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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Реферована праця є дослідженням метонімії у британській кінорецензії як 

жанрі публіцистичного дискурсу, що здійснено шляхом застосування 

методологічного інструментарію лінгвістики, когнітивної поетики і дискурсології. 

Метонімія привертає увагу мислителів і красномовців ще з античності, проте 

прорив у теорії метонімії за різними мовознавчими напрямами відбувся у другій 

половині ХХ і на початку ХХІ століття. Наразі в лексикології описано роль 

метонімії у семантичних змінах слова (В. В. Левицький, О. О. Тараненко, 

З. А. Харитончик, R. Bartsch, A. Koskela та ін.), активно вивчається термінотвірний 

потенціал метонімії (О. М. Кримець, Н. З. Цісар та ін.), доповнено таксономію 

метонімічних перенесень (І. В. Арнольд, М. В. Бондаренко, Z. Kövecses та ін.), 

зокрема, розроблено таксономію іменникової метонімії (А. Єрьомін, О. Я. Бадєєва, 

О. Л. Новіков та ін.), прикметникової (А. С. Губанов, М. В. Сандакова та ін.), 

дієслівної метонімії (О. О. Козлова, Н. Г. Агєєва та ін.); у руслі лінгвістичної 

стилістики досліджено стилістичні функції метонімії (І. Р. Гальперін, К. А. Долінін, 

В. А. Кухаренко, Л. І. Мацько, Л. М. Приблуда та ін.).  

В межах когнітивної лінгвістики з‟ясовано когнітивну природу метонімічного 

перенесення (A. Barcelona, W. Croft, J. Fauconnier, S. Handl, P. Koch, R. Mendoza, 

D. Strack та ін.), пояснено відмінність метонімії від метафори на концептуальному 

рівні (A. Barcelona, J. Barnden, W. Croft, R. Dirven та ін.), запропоновано типи і моделі 

метафоро-метонімічної концептуальної взаємодії (Р. І. Устарханов, D. Geeraerts, 

L. Goossens, J. R. Mendoza, G. Radden, N. Riemer, J. R. Taylor та ін.), обґрунтовано 

роль метонімії у концептуальній інтеграції (S. Coulson, T. Oakley та ін.).  

Останнім часом жвавий дослідницький інтерес викликає дискурсивний 

потенціал метонімії. Метонімію вивчають на матеріалі художнього дискурсу 

(О. В. Анашкіна, І. І. Гуменна, О. В. Раєвська, І. А. Трубенко та ін.), 

публіцистичного дискурсу (І. О. Голуб, О. С. Шарманова, T. Catalano & L. Waugh, 

G. Cislaru, F. Ungerer та ін.), дискурсу побутового спілкування (A. Deignan, 

J. Littlemore, E. Semino та ін.). Метонімію розглянуто як семіотичну універсалію 

(Т. В. Цвигун, Р. Якобсон та ін.), дискурсивну роль метонімії аналізують у 

візуальному зображенні (E. Urios-Aparisi, L. Hidalgo-Downing & B. Mujic, T. Catalano 

& L. Waugh та ін.). На матеріалі кінокритики досліджувався прагматичний 

потенціал лише іменникових метонімій (А. М. Токмаков та ін.). 

Розкриття когнітивно-дискурсивної природи метонімії у британській 

кінорецензії передбачає залучення методів когнітивної поетики (Я. В. Бистров, 

Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова, О. С. Маріна, В. Г. Ніконова, О. О. Приходченко, 

Ю. О. Савіна, І. А. Трубенко та ін.) і дискурсології (T. Catalano & L. Waugh, 

G. Cislaru, A. Mayr & D. Machin, T. Van Dijk, T. Van Leeuwen та ін.).  

Актуальність дисертаційного дослідження, виконаного в руслі когнітивно-

дискурсивної парадигми мовознавства, визначено передусім становленням 

когнітивної риторики, що спрямована на пояснення мисленнєвих механізмів 

породження образності, та загальною орієнтацією лінгвістичної науки на 

функціональний аспект мови, що зумовлює необхідність аналізу мовних одиниць у 

різних типах дискурсу. Питання дискурсивної реалізації метонімії недостатньо 
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висвітлено у сучасних лінгвістичних розвідках, що посилює актуальність обраної 

теми. Особливої уваги заслуговують малодосліджені жанри публіцистичного 

дискурсу, зокрема кінорецензія. Вивчення метонімії крізь призму ментальних і 

психічних процесів створення образності сприяє глибшому розумінню особливостей 

взаємодії мовного та когнітивного аспектів дискурсу кінокритики. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація відповідає профілю 

досліджень, які проводяться на кафедрі англійської і німецької філології та 

перекладу імені професора І. В. Корунця Київського національного лінгвістичного 

університету в руслі кафедральної науково-дослідної теми «Когнітивні, дискурсивні 

та культурологічні аспекти сучасної германістики і перекладознавства» (номер 

державної реєстрації 0117U003776). Тему дисертації затверджено (протокол № 10 

від 29 квітня 2013 року) вченою радою Київського національного лінгвістичного 

університету.  

Мета дисертаційної праці полягає у розкритті лінгвокогнітивної природи 

метонімії у її дискурсивно-текстовій реалізації у кінорецензії як жанрі британського 

публіцистичного дискурсу. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

− розглянути етапи розвитку теоретичної думки стосовно метонімії в різні 

історичні періоди (в античній риториці, середньовіччі та у новий час); 

− систематизувати концепції метонімії у системі тропеїчної номінації (у 

зіставленні з метафорою і метафтонімією) з позиції когнітивної лінгвістики і 

дискурсології та уточнити термінологічний апарат дисертаційної праці; 

− обґрунтувати методологічні засади дослідження метонімії у британській 

кінорецензії та запропонувати методику комплексного аналізу лінгвокогнітивної 

природи метонімії у її дискурсивно-текстовій реалізації у кінорецензії як жанрі 

британського публіцистичного дискурсу; 

− розкрити лінгвокогнітивну природу метонімії у її зіставленні з метафтонімією 

шляхом конструювання метонімічних концептуальних моделей та метафтонімічних 

концептуальних блендів; 

− встановити функційну специфіку тексту британської кінорецензії і його 

референтні особливості та визначити чинники набуття метонімією дискурсивно-

текстової значущості. 

Об’єктом дослідження є метонімія у текстах кінорецензій, представлених у 

сучасній британській пресі. 

Предмет вивчення – лінгвокогнітивні механізми формування метонімії та 

особливості її функціонування у кінорецензії як жанрі британського 

публіцистичного дискурсу.  

Матеріалом дослідження слугували тексти рецензій кінокритиків у сучасній 

британській пресі, опубліковані у період із 2012 по 2020 роки і доступні на Інтернет-

сайтах видавництв.  

Корпус досліджуваного мовного матеріалу становить 1263 тропеїчних засобів, 

із них 1022 метонімії і 241 метафтонімія, вилучених із 1057-ми проаналізованих 

текстів британської кінокритики. 
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Методологія дослідження інкорпорує загальнонаукові і спеціальні методи 

лінгвістики, когнітивної поетики і дискурсології. Загальнонаукові методи індукції і 

дедукції, емпірико-теоретичні методи аналізу і синтезу та методологія дискурсивної 

парадигми, зокрема методи дискурс-аналізу і контент-аналізу, були застосовані у 

ході добору текстів британської кінокритики із різнорівневих британських видань із 

метою створення джерельної бази дослідження. Наскрізне використання критичного 

дискурс-аналізу (для визначення характерних ознак кінорецензії як жанру 

британського публіцистичного дискурсу) разом із лінгвістичними методами 

контекстологічного аналізу, інтерпретаційно-текстового і дистрибутивного 

аналізу (для з‟ясування особливостей дискурсивного і текстового втілення 

метонімій у кінорецензіях), компонентного і стилістичного аналізу (для 

диференціації метонімічної або метафоричної семантичної транспозиції), а також 

корпусні методи ідентифікації метонімії у тексті й описовий метод (для 

узагальнення, інтерпретації і систематизації отриманих даних) створили 

методологічне підґрунтя для формування корпусу мовного матеріалу для 

подальшого його опрацювання. Методологія когнітивної лінгвістики, насамперед 

методика реконструкції концептуальних тропів і методика моделювання 

концептуальних блендів, уможливила конструювання метонімічних концептуальних 

моделей і метафтонімічних концептуальних блендів для розкриття 

лінгвокогнітивної природи метонімії у її зіставленні з метафтонімією як 

інструментів створення образності. Методики мультимодального критичного 

дискурс-аналізу і контент-аналізу залучено для дослідження метонімії як 

дискурсивного явища, визначення її дискурсивної ролі й окреслення її дискурсивно-

текстових функцій у британській кінорецензії. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертаційному дослідженні вперше у вітчизняному мовознавстві: 

– систематизовано концепції метонімії як способу осмислення дійсності у 

різні історичні періоди й уточнено її місце у системі тропеїчної номінації у 

зіставленні з метафорою і метафтонімією;  

