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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Серцевину культури формують цінності, крізь призму яких представники 

кожної етнічної спільноти сприймають довколишню дійсність. Вони впливають 

на їх світогляд і супроводжують протягом життя, відіграючи важливу роль у 

питаннях власного позиціювання у суспільстві. Ключові культурні домінанти 

складають системи цінностей, якими керуються в житті індивіди різних 

національностей, у тому числі й британці та американці. Ураховуючи  

глобалізаційні процеси, культурні орієнтири зазнають трансформацій, частково 

або цілком асимілюючись у середовищах реципієнтів. Однак завжди залишається 

те, що є непідвладне змінам, до чого апелюють у ретроспективному вимірі, чим 

дорожать та що не визнає відхилень, незважаючи на притаманні сьогоденню 

тенденції всезагальної модернізації.  

Соціокультурні цінності неодноразово перебували у фокусі наукових 

пошуків вітчизняних і зарубіжних дослідників, присвячених ієрархії цінностей 

у царині лінгвокультурології (І. О. Голубовська, В. В. Красних, В. А. Маслова, 

Ю. С. Степанов), соціології (В. Більський), когнітивістики (С. А Жаботинська, 

Дж. Лакофф, О. О. Селіванова) та ін. Водночас, незважаючи на значну кількість 

робіт, відкритими залишаються питання, що стосуються засобів відображення 

ключових культурних домінант у корпусах (BNC, ANC) та масмедійних текстах, 

специфіка яких висвітлювалася під різними кутами зору багатьма дослідниками 

(І. М. Артамонова, В. В. Богуславська, М. В. Володіна, Б. Н. Головко, 

Т. Г. Добросклонська, Дж. Домінік, С. М. Квіт, Т. А. Ленкова, Л. Л. Макарук).  

Традиційно дослідження етнічних концептів, стереотипів, реалій і ключових 

національних домінант відбувається, здебільшого, на основі вербальних корпусів. 

Однак існує значна кількість невербальних елементів, які репрезентують 

американську та британську лінгвокультури. З огляду на це, видається доцільним 

сфокусувати увагу не лише на перших, але й ураховувати специфіку других, 

оскільки їх комбінації здатні передавати значно більше інформації саме у 

взаємодії. Вони не слугують виключно декоративними елементами, а покликані 

виконувати різні функційні ролі та мають відмінне навантаження, будучи 

контекстуально залежними й семантично значущими. 

Зважаючи на те, що реалізація комунікативних потреб у сучасному світі 

виходить за межі тексту як вербального феномена, постає необхідність в 

урахуванні й невербальних одиниць та позамовних факторів, які впливають на 

сучасні тенденції текстотворення й текстосприйняття. Взаємозв’язок і  

взаємозалежність вербальних та невербальних компонентів обґрунтовані у 

роботах О. Є. Анісімової, І. М. Артамонової, Л. Бардіна, Л. М. Большиянової, 

Дж. Беземера, Л. В. Головіної, К. Джевіт, Н. Є. Кащишин, Г. Кресса, Т. ван Лівена, 

Л. Л. Макарук, Л. І. Тараненко. Однак, незважаючи на значну кількість розвідок, 

присвячених масмедійній царині, відкритим залишається питання про  

соціокультурні особливості взаємодії вербальних і невербальних засобів  
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актуалізації соціокультурних цінностей британців та американців, розв’язання 

якого потребує інтеграції структурно-семантичного, комунікативно-прагматичного, 

когнітивного та функційного аспектів, що уможливлюють здійснення ґрунтовного 

аналізу масмедійних текстів.  

Актуальність дослідження зумовлена загальним спрямуванням сучасних 

лінгвістичних досліджень на комплексне вивчення закономірностей взаємодії 

вербальних і невербальних засобів у вираженні соціокультурних цінностей 

британської й американської спільнот. Використання структурно-семантичних, 

комунікативно-прагматичних, когнітивних і функційних парадигм, що домінують 

у сучасній лінгвістиці, дає змогу всебічно обґрунтувати специфіку мовних і 

немовних складників як репрезентант культурних домінант англомовних етносів в 

англомовних корпусах та мультимодальних масмедійних текстах.  

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

дослідження виконане в межах комплексної науково-дослідної теми кафедри 

практики англійської мови Волинського національного університету імені Лесі 

Українки «Системні та функціональні характеристики одиниць мови різних 

рівнів». Тему дисертації затверджено Вченою радою Волинського національного 

університету імені Лесі Українки (протокол № 4 від 25 листопада 2010 року) та 

уточнено Вченою радою Східноєвропейського (нині Волинського) національного 

університету імені Лесі Українки (протокол № 5 від 23 квітня 2019 року).  

Мета роботи полягає в ідентифікації вербалізаторів концепту VALUES та 

встановленні закономірностей взаємодії вербальних і невербальних засобів 

репрезентації структурно-семантичних, комунікативно-прагматичних і функційних 

особливостей соціокультурних цінностей британців та американців у масмедійних 

текстах і корпусах. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

− окреслити специфіку категорійно-поняттєвого апарату, релевантного 

анонсованій темі; 

− обґрунтувати соціокультурні цінності британського та американського 

етносів; 

− розробити методологічний алгоритм дослідження; 

− виявити вербалізатори концепту VALUES у британській та американській 

лінгвокультурах на матеріалі корпусів і мультимодальних масмедійних текстів; 

− установити особливості вербалізації концепту VALUES у корпусах і 

масмедіа; 

− виокремити спільні й відмінні ознаки досліджуваного концепту в 

британській та американській лінгвокультурах, ураховуючи їх ранжування; 

− диференціювати типи текстів за ступенем кореляції вербальних і 

невербальних складників як засобів актуалізації соціокультурних цінностей 

британців та американців; 

− ідентифікувати функційні ролі невербальних засобів у масмедійних текстах. 

Об’єктом дослідження є вербальні та невербальні засоби актуалізації 

соціокультурних цінностей, репрезентовані в корпусах і мультимодальних 

масмедійних текстах. 
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Предмет дослідження становлять структурно-семантичні, комунікативно-

прагматичні й функційні особливості соціокультурних цінностей британців та 

американців репрезентовані вербальними і невербальними засобами в 

англомовних корпусах і мультимодальних масмедійних текстах. 

Матеріалом дослідження слугували: понад 210 000 вербалізаторів концепту 

VALUES у British National Corpus та близько 250 000 вербалізаторів у American 

National Corpus; понад 3600 лексем-вербалізаторів і одиниць, що входять до їх 

синонімічного розширення у промовах політичних лідерів Великої Британії та 

близько 2600 лексем-вербалізаторів концепту VALUES і одиниць, що входять 

до їх синонімічного розширення у промовах американських політичних лідерів; 

масмедійні мультимодальні тексти, загальним обсягом понад 600 000 знаків, у 

яких ідентифіковано вербальні й невербальні засоби, що репрезентують 

соціокультурні цінності британців та американців.  

