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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дисертацію присвячено вивченню вторинних номінацій невизначеної 

кількості, їх лінгвокогнітивних та прагмастилістичних особливостей на тлі 

англомовного публіцистичного дискурсу. 

В умовах сучасності необхідність оперативного висвітлення актуальної 

інформації в публіцистиці впливає на вибір мовних засобів викладу 

матеріалу. Вторинні номінації невизначеної кількості як один із продуцентів 

лексичного різноманіття мовотворчості публіцистів останнім часом 

привертають увагу дослідників. 

Історія вивчення категорії невизначеної кількості свідчить про те, що її 

категорійний статус досліджувався переважно в аспекті вияву загальної 

категорії кількості, а саме: з позицій структурно-логічного (Л. П. Колоколова, 

З. Я. Тураєва, О. О. Холодович), гносеологічного (Н. І. Кондаков, 

В. З. Панфілов, Ю. С. Степанов), системно-функційного (В. В. Акуленко, 

С. В. Баранова, О. В. Бондарко, С. О. Швачко) і почасти когнітивного 

(С. А. Жаботинська, О. І. Єгорова, М. Джонсон, З. Кьовечеш, Дж. Лакофф, 

Р. Ланекер та ін.) підходів. 

У лінгвістичних дослідженнях процес омовлення невизначеної 

кількості та корпус її вербалізаторів розглядалися в контексті функційної 

семантики (Л. П. Колоколова, О. Ю. Семененко К. М. Симонова, С. В. Шабі), 

у зіставному плані вираження на матеріалі різних мов (Л. Г. Акуленко, 

К. О. Бордюгова, Л. О. Запєвалова) і крізь призму когнітивної лінгвістики 

(О. І. Єгорова, С. Солт, Д. Харбор). Утім дотепер відсутні наукові праці з 

вивчення актуалізації невизначеної кількості засобами вторинної номінації, 

дослідження їх лінгвокогнітивних та функційно-прагматичних властивостей у 

різних типах дискурсів. 

Актуальність вибору теми дисертації зумовлена нагальною потребою 

аналізу лінгвокогнітивних та прагмастилістичних характеристик вторинних 

номінацій невизначеної кількості, які реалізують прагматичні інтенції 

публіцистів у поінформуванні та впливі на читача в межах англомовного 

публіцистичного дискурсу. Вивчення лінгвальних особливостей та 

функційного навантаження невизначено-кількісної метафори, метонімії та 

синекдохи в комунікативній ситуації англомовних газетних матеріалів є 

суголосним із загальною спрямованістю сучасної комунікативної лінгвістики. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертаційної 

роботи відповідає профілю досліджень, що здійснюються на кафедрі 

германської філології факультету іноземної філології та соціальних 

комунікацій Сумського державного університету в межах комплексної 

наукової теми «Когнітивно-прагматична корелятивність семантичного 

простору мови» (номер державної реєстрації 0115U005773). Тема дисертації 

затверджена (протокол № 11 від 1 липня 2013 р.) на засіданні Вченої ради 

Сумського державного університету. 
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Мета дисертаційної праці полягає в розкритті особливостей 

функціювання вторинних номінацій невизначеної кількості в англомовному 

публіцистичному дискурсі шляхом обґрунтування їхніх концептуальних 

моделей, лінгвокогнітивних, структурно-семантичних і прагмастилістичних 

характеристик. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

• обґрунтувати теоретико-методологічні засади визначення поняття 

вторинної номінації невизначеної кількості та основний категорійно-

поняттєвий апарат; 

• окреслити основні способи творення вторинних найменувань 

невизначеної кількості; 

• здійснити аналіз концептуальних моделей вторинних номінацій 

невизначеної кількості; 

• визначити структурно-семантичні характеристики вторинних 

номінацій невизначеної кількості; 

• з’ясувати лексико-семантичні параметри вторинних номінацій із 

семантикою індефінітності й визначити їхнє місце в системі мовних засобів 

стилізації англомовного публіцистичного тексту;  

• виявити лексико-граматичну специфіку вторинних номінацій 

невизначеної кількості, схарактеризувати їхні структурні моделі; 

• проаналізувати стилістичні й прагматичні функції вторинних 

номінацій невизначеної кількості в текстах англомовного публіцистичного 

дискурсу. 

Об’єктом дослідження є вторинні номінації невизначеної кількості. 

Предмет дослідження – структурно-семантичні, лінгвокогнітивні та 

прагмастилістичні особливості функціювання вторинних номінацій 

невизначеної кількості в англомовному публіцистичному дискурсі. 

У дослідженні ми висуваємо гіпотезу, що вторинні номінації 

невизначеної кількості в текстах англомовного публіцистичного дискурсу 

вирізняються значним експресивним, стилістичним і персуазивним 

потенціалом. Вторинну номінацію невизначеної кількості розуміємо як 

вторинне найменування невизначено великої/малої кількості, утворене 

внаслідок метафоричного чи метонімічного перенесення. Їхня семантика 

зводиться до передачі такої великої/малої кількості чи множини, яка не може 

бути експлікована жодним іншим мовним засобом. Комплексна природа 

вторинних номінацій невизначеної кількості зумовлює реалізацію основних 

функцій англомовного публіцистичного дискурсу. 

Матеріалом дослідження слугували 578 одиниць вторинних номінацій 

невизначеної кількості метафоричного, метонімічного й синекдохічного 

походження, виявлені в текстах англомовних періодичних видань. Загалом 

опрацьовано близько 1000 статей газетної періодики. 

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять наукові 

доробки вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені проблемам 

когнітивістики (Дж. Лакофф, А. В. Маслова, К.-У. Пантер, Л. Торнбург), 
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дискурсивної лінгвістики (О. С. Кубрякова, І. А. Бехта, Р. Водак, Т. ван Дейк, 

О. М. Приходько), функційної лінгвістики (Ф. С. Бацевич, А. П. Загнітко, 

М. П. Кочерган, Ф. Р. Палмер) прагматики та комунікативної лінгвістики 

(Е. С. Азнаурова, А. Анрі, Л. Р. Безугла, А. Д. Бєлова, І. А. Вежбицька), 

ономасіології (Н. Д. Арутюнова, А. К. Біріх, В. Г. Гак), стилістики 

(І. В. Арнольд, Ш. Баллі, Н. І. Клушина, Н. Ю. Новохачева). 

