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АНОТАЦІЯ 

Світліковська О. А. Вербальні й невербальні засоби актуалізації 

соціокультурних цінностей британців та американців (на матеріалі 

англомовних масмедійних текстів). – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Волинський 

національний університет імені Лесі Українки; Запорізький національний 

університет, Луцьк − Запоріжжя, 2021. 

Наукова праця присвячена дослідженню соціокультурних цінностей 

британців та американців та засобів їх актуалізації в англомовних 

масмедійних текстах.  

Проведений аналіз уможливив виокремлення цінностей, якими 

послуговуються сучасні а) британці (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.) та б) американці (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, Pisk taking, American Liberalism and Capitalism та ін.). 

Установлено, що “honour” є особливим компонентом концепту 

VALUES у британській та американській лінгвокультурах, оскільки вище 

згадана лексема (“honour”) є спільним складником навколоядерної зони 

концепту VALUES в обох лінгвокультурах. Проведено паралелі між 

лексемою honour та категорією ввічливості. Установлено, що спільними 

складовими концепту VALUES для британців та американців є Work, 

Patriotism, Freedom / Independence, Materialism (Acquisitiveness) / 
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Consumerism, Individual achievement (Status, Success), Success, Honesty (як 

складова цінності Directness / Openness), Honesty.  

Проаналізований теоретичний матеріал представляє нові лінгвальні та 

екстралінгвальні парадигми текстотворення і текстосприйняття. Досліджено, 

що сучасне трактування поняття «текст» значно відрізняється від його 

традиційних інтерпретацій, оскільки охоплює не лише лінгвальні аспекти, а й 

екстралінгвальні. Відтак, у новітніх розвідках текст постає як 

мультимодальний феномен, що поєднує в собі вербальні, невербальні та 

паравербальні компоненти, котрі, взаємодіючи між собою, доповнюють, 

уточнюють один одного та створюють нові можливості для інтерпретації. На 

основі існуючих дефініцій сформульовано власне трактування терміну 

«текст», в якому останній постає як комунікативна одиниця, що 

використовується учасниками спілкування з метою реалізаці своїх інтенцій.  

У дослідженні виокремлено понад 210000 слововживань, які 

вербалізують британський концепт VALUES та входять до його 

номінативного поля, а також близько 250000 слововживань, які актуалізують 

американський концепт VALUES та формують його номінативне поле. 

Цінності ранжовані відповідно до частотності – від найбільш частотних до 

найменш частотних у відсотках від загальної кількості слововживань для 

побудови ядра, навколоядерної зони та периферії концепту VALUES у 

британській та американській лінгвокультурах.  

У дисертації проаналізовано промови політичних лідерів Великої 

Британії та Сполучених Штатів Америки загальним обсягом близько 600000 

знаків. Загалом було виокремлено понад 6000 лексем-вербалізаторів та 

одиниць, що входять до їхнього синонімічного розширення. З’ясовано, що 

порівняно з американськими масмедійними текстами, вербалізатори 

концепту VALUES у британських масмедійних текстах трапляються значно 

частіше, що свідчить про важливість соціокультурних цінностей у 

британському політичному мовленні. Крім того, британські та американські 

цінності ранжовано відповідно до частотності виявлених вербалізаторів. 
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Прослідковано, що в різних текстах продуцент актуалізує відмінні типи 

цінностей, які залежать від його / її особистісних якостей і соціо-культурних 

чинників та відповідних характеристик реципієнта.  

Функціонування невербальних складників, які актуалізують концепт 

VALUES у британській та американській лінгвокультурах досліджено на 

матеріалі англомовних мультимодальних масмедійних текстів загальною 

кількістю близько 350 000 знаків. Зокрема встановлено роль зображення як 

невербального складника мультимодального тексту в актуалізації 

досліджуваного концепту VALUES. Прослідковано інформативну 

співзвучність та інформативний дисонанс вербального та невербального 

компонентів мультимодальних текстів через функційні ролі зображення в 

них. У дослідженні проаналізовано не лише існуючі класифікації функцій, 

але й розроблено власну класифікацію. Відтак, зображення виконує 

атрактивну, інформативну, експресивну, естетичну, символічну, 

аргументативну, евфемістичну, характерологічну, сатиричну функції та 

функцію створення іміджу. Ці функційні ролі зображення доповнено рядом 

виявлених нами функцій, а саме: медіаманіпулятивною, пізнавальною, 

культурологічною, асоціативною, валюативною, метафоричною, 

евокативною, ревокативною та функціями стереотипізації й екземплефікації. 