Теоретико-методологічною основою дослідження є загальні засади 

когнітивно-дискурсивної парадигми, що уможливлює аналіз актуалізації 

соціокультурних цінностей на матеріалі масмедійних текстів. Дисертація  

ґрунтується на здобутках когнітивної лінгвістики (С. А Жаботинська, 

О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, З. Д. Попова, Й. А. Стернін), дискурсознавства 

(Л. Р. Безугла, Т. ван Дейк, Р. Джакендофф, Дж. Лакофф, О. О. Селіванова, 

О. Й Шейгал), лінгвокультурології (І. О. Голубовська, В. В. Красних, В. А. Маслова, 

Ю. С. Степанов) та мультимодальної лінгвістики (О. Є. Анісімова, І. М. Артамонова, 

Л. С. Большакова, Г. М. Волоскович, М. В. Воробйова, М. О. Іщук, Ґ. Кресс, 

О. В. Кулагіна, Т. ван Лівен, Л. Л. Макарук, О. В. Пойманова та ін.). 

Для вичерпного і всебічного висвітлення анонсованої проблематики 

використано низку методів, зокрема: метод зіставного аналізу застосовано для 

порівняння вербальних і невербальних засобів актуалізації соціокультурних 

цінностей британців та американців у масмедіа; когнітивно-семантичний метод 

уможливив інтерпретацію семантики лексем, які об’єктивують концепт VALUES 

у мові; прагматичний аналіз застосовано для дослідження кореляцій між мовними 

і немовними одиницями, а також для виокремлення та опису типів  

мультимодальних текстів, функцій зображень у них та актуалізацї елементів 

ціннісної концептосфери британського та американського етносів у вербальних 

і невербальних компонентах таких текстів; методику кількісного аналізу 

застосовано для підрахунку вербалізаторів концепту, мультимодальних текстів 

з різними типами кореляції вербального й невербального складників, функційних 

ролей невербальних компонентів мультимодальних текстів, невербальних засобів 

реалізації концепту VALUES у британських та американських масмедійних 

мультимодальних текстах; метод концептуального аналізу використано для аналізу 

особливостей вербалізації концепту VALUES представниками досліджуваних 

лінгвокультур; метод дискурсивного аналізу застосовано для аналізу лексичних 

значень одиниць, що вживаються у текстах (сукупність імплікацій, 

інтрадискурсивних відношень); метод суцільної вибірки вживано для ідентифікації 
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вербальних і невербальних компонентів масмедійних мультимодальних текстів, 

які підлягають аналізу; методи прагмасемантичного та контекстуального аналізів 

застосовано для виявлення ролі соціокультурних цінностей в англомовних 

масмедійних текстах; системно-функційний метод застосовано для виділення 

семіотичних ресурсів мультимодальних масмедійних текстів як інструментів для 

створення значення; описовий метод застосовано для ідентифікації та інтерпретації 

засобів, що підлягають аналізу – зображень; мультимодальний рецепційний 

аналіз залучено для проведення емпіричних досліджень, які демонструють 

особливості сприйняття реципієнтами мультимодальних повідомлень (на відміну 

від того, що мав на увазі продуцент).  

Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що в роботі вперше 

виявлено й систематизовано соціокультурні цінності британців та американців, 

які актуалізуються вербальними й невербальними засобами. Новим у дослідженні 

є ранжування соціокультурних цінностей на матеріалі відповідних корпусів; 

узагальнення номенклатури вербальних і невербальних засобів актуалізації 

соціокультурних цінностей британців та американців на матеріалі текстів масмедіа, 

а також їхнє зіставлення та ідентифікація спільних і відмінних культурних 

домінант. У дисертації також вперше екстрапольовано існуючі концептуальні 

парадигми на актуалізацію концептів невербальними засобами, а також 

диференційовано масмедійні тексти відповідно до ступеня кореляцій вербальних 

і невербальних засобів та виокремлено функції останніх.  

Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють такі положення: 

Систему цінностей певного суспільства можна представити як концепт 

ЦІННОСТІ / VALUES, оскільки концепт як ментальне утворення в свідомості 

індивіда є виходом на концептосферу соціуму, тобто в кінцевому результаті – 

на культуру, а як одиниця культури концепт є фіксацією колективного досвіду, 

що стає надбанням індивіда. Структура концепту VALUES містить певну 

частину складових, які можна назвати універсальними та частину складових, 

що є культурно маркованими. 

Основними складовими концепту VALUES у британській лінгвокультурі, 

виокремленими на основі аналізу British National Corpus, є: ядро концепту – 

Family values, Work, Science, Public institutions; навколоядерна зона – Private 

property, Collaboration, Democracy, Success, Money, Consumerism, Rights and 

duties, Community; периферія – Respect / Pride, Freedom, Health, Value(s), Rule of 

law, Happiness, Market economy, Wealth, Tolerance, Justice, Honesty.  

Базовими складовими концепту VALUES в американській лінгвокультурі, 

встановленими на основі аналізу American National Corpus, постають: ядро 

концепту – Action / Work orientation; навколоядерна зона – Equality / Egalitarianism, 

Time and its control, Change, Individual achievement (Status, Success), Materialism / 

Acquisitiveness; периферія – Privacy, Value(s), Self-reliance / Independence, 

Efficiency, Risk taking, Patriotism, Practicality, Individualism, Competition, Personal 

control over the environment, Future orientation, Directness / Openness / Honesty, 

American liberalism and capitalism, Informality. 
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Спільними складовими концепту VALUES для представників обох 

лінгвокультур є: Work, Patriotism, Freedom / Independence, Materialism 

(Acquisitiveness) / Consumerism, Individual achievement (Status, Success) / Success, 

Honesty (як складова цінності Directness / Openness / Honesty) / Honesty. Решта 

виокремлених елементів слугують культурно маркованими для британського й 

американського суспільств відповідно.  

У структурі концепту VALUES до ядра входять одиниці, які є спільними 

для обох лінгвокультур – Work і Patriotism, наявність останньої зумовлена типом 

тексту. Цінності, які належать до індивідуальних, перебувають у периферії 

концепту, що також зумовлено особливостями масмедійного тексту.  

У мультимодальних масмедійних текстах переважають тексти, яким 

характерна повна кореляція вербальних і невербальних засобів. Значно меншій 

кількості притаманна їхня часткова та нульова кореляція.   

