментальное образование и объективируется в медиадискурсе с целью 

реализовывать авторские интенции и повлиять на адресата. Представлена 

трехшаровая структура концепта LIE – логико-понятийная, образно-

ассоциативная, ценностная составляющие, и фреймовая модель данного 

концепта.  

Использование теории ментальных пространств и концептуальной 

интеграции в комбинации с методикой фреймового моделирования позволило 

выявить лингвокогнитивные механизмы образования псевдосмысла, характер 

взаимодействия фреймов СФЕРА ПРАВДЫ vs. СФЕРА ЛЖИ путем анализа 

номинативных единиц, наполняющих их слоты, и реконструировать 

ментальные пространства, в которых наблюдается разрушение причинно-

следственных и логико-ассоциативных связей между родовым и эмергентным 

ментальными пространствами, что служит основой формирования 

псевдосмысла, контрастивно отличающегося от смысла, заложенного в тексте 

истинной новости. Раскрытие лингвокогнитивных механизмов формирования 

псевдосмысла осуществляется при помощи лингвокогнитивных процедур 

завершения и наращивания. 

В работе описаны коммуникативно-прагматические стратегии и тактики, 

которые обеспечивают реализацию концепта LIE и его перлокутивное влияние 

на адресата в текстах «фейковых» новостей. 

Ключевые слова: медиадискурс, псевдоновость, концепт LIE, фрейм, 

стратегия, тактика, псевдосмысл. 

 

SUMMARY 

Omelchuk Yu. O. Pseudo News as a Genre of Modern English Media 

Discourse: Linguistic, Cognitive, Communicative and Pragmatic Parameters. – 

Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty – 10.02.04 – 

Germanic languages. – Kherson State University, Zaporizhzhia National University. 

– Kherson, Zaporizhzhia, 2018. 

The dissertation deals with the complex analysis of pseudo news as a genre of 

modern English media discourse, taking into account linguistic, cognitive, 

communicative and pragmatic parameters. 

The thesis clarifies the concepts «media discourse», «feuilleton», «pseudo 

news», «fake» and examines the influence of pseudo news on recipients via 

perception and understanding of the concept LIE.  

It has been proved that the «fake» news as a genre of media discourse is 

realized with the help of means of mass communication and it provides conscious and 

clear position of the addresser. It is accompanied by the set of integrative strategies to 

attract the recipient’s attention among which there are not only verbal but visual and 

audiovisual ones. Such a fact lets us define the «fake» news as a new media reality 
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where «yellow» news occupies a cental place. It includes untruly, apocryphal or even 

retorted facts of a person as well as the whole society. The intention of the addresser 

of the «fake» news is oriented into establishing a contact with the recipient to 

impress, astonish and intertain him, that is «infotainment». 

The knowledge of a human being about lies and deceit is brought under the 

sign of the concept LIE (UNTRUTH, DECEIT) and actualized in the text of pseudo 

news by lexical units denoting lie. This concept being a component of the media 

discourse is one of the most significant units of the conceptual sphere of modern man 

as well as the whole society, since it is practically transversal in modern 

communication. It is in the media discourse the indicative situations of manifestation 

of the concept LIE are demonstrated, they specify the various characteristics of the 

phenomena of deceit, manipulation. 

A three-component structure of the concept LIE (conceptual, figurative and 

value components) has been reconstructed. Features of the logical and conceptual 

layer of the mentioned concept are traced on the verbal level via the system of 

paradigmatic and syntagmatic relations of units of the English language. The nuclear 

of the concept LIE, as a prototype unit with the most sensual and specific 

concreteness being both universal and group or individual, is the conceptual sign of 

lying, deceit – something that you say or write that you know is untrue. The 

conceptual attribute of lie is defined as pollar to the conceptual attribute of truth. It 

illustrates the availability of the nuclear of the concept LIE, the near periphery and 

two far peripheries. 

The results of lexical and semantic analysis of lexical units verbalizing the 

concept LIE demonstrate revealing of the systemic nature of the syntagmatic and 

paradigmatic relationships of the lexeme lie, indicated by its combination with a wide 

range of nominative units (verbs, nouns, adjectives) and the presence of a sufficient 

number of synonyms and phraseological expressions. 

The frame system of the concept LIE has been presented as a system of six 

parcels each of which has its own argumentive role. It has been revealed that the 

actional sceme of LIE changes due to the aim of lie (exaggeration of information or 

false data). 

Linguistic and cognitive mechanisms of pseudo sense formation in the texts of 

«fake» news due to the verbalization of the oppositional frames SPHERE OF 

TRUTH vs. SPHERE OF LIE have been traced. 

The realization of the concept LIE and corresponding perlocutionary effect on 

the recipient in English media discourse are ensured by the use of certain 

communicative and pragmatic strategies and tactics. The linguistic features of 

implementation in the texts of pseudo news of four leading strategies – 

argumentative, appealing, valorative and strategy of perlocutionary effect 

optimization – have been described.  

Key words: media discourse, pseudo news, concept LIE, frame, strategy, tactic, 

pseudo sense. 

 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/untrue


21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 26.01.2018 р. Формат 60х90/16. 

Папір офсетний. Друк різографія. Гарнітура Times New Roman. 

Ум. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. № 15. 

 

 

 

Віддруковано з готових оригінал-макетів в ТОВ “Айлант” 

Свідоцтво про реєстрацію ХС №1 від 20.08.2000 р. 

73000, м. Херсон, пров. Пугачова, 5/20 

тел.: 050-396-08-91; 49-33-48. 

 