У роботі простежено взаємозв’язок та взаємозалежність вербальних та 

невербальних компонентів мультимодальних масмедійних текстів. На основі 

фактичного матеріалу виділено три типи текстів з різними видами 

кореляції − взаємозалежності та взаємозв’язку вербальних та невербальних 

складників. Доведено, що обидва, вербальний і невербальний компоненти 

можуть відігравати провідну роль у поцесі інтерпретації інформації, що 

залежить від адресанта, його / її комунікативних інтенцій і особистісних 

характеристик як представника певної лінгвокультури, а також – від фонових 

знань адресата. 

Аналіз фактичного матеріалу дає підстави стверджувати, що 

невербальні компоненти сучасних англомовних масмедійних текстів можуть 
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не лише доповнювати вербальний складник тексту, але й дублювати його, а 

іноді навіть суперечити. З’ясовано, що ілюстративні фрагменти слугують 

потужним атрактором уваги реципієнта до вербалізованого повідомлення. 

Встановлено, що для мультимодального тексту як і для його гомогенного 

відповідника цілісність та зв’язність є основними категоріями. 

У дослідженні виокремлено три типи текстів з різними видами 

взаємозалежності та взаємозв’язку між вербальними та невербальними 

складниками, а саме: тексти з а) повною, б) частковою та в) нульовою 

кореляціями. Так, нульова кореляція компонентів тексту полягає у 

відсутності зв’язку між його вербальними та зображальними елементами. У 

мультимодальних текстах, яким притаманна часткова кореляція складників, 

вербальна частина є відносно автономною, а зображальний компонент 

доповнює її, тоді як у текстах з повною кореляцією існує тісний 

взаємозв’язок між його складниками (вербальним та невербальним).  

Здійснений у 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 залученнім новітніх парадигм мультимодальної 

лінгвістики й стилістики за допомогою яких можна вивчати специфіку 

одиниць, які репрезентують соціокультурні цінності. 

Ключові слова: вербальні компоненти, концепт, масмедійний текст, 

мультимодальний текст, невербальні компоненти, соціокультурні ціннісні, 

типи кореляції, функційні ролі. 
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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). – Qualifying scientific work as a manuscript. 

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

Germanic Languages. – Lesia Ukrainka Volyn National University; Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The Research is focused on the analysis of the British and American socio-

cultural values as well as on the means of their manifestation in the English-

language mass-media texts.The dictionary definitions and meanings of the key 

lexeme that are relevant to our research have been analyzed. 

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

modern cultures of a)  the citizens of  Great Britain : Tolerance, Honesty, Freedom, 

Justice, The 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, etc. 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 orientation, Action / Work 

orientation, Informality, Directness / Openness / Honesty, Patriotism, Practicality, 

Efficiency, Materialism / Acquisitiveness, Risk taking, American liberalism and 

capitalism, etc. 

It has been found that “honour” is a special component of the concept 

VALUES in both British and American linguocultures because the afore-

mentioned lexeme “honour” is a common constituent of a perinuclear zone of the 

concept VALUES in both linguocultures and denotes six components of the British 

value system, four components of the American value system: Value (s), Honesty, 

Rights and duties, Family values, Community, Respect / Pride. The parallels have 
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been drawn during the research between the lexeme “honour” and the category of 

politeness.  

It has been found that in both American and British cultures the common 

constituents of the concept VALUES are Work, Patriotism, Freedom / 

Independence, Materialism (Acquisitiveness) / Consumerism, Individual 

achievement (Status, Success) / Success, Honesty (as a component of Directness / 

Openness / Honesty) / Honesty. 