Невербальні засоби здатні відігравати провідну роль в інформаційному 

обміні та можуть виконувати декілька функцій одночасно, зокрема ілюстративну, 

аргументативну, символічну, медіаманіпулятивну, сатиричну, пізнавальну, 

культурологічну, валюативну, метафоричну та ін. Невербальні засоби також 

виступають репрезентантами концепту VALUES. 

Теоретична значимість роботи полягає, насамперед, у тому, що теоретичні 

узагальнення, отримані результати та використані принципи аналізу вербальних 

і невербальних засобів актуалізації соціокультурних цінностей британців та 

американців у масмедіа слугують певним внеском у такі галузі германістики, 

як дискурсологія (аналіз масмедійного дискурсу), когнітивна лінгвістика 

(вербалізація концептів), лінгвокультурологія (особливості актуалізації  

соціокультурних цінностей у різних лінгвокультурах), мультимодальна 

лінгвістика (невербальні засоби актуалізації соціокультурних цінностей у 

масмедіа), а також відкривають перспективу для нових наукових досліджень у 

галузях лінгвостилістики, теорії мовної комунікації та теорії мовної категоризації. 

Практична цінність одержаних результатів та основних положень 

дослідження полягає в можливості їх застосування у: 

– навчальній роботі ЗВО, зокрема під час викладання таких нормативних 

курсів, як «Стилістика» (розділ «Лексична стилістика»), «Загальне мовознавство» 

(розділи «Лексико-семантична система мови», «Мова і суспільство», «Методи 

дослідження мови», «Концептуалізація і категоризація»), а також у розробці та 

впровадженні спецкурсів із дискурсології, когнітивної лінгвістики, 

лінгвокультурології, лінгвокраїнознавства; 

– навчально-методичній роботі (укладання навчальних і методичних 

посібників, пов’язаних із проблемами дослідження); 

– наукових роботах студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Результати 

здійсненого дослідження представлено автором на таких наукових і науково-

практичних конференціях: «Пріоритети романського і германського мовознавства» 
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(Луцьк, 2011, 2012, 2013); «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 

досліджень» (Луцьк, 2011); «Філологічні науки: сучасний стан та перспективи 

досліджень» (Львів, 2020); «Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного 

знання ХХІ ст.» (Одеса, 2020). Основні положення дисертації обговорено також 

на щорічних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького 

складу факультету іноземної філології Волинського національного університету 

імені Лесі Українки (Луцьк, 2011, 2012, 2013, 2020) та на засіданнях кафедри 

практики англійської мови Волинського національного університету імені Лесі 

Українки (Луцьк, 2011, 2012, 2013, 2020). 

Публікації. Основні результати дисертації відображено у 10 одноосібних 

публікаціях, із них 6 – у фахових наукових виданнях України, 1 – у закордонному 

науковому виданні, та 3 – тези доповідей на наукових конференціях. Загальний 

обсяг публікацій – 4,5 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 307 сторінок. 

Основний зміст викладено на 196 сторінках. Наукова праця містить 93 рисунки, 

2 таблиці, 4 додатки. Список використаних джерел охоплює 585 позицій, у 

тому числі 178 джерел фактичного та ілюстративного матеріалу. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його 

мету й завдання, зазначено об’єкт, предмет, матеріал і методологічний апарат, 

окреслено теоретичне й практичне значення отриманих результатів, розкрито 

наукову новизну роботи, наведено дані щодо апробації результатів, викладено 

положення, винесені на захист. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження соціокультурних 

цінностей британців та американців у масмедійних текстах» обґрунтовано 

теоретичні засади дослідження соціокультурних цінностей британців та 

американців у мультимодальних масмедійних текстах. Висвітлено роль ключових 

домінант досліджуваних етносів, обґрунтовано їх специфіку крізь призму 

концептів. Окреслено невербальні засоби, що слугують репрезентантами етнічних 

цінностей та є провідними ідентифікаторами британської й американської 

лінгвокультур.  

Виокремлено британські й американські ціннісні домінанти, які слугують 

провідними маркерами, відображеними у вербальних і невербальних засобах, 

сукупність яких уможливлює здійснення інвентаризації мовних і немовних 

ресурсів, що здатні вирізнити одну лінгвокультуру з-поміж інших. З’ясовано, 

що британські та американські соціокультурні цінності яскраво віддзеркалені у 

сучасних масмедійних текстах. 
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Лінгвокультурний концепт VALUES трактуємо як одиницю британської 

та американської ментальностей, що вербалізує знання про навколишній світ, 

досвід перебування у ньому, відображається у людській свідомості та має 

властивість експлікуватися мовно. Одиниці усіх відображених сегментів 

номінативного поля концепту VALUES утілюють його ціннісні та 

символьнообразні характеристики, які репрезентуються у мультимодальних 

масмедійних текстах описово. Система ціннісних орієнтацій слугує певним 

компасом, що задає напрям розвитку суспільства, оскільки формування ціннісних 

орієнтацій особистості відбувається під впливом індивідів та залежить від 

соціального походження, виховання в сім’ї, безпосереднього оточення, впливу 

різних формальних і неформальних груп та власного досвіду.  

Здійснений аналіз дає підстави стверджувати, що обраний матеріал 

дослідження має мультимодальний характер. Мультимодальний текст (услід за 

О. Є. Анісімовою) розуміємо як особливий лінгвовізуальний феномен, у якому 

вербальні й невербальні компоненти утворюють одне візуальне, структурне й 

функціональне ціле, що спрямоване на комплексний прагматичний вплив на 

адресата. 

Домінуючими у британській та американській лінгвокультурах є символи, 

які репрезентують ціннісну систему обох етносів і знаходять широке відображення 

серед інших культур світу. Усі соціокультурні цінності знаходять своє 

вираження не лише у вербальних засобах спілкування, але й репрезентовані у 

невербальних комплексах, серед яких прапори, геральдика, національний одяг. 

Зібраний корпус фактичного матеріалу свідчить, що саме такі засоби не є 

вторинними по відношенню до вербальних, а, навпаки, іноді відіграють 

превалюючу роль і можуть розповісти значно більше про культурні стереотипи, 

цінності, реалії, ніж вербальні одиниці.  