Методологія дослідження зумовила доцільність використання таких 

лінгвістичних методів: описовий (для інвентаризації та аналізу структурно-

семантичної природи вторинних номінацій невизначеної кількості); 

словникових дефініцій (для виявлення первинного значення стрижневих 

компонентів вторинних номінацій невизначеної кількості); зіставний (для 

виявлення диференційних ознак квантитативних одиниць вторинного 

походження); тематичної класифікації (для розподілу вторинних номінацій 

кількісної індефінітності за лексико-семантичними групами); семантико-

стилістичний аналіз (для виявлення вторинних квантитативів, якими 

експресивно виражається інформативний, експресивний чи персуазивний 

зміст публіцистичного тексту); функційний аналіз (для з’ясування ролі, яку 

вторинні номінації невизначеної кількості виконують в англомовному 

публіцистичному тексті залежно від зображуваної ситуації); 

контекстуальний аналіз (для дослідження реалізації значень кількісних 

номінацій вторинного походження в контексті); компонентний аналіз (для 

з’ясування семантичних особливостей невизначено-кількісних вторинних 

номінацій); концептуальний аналіз (для визначення когнітивної структури, 

що є підґрунтям утворення вторинних номінацій невизначеної кількості). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що комплексно 

досліджено особливості вторинної номінації невизначеної кількості в 

англомовному публіцистичному дискурсі, уведено до наукового обігу 

оригінальний фактичний матеріал, здійснено аналіз когнітивних моделей 

творення вторинних номінацій невизначеної кількості, установлено їх 

типологію та виявлено структурно-семантичні параметри, розкрито 

структурно-граматичні моделі вторинних номінацій невизначеної кількості, 

схарактеризовано першорядні та другорядні прагматичні функції вторинних 

номінацій невизначеної кількості в текстах англомовної публіцистики. 

Наукову новизну результатів дослідження узагальнено в таких 

твердженнях: 

Вторинна номінація невизначеної кількості є результатом омовлення 

кількісних відношень чи характеристик об’єкта, які не можуть бути точно 

обрахованими та вмотивована відсутністю в мові відповідного первинного 

найменування невизначено-кількісних характеристик. 

Вторинна номінація невизначеної кількості утворюється внаслідок 

метафоричного чи метонімічного перенесення, послуговуючись при цьому 

образами об’єктів реального та нереального світу. 
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Вторинна номінація невизначеної кількості утворюється на основі 

базових когнітивних механізмів метафоричного, метонімічного, 

синекдохічного перенесень за певними концептуальними моделями. 

Вторинним номінаціям невизначеної кількості властива складна 

семантична структура, у конотації якої домінує значення невизначено 

великої/малої кількості, множинності, інтенсивності, регулярності тощо, 

реалізуючись у публіцистичному дискурсі. 

Вторинні номінації невизначеної кількості мають умотивовану 

семантико-дериваційну базу найменувань об’єктів реального та нереального 

світу, сприяють розширенню сигніфікативних і денотативних компонентів 

семантики останніх. 

Корпуси вторинних номінацій невизначеної кількості метафоричного, 

метонімічного та синекдохічного походження репрезентовані розгалуженими 

системами лексико-семантичних типів, виділених на основі специфіки 

денотата. 

Структурно-граматична організація вторинних номінацій невизначеної 

кількості метафоричної та метонімічної природи репрезентована низкою 

моделей, диференційованих на основі кількості конституентів. 

Вторинні номінації невизначеної кількості в текстах англомовного 

публіцистичного дискурсу здатні до реалізації низки прагматичних функцій, 

серед яких вирізняються експресивна, оцінна, стилістична, номінативна, 

інформативна, візуалізаційна, атрактивна, описова, реалізації ефекту 

очікування, евфемістична, естетична та когнітивна. 

Теоретична значущість дослідження полягає в тому, що його 

висновки й узагальнення є внеском у галузь теоретичної англістики: теорію 

вторинної номінації, лексикології, семантики; спецкурсів із когнітивної 

лінгвістики та когнітивної ономасіології; сприяють опрацюванню проблем 

лінгвістики тексту, слугують методологічною основою для розгортання нових 

студій публіцистичного дискурсу. 

Практичну цінність дисертації визначає те, що її матеріали можуть 

бути використані в процесі викладання курсів з теорії комунікації та практики 

англійської мови; у навчально-методичних посібниках із проблематики 

дослідження; під час укладання термінологічних тлумачних словників із 

лінгвістики англійської мови. 

Апробацію основних положень і результатів наукової роботи здійснено 

на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях: «Сучасні 

дослідження мови та літератури» (Донецьк, 2014), «Когнітивно–прагматичні 

дослідження професійних дискурсів» (Харків, 2014); “Modern Philological 

Research: A combination of Innovative and Traditional Approaches” (Tbilisi, 

2018), “Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine 

and Poland” (Stalowa Wola, 2018). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 

10 наукових публікаціях. З них – 5 одноосібних наукових статей у фахових 

виданнях України, 1 одноосібна стаття в зарубіжному виданні (Польща) та 4 
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тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях. Загальний обсяг публікацій становить 2,99 друк. аркушів. 

Структуру дисертації складають вступ, три розділи з висновками до 

них, загальні висновки, бібліографія (316 наукових, 27 лексикографічних 

джерел), список джерел ілюстративного матеріалу (20 позицій). Загальний 

обсяг роботи становить 214 сторінок, основний текст – 176 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дисертаційної 

роботи, сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, окреслено матеріал і методи його аналізу, висвітлено наукову 

новизну, теоретичне й практичне значення здобутих результатів, подано 

відомості про апробацію, публікації та структуру дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

вторинних номінацій кількості» розглядається феномен невизначеної 

кількості як вияв фундаментальної категорії кількості, встановлюється 

категорійний статус невизначеної кількості та її системно-функційні аспекти 

вербалізації, описано основні підходи до поняття «вторинна номінація» та 

визначено її місце в системі номінаційних типів, окреслено основні способи 

творення вторинних номінацій невизначеної кількості, схарактеризовано 

англомовний публіцистичний дискурс, подано процедуру аналізу вторинної 

номінації невизначеної кількості в англомовному публіцистичному дискурсі. 

Кількісні характеристики об’єктивної реальності присутні в усіх сферах 

діяльності людини. Неточність пізнання кількісних характеристик зумовлена 

відсутністю можливості чи необхідності числового підрахунку або 

вимірювання. Таким чином, у межах категорії кількості формується низка 

поняттєвих субкатегорій: категорії точної, приблизної та невизначеної 

кількості. 