The theoretical material we have analysed demonstrates new lingual and 

extralingual paradigms of text generation and text perception. It has been found 

that in the process of the text paradigms formation, scientists emphasize that the 

verbal component is the main as compared to the non-verbal one. A conclusion has 

been made that the present day understanding of the term “text” is radically 

different from its conventional interpretations because it subsumes not only lingual 

but also extralingual factors. An important point is that in modern studies the text 

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

and para-verbal components. The latter interact, complement, modify each other 

and provide new potentialities for its interpretation. 

The theoretical material focused on the new extralingual paradigms of text 

creation and perception is analyzed. The paper proves that the numerous 

definitions of the term “text” generate polivector representation of the multimodal 

mass-media text phenomenon at the present stage of linguistics development. In 

the process of the existing definitions analysis of the term “text” it has been taken 

into account its semiotic and modal nature and define as a set of verbal and non-

verbal components that enter into different types of structural-semantic interaction, 

form a complex integrative meaning addressed to a range of recipients in order to 

achieve a perlocutionary effect. 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. 
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One of the sections of the research is concentrated on the analysis of 210000 

lexemes which verbalize a British concept VALUES and form a part of its 

nominative field. Besides, we have singled out around 250000 lexemes which 

actualize the American concept VALUES and contribute to the formation of its 

nominative field. The ranking of the values is carried out in relation to frequency: 

from the most to the least frequent, in percentage of the total number of lexemes 

necessary to generate a nuclear, perinuclear and peripheral zone within the concept 

VALUES characteristic of British and American linguocultures. 

The dissertation contains the analysis of the speeches of political leaders of 

Great Britain and the USA (the total textual volume of those speeches exceeds 

600000 signs). It has been singled more than 6000 lexem-verbalizers and units 

incorporated into their synonymic expansion. The following tendency has been 

discovered: as compared to the American mass-media texts the verbalizers of the 

concept VALUES in British mass-media texts are less frequent, which testifies to 

the importance of social-cultural values in British political parlance. Besides, both 

British and American values are ranked in relation to the frequency of the 

indentified verbalizers. It should be pointed out that in different texts the speech 

producer may manifest differing types of values. The latter depend on his/her 

personal qualities as well as on his/her socio-cultural parameters and the recipient’s 

respective characteristics.  

The functions of non-verbal components involved in actualizing the concept 

VALUES within British and American linguocultures are analyzed on the material 

of the English-language multimodal mass-media texts (the amount of the material 

analyzed constitutes 350000 signs). We have done research into the contribution of 

visual representation (images) as a non-verbal component of a multimodal text to 

the actualization of the analyzed concept VALUES. 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.  
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In the foreground of the research are not only the existing classifications of 

functions but also the criteria of our own classification. Our conjecture is that the 

visual (non-verbal) representation may fulfil the following functions: attractive, 

informative, expressive, aesthetic, symbolic, euphemistic, argumentative, 

charaterological, satirical and image-generating. These functional roles of the 

images are complemented by a number of several functions established in the 

course of our research. They are as follows: media-manipulative, cognitive, 

culturological, voluntative, associative, metaphorical, evocative, revocative and the 

functions of stereotypization and exemplification.  

The research demonstrates the interdependence and the interplay of verbal 

and non-verbal components of the multimodal mass media texts. Reasoning from 

the factual material we have substantiated the need to differentiate three varieties 

of texts characterized by different types of correlation, i.e. the interdependence and 

interconnection between verbal and non-verbal constituents. There are strong 

grounds for believing that both verbal and non-verbal components can be of great 

importance while interpreting the information; this process depends on the 

addresser, his or her communicative intentions and individual characteristics (each 

person is a representative of an appropriate linguoculture) as well as on the 

addressee’s background knowledge.  