– запропоновано методику комплексного аналізу явища метонімії у його 

дискурсивно-текстовій реалізації як інструменту створення образності у кінорецензії 

як жанрі британського публіцистичного дискурсу; 

– здійснено комплексний аналіз та інтерпретацію окресленого інвентарю 

метонімічних тропеїчних засобів у досліджуваних текстах британської кінокритики; 

– розкрито лінгвокогнітивну природу метонімії у її зіставленні з 

метафтонімією шляхом конструювання метонімічних концептуальних моделей і 

метафтонімічних концептуальних блендів, що становлять когнітивне підґрунтя 

досліджуваних тропеїчних засобів; 

– визначено ефективність метонімічних концептуальних моделей і 

метафтонімічних концептуальних блендів шляхом кількісних підрахунків  

частотності їх дискурсивно-текстової актуалізації у текстах кінорецензії; 

– встановлено референтні особливості та функційну специфіку метонімії у 

текстах британської кінорецензії та визначено чинники набуття метонімією 

дискурсивно-текстової значущості у межах сучасного британського дискурсу 

кінокритики. 
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Теоретичне значення проведеного дослідження визначається тим, що його 

результати є внеском у розвиток лінгвостилістики, зокрема теорії образності 

(визначення специфіки метонімічної непрямої референції у зіставленні з 

метафоричною і метафтонімічною), лінгвосеміотики і дискурсології (виявлення 

текстово-дискурсивного потенціалу метонімії у мультимодальному кінодискурсі 

масмедіа), когнітивної лінгвістики, зокрема теорії концептуальних тропів 

(конструювання метонімічних концептуальних моделей і метафтонімічних 

концептуальних блендів), комунікативної лінгвістики, зокрема теорії мовленнєвого 

впливу (встановлення ролі метонімії як засобів непрямої референції для створення 

«невизначеності» висловлення). 

У практичних цілях результати дослідження можуть бути використані в 

курсах лекцій та на семінарських заняттях ряду мовознавчих дисциплін. Проблема 

типології метонімії, принципи функційного співвіднесення метонімії і жанру, 

функційні особливості жанру кінорецензії можуть розглядатися в курсах стилістики 

(«Стилістика тексту», «Стилістична лексикологія», «Стилістична семасіологія», 

«Поетичні тропи і фігури мовлення») і лексикології (розділ «Лексична семантика»). 

Окремі положення про жанротвірні риси кінорецензії можуть використовуватися у 

практичному курсі викладання англійської мови, а саме для розвитку мовленнєвої 

компетенції написання рецензій. Процедури конструювання метонімічних 

концептуальних моделей і метафтонімічних концептуальних блендів можуть 

застосовуватися у спецкурсах із когнітивної лінгвістики (розділи «Теорія 

когнітивних моделей», «Теорія концептуальної інтеграції», «Концептуальна 

метафора і концептуальна метонімія»), у збагаченні доробку в галузі дискурсології і 

комунікативної лінгвістики, у написанні курсових і магістерських кваліфікаційних 

робіт когнітивно-дискурсивного напряму. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних наукових 

і науково-практичних конференціях: «Проблеми іноземної філології і перекладу» 

(Київ, 2016), «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 2017, 2018), 

“Ad orbem per linguas. До світу через мови” (Київ, 2019, 2020). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 

одинадцяти одноосібних публікаціях автора: 5 статей у наукових фахових виданнях 

України (3,86 др. арк.), 1 – у зарубіжних виданнях (0,46 др. арк.), 5 – у збірниках 

матеріалів конференцій (0,85 др. арк.). Загальний обсяг публікацій становить 5,17 

др. арк.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна праця складається з двох 

анотацій (українською та англійською мовами), переліку умовних скорочень, 

вступу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, висновків і списків 

використаної наукової літератури, довідкової літератури і джерел ілюстративного 

матеріалу і додатків. Повний обсяг дисертації становить 235 сторінок, із них 180 – 

основного тексту, у тому числі 9 таблиць і 8 рисунків. Бібліографія містить 331 

джерело, із них 307 позицій – праці вітчизняних і зарубіжних авторів, 120 позицій 

з яких іноземними мовами, 16 позицій – лексикографічні джерела і 8  позицій – 

джерела ілюстративного матеріалу. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації; сформульовано 

мету та завдання; визначено об‟єкт, предмет і методи дослідження; розкрито 

наукову новизну; висвітлено теоретичну і практичну значущість отриманих 

результатів; наведено відомості про структуру роботи й апробацію отриманих 

результатів дослідження.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження метонімії у 

лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні» проаналізовано етапи 

розвитку теоретичної думки стосовно метонімії, окреслено місце метонімії у системі 

тропеїчної номінації, з‟ясовано лінгвокогнітивну природу метонімії, висвітлено 

відмінності метонімії від метафори і зіставлено метонімію з метафтонімією у 

лінгвокогнітивному ракурсі, розкрито властивості метонімії у світлі теорії 

концептуальної інтеграції, розглянуто підходи до тлумачення дискурсивної 

метонімії, систематизовано дискурсивні функції метонімії.  

Метонімія привертала увагу ораторів і філософів ще з античності як троп, 

який додає більшої художньої виразності висловленню. Суть метонімії полягає у 

використанні назви одного предмета замість назви іншого предмета, який корелює з 

першим на ґрунті реального або асоціативного зв‟язку (І. В. Арнольд, 

Н. Д. Арутюнова, І. Р. Гальперін, О. М. Мороховський та ін.). Метонімію почали 

розглядати окремо від метафори у римсько-еліністичній риторичній системі 

(О. М. Фрейденберг). Такий підхід до розгляду метонімії як окремого тропу у 

розгалуженій класифікації фігур і тропів успадкувала сучасна лінгвістична 

стилістика (О. В. Анашкіна, Л. І. Мацько, О. Г. Прокопчук, А. М. Токмаков). Думка 

про метонімію як спосіб мислення зародилася у Середньовіччі і Новий час 

(Н. Л. Богатая, С. С. Нєрєтіна) та покладена в основу лінгвокогнітивного розуміння 

метонімії (О. В. Анашкіна, Н. О. Бєзмєнова, І. А. Трубенко, Al-Sharafi).   

У сучасній системі тропеїчної номінації проблема розмежування метонімії і 

метафори лишається актуальною. Метонімія – одна з головних фігур заміщення, у 

якій незвична денотація ґрунтується на асоціації за суміжністю; у метафорі незвичне 

найменування ґрунтується на асоціації за подібністю. Синекдоха розглядається як 

різновид метонімії, який полягає у заміні назви предмета назвою іншого предмета на 

підставі кількісного співвідношення між ними.   

У світлі лінгвокогнітивного підходу метонімія постає як механізм мислення, 

при якому одна концептуальна одиниця – корелят – активує ментальний доступ до 

іншої концептуальної одиниці – референта – в межах певної системи знань 

(Z. Kovecses). Метонімічне перенесення реалізується у таких концептуальних 

конструктах як ідеалізовані когнітивні моделі (G. Lakoff, Z. Kovecses, G. Radden) і 

концептосфери (W. Croft, R. Mendoza). В межах ідеалізованих когнітивних моделей 

розроблено таксономію концептуальної метонімії і запропоновано принципи вибору 

корелята метонімічної концептуалізації (Z. Kovecses, G. Radden). Розгляд метонімії у 

межах концептосфер є продуктивним підходом до опису когнітивних процесів, які 

становлять підґрунтя метонімії (A. Barcelona, W. Croft, R. Mendoza, D. Strack) і 

сприяють визначенню відмінних рис метонімії і метафори на концептуальному рівні 

(A. Barcelona, J. Barnden, W. Croft, R. Dirven). 
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Лінгвокогнітивне тлумачення метонімії тісно пов‟язане з теорією 

концептуальної інтеграції ментальних просторів. Метонімія розглядається як 

результат концептуальної інтеграції корелята і референта метонімічної 

концептуалізації (G. Fauconnier, M. Turner, G. Radden). Такий підхід підтверджує 

тезу, що метонімія – не просто зсув у референції (R. Langacker), адже корелят і 

референт осмислюються одночасно, завдяки чому виникають певні конотації 

(R. Dirven, Z. Kövecses, G. Radden). Метонімію покладено в основу принципів 

моделювання концептуальних блендів як логічну операцію (S. Coulson, T. Oakley). 

На метонімії ґрунтується принцип «метонімічного ущільнення» зв‟язків між 

компонентами увідних просторів у результаті їх проєктування до інтегрованого 

простору, а також принцип «розшифрування» образу сформованого у бленді 

(S. Coulson, T. Oakley).  