Мовна категорія невизначеної кількості є лінгвальним продуктом 

осмислення результатів пізнання неточних кількісних відношень, 

репрезентована функційно-семантичним полем невизначеної кількості 

(О. І. Єгорова, О. Ю. Семененко). До складу цього поля входять мікрополя 

множинності та оцінки невизначеної кількості, а експлікатори семантики 

невизначеності виражають її прямо, вторинно та опосередковано. Мікрополе 

множинності наповнене номінаціями типу quantity, multiplicity, amount, 

numerous, milage, apery, які позначають кількість, що потенційно підлягає 

обрахунку, проте фактично не обраховується. 

До мікрополя оцінки невизначеної кількості належать мікрополя 

невизначено великої кількості та невизначено малої кількості, які 

демонструють спільні ознаки й принципи організації. Мікрополе оцінки 

невизначеної кількості репрезентоване вербалізаторами, які омовлюють 

невизначену кількість прямо (гіпероніми many, much, few, little, їх субститути 

plenty of, a bit, відчислівникові утворення thousands, dozens, лексеми із 
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домінантним семами невизначної кількості abundance, paucity, long, short) і 

вторинними номінаціями, які актуалізують семантику невизначеної 

кількості (ocean, flood, ball, myriad, cup, drop). 

Мовна номінація є одночасно процесом називання об’єктів позамовного 

середовища засобами мови і результатом цього процесу. У теорії номінації 

диференціюють поняття первинної, повторної та вторинної номінації. 

Первинна номінація – це базова назва об’єкта дійсності, якій властива 

одинична референція й нейтральна конотація. Повторна номінація полягає в 

іменуванні предмета, який вже має назву, з метою уникнення синсемантії, 

уточнення первинного найменування, урізноманітнення лексичного ряду назв 

об’єкта в межах певного контексту. 

Вторинна номінація постає процесом іменування об’єкта, у результаті 

чого утворюється нова номінація (В. М. Телія), умотивована спеціальними 

потребами номінанта (О. О. Тараненко), якій властива актуалізація певних 

компонентів конотативного елемента семантики денотата. Метафоричні, 

метонімічні та синекдохічні перенесення як базові когнітивні процеси 

(Дж. Лакофф, М. Тьорнер, А. Барселона, Б. Нерліх, Д. Д. Кларк) є основними 

механізмами творення вторинної номінації. 

У процесі утворення вторинної номінації невизначеної кількості через 

метафоричне перенесення людська свідомість структурує абстрактний 

концепт невизначеної кількості засобами конкретних концептів, які є 

результатом її повсякденної практичної діяльності. Оскільки кількісні 

характеристики властиві усім доменам, пов’язаним із чуттєвим досвідом, то 

здатність людської когніції до утворення вторинних номінацій невизначеної 

кількості засобами метафоризації обмежується лише ієрархічністю доменів і 

висвітлюваних ознак. 

Вторинна номінація невизначеної кількості метонімічного походження 

виникає в разі співвідношення кількісних якостей предметів у межах одного 

домену та постає ефективним інструментом експлікації ставлення мовця до 

об’єкта, з актуалізацією його кількісних характеристиках. Вторинні номінації 

невизначеної кількості, утворені синекдохічним перенесенням, є результатом 

експлікації невизначено кількісних характеристик усього об’єкта через образ 

його частини. 

Англомовний публіцистичний дискурс є комплексним комунікативним 

явищем, середовищем комунікації публіцистів і читачів. Його основними 

характеристиками є орієнтація на новизну й динамізм актуальних подій, 

декларативність, критичність і демократичність у поданні матеріалу, жанрова 

різноманітність, монологічність/діалогічність викладу, необхідна 

ерудованість адресатів. Прогресивні зміни в площині масової комунікації 

зумовили тяжіння сучасної публіцистики до реалізації суб’єктивної оцінки та 

персоніфікованого викладу, що впливає на мовний інструментарій авторів 

публіцистичних повідомлень. 

Комплекс загальнонаукових і лінгвістичних методів склав 

методологічну основу дослідження вторинних номінацій невизначеної 
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кількості та поетапного вивчення їх семантичної та граматичної структур, 

прагматичного навантаження в текстах англомовного публіцистичного 

дискурсу. 

Перший етап передбачав теоретичне осмислення предмета 

дослідження. Опрацювання релевантних теоретико-методологічних джерел і 

витлумачення основних понять термінологічного апарату виконувалося із 

залученням аналітичного методу й термінологічного аналізу. Результатом 

дослідницької роботи стали узагальнення стосовно розуміння явища 

вторинної номінації, а також метафоричних, метонімічних та синекдохічних 

механізмів їх утворення. 

На другому етапі роботи передбачалося формування робочої бази 

вторинних номінацій невизначеної кількості, здійснення добору фактичного 

матеріалу з фрагментів англомовного публіцистичного дискурсу, його 

систематизація та лексико-семантична класифікація. Відповідно до таких 

завдань було застосовано методи суцільної вибірки, словникових дефініцій і 

лексикографічний. 

Третій етап спрямований на інтерпретацію лінгвокогнітивних 

особливостей виявлених вторинних номінацій невизначеної кількості: було 

встановлено семантичну структуру досліджуваних одиниць та описано 

когнітивні механізми, які опосередковують їх мовну об’єктивацію. На цьому 

етапі було залучено методи компонентного, контекстного та концептуального 

аналізів.  

Завданням четвертого етапу було встановлення закономірностей 

лексико-семантичної та структурно-граматичної організації вторинних 

номінацій невизначеної кількості. Використання словникового, семантичного, 

контекстного та інших видів лінгвістичного аналізу уможливили 

класифікацію та структурування досліджуваних одиниць. 

На п’ятому етапі було вивчено прагмастилістичний аспект 

функціювання вторинних номінацій невизначеної кількості. У результаті 

семантико-стилістичного та функційного видів аналізу було окреслено низку 

першорядних і другорядних функцій, реалізованих вторинними назвами 

невизначеної кількості в текстах англомовного публіцистичного дискурсу. 

У другому розділі «Лінгвокогнітивний аспект функціювання 

вторинних номінацій невизначеної кількості в англомовному 

публіцистичному дискурсі» визначено лінгвальний статус вторинної 

номінації невизначеної кількості, її семантичну структуру й когнітивні 

характеристики, окреслено лексико-семантичні та структурно-граматичні 

типи вторинних номінацій невизначеної кількості метафоричної, метонімічної 

та синекдохічної природи. 

Вторинні номінації невизначеної кількості в результаті метафоричного 

чи метонімічного перенесення вербалізують невизначено велику чи малу 

кількісну ознаку об’єкта й зводяться до передачі невизначеної кількості, яка 

не може бути виражена іншим мовним засобом. Вторинним номінаціям 

невизначеної кількості властиво співвідноситися з образами, яким 
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притаманна певна кількісна надмірність або її незначна присутність (The 

incoming chair of the BBC said the broadcaster risks becoming a mouse that will 

be crushed by the “elephants” of the global media industry (Financial Times, Jan. 