У роботі досліджено, що для Великої Британії характерними є такі цінності: 

Tolerance, Honesty, Freedom, Justice, Rule of law, Rights and duties, Family, 

Health, Work, Democracy, Happiness, Success, Community, Consumerism, Patriotism, 

Respect and Pride for the country, Private property, Money, Public institutions, 

Market economy, Wealth, Science, Collaboration та ін. Американські цінності 

вербалізуються таким чином: Personal control over the environment, Change, 

Time and its control, Equality / Egalitarianism, Individualism, Privacy, Individual 

achievement (Status, Success), Self-reliance / Independence, Competition, Future 

orientation, Action / Work orientation, Informality, Directness / Openness / Honesty, 

Patriotism, Practicality, Efficiency, Materialism / Acquisitiveness, Risk taking, 

American liberalism and capitalism та ін.  

Першочергової ваги британці надають своїм стягам та гербу, американці – 

стягу й великій печатці. У процесі становлення й розвитку у досліджуваних 

лінгвокультурах сформувалася низка персоніфікованих образів, які також 

уособлюють цінності та формують диференційні ознаки нації. Серед британських 

персоніфікованих образів виокремлені: Робін Гуд, король Артур, Вінстон 
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Черчилль, принцеса Діана, Британія, Джон Булл, (Robin Hood, King Arthur, 

Winston Churchill, Princess Diana, Britannia, John Bull). Американські 

персоніфіковані образи складають Супермен, Капітан Америка, Бетмен, Блейд, 

Людина-павук, Люди Ікс, Сміливець, Халк, Каратель (Superman, Capitan America, 

Batman, Blade, Spiderman, the X-Men, Daredevil, Hulk, the Punisher). Сучасні 

англомовні масмедіа є середовищем, якому характерні конвергентні процеси 

репрезентації дійсності та яке акумулює інформацію, висвітлює її й ретранслює, 

створюючи платформу для успішного діалогу і на національному, і на 

міжнародному рівнях.  

Установлення вербальних і невербальних засобів актуалізації соціокультурних 

цінностей передбачає виконання восьми етапів дослідження. 

На першому етапі проаналізовано теоретичні джерела та підібрано 

емпіричний матеріал, на основі якого встановлено витоки британського й 

американського соціокультурних ціннісних етногенезів, а також виявлено 

історичні, соціальні й лінгвокультурні чинники, що вплинули на формування 

ціннісної концептосфери британського та американського етносів. 

На другому етапі опрацьовано корпус ілюстративного матеріалу, який 

дав змогу сформувати номінативне поле концепту VALUES в американській і 

британській лінгвокультурах та виокремити ціннісно марковані вербальні й 

невербальні одиниці, які в подальшому слугували основою для аналізу. 

На третьому етапі опрацьовано лексикографічні джерела і корпуси з 

метою вибірки фактичного мовного матеріалу та задля моделювання 

номінативного поля концепту VALUES з урахуванням соціокультурних 

особливостей британської й американської лінгвоспільнот. 

На четвертому етапі диференційовано та описано національні й етнічні 

цінності американців і британців, систематизовано ключові концептуальні 

одиниці у досліджуваних групах цінностей та поєднано їх у номінативне поле 

концепту VALUES. 

На п’ятому етапі опрацьовано визначення та тлумачення ключової 

лексеми value(s) і її синонімічного розширення у словниках і тезаурусах для 

встановлення ядра номінативного поля концепту VALUES у масмедіа. 

На шостому етапі розглянуто складову “honour” як особливий компонент 

ціннісної концептосфери британців та встановлено британські й американські 

культурні асоціації, пов’язані з дослідженням словникових дефініцій лексеми 

“honour”.  

На сьомому етапі проаналізовано промови британських і американських 

лідерів для встановлення особливостей актуалізації концепту VALUES в 

англомовних масмедіа. 

На завершальному восьмому етапі ідентифіковано невербальні засоби 

реалізації концепту VALUES у британських і американських мультимодальних 

масмедійних текстах та виявлено функції невербальних складників, а також 

висвітлено особливості кореляції вербальних і невербальних засобів. 
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У другому розділі «Вербалізатори концепту VALUES в англомовних 

корпусах та масмедійних текстах» представлено архітектоніку концепту 

VALUES у британській і американській лінгвокультурах та обґрунтовано його 

специфіку на матеріалі понад 210 000 британських слововживань, виокремлених 

у British National Corpus, та близько 250 000 американських слововживань, 

дібраних з American National Corpus. Цінності ранжовані у відсотках відповідно 

до частотності – від найбільш частотних до найменш частотних (рис. 1).  

Рис. 1. Вербалізатори концепту VALUES у британській лінгвокультурі 

З’ясовано, що найвищу частотність у британській лінгвокультурі має 

цінність Family values (17 %), яка репрезентована ключовою лексемою “family” 

та одиницями, що входять до її семантичного поля. Британці вважають, що 

ключовими передумовами для щастя є міцна сім’я й хороші діти. Незважаючи 

на те, що Велику Британію також торкнулися поширені у західному світі 

процеси часткової втрати цінності традиційної сім’ї заради досягнення певних 

цілей у професійному житті, інститут родини не втрачає важливості. 

На наступному щаблі в ієрархії перебуває цінність Work (13 %), представлена 

ключовою лексемою “work” та значною кількістю одиниць, які входять до 

семантичного поля цієї лексеми чи до її синонімічного розширення. Ця складова, 

як і багато інших в ієрархії, актуалізується у британських масмедійних текстах 

через обов’язковість, тобто як «обов’язок працювати», саме тому права й 

обов’язки є окремою цінністю в системі. Складова Rights and duties (3,9 %) за 

частотністю входить до навколоядерної зони концепту VALUES.  

Висока частотність складової Science (9 %) дала змогу включити її до ядра 

концепту VALUES. Йдеться про розуміння того, що конкурентоспроможне 

суспільство в сучасному світі має базуватися на новітніх розробках, відкриттях, 

досягненнях, особливо у сфері інноваційних технологій, медицини, освоєння 

космосу, розробки штучного інтелекту тощо. Наявність такої складової в ядрі 

концепту доводить, що британці усвідомлюють, чим потрібно керуватись, щоб 

утриматися на достатньо високих позиціях серед світових лідерів і наскільки 

важливим є становище країни у світі для кожного громадянина.  
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Складова Public institutions (8,2 %) також має дуже високу частотність і 

входить до ядра концепту VALUES. Важливість цієї цінності зумовлена 

особливостями британської історії, пріоритетами та вибором британців.  

Показовим є те, що високу рекурентність у семантичному полі складової 

Public institutions мають одиниці “church” і “hospital” − 24 тисячі та 17 тисяч 

слововживань відповідно.  

Виявлено, що навколоядерна зона містить такі одиниці, як Private property 

(5,3 %), Collaboration (5,3 %), Democracy (4,6 %), Success (4,6 %), Money (4,3 %), 

Consumerism (4,2 %), Rights and duties (3,9 %), Community (3,8 %). Висока 

частотність складової Private property (5,3 %) зумовлена традиційно шанобливим 

ставленням британців до приватної власності, повагою до приватних кордонів. 