Лінгвокогнітивні властивості метонімії зумовлюють функціонування тропу у 

дискурсі (G. Cislaru, J. Littlemore). Явище дискурсивної метонімії пояснюють на 

грунті теорії «айсберга» (О. В. Анашкіна, О. В. Раєвська, О. С. Кубрякова), оскільки 

дискурсивна метонімія позначає великий об‟єм невербалізованої інформації, яка 

актуалізується лише у певній комунікативній ситуації (О. В. Раєвська). 

Крім референційної (K.-U. Panther & L. Thornburg, B. Warren) метонімії 

виокремлюють ілокутивну (K.-U. Panther & L. Thornburg), предикативну 

(R. Mendoza, K.-U. Panther & L. Thornburg) і пропозиційну (B. Warren) метонімію. 

Залежно від способу і щільності вживання метонімії у тексті та концептуальних 

властивостей тропу вирізняють метонімічний ланцюг, поширену метонімію, 

метонімічний кластер (C. Denroche).  

Дискурсивна роль метонімії зумовлюється типом дискурсу, у якому 

використовується (А. М. Токмаков). Визначальною функцією метонімії у текстах 

публіцистичного дискурсу є функція здійснення впливу на громадську думку 

(G. Cislaru), представлена підвидами функції позитивної (T. Catalano & L. Waugh) та 

негативної (І. О. Голуб, T. Catalano & L. Waugh) репрезентації, формування і 

підсилення стереотипів (О. Й. Шейгал, Р. Chilton, G. Lakoff, J. Littlemore), 

евфемізації (J. Littlemore, G. Radden & Z. Kövecses), створення нечіткості 

повідомлення (G. Cislaru, J. Littlemore). 

У другому розділі «Методологічні засади дослідження метонімії в сучасній 

британській кінокритиці» визначено інвентар методів когнітивної поетики, 

лінгвістики і дискурсології, що дозволяють розкрити лінгвокогнітивну природу 

метонімії і встановити функційну значущість тропу у його дискурсивно-текстовій 

реалізації у британській кінокритиці. 

На першому етапі використання загальнонаукових методів індукції і дедукції, 

емпірико-теоретичних методів аналізу і синтезу уможливило аналіз і 

систематизацію характерних ознак жанру кінорецензії, застосування методології 

дискурсивної парадигми, а саме контент-аналізу, надало змогу визначити 

особливості текстів кінорецензії у різнорівневих британських виданнях. Джерела 

матеріалу дослідження розподілено у три категорії залежно від типу адресата: 

1) спеціалізована преса для тих, хто професійно займається сферою 

кіномистецтва (Film Comment, Total Film, Little White Lies, Sight&Sound); 
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2) якісні видання для культурно освічених, обізнаних у сфері кіно читачів, які 

цікавляться кіноновинками (The Guardian, The Independent, Time out London); 

3) популярна преса для масового читача (The Daily Mirror, The Morning Star).  

У спеціалізованих виданнях (Sight&Sound, Film Comment, Little White Lies, 

Total Film) публікуються рецензії на арт-хаузні, фестивальні кінострічки, 

ретрофільми, а також кінопродукти масової культури. Критичні відгуки 

характеризуються вичерпним аналізом таких аспектів кінострічки, як місце 

кінотвору у кінематографі, художня форма фільму, змістове наповнення, акторська 

гра. Мовлення відзначається невеликою кількістю стилістичних засобів. У якісних 

виданнях (The Guardian, The Independent, Time out London) розміщуються менші за 

обсягом кінорецензії переважно на популярне кіно. Кінокритик висвітлює 

особливості режисерського стилю, сюжету, спецефектів, а також зосереджує значну 

увагу на емоційному враженні від фільму. У популярній пресі (The Daily Mirror, The 

Morning Star) кінорецензії короткі, за своєю суттю більше інформативні або 

рекламні, аніж аналітичні. 

На другому етапі використано лінгвістичні і корпусні методи виокремлення 

метонімії з тексту. Контекстологічний аналіз уможливив пошук метонімії у тексті. 

Для ідентифікації метонімії доцільним є аналіз мінімального контексту на рівні 

словосполучення. У разі виявлення нестандартної колокації потрібно переходити до 

аналізу розгорнутого контексту – речення. Найповніше проінтерпретувати 

метонімію дозволяє аналіз розширеного контексту – усієї кінорецензії – і 

надконтексту – відомостей про рецензований фільм, режисерів, акторів, 

соціокультурної інформації. Наприклад, у фрагменті кінорецензії на фільм “The Girl 

With All The Gifts” / „Нова ера Z‟ – The movie is a coming-of-age story, but whose age is 

coming? That’s the profound question we’re left with, in a stellar adaptation that balances 

gore with black humour, ethical dilemma, hope and – yes – plenty of brains. – у межах 

мінімального контексту виявлено незвичне словосполучення plenty of brains. Аналіз 

словникової статті допомагає з‟ясувати значення слова brains, які можуть 

реалізуватися у цьому контексті – „розумні люди‟ або „страва з мізків‟. Звернення до 

розширеного контексту кінорецензії і надконтексту – трейлеру, відомостей про 

нагороди фільму – допомагає впевнитись, що жодне значення зі словника не 

актуалізовано, натомість залучення соціокультурних знань зі сфери кіноіндустрії дає 

змогу встановити значення метонімії brains „напади зобмі на людей‟. 

Корпусна процедура ідентифікації метонімії у британських кінорецензіях 

уможливила автоматизоване виявлення метонімії у досліджуваних текстах. 

Складність ідентифікації засобу вторинної номінації за допомогою комп‟ютерної 

програми полягає у тому, що метонімія формально називає один предмет або явище, 

а здійснює референцію до іншого предмета або явища (А. Stefanowitch). На ґрунті 

результатів лінгвокогнітивних розвідок (Z. Kovecses) і власних спостережень у ході 

виконання дослідження було обрано метод автоматизованого пошуку метонімії за 

корелятом метонімічної концептуалізації – експресивних і поведінкових виявів 

емоційних станів людини. За допомогою програми AntConc здійснено пошук збігів 

у корпусі текстів кінорецензій за ключовими словами серед яких, для прикладу, 

pulse, sweat, lip, adrenalin, blood, toe. Проведення процедур контекстологічного 

аналізу й аналізу словникових дефініцій дозволило встановити, що не всі лексичні 



 
 

8 

одиниці, виявлені програмою, є метоніміями, деякі з них – метафтонімії або 

метафори, які не є об‟єктом запропонованого дослідження. 

Шляхом застосування лінгвістичних і корпусних методів ідентифікації 

метонімії сформовано корпус досліджуваного мовного матеріалу – 1022 метонімії і 

241 метафтонімія у 1057-ми проаналізованих текстах британської кінокритики. 

На третьому етапі розкрито лінгвокогнітивну природу метонімії шляхом 

застосування методики реконструкції концептуальних тропів і методики 

моделювання концептуальних блендів. 

Методика реконструкції концептуальних тропів уможливлює моделювання, з 

опорою на лексику, концептуальних характеристик метонімії, які не виражаються 

експліцитно у мовній формі (Я. В. Бистров, О. П. Воробйова, В. Г. Ніконова, 

О. О. Приходченко, І. А. Трубенко). Лінгвісти-когнітивісти проводять чітку межу 

між поняттям метонімічного мовного виразу, яке позначає специфічну реалізацію 

концептуальної метонімії, та поняттям концептуальної метонімії, яка становить 

узагальнену модель, під яку можна підвести ряд конкретних метонімічних мовних 

виразів (Z. Kovecses). Методика передбачає такі процедури: 1) ідентифікація у тексті 

метонімічно вмотивованого слова або фрази; 2) реконструкція розгорнутої 

пропозиції (J. Littlemore, G. Steen); 3) визначення концептосфери корелята і 

концептосфери референта метонімічної концептуалізації (A. Barcelona, Z. Kovecses, 

J. Littlemore, G. Steen); 4) пошук системного значення слова у словниковій статті, 

встановлення характеру суміжного зв‟язку між системним і реалізованим 

контекстуальним значенням (E. Biernacka, Pragglejaz Group) із подальшим 

конструюванням метонімічної концептуальної моделі з опорою на вже розроблені 

класифікації (Z. Kovecses, G. Radden); 5) опис вторинних метонімічних перенесень у 

разі реалізації подвійної метонімічної концептуальної моделі і навіть метафоричних 

перенесень у метафтонімії (A. Barcelona). 

Дослідники звертаються до інструментарію теорії блендінгу (G. Fauconnier, 

M. Turner), коли потрібно проаналізувати оказіональні приклади концептуальної 

інтеграції ментальних просторів, які формуються у процесі мислення та 

використання мови у різних комунікативних ситуаціях (R. Gibbs, J. Grady). 