The analysis of the material suggests that non-verbal components of modern 

English language mass-media texts do not only supplement a verbal component of 

the text. They can even sometimes come into conflict with it. We have found out 

that the illustrative fragments serve as a powerful attractor of the recipient’s 

attention directing the latter to the verbalized message. It has been ascertained that 

the cohesion and coherence are the major categories of both a multimodal text and 

its homogeneous counterpart.   

We have established three types of texts distinguished by different degrees 

of interdependence and interconnection between the verbal and non-verbal 

components, namely, the texts with a full, partial and zero correlation. The zero 

correlation between the components of the text resides in a lack of connection 
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between its verbal and non-verbal elements (images). In multimodal texts (with 

their partial correlation between the constituents) a verbal portion of the text is 

relatively autonomous, whereas its non-verbal portion (images) plays a 

complementing role. In the texts with a full correlation, however, there is a close 

interelationship between verbal and non-verbal components of the text. 

The analysis of verbal and non-verbal means of British and American socio-

cultural values actualization in the English mass-media texts is not exhaustive and 

opens the prospects for further research of graphics tools by means of automated 

program involving new paradigms of multimodal linguistics and stylistics to study 

a special unit that represents socio-cultural values.  

Key words: socio-cultural values, mass-media text, multimodal text, 

concept, verbal and non-verbal components. 
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ВСТУП 

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 глобалізац ійні 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 [3; 8; 23; 29; 32; 52; 54; 55; 65; 

68; 71; 72; 73; 83; 87; 137; 138; 155; 156; 172; 174; 201; 207; 208; 227; 263; 281; 

292], соціології [6; 39; 108; 181; 328; 347; 362; 363; 392; 404; 400], 

когнітивістики [20; 41; 42; 46; 63; 69; 117; 118; 177; 239; 237; 258; 259; 295; 

297; 305; 381] та ін. Водночас, незважаючи на значну кількість робіт, 

відкритими залишаються питання, що стосуються засобів відображення 

ключових культурних домінант у корпусах [417], [406] та масмедійних текстах, 

специфіка яких висвітлювалася під різними кутами зору багатьма 

дослідниками [1; 10; 33; 45; 60; 76; 82; 88; 103; 104; 121; 122; 127; 128; 152; 

223; 269; 310; 319; 341; 351].  

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 
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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 [9], І. М. Артамонової [14], 

Л. М. Большиянової [45], Л. В. Головіної [79; 80], C. Дженкса [376], 

Н. Є. Кащишин [145], Г. Кресса [380], Т. ван Лівена [404], Л. Л. Макарук [198], 

Л. І. Тараненко [286] та ін. [27; 31; 36; 37; 50; 51; 70; 85; 86; 88; 90]; Однак, 

незважаючи на значну кількість розвідок, присвячених масмедійній царині, 

відкритим залишається питання про  соціокультурні особливості взаємодії 

вербальних і невербальних засобів 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.  
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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; 
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− 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. 

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 [416] та близько 250 000 

вербалізаторів у American National Corpus [405]; 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 [117], О. С. Кубрякова [176], Дж. Лакофф [380], 

З. Д. Попова, Й. А. Стернін [239]), дискурсознавства (Л. Р. Безугла [26], 

Т. ван Дейк [339], Дж. Лакофф [380], О. О. Селіванова [257], 

О. Й Шейгал [306]), лінгвокультурології (І. О. Голубовська [83], 

В. А. Маслова [206], Ю. С. Степанов [278]) та мультимодальної лінгвістики 

(О. Є. Анісімова [9], І. М. Артамонова [14], Л. С. Большакова [44], 
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Г. М. Волоскович [61], М. В. Воробйова [66], М. О. Іщук [123], 

Т. О. Козлова [153]; Ґ. Кресс [379], О. В. Кулагіна [181], Л. Л. Макарук [199], 

О. В. Пойманова [235] 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 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 – 
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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 / 
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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. 