Пріоритет приватної власності і прав людини є умовою економічного 

процвітання країни. Британці цінують, що держава не втручається в приватне 

та особисте життя людини, а захищає його. 

Периферія концепту VALUES є найбільшою за кількістю складових (рис. 2). 

До неї належать такі компоненти, як Respect / Pride (2,7 %), Freedom (2,5 %), 

Health (2,2 %), Value(s) (2 %), Rule of law (1,3 %), Happiness (1,3 %), Market 

economy (1,1 %), Wealth (0,9 %), Tolerance (0,8 %), Justice (0,5 %), Honesty (0,3 %). 

 

Рис. 2. Вербалізатори концепту VALUES в американській лінгвокультурі 

Ядро концепту VALUES в американській лінгвокультурі (рис. 2) становить 

одиниця Action / Work orientation (22,6 %), виражена ключовими лексемами 

“work” та “action” з усіма словоформами і їх синонімічними розширеннями (у 

всіх словоформах). Найчастотнішими лексичними одиницями серед наведених 

є work (26 %) та business (10 %) від загальної кількості слововживань. Висока 

рекурентність лексеми “work” пояснюється тим, що головним принципом у 

системі виховання американців є наполеглива праця, завдяки якій можна досягти 

усіх вершин та отримати матеріальні блага. Громадянин Сполучених Штатів 

розраховує на власні сили у досягненні поставленої мети і цим пояснюється 
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значний відсоток такої цінності як Individual achievement (Status, Success) (8,2 %), 

що входить до навколоядерної зони концепту VALUES.  

Висока частотність цінності Materialism / Acquisitiveness (6,2 %) зумовлена 

тим, що американці готові важко працювати, щоб отримати матеріальне 

благополуччя, забезпечити себе і свої сім’ї. В американській картині світу 

багатство, матеріальні блага і гроші формують, свого роду, культ. 

Важливість часу, який для американців є особливо дорогоцінним, відображена 

у такій складовій концепту VALUES, як Time and its control (8,5 %), що посідає 

другий щабель у системі цінностей. Оскільки Америка є доволі молодою 

країною порівняно із країнами Старого Світу і не має такої давньої історії, у її 

громадян особливе ставлення до часу. Вони не мають змоги проводити паралелі 

із подіями давнини, шукати там пояснення чи причини, усі їхні досягнення й 

здобутки доволі нові у площині історії. Тому американське суспільство не 

орієнтоване на те, щоб пишатися подвигами чи героїчними вчинками далекого 

минулого, а радше дивиться у майбутнє, яке вони самі можуть побудувати.  

На наступній сходинці знаходиться цінність Change (8,3 %), яка безпосередньо 

пов’язана із попередньою – бажанням тримати час під контролем. Американці 

готові до змін, вони не бояться брати відповідальність за реформування чи 

трансформації у суспільстві. Цілком імовірно, така цінність сформувалась у 

їхній свідомості як результат осмислення власної історії – Америка створена 

людьми, які не побоялися кардинально змінити власне життя, покинути свій дім 

і вирушити у невідомий світ у пошуках кращої долі.  

Окреслено межі навколоядерної зони, куди віднесено таку складову концепту 

VALUES, як Equality / Egalitarianism (8,5 %). Америка як багатонаціональна 

країна є прикладом держави, що визнає правовий статус кількох етнічних 

спільнот, які мають рівні права. Сполучені Штати завжди вважалися країною 

рівних можливостей для всіх – не лише громадян, але й іммігрантів, якщо вони 

готові працювати на благо держави.  

Виявлено, що периферія концепту VALUES утворена одиницями Privacy 

(4,9 %), Value(s) (4,5 %), Self-reliance / Independence (4,5 %), Efficiency (3,9 %), 

Risk taking (3,8 %), Patriotism (3,1 %), Practicality (2,7 %), Individualism (2,5 %), 

Competition (2,5 %), Personal control over the environment (1,5 %), Future 

orientation (1,2 %), Directness / Openness / Honesty (1,2 %), American liberalism 

and capitalism (0,8 %), Informality (0,6 %). 

З’ясовано, що складова “honour” є особливим компонентом концепту 

VALUES у британській та американській лінгвокультурах, оскільки лексема 

“honour” входить до синонімічного розширення шести ключових лексем на 

позначення такої ж кількості складових із системи цінностей британців та 

чотирьох ключових лексем на позначення чотирьох складових із системи 

цінностей американців, а саме: Value(s), Honesty, Rights and duties, Family 

values, Community, Respect / Pride, що свідчить про надзвичайну важливість 

такого поняття як “honour” для британського й американського суспільств. 
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На основі аналізу корпусу промов британських та американських політичних 

діячів простежено значні зміни в ядрі порівняно із даними, отриманими за 

результатами аналізу лексичного матеріалу. З’ясовано, що склад ядра британського 

концепту розширився − замість чотирьох складових до нього увійшли сім: 

Work (11,2 %), Patriotism (8,9 %), Public institutions (7,2 %), Democracy (7,1 %), 

Rights and duties (6,4 %), Family values (6,4 %), Collaboration (6 %). До 

навколоядерної зони концепту VALUES входять Freedom (4,6 %), Market 

economy (4,5 %), Consumerism (4,2 %), Success (4 %), Respect / Pride (3,5 %), 

Science (3,4 %), Private property (3,1 %), Value(s) (3 %), Rule of law (2,9 %), 

Community (2,9 %), Health (2,4 %), Tolerance (2,3 %), Justice (2,3 %). Периферію 

концепту складають такі цінності, як Honesty (1,2 %), Wealth (1 %), Money 

(0,7 %), Happiness (0,5 %). 

Проаналізований матеріал дозволяє стверджувати, що до ядра концепту 

VALUES в американських масмедійних текстах належать такі складові, як 

Work/Action та Patriotism з частотністю 21,6 % та 17,6 % відповідно. 

Навколоядерна зона включає такі цінності, як Time and its control (7,2 %), 

Individual achievement / Status / Success (6,5 %), Change (5,3 %), Equality / 

Egalitarianism (5,2 %), Value(s) (5,1 %), Risk taking (4,9 %), Competition (4,6 %), 

Self-reliance / Independence (4,5 %), Privacy (4 %). До периферії концепту 

VALUES входять: Future orientation (3,2 %), Efficiency (2,5 %), Materialism (2 %), 

Practicality (1,8 %), Individualism (1,5 %), Personal control over environment 

(0,8 %), Informality (0,7 %), Directness (0,6 %), American liberalism (0,4 %).  