Моделювання концептуальних блендів сприяло реконструкції емерджентної 

структури в інтегрованому просторі, що містить нові елементи, відсутні у вхідних 

ментальних просторах (G. Fauconnier, M. Turner). Наприклад, у фрагменті з 

кінорецензії на фільм жахів “Blood quantum” / „Чистота крові‟ – That’s not to say it 

isn’t also filled with plenty of guts. (The Independent) – метонімія guts „нутрощі‟ 

ґрунтується на метонімічній концептуальній моделі НАСЛІДОК ДІЇ (guts) замість ДІЯ 

(slaying), однак конструювання багатопросторової мережі концептуальної інтеграції 

увідних просторів VIOLENCE і EFFECTS OF VIOLENCE дозволяє виявити значення 

метонімії guts – „brutality of a psychopath‟ (звірства психопата). 

У результаті застосування процедур лінгвокогнітивного моделювання було 

реконструйовано 37 метонімічних концептуальних моделей і 3 метафтонімічні 

концептуальні бленди. 
На четвертому етапі досліджено метонімію як дискурсивне явище, визначено 

її дискурсивні функції у текстах британських кінорецензій із використанням 
методики критичного дискурс-аналізу і контент-аналізу. Найчастотнішою 
функцією метонімії у кінорецензіях, опублікованих у спеціалізованій британській 
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пресі, встановлено опис емоційного впливу кінострічки, наприклад, у фрагменті 
критичного відгуку на психологічний трилер “Regression” / „Затемнення‟ – Some 
effective chills but certain aspects of the story will raise eyebrows. (Little White Lies) – 
рецензент використовує метонімію will raise eyebrows „підніме брови‟, яка 
ґрунтується на метонімічній концептуальній моделі МІМІКА (raising eyebrows) 
замість ЕМОЦІЯ (astonishment), щоб повідомити аудиторію про здивування, яке чекає 
на глядача, коли напружена інтрига фільму навколо таємничого сатанинського 
культу виявиться вигадкою головного персонажа – дівчини, яка шукала спосіб 
звільнитися від своєї сім‟ї і поїхати з маленького містечка.  

У третьому розділі «Концептуалізація метонімії у британській 

кінорецензії» систематизовано лінгвокогнітивні характеристики метонімії в межах 
ідеалізованих когнітивних моделей і метафтонімії у термінах метафтонімічних 
концептуальних блендів.  

Ідеалізована когнітивна модель (далі ІКМ) – це абстрактна структура досвіду, 
що характеризується енциклопедичністю та ідіосинкретичністю, тобто 
індивідуальними суб‟єктивними варіаціями, оскільки формується в результаті 
соціокультурної і фізичної взаємодії окремої людини з навколишнім світом 
(С. Жаботинська, Z. Kovecses & G. Radden, G. Lakoff). Більшість метонімічних 
концептуальних моделей (МКМ) структуровано з дотриманням когнітивного 
принципу вибору конкретного корелята метонімічної концептуалізації при 
осмисленні абстрактного референта. 

Метонімія у британській кінорецензії реалізується в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ – 

339 контекстних репрезентацій (далі КР) (33,17%), ІКМ ЛЮДИНА – 313 КР (30,63%), 
ІКМ ВИРОБНИЦТВО – 174 КР (17,02%), ІКМ ДІЇ – 149 КР (14,58%), ІКМ КАТЕГОРІЯ І ЇЇ 
ЧЛЕНИ – 93 КР (9,1%), ІКМ ФІЗИЧНІ ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА – 54 КР (5,28%).  

За кількістю КР найчастотнішими виявились МКМ, реалізовані в межах ІКМ 

ПРИЧИНОВІСТЬ – 339 КР (33,17%). МКМ НАСЛІДОК ДІЇ замість ДІЯ – 72 КР (7,04%) 
використовується для референції до сюжетних і візуальних компонентів фільму. 
Наприклад, у кінорецензії на фільм “Lady Macbeth” / „Леді Макбет‟ – Yet both works, 
as it happens, concern blood begetting more blood, as one act of murder leads to more, 
<…>. (Little White Lies) – двічі використано метонімію blood „кров‟, яка позначає 
убивства як змістові елементи кінострічки. На ґрунті МКМ ОЗНАКА НАСЛІДКУ ДІЇ 

замість ОЗНАКА ПРИЧИНИ ДІЇ – 67 КР (6,56%) утворено метонімії, які 
характеризують різні компоненти фільму із залученням ознак емоцій, які вони 
можуть викликати. Наприклад, у критичному відгуку на кінострічку “Studio 
54” / „Студія 54‟ – Boasts skilled editing, mouth-widening archive footage and heartfelt 
interviews. (Little White Lies) – метонімія mouth-widening „відкривання рота‟ позначає 
ознаку емоції здивування і використовується для характеристики епізодів архівної 
зйомки у кінострічці archive footage, які викликають здивування у кінокритика. 

Інші МКМ, які здійснюють референцію до емоційного впливу кінострічки і її 
складових, ґрунтуються на концептуальному висуненні експресивних і фізичних 
виявів різних емоційних станів людини. В результаті авторської модифікації 
метонімій у корелят метонімічної концептуалізації МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ 

замість ЕМОЦІЯ – 55 КР (5,38%), МКМ МІМІКА замість ЕМОЦІЯ – 51 КР (4,99%), 
МКМ ДІЯ замість ЕМОЦІЯ – 32 КР (3,13%), МКМ ЖЕСТ замість ЕМОЦІЯ – 28 КР 
(2,74%) інтегрується гіпербола, що зумовлює підсилення риторичного ефекту тропу. 
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Наприклад, у рецензії на фентезійний фільм “Gods of Egypt” / „Боги Єгипту‟ – Eyes 
nearly popping through 3D glasses, I wanted even more (The Guardian) – розширення 
очей людини в емоційному стані захоплення гіперболізується до нереалістичного 
випинання очей за межі 3D окулярів; метонімія ґрунтується на МКМ МІМІКА 
(popping of the eyes) замість ЕМОЦІЯ (admiration). 

ІКМ ЛЮДИНА – 313 КР (30,63%) представлена 12-ма МКМ, які ґрунтуються на 
використанні фізичних, психо-емоційних, вікових, діяльнісних, одіжних ознак 
персонажів як ознак фільму і його компонентів, що підтверджує когнітивний 
принцип переваги ЛЮДСЬКОГО над НЕЛЮДСЬКИМ при виборі корелята метонімічної 
концептуалізації і зумовлює ефект персоніфікації кінопродукту та його складових. 
Наприклад, у першому реченні кінорецензії на пригодницький фільм “The Legend of 
Tarzan” / „Тарзан. Легенда‟ – Cinema’s best-known swinger is back for more chest-
beating adventures <…>. (The Daily Mirror) – метонімія chest-beating у складі 
атрибутивного словосполучення chest-beating adventures, яке позначає карколомні 
пригоди головного персонажа, фактично характеризує сюжет усього фільму, 
реалізуючи МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ.  

Також спостерігається порушення когнітивного принципу надання переваги 
конкретному кореляту метонімічної концептуалізації для референції до 
абстрактного референта, як в МКМ ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА, що 
робить метонімію більш оригінальною і підсилює її риторичний ефект. Наприклад, у 
заголовку кінорецензії на французьку драму “La loi du Marche” / „Закон ринку‟ – The 
Measure of a Man review – rage against the machine (The Guardian) – метонімія rage 
„лють‟ позначає головного героя, сповненого ненависті до машини (the machine), що 
є метафоричною асоціацією з державною системою. 

В межах ІКМ ВИРОБНИЦТВО – 174 КР (17,02%) реалізуються МКМ, які 
структурують метонімії для позначення особливостей стилю і сюжету кінострічки. 
У деяких МКМ метонімічна референція здійснюється у два етапи, як у 
МКМ КІНОРЕЖИСЕР замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА – 44 КР (4,3%), із залученням 
проміжного референта / корелята метонімічної концептуалізації ФІЛЬМИ 

КІНОРЕЖИСЕРА, що уможливлює конструювання подвійної МКМ. Наприклад, у 
заголовку кінорецензії Why Don't You Just Die! review – ingenious drama with hints of 
Tarantino (The Guardian) ім‟я американського режисера Квентіна Тарантіно 
(Tarantino) метонімічно використано для характеристики особливостей стилю 
російського кінофільму, що уможливлює конструювання подвійного метонімічного 
перенесення КІНОРЕЖИСЕР (Quentin Tarantino) замість ФІЛЬМИ КІНОРЕЖИСЕРА 

(Tarantino filmography) замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА (cinematic style). Розуміння 
метонімій, які ґрунтуються на подвійних моделях, потребує більш глибоких 
фонових знань, знань зі сфери кіноіндустрії або знань сюжету аналізованого фільму.  