14, 2021). 

Вторинні номінації невизначеної кількості утворюються за рахунок 

семантичної деривації: відсутність наявної первинної номінації невизначено-

кількісних відносин зумовлює пошук людської когніції предметних образів із 

необхідною кількісною характеристикою. На відміну від метафори, де 

семантична деривація відбувається на основі асоціативних зв’язків, метонімія 

та синекдоха базуються на інкорпоруванні елемента до семантичної 

структури лексеми, який є семантично суміжним із первинним значенням. 

Оскільки метонімічне і синекдохічне перенесення зумовлює лише окремі 

частини семантичного значення, це значно обмежує їх твірні можливості, на 

відміну від метафори. 

Вторинні номінації невизначеної кількості, об’єктивуючи концепт 

НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ, виокремлюють його образно-ціннісний шар 

(О. І. Єгорова) у низці концептуальних моделей. Корпус вторинних номінацій 

невизначеної кількості найповніше репрезентований концептуальними 

метафорами. Виявлені онтологічні метафори в основі досліджуваних 

одиниць передбачають мовну інтерпретацію невизначеної кількості через 

образи матеріальних об’єктів: 

1) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – ТВАРИНА/РОСЛИНА: You’re 

guaranteed to have a whale of a time on a Caribbean 

cruise (The Mirror, Jan. 26, 2015); Trump may win Iowa with a bevy of lies. If 

factchecks won’t stop him, what will? (The Guardian, Feb. 1, 2016); James Daley: 

Beware the forest of ‘green’ schemes (The Independent, Sep. 18, 2018); …the ball 

was almost all over the line, maybe a grass blade’s width 

away (The Independent, Nov. 23, 2018); 

2) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – ВОДА/ПОВІТРЯ: £170m boost for 

buses dismissed as ‘drop in the ocean’ of cuts (The Guardian, Feb. 6, 2020); A sea 

of expectations (The Economist, Jul. 5, 2014); Cloud of corruption hangs over 

Bulgaria as it takes up EU (The Guardian, Dec. 17, 2018); Of course Dull’s 

response find such a ready reaction because what Don Armado calls the ‘sweet 

smoke of rhetoric’ is not as readily dissipated (The Independent, Sep. 11, 1992); 

3) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – СВІТЛО: Strobe lighting provides a 

flicker of hope in the fight against Alzheimer’s (The Guardian, Dec. 7, 2017); 

Gatland’s glint, England’s errors and Sam’s sauce (BBC News, Feb. 25, 2019); ... 

something amorphous among the geometric forms, a spark of life within the 

mechanisms of control (Financial Times, Dec. 29, 2020);  

4) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – КОНТЕЙНЕР: …but remained in a 

protective bubble of campaign staffers and journalists (The Guardian, Jun. 12, 

2020); Hillary Clinton regrets ‘basket of deplorables’ remark as Trump 

attacks (The Guardian, Sep. 10, 2016). 
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Досвід застосування методів організації знань в одній сфері для 

пояснення множини елементів іншої є основою для актуалізації невизначеної 

кількості в межах таких видів структурних метафор: 

1) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – СИСТЕМА ОБ’ЄКТІВ: A library 

of exile: Edmund de Waal on Venice’s Jewish Ghetto (The Guardian, Apr. 24, 

2019); But places like Kirstenbosch face a litany of costs and other considerations 

in contemporary times (The Independent, Sep. 12, 2009); Simon Goodley explores 

the ‘constellation of egos’ that makes the World Economic 

Forum… (The Guardian, Mar, 13, 2014); 

2) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – ВІЙСЬКОВА СИЛА: ‘It’s 

terrifying’: can anyone stop China’s vast armada of fishing 

boats (The Guardian, Aug. 25, 2020); Europe’s army of Filipino domestic 

workers (Spiegel International, Jan. 14, 2021); 

3) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – МАСОВА ПОДІЯ: In the battle of 

Tory egos it’s the ‘Man in the Know’ Sunak Show (The Guardian, Oct. 22, 2020); 

Jason Kenney’s war of words verges on farce (The Globe and Mail, Jan. 25, 2021); 

Donald Trump to face ‘carnival of resistance’ (The Guardian, Jun. 16, 2018). 

Просторова орієнтація людини уможливлює актуалізацію невизначеної 

кількості через відповідні образи, реалізовані такими видами орієнтаційних 

метафор: 

1) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – РУХ ВГОРУ/ВНИЗ: He said that 

extending the embargo will lead to “further escalation of tensions, increasing risk 

of conflict – such a scenario must be avoided (The Washington Times, Aug. 14, 

2020); Turkey’s Erdogan vows to win ‘trust’ of investors after lira 

plunge (Financial Times, Nov. 11, 2020); 

2) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – ВИСОТА/ГЛИБИНА: George 

Osborne’s economic miracle is built on a mountain of personal debt (The 

Guardian, Dec.2, 2015); …corrects nickname of lower Broadway to “canyon of 

heroes”, instead of canyon of champions (The Washington Times, Jul. 10, 2019); 

3) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – ЗВУЖЕННЯ/РОЗШИРЕННЯ: … 

on a clear day, you can see absolutely everything in between – a joyous swoop of 

fields, trees and yet more hills. (The Guardian, May. 15, 2020); Bond markets 

should brace for tighter central bank squeeze (The Globe and Mail, Nov. 6, 2020). 

Концепт НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ реалізується в складі 

концептуальних метонімії та синекдохи, які зводяться до референційного 

застосування одного поняття на позначення іншого в межах однієї предметної 

сфери з акцентом на невизначеній кількості. Було виокремлено такі види 

концептуальних метонімії та синекдохи з невизначено-кількісною 

актуалізацією: 

1) ТЕРИТОРІЯ = НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ: While many 

European countries have seen declines in new daily coronavirus cases, Spain, 

France and Portugal after relaxing crackdowns in December are fighting off a 

new surge of infections … (Forbes, Jan. 25, 2021); Ottawa is not Toronto – so is it 

necessary to lock them down too? (The Globe and Mail, Dec. 23, 2020); The battle 
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between Wall Street and small investors who have gathered on Reddit to discuss 

tactics and celebrate their recent successes. (The Guardian, Jan. 28, 2021); 

2) ЛОКАЦІЯ = НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ: ‘The Capitol 

Insurrection Was as Christian Nationalist as It 

Gets.’ (The New York Times, Jan. 28, 2021); The whole town is abuzz: “What 

have you seen?” (The Boston Globe, Dec. 14, 2016); 

3) ОБ’ЄКТ = НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ: Facebook board 

set to rule on Trump ban reverses four content removal cases. // Cases included 

content on Covid misinformation and hate speech, and panel will rule soon on the 

decision to suspend Trump (The Guardian, Apr. 16, 2016); 

4) ТІЛО ЛЮДИНИ/ЙОГО ЧАСТИНИ/ОРГАНИ = НЕВИЗНАЧЕНА 

КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ: Alexei Navalny is appealing to the people, over the heads 

of Russia’s crooked system (The Guardian, Jan. 19, 2021); ‘I like to infiltrate the 

brains of the nation’: CBeebies’ Andy Day, Britain’s favourite 

babysitter (The Guardian, Sep. 11, 2020); Voices of Protest: Desperation, Rage, 

Hope. (USA Today, Jun. 17, 2020). 