У третьому розділі «Специфіка невербальних засобів актуалізації 

соціокультурних цінностей британців та американців у масмедійних текстах» 

висвітлено невербальні засоби актуалізації концепту VALUES, виокремлено 

функції невербальних складників, а також обґрунтовано кореляцію вербальних 

і невербальних засобів у мультимодальних масмедійних текстах.  

Проведений аналіз свідчить, що сучасні масмедійні тексти містять як вербальні, 

так і невербальні складники, останні з яких переважно виконують провідну роль. З 

огляду на це виглядає закономірним, що у сучасному комунікативному просторі 

їх часто залучають до масмедійного текстового продукування. Установлено, що 

зображення як невербальний компонент масмедійних мультимодальних текстів 

репрезентують британську й американську спільноти та їх ціннісні концептосфери. 

Невербальні складники, які супроводжують сучасні англомовні масмедійні 

тексти, набувають різного конотативного забарвлення та виконують різні 

функції, які залежать від інтенцій адресанта при кодуванні мультимодального 

тексту та фонових знань адресата при його декодуванні.  

На підставі проаналізованого корпусу ілюстративного матеріалу встановлено, 

що концепт VALUES здатен не лише вербалізуватися, але й знаходити своє 

невербальне відображення завдяки механізмам взаємодії вербального й 

невербального складників при створенні образності масмедійних текстів та 
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етнічних цінностей сучасного суспільства, актуалізованих у цих складниках. 

Саме в мультимодальних масмедійних текстах реалізується прагматичний 

потенціал невербальних засобів, які створюють «текстовий образ» та слугують 

важливим носієм інформації. Концептуально-мовне представлення 

соціокультурних цінностей в таких текстах дублюється невербальними 

складниками (зображеннями), які є важливими засобами актуалізації концепту 

VALUES. Саме зображення викликають емоційні реакції адресата, через які 

при декодуванні виявляються його ціннісні орієнтири, що вербалізуються 

концептом VALUES. 

Функційне навантаження невербальних компонентів може варіюватися 

залежно від типу тексту. При декодуванні таких текстів слід ураховувати не 

лише лінгвокультурну специфіку, але й інтенції адресанта та фонові знання 

адресата. Зображення як важливі компоненти мультимодальних текстів виконують 

низку функцій: атрактивну, інформативну, експресивну, естетичну, символічну, 

ілюстративну, аргументативну, евфемістичну, характерологічну. Крім цих, 

були виокремлені й такі функції: медіаманіпулятивна, пізнавальна, 

культурологічна, асоціативна, валюативна та метафорична, а також функції 

стереотипізації, евокації, ревокації, екземплефікації.  

Завдяки інформативній функції зображення відбувається декодування 

інформації адресатом. Культурологічна й символічна функції слугують своєрідним 

ключем до культурного скарбу того чи того етносу. Сутність медіаманіпулятивної 

функції полягає в можливості вербальних та невербальних складників впливати 

на свідомість реципієнтів. Атрактивну, естетичну та експресивну функції 

зображення прослідковуємо у здатності невербального компонента зацікавити 

адресата, викликати певні емоції, почуття. Функція стереотипізації покликана 

формувати в адресата хибні уявлення про явища та людей. Валюативна 

функція зображення репрезентується через його ціннісний потенціал. Завдяки 

функції евокації зображення здатне викликати бурхливі емоції (часто 

негативні). Ревокативна функція полягає в порушенні інформаційного балансу 

вербальної та невербальної складових мультимодального масмедійного тексту. 

Корпус ілюстративного матеріалу дозволив здійснити поділ текстів, керуючись 

типами взаємозв’язку та взаємозалежності вербального й невербального складників. 

У ході аналізу було встановлено, що значній частині мультимодальних текстів 

притаманна повна кореляція вербального й невербального складників (71 %). 

Повна кореляція складників мультимодального тексту (рис. 3) підсилює семантику 

вербального компонента. Мультимодальні тексти, яким притаманна часткова 

кореляція складників (рис. 4) трапляються у 22 % випадків. З’ясовано, що 

залежність вербального компонента дає змогу звузити коло інтерпретацій за 

рахунок зображення (невербального компонента), яке лише підтверджує та 

частково повторює вербальний складник, однак не має додаткового смислового 
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навантаження. Мультимодальні тексти, яким характерна нульова кореляція 

складників (рис. 5), згідно з проаналізованим корпусом, трапляються у 7 % 

випадків.  
 

  
 

Рис. 3. [BBC News. 2018] Рис. 4. [National 

review. 2020] 

Рис. 5. [BBC News. 

2018] 

Така кореляція слугує стилістичним прийомом при побудові мультимодального 

тексту й характеризується відсутністю зв’язку між його компонентами, що, з 

одного боку, вимагає високої комунікативної компетентності адресата, а з 

іншого, може свідчити про небажання адресанта з певних причин відкрито 

висловлювати свою думку. 

Аналіз невербальних складових, які супроводжують сучасні англомовні 

мультимодальні масмедійні тексти, засвідчив, що вони не є вторинними по 

відношенню до вербальних, а, навпаки, часто відіграють провідну роль порівняно 

з вербальними у репрезентації культурних стереотипів, цінностей, реалій. У 

номенклатурі невербальних засобів переважають гібридні тексти з валоративними 

імпліцитними складниками, в яких закладено значний інформативний потенціал. 

При цьому вони здатні набувати контекстуально залежного значення, яке може 

зумовлюватися тематичною спрямованістю масмедійного тексту. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Результати дослідження вербальних і невербальних засобів актуалізації 

соціокультурних цінностей британців та американців (на матеріалі англомовних 

масмедійних текстів) дають можливість зробити такі висновки. 

Міждисциплінарний підхід до аналізу цінностей зумовлений їх ментальною, 

етичною, естетичною, психологічною та ін. складовими. Реалізація 

соціокультурних цінностей британців та американців у мовленні відбувається 

за допомогою як вербальних, так і невербальних одиниць, які є виявом 

культури, індивідуального досвіду людей, соціальних і суспільних процесів.  