В межах ІКМ ДІЇ – 149 КР (14,58%) реалізуються МКМ, які здійснюють 
референцію до елементів сюжету, спецефектів, емоцій глядацької аудиторії, 
кінофестивалів. У межах ІКМ ДІЇ також реалізуються подвійні метонімічні моделі, 
що зумовлено зміною звичної метонімічної референції певних корелятів 
метонімічної концептуалізації у дискурсі кінокритики. Наприклад, у заголовку 
кінорецензії на фільм у жанрі чорна комедія  Why Don't You Just Die! review – from 
Russia with a claw hammer (The Guardian) метонімія claw hammer „молоток-
цвяходер‟, структурована за МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ, означає заподіювання 
фізичної шкоди за допомогою молотка. Таке тлумачення метонімії потребує знання 
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сюжету кінострічки, адже на ґрунті фонових знань згаданий інструмент асоціюється 
зі столярною справою. У контексті кінорецензії це знаряддя праці позначає також 
емоцію – агресію, ненависть, що уможливлює конструювання подвійного 
метонімічного перенесення ЗНАРЯДДЯ ДІЇ (claw hammer) замість ДІЯ (inflicting physical 
damage) замість ЕМОЦІЯ (rage).  

МКМ, актуалізовані у межах ІКМ КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ, позначають сферу 

діяльності персонажів, їх професії, інші компоненти сюжету. Найбільш 

репрезентативна МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість КАТЕГОРІЯ – 93 КР (9,1%) слугує 

підґрунтям метоніміям на позначення змістових елементів кінострічки. Наприклад, 

у кінорецензії на фільм “The Neon Demon” / „Неоновий демон‟ – Less Prêt-à-Porter 

with teeth than The Company of Wolves from hell and in heels, it offers a bloody chamber 

of symbolic provocations (lunar cycles, occultist trappings) <…>. (The Guardian) – назва 

фільму “Prêt-à-Porter” / „Готово для носіння‟ (член категорії) метонімічно 

вживається на позначення надзвичайно конкурентного світу моди і моделей 

(категорія); метонімічне використання назви іншої кінострічки “The Company of 

Wolves” / „У компанії вовків‟ указує на наявність перевертнів у сюжетній лінії 

аналізованої кінострічки. 

В межах ІКМ ФІЗИЧНІ ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА – 54 КР (5,28%) реалізуються 

моделі, які структурують метонімії на позначення явищ кінематографу та 

кіноефектів. Наприклад, у кінорецензії на психологічний трилер “The Girl on the 

Train” / „Дівчина у потязі‟ – Fans of Paula Hawkins’s runaway bestseller have reacted 

with dismay to the changes made to her story as it travelled from the page to the screen 

(The Guardian) –лексичну одиницю page „сторінка‟ метонімічно використано на 

позначення літературного твору, а слово screen „екран‟ метонімічно позначає 

екранізовану версію цього твору. Кінокритик використовує метонімії, інформуючи 

читача про те, що фільм є екранізацією однойменного детективу Поли Хокінс.  

У межах різних ІКМ реалізуються подвійні МКМ, у яких, аналогічно 

концептуальній метафорі, спостерігається «ефект резонансу», за Д. Девідсоном, – 

чим більша концептуальна дистанція між корелятом і референтом, тим більший 

експресивний ефект. Тому метонімії, у яких референція здійснюється у два етапи, 

характеризуються більшою оригінальністю, а їх правильне розуміння цілком 

залежить від знання сюжету аналізованої кінострічки. Наприклад, у рецензії на 

драматичний фільм “Freeheld” / „Все, що в мене є‟ – Director Peter Sollett mounts a 

full-scale attack on the tear ducts <…> (The Guardian) – осмислення емоції 

співпереживання відбувається у два етапи: МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ (tear ducts) замість 

ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ (tear-shedding) – МІМІКА (tear-shedding) замість ЕМОЦІЯ 

ЛЮДИНИ (empathy). 

Експресивність метонімії у текстах британської кінорецензії збільшується у 

випадках її концептуальної інтеграції з метафорою у метафтонімії. Застосована у 

дисертаційному дослідженні методика моделювання концептуальних блендів у 

дослідженні метафтонімій у дискурсі британської кінокритики уможливила 

реконструкцію трьох метафтонімічних концептуальних блендів (далі МКБ) й опис 

механізму формування у них специфічного емерджентного значення: 

ДОМІНАНТНІСТЬ – 136 КР (56,43%), НАДМІРНІСТЬ – 78 КР (32,37%), НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ – 

27 КР (11,2%). 

https://www.theguardian.com/fashion/2015/dec/15/pret-a-porter-film-suzy-menkes-robert-altman
https://www.theguardian.com/fashion/2015/dec/15/pret-a-porter-film-suzy-menkes-robert-altman
https://www.youtube.com/watch?v=lwXImpudjvU
https://www.youtube.com/watch?v=lwXImpudjvU
https://www.youtube.com/watch?v=lwXImpudjvU
https://www.theguardian.com/film/the-girl-on-the-train
https://www.theguardian.com/film/the-girl-on-the-train
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МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ утворюється внаслідок взаємодії концептуальної 
метафори СПЕЦИФІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ СЮЖЕТУ ФІЛЬМУ Є РІДИНА і МКМ, які реалізуються 
в межах ІКМ ЛЮДИНА, ДІЇ, КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ, ПРИЧИНОВІСТЬ. Застосування 
когнітивних операцій проекції, компресії, композиції, завершення і нарощування 
дозволяє реконструювати значення ДОМІНАНТНІСТЬ, яке характеризує елемент 
сюжету кінофільму як визначальний і всеосяжний. Наприклад, у критичному 
відгуку на психологічну драму “The Fits” / „Приступи‟ – Luminous performances and 
truly bewitching film-making elevate this uncanny, oestrogen-soaked dance drama (The 
Guardian) – означення oestrogen-soaked є метафтонімією, оскільки значення цього 
складного слова має і метонімічний, і метафоричний компонент. Метонімічний 
компонент – oestrogen „естроген‟ – стероїдний гормон, який впливає на формування 
характерних рис жіночого тіла, – відкриває ментальний доступ до концептосфери 
ЖІНКА, у контексті аналізованого фільму ДІВЧИНА-ПІДЛІТОК, за МКМ ФІЗИЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА. Водночас персонажі фільму „дівчата-
підлітки‟ переосмислюються як рідина, про що свідчить метафоричний компонент 
soaked „просочений‟. Конструювання концептуальної мережі надає можливість 
пояснити механізм утворення образу кіносюжету і зрозуміти додаткові значення, що 
в результаті виникають. Емерджентне значення, яке формується у МКБ, – проблема 
підліткової дівочості, спричинена гормональною перебудовою організму дівчаток, – 
розкриває домінантну сюжетну характеристику фільму. 

МКБ НАДМІРНІСТЬ формується в результаті метафоричного переосмислення 
впливу кінострічки як руйнівного. Природу впливу структуровано за МКМ ОРГАН 
ЛЮДИНИ замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ, яка, в результаті когнітивної операції 
компресії, проєктується у простір бленду як МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА. 
Як наслідок, корелят метонімічної концептуалізації ОРГАН ЛЮДИНИ одночасно 
позначає два референти – глядача і певну психо-емоційну або когнітивну діяльність 
людини. Наприклад, у рецензії на фантастичний пригодницький фільм “Ready Player 
One” / „Першому гравцеві приготуватися‟ – Likewise, in true Spielberg fashion <…>, 
the pupil-dilating, brain-frying spectacle is loaded with his pet themes <…> (Total Film) 
– метафтонімія brain-frying spectacle реалізує взаємодію концептуальної метафори 
ВПЛИВ Є ДЕСТРУКТИВНА ОБРОБКА, що вербалізовано словом frying „який підсмажує‟, 
та МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ (brain) ЗАМІСТЬ ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ (cognitive activity). 
Завдяки когнітивній операції компресії елементи, що не є прямими відповідниками у 
мережі – brain „мозок‟ із увідного простору HUMAN BODY та viewer „глядач‟ із 
увідного простору SPECTACLE – у МКБ стають концептуально ближчими за рахунок 
встановлення метонімічного зв‟язку ОРГАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА. У результаті 
когнітивних операцій виникає емерджентне значення МКБ – сприйняття відеоряду 
призводить до розумового перевантаження глядача внаслідок такої характеристики 
фрагменту кінострічки як емоційна «надмірність». 

МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ, найменш репрезентований у досліджуваному 
матеріалі, формується в результаті метафоричної проєкції характеристик шкідливої 
їжі на кінотвір і метонімічного розширення концептуальної інформації за МКМ у 
межах різних ІКМ. При цьому корелят метафоричної концептуалізації одночасно є 
корелятом метонімічної референції. Наприклад, у кінорецензії на фільм жанру 
вестерн “Brimstone” / „Пекло‟ – There isn't much spaghetti western style humour either 
to leaven the very grim mood. (The Independent) – метонімія spaghetti відкриває 
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ментальний доступ до ІКМ КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ, у межах якої реалізується МКМ 

ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ (spaghetti) замість КАТЕГОРІЯ (Italian culture), водночас у результаті 
метафоричного переосмислення фільму як типової італійської страви, що також 
вербалізовано за допомогою слова spaghetti, такі властивості продукту як 
дешевизна, доступність проєктуються на кінотвір. Метафтонімія spaghetti western 
позначає категорію малобюджетних вестернів, створених режисером італійцем. 