Корпус вторинних номінацій невизначеної кількості в англомовному 

публіцистичному дискурсі об’єднує вербалізатори невизначеної кількості, 

утворені метафорично, метонімічно та синекдохічно. На основі типів 

перенесення та їх напрямків виділені одиниці було систематизовано за 

лексико-семантичним і структурно-граматичним показниками. 

Вторинні номінації невизначеної кількості метафоричного походження 

репрезентовані такими основними видами: природоморфний, 

артефактоморфний, соціальні явища, фантастичний світ. 

Природоморфний вид вторинних номінацій невизначеної кількості, в 

основі якого – перенесення на основі асоціацій із невизначено-кількісними 

характеристиками явищ та об’єктів живої й неживої природи,  

репрезентований такими підтипами: 

1) фауна – ґрунтується на кількісних характеристиках представників 

тваринного світу: The gay marriage debate has uncovered a nest of 

bigots (The Guardian, Feb, 5, 2013); Bull, meet China shop: Trump’s foreign 

policy in Asia is disastrous (The Guardian, Aug. 9, 2019); 

2) флора – об’єднує образи рослинних об’єктів, їх сукупностей: She 

paints jungles of hide–and–seek images… (The Guardian, Jun. 10, 2011); MSF 

brands humanitarian summit ‘a fig-leaf of good intentions’ as it pulls 

out (The Guardian, Jun. 13, 2016); 

3) об’єкти природного ландшафту та його частини – охоплює підтип 

акваторіального ландшафту й територіального образи: UK’s ‘tsunami’ of grief 

as coronavirus deaths pass 100,000 (The Chicago Sun-Times, Jan. 26, 2021); 

Coronavirus: San Quentin prison facing ‘volcano’ of infections, disease expert 

warns (The Independent, Jun.15, 2020); 

4) атмосферні явища та процеси – актуалізує індефінітну кількість 

через образи погодних феноменів різного прояву: Rain of terror: Egypt to 

crack down on ‘fake’ weather reports (The Guardian, 2018); Fact-checkers could 
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barely keep up with this blizzard of bunkum (The Washington Times, Sep. 14, 

2020);  

5) астрономічні об’єкти – залучає образи космічних явищ: Eastern 

Congo has been wracked by violence from a myriad of armed groups… 

(The Washington Post, Jun, 11, 2020); Ukraine and Europe have been into 

Vladimir Putin’s black hole of fear (The Guardian, Sep. 18, 2018); 

6) фізичні явища та процеси – послуговується невизначено-

кількісними характеристиками виявів неживої природи та їх процесуальності: 

A glimpse of life in the Elysian fields, if ever there was one. (The Guardian, Jul. 12, 

2014); World faces wave of epic debt defaults… (The Telegraph, Aug. 9, 2016); 

Артефактоморфний вид вторинних номінацій невизначеної кількості 

віддзеркалює кількісні аспекти об’єктів, створених у результаті 

антропогенної діяльності та її впливу на довкілля. Цей вид охоплює такі 

підтипи: 

1) артефактний – утворює вторинні номінації з образів предметів, 

створених людиною: Squelched by Twitter, Trump seeks new online megaphone 

(Chicago Sun Times, Jan. 9, 2021); Box of 

delights…  (The Guardian, Jun. 17, 2013);  

2) об’єкти антропогенного ландшафту – актуалізує невизначену 

кількість через територіальні об’єкти, утворені внаслідок людської діяльності: 

…"a blow against the wall of impunity that President Trump has tried to build for 

himself (USA Today, Feb. 6, 2020); It’s a huge cemetery of dreams, if not of 

people. (The Guardian, Feb. 28, 2019);  

Вид «Соціальні явища» послуговується образами різних феноменів 

соціальної діяльності людей із вираженими індефінітно-кількісними 

характеристиками: California wildfires: thousands evacuate as ‘siege’ of flames 

overwhelms state (The Guardian, Aug. 20, 2020); Country diary: a squadron of 

swallows is fed, but fears for insect life remain (The Guardian, Aug. 27, 2019). 

Вторинні номінації невизначеної кількості, утворені в межах виду 

«Фантастичний світ», ґрунтуються на основі образів уявного походження та 

відображені у двох підвидах:  

1) міфологія: I saw a massive marble frieze depicting Sir Peter wrestling 

with the Nemean lion of unemployment and the Erymanthean boar of our 

misguided involvement in Afghanistan (The Guardian, Nov. 7, 2011); 

2) література й кіно: How Amazonians saved a ‘Terminator’ of the fish 

world (CNN International, Nov. 18, 2020); Jonathan Swift’s classic novel 

Gulliver’s Travels – and in particular the novel’s first section in which the tiny 

Lilliputians succeeded in immobilizing Gulliver by binding him with thousands 

of their tiny, threadlike ropes – serves as a literary metaphor for today’s American 

economy (Forbes, Jun. 20, 2013). 

Структурний аналіз вторинних номінацій невизначеної кількості 

метафоричної природи дозволив виявити одно-, дво-, три-, чотири-, багато- 

компонентні структурно-граматичні моделі, які публіцисти застосовують у 

своїй мовотворчості. 
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Однокомпонентна модель репрезентована незначною кількістю 

прикладів, що пояснюємо обмеженістю синтаксичної сполучуваності 

первинних лексем, від яких утворені досліджувані одиниці невизначено-

кількісної семантики. Характерною ознакою однокомпонентної моделі є 

наявність у ній номінацій тварин, наприклад: Church pastor suspended after 

calling Black Lives Matter organizers “maggots” (USA Today, Jul. 3, 2020). 