Дослідження особливостей вербалізації британських та американських 

соціокультурних цінностей охоплює такі етапи: 1) виокремлення соціокультурних 

цінностей, якими живуть британці та американці; 2) аналіз частотності вживання 

лексем, а також їх синонімічного розширення, що вербалізують британські й 

американські соціокультурні цінності у British National Corpus та American 

National Corpus; 3) побудова номінативного поля концепту VALUES у британській 
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та американській лінгвокультурах; 4 ) аналіз ключової лексеми та її синонімічного 

розширення; 5) установлення найчастотніших колокацій, які запропоновано у 

словниках і тезаурусах; 6) виокремлення номінацій шляхом проведення 

асоціативних експериментів для виявлення лексем-асоціатів, які включені до 

ядра й периферії номінативного поля концепту VALUES; 7) аналіз вербалізаторів 

концепту VALUES у сучасних англомовних масмедійних текстах; 8) виявлення 

функцій невербальних складників та висвітлення особливостей кореляції 

вербальних і невербальних засобів. 

Ядро британського концепту VALUES складається з чотирьох компонентів, 

а саме: Family values, Work, Science, Public institutions. Навколоядерна зона 

містить такі одиниці як Private property, Collaboration, Democracy, Success, Money, 

Consumerism, Rights and duties, Community. Периферія концепту VALUES є 

найбільшою за кількістю складових, до неї ми віднесли такі компоненти як 

Respect / Pride, Freedom, Health, Value(s), Rule of law, Happiness, Market economy, 

Wealth, Tolerance, Justice, Honesty. 

Вербалізатори Action / Work orientation мають високу частотність вживання 

та становлять ядро концепту VALUES в американській лінгвокультурі. 

Навколоядерна зона включає компоненти Equality / Egalitarianism, Time and its 

control, Change, Individual achievement (Status, Success), Materialism / 

Acquisitiveness. Периферію концепту становлять такі одиниці: Privacy, Value(s), 

Self-reliance / Independence, Efficiency, Risk taking, Patriotism, Practicality, 

Individualism, Competition, Personal control over the environment, Future orientation, 

Directness / Openness / Honesty, American liberalism and capitalism, Informality. 

Відмінності вербалізації концепту VALUES у британській та американській 

лінгвокультурах спричинені історичними, соціальними й економічними факторами. 

Особливим компонентом номінативного поля концепту VALUES у британській 

та американській лінгвокультурах є лексема “honour”, яка входить до 

синонімічного розширення шести ключових лексем на позначення шести 

складових із системи цінностей британців та чотирьох ключових лексем на 

позначення чотирьох складових із американської системи цінностей. 

Проведений аналіз дав змогу встановити, що до ядра концепту VALUES у 

британських масмедійних текстах за частотністю вживання включено такі 

складові: Work, Patriotism, Public institutions, Democracy, Rights and duties, Family 

values, Collaboration. До навколоядерної зони концепту VALUES входять 

Freedom, Market economy, Consumerism, Success, Respect / Pride, Science, Private 

property, Value(s), Rule of law, Community, Health, Tolerance, Justice. Периферію 

концепту складають такі цінності як Honesty, Wealth, Money, Happiness. 

В американських масмедійних текстах складова Work / Action має найвищу 

частотність у промовах політичних діячів. Складова Patriotism перемістилася в 

ядро з периферії, що пояснюється особливостями матеріалу дослідження. 

Когнітивними ознаками ядерної складової Work / Action є Work together, Individual 

work, Hard work, Pride for America. Головними когнітивними ознаками складової 
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Patriotism є Love and devotion to America, Unity. Навколоядерна зона концепту 

VALUES включає такі цінності як Time and its control, Individual achievement / 

status / success, Change, Equality / Egalitarianism, Value(s), Risk taking, Competition, 

Self-reliance / independence, Privacy. До периферії концепту VALUES входять 

такі складові як Future orientation, Efficiency, Materialism, Practicality, Individualism, 

Personal control over environment, Informality, Directness, American liberalism.  

Концепт VALUES у британських та американських масмедійних текстах 

містить одиниці, які є спільними для обох лінгвокультур – “Work” і “Patriotism”. 

Індивідуальні цінності перебувають у периферії концепту, що зумовлено типом 

масмедійних текстів. Когнітивні ознаки складових концепту VALUES у 

британських та американських масмедійних текстах репрезентують перехід від 

індивідуальних цінностей до площини колективно важливих, що пов’язано із 

особливостями матеріалу дослідження. 

Емпірична перевірка показала, що невербальний компонент може дублювати 

зміст тексту, виступати в ролі доповнення або суперечити вербальному складнику. 

Серед розглянутих прикладів значний відсоток невербальних елементів виконує 

інформативну, аргументативну, ілюстративну та атрактивну функції; близько 

половини зображень реалізують культурологічну, евокативну, екземплефікаційну, 

валюативну та метафоричну функції. Найменш частотними для невербальних 

компонентів масмедійних мультимодальних текстів є такі функції: стереотипізації, 

естетична, характерологічна й асоціативна.  

Установлено, що значній частині мультимодальних текстів притаманна 

повна кореляція вербального і невербального складників, яка полегшує завдання 

адресата під час інтерпретації та підсилює семантику вербального компонента. 

Мультимодальні тексти, яким притаманна часткова кореляція складників, 

зустрічаються значно рідше. Незалежність вербального компонента дає змогу 

звузити коло інтерпретацій за рахунок зображення (невербального компонента), 

яке лише підтверджує та частково повторює вербальний зміст, однак не має 

додаткового смислового навантаження. У проаналізованому корпусі найменш 

частотними є мультимодальні тексти, яким характерна нульова кореляція 

складників, яка характеризується відсутністю зв’язку між його компонентами, 

що, з одного боку, вимагає високої комунікативної компетентності адресата, а, 

з іншого, може свідчити про небажання адресанта з певних причин відкрито 

висловлювати свою думку. 

Здійснений в роботі аналіз вербальних і невербальних засобів актуалізації 

соціокультурних цінностей британців та американців в англомовних масмедійних 

текстах не є вичерпним та відкриває перспективи подальших досліджень 

графічних засобів за допомогою автоматизованих програм їх обробки з 

залученням новітніх парадигм мультимодальної лінгвістики й стилістики за 

допомогою яких можна вивчати специфіку одиниць, які репрезентують 

соціокультурні цінності. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Світліковська О. А. «Вербальні й невербальні засоби актуалізації 

соціокультурних цінностей британців та американців (на матеріалі 

англомовних масмедійних текстів)». – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2021. 

Дисертацію присвячено дослідженню вербальних і невербальних засобів 

актуалізації соціокультурних цінностей британців та американців.  

У роботі обґрунтовано ключові ціннісні домінанти англомовних етносів з 

урахуванням лінгвокультурної та соціокультурної парадигм. Докладно 

проаналізовано вербальні засоби репрезентації концепту VALUES. Висвітлено 

частотність вживання ключових лексем, якими актуалізовані досліджувані цінності. 