У четвертому розділі «Дискурсивна реалізація метонімічної 

концептуалізації у британській кінорецензії» шляхом застосування методів 

дискурс-аналізу окреслено функції метонімії у текстах британської кінорецензії. 

Метонімія використовується для здійснення загальної характеристики кінопродукту, 

визначення сюжетних особливостей фільму, репрезентації кінематографічного коду, 

опису емоційного впливу кінострічки. 

Загальна характеристика кінопродукту передбачає визначення його місця у 

світі кінематографу, що досягається в тому числі за допомогою метонімічної 

референції до кіножанру (112 КР, 8,87%), категорії фільмів (83 КР, 6,72%), стилю 

режисера (51 КР, 4,13%), кінофестивалів (34 КР, 2,75%), акторів (19 КР, 1,54%). 

Метонімічне позначення жанру і категорії фільму структуроване за МКМ ЧЛЕН 

КАТЕГОРІЇ замість КАТЕГОРІЯ, МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ замість ПОДІЯ, МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ 

замість ДІЯ. Наприклад, у кінорецензії на фільм “The Trial of Chicago” / „Суд над 

чикагською сімкою‟ – It would be impossible to make a dour courtroom drama from the 

six-month trial that unfurled (Total Film) використано метонімічне словосполучення 

courtroom drama „драма у судовій залі‟. Слово courtroom актуалізує ІКМ ДІЯ, у 

межах якої реалізується МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ (courtroom) замість ПОДІЯ (trial). У такий 

спосіб фільми, у яких головний конфлікт пов‟язаний із системою правосуддя, 

отримують найменування за жанром фільму. 

Позначення категорії фільмів здійснюється також за допомогою метафтонімії, 

значення якої формується в МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ. Наприклад, у кінорецензії на 

пост апокаліптичну драму “Maggie” / „Меґґі‟ – Since 2012’s The Expendables sequel 

Arnold Schwarzenegger has stuck to making the kinds of macho popcorn movies that 

require him to mix it with combative drug cartels and cutthroat mercenaries (Little White 

Lies) – використано метафтонімію popcorn movie, значення якої – „фільми, 

передбачені для розважальних цілей, які не мають мистецької цінності‟ – виникає на 

ґрунті взаємодії МКМ ОБ‟ЄКТ ДІЇ (popcorn) замість ДІЯ (cinemagoing) і 

концептуальної метафори ФІЛЬМ Є ПОПКОРН. Словосполучення, представлені 

розмаїттям комбінацій лексичної одиниці popcorn з іменниками, слугують жаргоном 

кінокритиків, значення яких ще не зафіксовано у лексикографічних джерелах. 

Метонімії, які здійснюють референцію до стилю, жанру, кінофестивалю, 

ролей актора, виражені власною назвою (іменем режисера, назвою кінострічки, 

назвою міста, іменем актора), тому потребують від читача знань про світ 

кінематографу, щоб можна було належним чином зрозуміти, що має на увазі 

рецензент і чого очікувати від фільму. Наприклад, у фрагменті – Because Lawless is 

singularly unsuited to the jaundiced expectations of the Croisette: too pulpy, too poppy, 

too violently unrestrained. (Little White Lies) – метонімія Croisette означає „Каннський 

міжнародний кінофестиваль‟, оскільки набережна Круазет – це відомий бульвар 

уздовж узбережжя Канн, міста у Франції, де щорічно проводиться один із 

найвідоміших у світі кінофестивалів. Відповідно, метонімічна референція 
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здійснюється у два етапи: МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА (Croisette) замість ЦІЛОГО 

ПРЕДМЕТА (Cannes) – МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ (Cannes) замість ПОДІЯ (film festival). 

Розуміння описаної метонімії потребує актуалізації фонових знань реципієнта. 

Метонімія, реалізуючись у дискурсі британської кінокритики у функції 

позначення загальних характеристик кінопродукту, використовується у сильних 

позиціях тексту – заголовку, підзаголовку і першому реченні рецензії, що відповідає 

структурі викладу критичного відгуку на фільм, згідно якої у вступному функційно-

тематичному блоці тексту кінорецензії критик надає загальні відомості про кінотвір. 

Дискурсивна реалізація метонімії для позначення сюжетних особливостей 

фільму як компоненту аналізу змісту кінотвору здійснюється шляхом референції до 

віку (41 КР, 3,32%), статі (23 КР, 1,86%), діяльності персонажів (115 КР, 9,3%) і 

інших специфічних елементів сюжету (151 КР, 12,21%).  

Визначальні змістові характеристики фільму концептуалізуються за 

допомогою МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ, представленого найбільшою кількістю КР. У такий 

спосіб концептуалізуються такі специфічні елементи змісту, як насильство, 

небезпека, автомобільна погоня, стрілянина, торгівля наркотиками, стать 

персонажів тощо. Наприклад, у критичному відгуку на біографічну драму про 

британського лижника у стрибках із трампліну “Eddie the Eagle” / „Едді Орел‟ 

критик повідомляє глядача, що фільм сповнений моментів, у яких персонажі 

ризикують своїм здоров‟ям і життям: <…>, it’s adrenaline-pumped and packed with 

men competing at a sport that genuinely might kill them (Total Film). У метафтонімії 

adrenaline-pumped слово adrenaline актуалізує ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, у межах якої 

реалізується МКМ РЕАКЦІЯ (adrenaline) замість ПОДРАЗНИК (danger). Значення 

доповнюється концептуальною метафорою СПЕЦИФІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ СЮЖЕТУ ФІЛЬМУ Є 

РІДИНА, що вербалізовано за допомогою компоненту pumped, і свідчить про 

асоціацію специфічного сюжетного елементу фільму – небезпеки – з рідиною, яка 

наповнює певне вмістилище.  

У спеціалізованих виданнях, які слідкують за тенденціями фестивального й 

артхаузного кіно, здійснюється порівняння сюжетної лінії з творами світової 

літератури за допомогою метонімій, структурованих за МКМ ПИСЬМЕННИК замість 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР. У якісних виданнях, які публікують рецензії на фільми, створені 

для масового глядача, кінотвір порівнюється з іншими кіноверсіями, а спільні риси 

сюжетної лінії позначаються метоніміями, структурованими за МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ 

замість КАТЕГОРІЯ. 

Проблематика кінострічки, пов‟язана з певною сферою діяльності людини, 

представлена у тексті кінорецензії за допомогою метонімій, у яких ознака професії 

чи хобі персонажів використовується як ознака фільму та його фрагментів. 

Наприклад, у фрагменті з кінорецензії на документальний фільм “Warriors” / „Воїни‟ 

– Barney Douglas' cricketing doc shows how team sports can help quash antiquated and 

harmful traditions. (Little White Lies) – метонімія cricketing позначає спортивну гру 

крикет, у яку грають молоді люди африканського народу Маса ї, і у такий спосіб 

прагнуть закликати старшин відмовитися від негуманних традицій племені. 

Метонімію структуровано за МКМ ОЗНАКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (personages) замість 

ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ (film). У результаті такого метонімічного перенесення 

створюється ефект персоніфікації фільму. 
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Іншими МКМ, на яких ґрунтуються метонімії на позначення діяльності 

персонажів, є МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ та МКМ ОБ‟ЄКТ ДІЇ замість ДІЯ. 

Наприклад, у рецензії на психологічний трилер “Bigger Splash” / „Великий сплеск‟ –

<…> an art-house sun-and-skin fantasy like this one, <…> (Film Comment) – метонімія 

sun-and-skin, яка позначає засмагання під сонцем, структурована за МКМ ЗНАРЯДДЯ 

ДІЇ (sun) замість ДІЯ (sunbathing) та ОБ‟ЄКТ ДІЇ (skin) замість ДІЯ (tanning). У такий 

спосіб кінокритик указує на ситуацію розгортання подій у фільмі, а саме відпочинок 

головних персонажів на курортному острові Італії, де під палючим сонцем 

напруження між коханцями наростає до межі колапсу. 

Репрезентація кінематографічного коду здійснюється шляхом метонімічної 

референції до способу кінозйомки (26 КР, 2,1%), змін планів зображення (57 КР, 

4,61%), кіномонтажу (47 КР, 3,8%), візуальних спецефектів (25 КР, 2%) і звукового 

ряду (49 КР, 3,97%).  

Метонімія вербалізує різні плани зображення завдяки притаманним їй 

когнітивним операціям. Метонімічна когнітивна операція висунення корелята 

концептуалізації, вербалізованого у мовленні, і затемнення референта, який мається 

на увазі, відповідає психології сприйняття зображення на екрані. Відтворення 

крупного плану, коли у кадрі показано не всю людину, а лише її обличчя, очі, губи, 

здійснюється за допомогою метонімій, структурованих за МКМ ФІЗИЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА і МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість ЛЮДИНА; 

перший план вербалізовано метоніміями, які ґрунтуються на МКМ ОЗНАКА 

ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО ПРЕДМЕТУ, план деталі вербалізовано 

метоніміями, що ґрунтуються на МКМ ЧАСТИНА ПРЕДМЕТА замість ПРЕДМЕТ. 