Виявлені вторинні номінації невизначеної кількості двокомпонентної 

моделі представлені двома структурно-граматичними варіантами: 

метафоризований прикметник + іменник (… both parties were bracing for a 

titanic battle over voting in courts and at the polls (Washington Post, 

Aug. 11, 2020) і прикметник + метафоризований іменник (I called Donald 

Trump a revolting slug in parliament, but my message was not just for 

him (The Guardian, Oct. 14, 2016). З погляду граматики, основними в таких 

метафоричних словосполученнях є іменники, але в плані вираження 

індефінітних характеристик акцент може бути або на ад’єктивній, або ж на 

субстантивній лексемі. 

Трикомпонентна модель репрезентована конструкцією 

«метафоризований іменник + of + іменник», наприклад: The hologram features 

a myriad of lights that swarm like fireflies to form into a 3–D image of Floyd, with 

his name depicted around his image. (USA Today, Apr. 29, 2020). 

Репрезентативність цієї моделі серед виявлених вторинних номінацій 

невизначеної кількості зумовлюється універсальністю граматичного зв’язку 

між лексемами за рахунок прийменника of. 

Чотирикомпонентна модель охоплює приклади, які вирізняються 

залученістю додаткових ад’єктивних чи субстантивних одиниць для 

посилення виразності метафоризованої лексеми, наприклад: The ‘Peter Pan’–

inspired film ‘Wendy’ is a bunch of beautiful nonsense (Washington 

Post, Mar. 3 , 2020) ;  Meet the coy colossus of 

China (The Independent, Sep. 18, 2011). 

Характерною ознакою багатокомпонентної моделі є наявність 

метафоризованого лексичного центру, вираженого невизначено-кількісною 

метафорою, тоді як решта складових або додатково описують реферовані 

об’єкти, або є їх переліком, наприклад: The Barrington Plaza high-rise is 

located along Wilshire Boulevard near a string of restaurants and gyms. (The 

Guardian, May 19, 2020); Just as Swift’s fictitious Lemuel Gulliver’s strength 

wasn’t enough to overcome the cumulative effect of myriad tethers, so the 

American economy’s tremendous strength and energy… (Forbes, Jun. 20, 2013). 

У групі вторинних номінацій невизначеної кількості метонімічної 

природи виокремлено локальний та каузальний типи. Локальний тип 

метонімічного перенесення ґрунтується на зв’язках за суміжністю між 

просторовим поняттям та кількістю людей, пов’язаних із ним. Локальна 

метонімія охоплює три різновиди вторинних номінацій:  

1) територія → кількість людей, які живуть на цій території: 

територія – назва країни (Do not exhale yet, America (Finacial Times, Nov. 20, 
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2020); територія – назва міста (New York city to consider banning plastic 

straws. (The Guardian, May 23, 2018); територія – назва вулиці (‘Everyone is 

fighting’ – how Downing Street lost its grip on a divided 

nation. (The Guardian, Oct. 11, 2020); 

2) приміщення → кількість людей у ньому, наприклад: The Kremlin’s 

for Kavanaugh: Russian media back Trump’s man (The Daily Beast, Oct. 5, 2018); 

3) локація → люди на локації: I saw the entire piazza went in the 

direction next to the screen to escape, all in a panic (The Guardian, Jun. 3, 2017). 

Каузальний тип вторинних номінацій невизначеної природи 

репрезентований лише варіантом перенесення «об’єкт → кількість людей, які 

пов’язані з об’єктом»: In many larger commercial companies the board is usually 

a balance of executive directors (senior management staff) and non–

executive … (The Guardian, Apr. 16, 2016). 

У межах синекдохічного типу перенесення були виявлені типи 

вторинних номінацій індефінітної кількості, у яких стрижневою лексемою є 

частина тіла, його орган або функція: частина тіла людини → невизначено 

велика кількість людей (Global inequality is growing, with half the world’s 

wealth now in the hands of just 1% of the population… 

(The Guardian, Oct. 13, 2015); орган людини → невизначено велика кількість 

людей (RWC 2015: Rugby’s chance to win the hearts of a 

nation (The Independent, Sep. 14, 2015); функція органів людини → 

невизначено велика кількість людей (The Most Important Voice in artificial 

intelligence: frontline workers (Forbes, Jan. 23, 2021). 

Лексико-граматичний аналіз вторинних номінацій невизначеної 

кількості метонімічного та синекдохічного перенесення виявив чотири 

структурно-граматичні моделі. Однокомпонентна модель репрезентована 

переважно прикладами локальної метонімії зі стрижневим топонімом, 

наприклад: Two years after legalizing cannabis, has Canada kept its 

promises? (New York Times, Jan. 23, 2021). 

Двокомпонентна модель охоплює приклади поєднання 

«іменник/прикметник + іменник», наприклад: US Senate confirms Christopher 

Waller for seat on Fed board (Financial Times, Dec. 3, 2020); Democrats ask 

ethics panel to investigate Sens. Cruz and Hawley (Los Angeles Times, Jan. 21, 

2021). 

Трикомпонентна модель переважно охоплює моделі зі структурою 

«іменник + of + іменник», наприклад: Winehouse: Singer who won the hearts of 

millions … (The Independent, Oct. 23, 2011). 

До багатокомпонентної моделі належать випадки вторинних номінацій 

з чотирьох та більшої кількості складових, наприклад: US academics feel the 

invisible hand of politicians and big agriculture (The Guardian, Jan. 31, 2019). 

У третьому розділі «Прагмастилістичний аспект функціювання 

вторинних номінацій кількості в англомовному публіцистичному 

дискурсі» визначено функційний потенціал вторинних номінацій 

невизначеної кількості в англомовному публіцистичному дискурсі. 
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Вторинні номінації невизначеної кількості внаслідок комплексної 

природи є поліфункційними одиницями в англомовному публіцистичному 

дискурсі. Уведені в тексти з метою реалізації функцій публіцистики, перш за 

все, вони здатні виконувати експресивну, оцінну та стилістичну функції. 

Експресивна функція вторинних номінацій невизначеної кількості 

реалізується під час омовлення індефінітно-кількісних характеристик одних 

об’єктів через найменування інших, а їх експресивність досягається за 

рахунок апеляції до яскравих образів кількісної невизначеності, наприклад: 

“Between a rock and a mountain of debt (The Guardian, Sep. 16, 2019). 

Оцінна функція реалізується природною аксіологічністю вторинних 

назв невизначеної кількості. У публіцистичному дискурсі вторинні номінації 

індефінітної кількості здатні виражати оцінку події, описуваній у матеріалі, 

наприклад: “Sam Wallace: Owen’s fig leaf of loyalty cannot hide how much he is 

taking the Michael” (The Guardian, Feb. 2018). 