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. 
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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» (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 
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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. 
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Розділ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ БРИТАНЦІВ ТА АМЕРИКАНЦІВ 

У МАСМЕДІЙНИХ ТЕКСТАХ 

ХХ століття характеризується активним розвитком когнітивної 

лінгвістики, у центрі уваги якої знаходиться мисленнєва діяльність людини 

(когніція), структура мовної свідомості, способи репрезентації знань та 

поняття концепту. Термін «концепт» широко використовується у сучасній 

науковій літературі, проте він може інтерпретуватися по-різному. Його 

розглядають як ідеальне культурно-обумовлене уявлення людини про 

дійсність [52], як логічну категорію [282], як складне й багатошарове 

ментальне утворення [3], як квант структурованого знання [135]. Також, 

теоретичні питання когнітивної лінгвістики й особливості актуалізації 

концептів в різних лінгвокультурах стали темою лінгвістичних досліджень 

таких науковців, як А. Вежбицька [52], С. Г. Воркачов [63], 

В. Маслова [208], І. Голубовська [83; 355]. Аналіз наведених праць показав, 

що невирішеним лишається питання ціннісної концептосфери, 

вербалізованої у контексті британської та американської лінгвокультур.  

Лінгвокультурологічним дослідженням, аналізу мовних картин світу 

загалом та системі цінностей зокрема присвячено чимало праць як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яким можна виокремити таких 

дослідників як І. О. Голубовська [83], С. А. Жаботинська [117], 

О. О. Селіванова [258], В. В. Красних [173], О. С. Кубрякова [179], 

В. А. Маслова [206], Ю. С. Степанов [283], В. М. Телія [287], W. Bilsky [322], 

C. Calhoun [324], G. Lakoff [381], N. Mirzoeff [386] та інші.  

 

1.1 Роль соціокультурних цінностей у британській та 

американській лінгвокультурах та засоби їх репрезентації 

Невід’ємною складовою мовної картини світу загалом та мовної 

особистості зокрема є цінності. На думку науковців, що працюють у сфері 

культурології, лінгвокультурології чи соціолінгвістики, цінності становлять 
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серцевину культури, оскільки вони відображають колективне уявлення про 

те, що є бажаним чи небажаним у певній культурі [399, с. 446]. Підходи до 

аналізу цінностей є міждисциплінарними, оскільки вони охоплюють 

ментальну, етичну, естетичну, психологічну та ін. складові, які реалізуються 

у мовленні вербально та невербально, розглядаються як прояв культури, 

індивідуального досвіду людей та соціальних і суспільних процесів. Кожній 

культурі притаманний певний набір образів, які характеризують членів 

соціальних груп, що ними послуговуються. Однак події, вчинки, особистості, 

з якими ці образи пов’язуються, можуть бути відмінними для різних 

культур [126, c. 56].  

У системі загальнолюдських цінностей виокремлюють такі основні 

групи цінностей: вітальні, соціальні, політичні, моральні, релігійні й 

ідеологічні, художньо-естетичні, родинні, трудові [228, с. 138]. Усі ці групи 

мають певні особливості для кожної конкретної нації. Систему цінностей 

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 [130, с. 35]. Структура концепту VALUES, таким чином, може 

містити певну частину складових, які можна назвати універсальними, та 

частину складових, які є культурно маркованими. 

Втілення у мові культурних цінностей через культурні концепти дає 

змогу глибше і повніше представити картину світу носія мови. Цим питанням 

цікавляться як вітчизняні, так і зарубіжні лінгвісти, зокрема Н. Д. Арутюнова 

[17], С. Г. Воркачов [64], В. І. Карасик [132], Дж. Лакофф [381], 

В. А. Маслова [206], А. М. Приходько [246], Ю. С. Степанов [282], 

J. A. Fodor [352] та ін. [19; 20; 35; 42; 93; 178; 204; 217] 

Цінністю вважається будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має 

значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, 

заради якого вона живе. Також цінності – соціально схвалювані уявлення 
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більшості людей про те, що таке добро, справедливість, патріотизм, любов, 

дружба тощо [190, c. 576]. Цим поняттям оперують філософи для означення 

об’єктів, явищ, а також абстрактних ідей, які втілюють суспільні ідеали і 

сприймаються, завдяки цьому, як еталон належного. Цінності мають 

об’єктивний і трансцендентний характер. Вони є продуктом життєдіяльності 

соціальних груп і спільнот, людства в цілому. Історичний досвід людства 

передається та привласнюється конкретними індивідами через систему 

встановлених цінностей. У цінностях акумулюється те, що має практичну 

значимість як для певної особистості, так і для суспільства [233, c. 46]. 