Наприклад, у кінорецензії на фільм “In the winter dark” / „У зимовій темряві‟ – <…> 

that well-worn face seems at once defeated and determined, caught between grappling 

with the past and forging a way forward. (The Guardian) – метонімія face, яка 

ґрунтується на МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ (face) замість ЛЮДИНА (man), позначає 

головного персонажа і відповідає крупному плану у фільмі, коли на екрані показано 

лише обличчя, проте зрозуміло, що за кадром – вся людина. За допомогою метонімії 

face кінокритик фокусує увагу на тому, як актор передає емоції і душевні 

переживання головного персонажа фільму, адже акторові вдається відтворити 

суперечливі почуття чоловіка. 

Метонімічне позначення звукового ряду, способу зйомки, кіномонтажу і 

візуальних спецефектів, структуроване за різними МКМ, однак найбільш 

функційною виявилася МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ. Наприклад, в анотації до 

кінорецензії на фільм “Fast & Furious 6” / „Форсаж-6‟ – Insane and repetitive, but fans 

will lap (ahem) up this brainless, nitrate-injected sequel (Little White Lies) – критик 

використовує метафтонімію nitrate-injected „накачений амонітом‟, значення якої 

формується в МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ. Слово nitrate означає „амоніт‟ – вибухова 

речовина, тому актуалізує ІКМ ДІЯ, у межах якої реалізується МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ 

(nitrate) замість ДІЯ (explosions); значення доповнюється концептуальною 

метафорою СПЕЦЕФЕКТ Є РІДИНА. Таким чином, „Форсаж-6‟ представлено як фільм, у 

якому постійно щось вибухає.  

Опис емоційного впливу кінострічки здійснюється за допомогою МКМ із 

дотриманням когнітивного принципу переваги КОНКРЕТНОГО над АБСТРАКТНИМ. У 
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такий спосіб рецензент детально демонструє емоційне враження від кінопродукту. 

Метонімічно репрезентовано емоційні стани хвилювання (98 КР, 7,9%), 

співпереживання (79 КР, 6,39%), розгубленості (47 КР, 3,8%), страху (42 КР, 3,4%), 

огиди (34 КР, 2,75%), здивування (31 КР, 2,5%), захоплення (29 КР, 2,35%), 

зацікавлення (24 КР, 1,94%), нудьги (19 КР, 1,54%). В МКМ, які реалізуються в 

межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, корелятом метонімічної концептуалізації виступають 

ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ, МІМІКА, ЖЕСТ, ВИГУК, ДІЯ як вияви прогнозованих емоційних 

станів глядача. Наприклад, у кінорецензії на історичну драму “Bridge of Spies” / 

„Міст шпигунів‟ – The tension of the climax on Berlin’s wintry nocturnal Glienicke 

Bridge, snipers poised on all sides, is utterly nail-gnawing. (Total Film) – метонімія nail-

gnawing характеризує напругу кульмінаційного моменту фільму, ґрунтуючись на 

МКМ ДІЯ (gnawing nails) замість ЕМОЦІЯ (anxiety).  

Значення метафтонімій, які позначають емоційне враження, формується в 

МКБ НАДМІРНІСТЬ. Наприклад, у критичному відгуку на історико-драматичний 

фільм “The Birth of a Nation” / „Народження нації‟ – The bloody uprising that follows is 

riveting and gut-wrenching in its intensity, no matter how familiar some of the sequences 

may feel in their execution. (Little White Lies) – метафтонімія gut-wrenching 

характеризує сцени кривавого повстання проти рабства у 1831 році як такі, що 

викликають огиду. Значення НАДМІРНІСТЬ емоційного враження огиди виникає в 

результаті взаємодії метонімії, яка ґрунтується на подвійній моделі МКМ ОРГАН 

ЛЮДИНИ (gut) замість ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ (feeling nausea) – МКМ ФІЗІОЛОГІЧНА 

РЕАКЦІЯ (nausea) замість ЕМОЦІЯ (disgust), і концептуальної метафори ЕМОЦІЙНИЙ 

ВПЛИВ Є РУЙНІВНА ФІЗИЧНА СИЛА, що виражається словом wrenching.  

Метонімічна референція до емоційного впливу кінострічки найчастотніше 

представлена у сильних позиціях тексту, найбільше у заключному абзаці й 

останньому реченні критичного відгуку на фільм, переважно якісних видань, 

орієнтованих на читачів, які цікавляться новинами кіноіндустрії непрофесійно. Така 

тенденція відповідає завданню підсумкового функційно-тематичного блоку 

кінорецензії – здійснення емоційного впливу на адресата і спонукання його до 

подальших дій щодо перегляду фільму. 

ВИСНОВКИ 
Протягом двохтисячолітньої історії вивчення метонімії було закладено 

підвалини розгляду цього тропу у сучасній мовознавчій парадигмі як 

концептуального, тобто властивого мисленню людини. Такий підхід до тлумачення 

метонімії уможливлює аналіз лінгвокогнітивного підґрунтя специфічних функцій 

метонімії у публіцистичному дискурсі.  

Залучення методів лінгвістики, когнітивної поетики і дискурсології дозволило 

з‟ясувати лінгвокогнітивні властивості тропу, які зумовлюють дискурсивну 

реалізацію метонімії у британській кінорецензії.  

Метонімічні концептуальні моделі реалізуються в межах ІКМ ПРИЧИНОВІСТЬ, 

ІКМ ЛЮДИНА, ІКМ ВИРОБНИЦТВО, ІКМ ДІЇ, ІКМ КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЧЛЕНИ, ІКМ ФІЗИЧНІ 

ПРЕДМЕТИ / ЯВИЩА та МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ, МКБ НАДМІРНІСТЬ, МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ. 

Реалізація подвійних метонімічних концептуальних моделей, інтеграція 

гіперболи у корелят метонімічної концептуалізації та концептуальна інтеграція 
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метонімії і метафори у метафтонімії зумовлюють збільшення експресивності тропу 

у текстах британської кінорецензії, проте ускладнюють процес його інтерпретації.  

Використання метафтонімій, які реалізуються в межах МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ, 

підкреслює визначальний характер певних змістових елементів аналізованої 

кінострічки. За допомогою метафтонімій, які формуються в межах МКБ 

НАДМІРНІСТЬ, емоційний вплив кінотвору схарактеризовано як надто інтенсивний. 

Метафтонімії, утворені в межах МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ, використано з метою 

окреслення низької мистецької цінності кінопродукту. 

Дискурсивна функція загальної характеристики кінопродукту забезпечується 

метоніміями, сконструйованими за МКМ ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість КАТЕГОРІЇ, МКМ 

ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ, МКБ НИЗЬКОЯКІСНІСТЬ при позначенні жанру і категорії 

кінострічки, МКМ МІСЦЕ ПОДІЇ замість ПОДІЯ для референції до кінофестивалів, 

МКМ КІНОРЕЖИСЕР замість СТИЛЬ КІНОРЕЖИСЕРА для аналізу особливостей 

кінематографічного стилю. Зокрема, завдяки операції концептуального висунення 

корелята й одночасного концептуального затемнення референта метонімічної 

концептуалізації, коли активується лише один аспект, як правило, складного 

багатогранного поняття, реалізується стратегія негативної репрезентації фільму і 

підсилення стереотипів про країни-виробники кіноіндустрії.  

Функція позначення сюжетних особливостей фільму реалізується із 

залученням метонімій, у підґрунті яких МКМ ЗНАРЯДДЯ ДІЇ замість ДІЯ, МКМ ОБ‟ЄКТ 

ДІЇ замість ДІЯ для позначення специфічних елементів сюжету і діяльності 

персонажів. За допомогою метафтонімій, змодельованих за МКБ ДОМІНАНТНІСТЬ, 

компоненти змісту кінотвору характеризуються як визначальні в аналізованому 

кінотворі. На ґрунті МКМ ВІКОВА ОЗНАКА ЛЮДИНИ замість ОЗНАКА ФІЗИЧНОГО 

ПРЕДМЕТА виникають метонімії, які здійснюють референцію до віку. 

Функція репрезентації кінематографічного коду, зокрема позначення змін 

планів зображення, – крупного плану, середнього плану, плану деталі – забезпечується 

метонімічною операцією висунення корелята, який вербалізується у мовленні, й 

одночасного затемнення референта метонімічної концептуалізації, який мається на 

увазі, що відповідає психологічним законам сприйняття зображення на екрані. 