Стилістична функція невизначено-кількісних метафори, метонімії та 

синекдохи зумовлена їх стилістичною природою. Як стилістеми, вони 

увиразнюють подання інформації в публіцистичних текстах, сприяють 

уникненню тавтологій та популяризації мовних новоутворень, наприклад: 

“Julia Gillard’s adoption apology comes after an abyss of 

trauma” (The Guardian, Mar. 22, 2013). 

Вторинні номінації невизначеної кількості виконують низку інших 

функцій залежно від мовного контексту, особливостей викладу матеріалу 

тощо. Перелік другорядних функцій вторинних номінацій індефінітної 

кількості охоплює інформаційну, номінативну, візуалізаційну, атрактивну, 

описову, евфемістичну, естетичну, когнітивну та функцію реалізації ефекту 

очікування. 

Інформаційна функція вторинних номінацій невизначеної кількості 

реалізується через надання додаткової кількісної характеристики об’єкта і 

подекуди є значним інформаційним зарядом первинної номінації, наприклад: 

“Goliath v Goliath: who will reign supreme in the Google v Amazon 

wars? (The Guardian, Sep. 5, 2014). 

Номінативна функція зумовлена здатністю вторинних номінацій 

індефінітної кількості до влучного називання об’єкта з указівкою на його 

кількісні параметри, що сприяє мовній економії, наприклад: America has an 

infant mortality crisis (The Guardian, Nov. 25, 2019). 

Візуалізаційна функція полягає в здатності вторинних номінацій 

невизначеної кількості актуалізувати образи в когніції реципієнта за рахунок 

виразності, сприяючи швидшому розумінню наведеного матеріалу, внесенню 

ясності для реципієнта, наприклад: Iraq protests blamed on ‘malicious hands’ 

as death toll passes 100 (The Guardian, Oct. 06, 2019). 

Атрактивна функція визначається здатністю вторинних номінації 

індефінітної кількості привертати увагу реципієнта до всього повідомлення, 

наприклад: A river of rubbish: the ugly secret threatening China’s most beautiful 

city (The Guardian, Mar. 24, 2017). 
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Описова функція вторинних номінацій невизначеної кількості 

ґрунтується на заміні прямого опису явища з акцентом на індефінітних 

характеристиках, що запобігає розгубленості читача під час інтерпретації, 

наприклад: Governors have delegated the vaccination process to a web of 

underfunded county health departments (The Washington Post, Feb. 3, 2021). 

Евфемістична функція реалізується завдяки здатності дескриптивного 

називання кількості з метою нейтралізації некоректного чи образливого для 

гідності людини образу, наприклад: I’ve lost count of the unwanted hands that 

have touched me (The Guardian, Oct. 16, 2017). 

Естетична функція невизначено-кількісних метафори та метонімії 

актуалізує їх прикрашальні можливості в публіцистичному тексті, наприклад: 

‘Arrogant’ US is just a ‘shooting star in the ample sky of history,’ says Chinese 

state media (The Independent, Jan. 4, 2017). 

Функція реалізації ефекту очікування зумовлюється здатністю 

вторинних назв кількості до створення певного враження в читача про 

контент публіцистичного матеріалу, яке потім буде підтверджене/не 

підтверджене: Ten years after the invasion: Iraq helpless under rain of 

terror (The Independent, Nov. 23, 2013) – у статті мова йде про негаразди, які 

постійно загрожують жителям Іраку: від воєнних дій до природних 

катаклізмів. 

Когнітивна функція вторинних номінацій невизначеної кількості 

зводиться до формування способів сприйняття реципієнтами навколишньої 

реальності, сприяння утворенню нових зв’язків між концептами: Mexico call 

centers await ‘huge pool of talent’ … (The Guardian, Feb. 17, 2017) – 

невизначено велика площа води; The murky pool of big business, water and 

policy capture (The Guardian, Dec. 18, 2013) – ємність для невизначено великої 

кількості об’єктів. 

Потужний функційно-прагматичний потенціал вторинних номінацій 

невизначеної кількості забезпечує їх широке залучення до мовотворчості 

авторів англомовної періодики для реалізації інформаційної, персуазивної, 

регулятивної та інших функцій публіцистики. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Категорія невизначеної кількості є виявом базової категорії кількості в 

результаті виникнення випадків у пізнанні, коли виконання точного 

обрахування є неможливим. Категорія невизначеної кількості лінгвально 

презентована як функційно-семантичне поле, яке охоплює мікрополя 

множинності та оцінки невизначеної кількості. У разі відсутності прямої 

номінації невизначеної кількості, людська свідомість виходить за межі 

терміносистеми й на основі базових мисленнєвих операцій метафоричного, 

метонімічного та синекдохічного перенесень утворює вторинні номінації 

невизначеної кількості. 
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Вторинна номінація невизначеної кількості – це назва, утворена 

внаслідок метафоричного чи метонімічного перенесення, яка експлікує 

невизначено велику чи невизначено малу кількісну ознаку об’єкта. Вторинні 

номінації невизначеної кількості утворюються як наслідок семантичної 

деривації лексичного значення первинної номінації, актуалізуючи сему 

невизначеної кількості в його конотації. Вторинні номінації невизначеної 

кількості є засобом об’єктивації концепту НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ, 

репрезентовані корпусом онтологічних, структурних, орієнтаційних метафор і 

концептуальної метонімії та синекдохи. 

У корпусі виявлених вторинних номінацій невизначеної кількості було 

диференційовано такі лексико-семантичні види: 1) природоморфний 

(охоплює підвиди «фауна», «флора», «об’єкти природного ландшафту» 

(акваторіального та територіального), «атмосферні явища та процеси», 

«астрономічні об’єкти» «фізичні явища та процеси»); 2) артефактоморфний 

(представлений підвидами «артефакти» та «об’єкти антропогенного 

ландшафту»); 3) «соціальні явища»; 4)  «фантастичний світ» (підвиди 

«міфологія» й «література та кіно»). 

На основі лексико-граматичного аналізу було встановлено, що корпус 

вторинних номінацій невизначної кількості метафоричного походження 

охоплює структури одно-, дво-, три-, чотири-, багатокомпонентних моделей. 

Вторинні номінації невизначеної кількості метонімічної природи 

репрезентовані трьома видами метонімії локального типу перенесення 

(«територія → кількість людей, які живуть на цій території», «приміщення 

→ кількість людей, які перебувають у приміщенні», «локація → люди, які 

перебувають на локації») та одним видом каузального типу («об’єкт → 

кількість людей, які пов’язані з об’єктом»). Вторинні номінації 

синекдохічного походження віддзеркалені в таких типах перенесення, як: 

«частина тіла людини → невизначено велика кількість людей», «орган 

людини → невизначено велика кількість людей», «функція органів людини → 

невизначено велика кількість людей». Лексико-граматичний аналіз метонімій 

та синекдох зі значенням кількісної невизначеності сприяв виділенню одно-, 

дво-, три- та багатокомпонентних моделей. 