Важливість цінностей різниться як для кожного окремого індивіда, так 

і для певного суспільства загалом, оскільки вони відрізняються змістом 

мотивацій, що реалізовуються через них. Цінності організовані у динамічні 

системи, тому будь-яке суспільство можна описати як певну ієрархію 

цінностей. Кожна нація має свої традиційні цінності, для яких характерні 

стабільність і певний консерватизм [302, с. 179]. Традиційні цінності 

відіграють особливу роль у житті кожного народу, оскільки вони беруть 

активну участь у формуванні того нерозчленованого осереддя, що 

притаманне кожній національній культурі, яке передає специфіку 

конкретного етносу, його ментальність, психологію, культуру [171, с. 24].  

Як стверджує Роберт Колс, виконавчий директор Міжнародного центру 

у Вашингтоні (The Washington International Center), пересічний американець 

мав би певні труднощі, відповідаючи на питання про цінності, якими живуть 

американці, оскільки вони ніколи особливо про це не замислювались [379]. 

Навіть якби і задумались, то дуже сумнівно, що вони б змогли надати чіткий 

чи вичерпний перелік таких цінностей. Однією із причин є те, що американці 

вважають кожного громадянина своєї країни унікальним, тому складно 

робити якісь узагальнення, що можуть бути релевантними для всіх. Проте 

значна кількість досліджень та спостережень дає змогу зробити певні 

висновки, та поряд із цінностями, зафіксованими у національних символах, 

що були проаналізовані нами у першому розділі нашого дослідження, 
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виокремити соціокультурні цінності, якими живе американське суспільство. 

Хоча, звичайно, цей перелік не можна вважати вичерпним. До них можемо 

включити: 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 [379; 405]. 

Мова і культура становлять взаємопов’язані складні системи, значні 

сегменти яких перетинаються, накладаються, утворюють одну неподільну 

парадигму, комплекс із властивими йому закономірностями функціонування 

[162, с. 7]. Багато етнічних символів стали інтернаціональними у зв’язку з 

глобалізацією. Водночас постає проблема діалогу культур, яка 

послуговується формулою «своє – чуже». 

У сучасних наукових розвідках значну увагу зосереджують на 

питаннях лінгвокультурної детермінації. Як відомо, серцевину культури 

складають цінності етносу та його ціннісні символічні образи, які опинилися 

в центрі уваги багатьох дослідників. Філософське осмислення ціннісних 

символів обґрунтоване у праці В. Гумбольдта, де вчений стверджує, що в 

останніх міститься істинна сутність явища [95]. Ф. Ніцше вважав, що 

«цінності є метою життя людини, предметом її міркувань та прагнень 

протягом усього життя» [226]. Пожвавлення наукового інтересу до 

лінгвістичного аналізу соціокультурних цінностей свідчить про їх 

пріоритетність та значимість. 

З огляду на це, доцільним видається сфокусувати увагу на цінностях, 

які є спільними для британської та американської лінгвокультур. Так, 

поділяємо думку Р. О. Гришкової, яка виділяє 15 типів цінностей: 

• моральні – благо (benefit), вибір (choice), вірність (loyalty), воля 

(freedom), добро (kindness), дружба (friendship), любов (love), повага (respect), 

подяка (gratitude), поміч (help), правда (truth), турбота (care); 
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• соціальні – багатство (wealthy), бізнес (business), гроші (money), дім 

(home), заробіток (earning), освіта (education), праця (work), професія (job), 

сім’я (family); 

• життєзабезпечувальні – життя (life), здоров’я (health), мир (peace), 

природа (nature), сила (power), сон (sleep), час (time); 

• естетичні – ідеал (ideal), краса (beauty), мода (fashion), молодість 

(youth), мистецтво (art); 

• особистісні – вміння (skill), знання (knowledge), поведінка (behaviour), 

талант (talent); 

• обставинні – доля (fate), удача (luck), успіх (success); 

• релігійні – Бог (God), віра (belief), рай (paradise); 

• спонукальні – бажання (wish), ціль (goal); 

• емоційні – радість (joy), щастя (happiness); 

• комунікативні – бесіда (discussion), слово (word); 

• ментальні – мудрість (wisdom), розум (mind). 