Функція опису емоційного враження від кінострічки здійснюється з 

дотриманням принципу вибору конкретного корелята для референції до 

абстрактного референта так, що найменування характерних фізіологічних, 

експресивних, поведінкових виявів емоційних станів глядача відкривають 

ментальний доступ до відповідних емоцій. У такий спосіб кінокритик завершує 

критичний відгук на кінострічку, чітко демонструючи емоційний ефект від фільму, 

що потенційно впливає на рішення аудиторії подивитися кінострічку чи ні. Надміру 

сильні емоції позначаються за допомогою метонімій, утворених за МКМ, у корелят 

яких інтегрується гіпербола, та за допомогою метафтонімій, значення яких 

формується в МКБ НАДМІРНІСТЬ у результаті взаємодії МКМ ОРГАН ЛЮДИНИ замість 

ФУНКЦІЯ ОРГАНУ ЛЮДИНИ і концептуальної метафори ЕМОЦІЙНИЙ ВПЛИВ Є РУЙНІВНА 

ФІЗИЧНА СИЛА.  

Метонімії виявлено у сильних позиціях тексту, що свідчить про їх 

дискурсивну значущість у британській кінорецензії. Метонімічне позначення жанру, 

категорії фільмів, сюжетних особливостей кінострічки використовується у 
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заголовку, підзаголовку, першому абзаці рецензії. Опис емоційного враження 

здійснюється у заключному абзаці; часто метонімія повторюється у першому й 

останньому реченні критичного відгуку на фільм. Використання метонімії для 

визначення особливостей художньої форми найбільш функційне в основній частині 

тексту. Дискурсивно-текстова реалізація метонімії відповідає комунікативним цілям 

і структурним особливостям побудови тексту кінорецензії. 

Застосована у дисертаційному дослідженні методика комплексного 

когнітивно-дискурсивного аналізу метонімії у британській кінорецензії може бути 

використана у розвідках, спрямованих на вивчення функціонування концептуальних 

тропів в інших жанрах публіцистичного дискурсу. 

 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

1. Качур І. В. Сучасна лінгвістична теорія метонімії: лінгвокогнітивний і 

дискурсивний підходи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія Філологія. 2016. № 23. Том 2. С. 21–25. 

2. Качур І. В. Метонімічна концептуалізація емоційних вражень кінокритика (на 

матеріалі британських кінорецензій). Вісник Університету ім. Альфреда Нобеля. 

Серія Філологічні науки. 2017. № 2 (14). С. 186–191. 

3. Качур І. В. Ознакові метафтонімічні концептуальні бленди у британській 

кінорецензії. Львівський філологічний часопис. 2020. №7. С. 40–49.  

4. Качур І. В. Предметні метонімічні концептуальні моделі у британській 

кінорецензії. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. №31. С. 46–50.  

5. Качур І. В. Дискурсивна реалізація метонімічної / метафтонімічної 

концептуалізації об‟єктів кінокритики у британській кінорецензії. Записки з 

романо-германської філології. Одеський національний університет імені 

І. І. Мечникова. 2020. Вип. 1 (44). С. 171–178.  

6. Качур І. В. Дискурсивна реалізація метонімічної / метафтонімічної 

концептуалізації у британській кінорецензії при характеристиці сюжетних 

особливостей фільму. Sciences of Europe. 2020. Vol. 4. № 53. С. 43–46.  

7. Качур І. В. Метонімія як вербальний засіб відтворення кінематографічних 

прийомів у тексті кінорецензії. Проблеми іноземної філології і перекладу : 

матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців 

(м. Київ, 15 грудня 2016 року). Київ : Освіта України, 2016. С. 107–111. 

8. Качур І. В. Метафтонімічна репрезентація сюжетно-стильових особливостей 

фільму у британській кінорецензії. Україна і світ : діалог мов та культур : 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-31 березня 

2017 року). Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2017. С. 497–499. 

9. Качур І. В. Дієприкметникова метонімія в англомовному дискурсі (на матеріалі 

британських кінорецензій). Україна і світ : діалог мов та культур : Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 11-13 квітня 2018 року). 

Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2018. C. 129–131. 

10. Качур І. В. Метонімічна мотивація голофрастичних конструкцій у текстах 

британської кінорецензії. “Ad orbem per linguas. До світу через мови” : Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-22 березня 2019 року). 

Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2019. С. 118–119. 



 
 

19 

11. Качур І. В. Корпусні методи ідентифікації метонімії у тексті. “Ad orbem per 

linguas. До світу через мови” : Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 17-18 червня 2020 року). Київ: Видавничий центр КНЛУ, 

2020. С. 117–119. 

АНОТАЦІЯ 

Качур І. В. Метонімія у публіцистичному дискурсі: лінгвокогнітивний і 

дискурсивний аспекти (на матеріалі британської кінокритики). – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови – Запорізький національний університет 

Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації розкрито лінгвокогнітивну природу метонімії і досліджено її 

дискурсивно-текстову реалізацію у британській кінорецензії як жанрі 

публіцистичного дискурсу. Комплексний аналіз здійснено на теоретико-

методологічних засадах когнітивної поетики, лінгвістики і дискурсології. 

Визначено референтні особливості метонімії. Запропоновано класифікацію 

метонімічних концептуальних моделей у межах ідеалізованих когнітивних моделей і 

встановлено типи метафтонімії у світлі теорії концептуальної інтеграції. Виявлено й 

описано функції метонімії у різнорівневих британських виданнях у взаємозв‟язку з 

окресленими у роботі лінгвокогнітивними характеристиками тропеїчного засобу у 

текстах британської кінорецензії.  

Ключові слова: британська кінорецензія, метонімія, метафтонімія, 

ідеалізована когнітивна модель, метонімічна концептуальна модель, 

метафтонімічний концептуальний бленд, контекстна репрезентація. 

АННОТАЦИЯ 

Качур И. В. Метонимия в публицистическом дискурсе: лингвокогнитивный 

и дискурсивный аспекты (на материале британской кинокритики). – На правах 

рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2021. 

В диссертации раскрыта лингвокогнитивная природа метонимии и 

исследована еѐ дискурсивно-текстовая реализация в британской кинорецензии как 

жанре публицистического дискурса. Комплексный анализ осуществлен на 

теоретико-методологических базе когнитивной поэтики, лингвистики и 

дискурсологии.   

Определены референтные особенности метонимии. Предложена 

классификация метонимических концептуальных моделей в структуре 

идеализированных когнитивных моделей и установлены типы метафтонимии в 

свете теории концетуальной интеграции. Определены и описаны функции 

метонимии в разноуровневых британских изданиях во взаимосвязи с указанными в 

работе лингвокогнитивными характеристиками тропа в текстах британской 

кинерецензии. 
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SUMMARY 

Kachur, I. V. Metonymy in Publicist Discourse: Cognitive Linguistic and 

Discourse Aspects (case study of British film criticism). – Manuscript. 

Thesis for Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Zaporizhzhia National University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis focuses on cognitive linguistic nature of metonymy and examines 

discourse and text realization of metonymy in British film review as the genre of publicist 

discourse. The integrated approach to the research is based on theory and methodology of 

cognitive poetics, linguistics, and discourse studies. 

The systematization of the main approaches to the study of metonymy contributed 

to determination of its manifestation specificity in discourse of film criticism. It was 

discovered that from the point of view of linguistic stylistics metonymy is defined as a 

trope, ornamental addition to speech, and is created by the use of a related term to stand 

for an object or concept. From a cognitive linguistic perspective, metonymy is viewed as a 

cognitive mechanism whereby one conceptual entity provides mental access to another 

conceptual entity within some knowledge structure.  

The methods of cognitive poetics made it possible to elaborate the classification of 

conceptual metonymies and metaphtonymies, which are realised in the discourse of British 

film criticism, in terms of idealised cognitive models (ICM). As the research results 

indicate, metonymy in the British film review is realised in terms of ICM CAUSATION, 

ICM MAN, ICM PRODUCTION, ICM ACTIONS, ICM CATEGORY AND ITS MEMBERS, ICM 

PHYSICAL OBJECTS / PHENOMENA. The method of conceptual blend modelling employed in 

the framework of thesis research enabled distinguishing three metaphthonymic conceptual 

blends DOMINANCE, REDUNDANCY, LOW QUALITY and describe the formation mechanism of 

their specific emergent meanings.  

The methods of discourse analysis employed for the research enabled describing 

metonymy functions in discourse of British film criticism. Film review is characterised by 

multifunctionality as it performs informative, analytical, evaluative, and persuasive 

functions. Discourse realisation of metonymy in the British film review is implemented 

within the functions outlined. As the research results indicate, metonymy is used to 

provide a general description of the film, to determine plot features of the film, to denote 

and recreate cinematic code, and to describe the emotional impact of the film. Metonymies 

are used in strong positions of the text in accordance with the structural peculiarities of 

film review text organization.  

The results of the study reveal that the cognitive and discursive features of 

metonymy in British film review are determined by such factors as communicative goals 

of film review as the genre of publicist discourse, the semiotic nature of the object 

analysed in the text, the film, and the type of addressee. 

Key words: British film review, metonymy, metaphtonymy, idealised cognitive 

model, metonymic conceptual model, metaphtonymic conceptual blend, contextual 

representation. 
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