Комплексна природа вторинних номінацій невизначеної кількості 

сприяє їх широкому функційно-прагматичному навантаженню в текстах 

англомовного публіцистичного дискурсу. Залучені в тексти англомовної 

періодики з метою сприяння реалізації інформативності, персуазивності, 

регулятивності та інших функцій публіцистичного дискурсу, вторинні 

номінації невизначеної кількості, в першу чергу, здатні виконувати 

експресивну, оцінну й стилістичну функції. До їх другорядних функцій 

відносимо інформативну, номінативну, візуалізаційну, атрактивну, описову, 

евфемістичну, естетичну, когнітивну й функцію реалізації ефекту очікування. 

Вивчення вторинних номінацій невизначеної кількості в 

англомовному публіцистичному дискурсі відкриває перспективи розгортання 

студій на матеріалі рекламного та розважального дискурсів. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Зінченко А. В. Вторинні номінації невизначеної кількості в 

англомовному публіцистичному дискурсі: лінгвокогнітивний та 

прагмастилістичний аспекти. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2021. 

Наукову розвідку присвячено дослідженню лінгвокогнітивних та 

прагмастилістичних особливостей вторинних номінацій невизначеної 

кількості в текстах англомовного публіцистичного дискурсу. 

З’ясовано, що основними способами творення вторинних номінацій 

невизначеної кількості є метафоричне, метонімічне та синекдохічне 

перенесення. Визначено, що утворення вторинних номінацій невизначеної 

кількості можливе за наявності конотативної семи невизначено-кількісних 

характеристик у семантиці первинної номінації. Установлено, що вторинні 

номінації невизначеної кількості об’єктивують базовий концепт 

НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ через концептуальні метафори, метонімії та 

синекдохи. 

У дослідженні запропоновано лексико-семантичну класифікацію 

вторинних номінацій невизначеної кількості. Схарактеризовано структурно-

граматичні особливості вторинних номінацій невизначеної кількості. 

Окреслено функційно-прагматичний потенціал вторинних номінацій 

невизначеної кількості, виявлено їх першорядні й другорядні функції, 

реалізовані в текстах англомовного публіцистичного дискурсу. 

Ключові слова: вторинна номінація, невизначена кількість, метафора, 

метонімія, синекдоха, семантика, концепт, англомовний публіцистичний 

дискурс, прагматичні функції. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Зинченко А. В. Вторичные номинации неопределённого количества 

в англоязычном публицистическом дискурсе: лингвокогнитивный и 

прагмастилистический аспекты. – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет, Запорожье, 2021. 

Научный труд посвящён исследованию лингвокогнитивных и 

прагмастилистических особенностей вторичных номинаций неопределённого 

количества в текстах англоязычного публицистического дискурса. 

Установлено, что основными способами создания вторичных 

номинаций неопределённого количества является метафорический, 

метонимический и синекдохический переносы. Определено, что создание 

вторичных номинаций неопределённого количества возможно при наличии 
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коннотативной семы неопределённо-количественных характеристик в 

семантике первичной номинации. Выявлено, что вторичные номинации 

неопределённого количества объективируют базовый концепт 

НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ КОЛИЧЕСТВО посредством концептуальных метафор, 

метонимии и синекдохи. 

В исследовании предложена лексико-семантическая классификация 

вторичных номинаций неопределённого количества. Дана характеристика 

структурно-грамматических особенностей вторичных номинаций 

неопределённого количества. Определён функционально-прагматический 

потенциал вторичных номинаций неопределённого количества, выявлены их 

первостепенные и второстепенные функции, реализованные в текстах 

англоязычного публицистического дискурса. 

Ключевые слова: вторичная номинация, неопределённое количество, 

метафора, метонимия, синекдоха, семантика, концепт, англоязычный 

публицистический дискурс, прагматические функции. 

 

SUMMARY 

 

Zinchenko A. V. Secondary Nomination of Indefinite Quantity in 

English Publicistic Discourse: Linguocognitive and Pragmastylistic Aspects. – 

Manusript. 

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

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

The thesis focuses on the identification of linguocognitive and pragma-

stylistic features of secondary nominations of indefinite quantity. The paper 

provides a comprehensive study of secondary nominations of indefinite quantity 

produced by metaphoric, metonymic, and synecdochal transition types. 

The category of quantity as one of the universal categories is represented in 

corresponding philosophical, logical and linguistic categories. The linguistic 

category of indefinite quantity results from the lingualization of indefinite 

quantitative characteristics of objects. 

The study reveals that indefinite quantity linguistic subcategory is 

represented by microfields of plurality and indefinite quantity estimation. In the 

absence of an equivalent verbalizer for indefinite-quantitative relations, linguistic 

cognition goes beyond the terminological system, forming an indirect, secondary 

nomination of indefinite quantity. 

The paper defines the notion of “secondary nomination of indefinite 

quantity”, as well as presents the analysis of its scientific concepts. From the 

nomination theory perspective, secondary nominations of indefinite quantity are 

defined as indirect names of indefinitely large/small quantity, caused by absence of 

efficient primary nomination, formed by metaphoric, metonymic and synecdochal 

transfer. 

The study reveals that secondary nominations of indefinite quantity are 

created by metaphoric, metonymic and synecdochal transitions as the basic 
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cognitive mechanisms. Invention of secondary nominations of indefinite quantity is 

possible due to the presence of connotative semes indefinite quantity characteristics 

in the semantics of the primary nomination. The study advanced the idea that 

secondary nominations of indefinite quantity objectify the basic concept 

INDEFINITE QUANTITY by means of conceptual metaphors, metonymies and 

synecdoches.  

The study suggested the lexical-semantic classification of indefinite quantity 

secondary nominations by semantic criterion according to the types of transition. 

The thesis characterizes the structural and grammatical features of secondary 

nominations of indefinite number.  

The functional and pragmatic potential of secondary nominations of 

indefinite number was outlined. The primary (expressive, evaluative and stylistic) 

and secondary (informative, nominative, visual, attractive, descriptive, euphemistic, 

aesthetic, expectation effect and cognitive) functions realized in the texts of the 

English-language journalistic discourse are identified.  

Keywords: secondary nomination, indefinite number, metaphor, metonymy, 

synecdoche, English journalistic discourse, pragmatic functions. 
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