Описано ядро та периферію номінативного поля концепту VALUES. Виявлено 

відмінності у вербалізаторах, що становлять ядро й периферію номінативного 

поля концепту VALUES у британських та американських масмедійних текстах. 

Значну увагу приділено «честі» як особливому складнику концепту VALUES, 

який відіграє непересічну роль у житті британців та американців.  

Установлено, що соціокультурні цінності актуалізуються не лише у 

вербальних складниках, але й у невербальних, по-різному корелюють між собою, 

виконуючи різні функційні ролі (інформативну, ілюстративну, культурологічну, 

евокативну, ревокативну та ін.). Ідентифіковано невербальні складники, що 

слугують репрезентантами досліджуваного концепту в масмедійних текстах. 

Виокремлено три типи текстів з різними видами взаємозалежності та 

взаємозв’язку між вербальними і невербальними складниками, а саме тексти з 

повною, частковою і нульовою кореляціями. 

Ключові слова: вербальні й невербальні складники, концепт, масмедійний 

текст, мультимодальний текст, соціокультурні цінності. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Свитликовская Е. А. Вербальные и невербальные средства актуализации 

социокультурных ценностей британцев и американцев (на материале 

англоязычных массмедийных текстов). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2021 

Диссертация посвящена исследованию вербальных и невербальных средств 

актуализации социокультурных ценностей британцев и американцев. 

В работе обоснованы ключевые ценностные доминанты англоязычных 

этносов с учетом лингвокультурной и социокультурной парадигм. Подробно 
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проанализированы вербальные средства репрезентации концепта VALUES. 

Представлена частотность употребления ключевых лексем, в которых  

актуализируются исследуемые ценности. 

Описаны ядро и периферия номинативного поля концепта VALUES. 

Выявлены различия в вербализаторах, составляющие ядро и периферию 

номинативного поля концепта VALUES в британских и американских 

массмедийных текстах. Значительное внимание уделено «чести» как особой 

составляющей концепта VALUES, которой отведена незаурядная роль в жизни 

британцев и американцев. 

Установлено, что социокультурные ценности актуализируются не только в 

вербальных составляющих, но и в невербальных, по-разному коррелируют 

между собой, выполняя различные функциональные роли (информативную, 

иллюстративную, культурологическую, эвокативную, ревокативную и др.). 

Идентифицированы невербальные составляющие, являющиеся репрезентантами 

исследуемого концепта в массмедийных текстах. Выделены три типа текстов с 

различными видами взаимозависимости и взаимосвязи между вербальными и 

невербальными компонентами, а именно тексты с полной, частичной и нулевой 

корреляциями. 

Ключевые слова: социокультурные ценности, массмедийный текст, 

мультимодальный текст, концепт, вербальные и невербальные компоненты. 

 

SUMMARY 

 

Svitlikovska O. A. Verbal and Non-Verbal Means of the British and American 

Socio-Cultural Values Actualization (Based on the English Mass-Media Texts). – 

Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis focuses on the study of the key values of the English-speaking ethnic 

groups in the context of linguistic and socio-cultural paradigms. The verbal means of 

the concept VALUES representation have been thoroughly analyzed. The study 

represents the frequency of the key lexemes used in mass-media texts to actualize the 

above mentioned concept. Both British and American values have been ranked in 

relation to the frequency of the identified verbalizers. It should be pointed out that in 

different texts the speech producer may manifest different types of values.  

The research has made it possible to highlight the values pertaining to modern 

culture of a) the citizens of Great Britain (Tolerance, Honesty, Freedom, Justice, Rule 

of law, Rights and duties, Family, Health, Work, Democracy, Happiness, Success, 

Community, Consumerism, Patriotism, Respect and Pride for the country, Private 

property, Money, Public institutions, Market economy, Wealth, Science, Collaboration) 

and b) the citizens of the USA (Personal control over the environment, Change, Time 

and its control, Equality / Egalitarianism, Individualism, Privacy, Individual 

achievement (Status, Success), Self-reliance / Independence, Competition, Future 
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orientation, Action / Work orientation, Informality, Directness / Openness / Honesty, 

Patriotism, Practicality, Efficiency, Materialism / Acquisitiveness, Risk taking, 

American liberalism and capitalism).    

The latter depends on his or her personal qualities as well as on his or her socio-

cultural parameters and the recipient’s respective characteristics. The nominative 

field of the concept VALUES has been compiled in the research. In addition, lexical 

units that represent key values of the British and American nations have been singled 

out and distributed within the nuclear zone, pre-nuclear zone and periphery of the 

nominative field of the concept VALUES. Considerable attention has been paid to 

“honour” as a distinctive component of the concept VALUES, which plays an 

important role in the lives of British and American people. 

The study is based on the new linguistic paradigms which describe the peculiarities 

of multimodal mass-media text creation and perception. It has been found out that 

verbal components of such texts play a dominant role in the process of their decoding 

as compared to non-verbal ones. An important point is that in modern studies the text 

is conceptualized as a multimodal phenomenon incorporating verbal, non-verbal and 

paraverbal components. The latter interact, complement, modify each other and 

provide new possibilities for its interpretation. Proceeding from the existing 

approaches to “text” we have devised our own definition of this term: text in our 

research is understood as a communicative unit employed by the participants of 

communication in order to carry into effect their intentions.   

The role of visual representation as a non-verbal component of a multimodal 

mass-media text in actualization of the analyzed concept VALUES has been investigated. 

Particular emphasis has been given to the informative consonance and the informative 

dissonance between the verbal and non-verbal components of the multimodal texts in 

terms of the functional roles of visual representation (images) in them.  

The presented dissertation studies the functions of non-verbal components of the 

texts of multimodal nature. It has been identified that the non-verbal means perform 

the following functions, namely: attractive, informative, expressive, aesthetic, symbolic, 

argumentative, satirical and functions of euphemization and image creation. The 

analysis of the material enabled us to develop the above mentioned classification. 

Therefore, the functions of media manipulation, evocation, revocation, exemplification, 

association, evaluation as well as cognitive, stereotypical, metaphorical and cultural 

functions have been singled out.  

The three types of verbal and non-verbal information correlation in multimodal 

mass-media texts have been revealed in the study, namely texts with full, partial and 

zero correlations. Thus, full correlation is characterized by the close relationships 

between verbal and non-verbal elements, whereas partial correlation demonstrates 

relative independence of the verbal component from the non-verbal one. Mass-media 

texts with zero correlation are distinguished by the absence of interconnection 

between the verbal and non-verbal elements.  

Key words: sociocultural values, mass-media text, multimodal text, concept, 

verbal and non-verbal components. 
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