• персонізовані – жінка (woman), чоловік (man); 

• магічні – магія (magic); 

• матеріальні – речі (things); 

• політичні – законність (law) [92, c. 16]. 

Британські цінності та лінгвокультурні особливості є колоритні та 

добре відомі світовій спільноті. Незважаючи на те, що територіально Велика 

Британія поступається Сполученим Штатам Америки, її лінгвокультурні 

символьні домінанти є не менш чисельними та наповнені ціннісним змістом. 

Важливою рисою національного характеру британців вважається вміння 

підпорядковуватися і керувати. Працелюбність британців виявляється у 

високоякісній продукції, яку вони виробляють, у дисциплінованості, 

акуратності, прагненні довести розпочате до кінця. Цікавим є консерватизм 

британців, який проявляється у дотриманні давніх звичаїв (дотримання 

розпорядку дня, вимірювання відстані милями). Стриманість та 

розважливість британців слугують тими рисами, які дають змогу зробити 
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висновки щодо типу характеру пересічного представника етносу. Ці люди 

товариські. Вони вміють відмінно приховувати емоції. Але за зовнішньою 

стриманістю британця ховається емоційна чутлива натура. Від них можна 

очікувати прийняття точки зору іншої людини, якщо вона не суперечить 

їхній внутрішній установці [402, с. 6].   

Історично склалося так, що домінуючими у британській та 

американській лінгвокультурах є символи, які репрезентують ціннісну 

систему обох етносів і знаходять широке відображення серед інших культур 

світу. Фактично всі соціокультурні цінності, описані вище, знаходять своє 

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

невербальних комплексах, серед яких прапори, геральдика, національний 

одяг.  

Сучасні лінгвісти неодноразово зосереджували увагу на галузях 

невербальної семіотики: проксеміці, такесиці, кінесиці, гаптиці тощо [91; 

101; 109; 112; 114; 124; 151; 160; 175; 176; 193; 222; 225; 232; 266; 268; 270 –

 273; 276; 307–309; 320; 336; 345; 361–364]. При цьому значно менше уваги 

приділяли невербальним компонентам, які є характерними для писемного 

мовлення. 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. Зауважимо, що 

йдеться про розміщення тексту на сторінці, міжрядковий інтервал, шрифтові 

та кольорові варіації, знаки пунктуації, діакритичні знаки, цифри, 

математичні символи, різноманітні ілюстрації, карикатури, комікси, 

піктограми, логотипи, емблеми, таблиці, діаграми тощо [199, c. 50]. 

Ураховуючи це, зосередимо увагу на невербальних засобах, як провідних 

етнічних маркерах британської та американської лінгвокультур. Передусім, 

йдеться про прапори та геральдичні елементи, які знаходять своє 

відображення в масмедіа.  
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Як і кожна країна Великобританія має свій прапор, герб та гімн, які є 

основними національними символами, що мають давню історію та 

представляють країну далеко за її межами. Британський прапор, який ще 

називають “Union Jack” чи “Union Flag” є головним геральдичним символом 

етносу. Полотнище є комбінацією прапорів територій Об’єднаного 

Королівства – Англії, Ірландії та Шотландії. Кожен із цих прапорів 

символізує святого, який опікується тією чи іншою територією. Так, 

червоний хрест на білому фоні – символ святого Георгія, який є 

покровителем Англії. Прапори Шотландії та Ірландії представлені 

діагональними хрестами білого та червоного кольорів відповідно. Святий 

Адріан є покровителем Шотландії, святий Патрік – покровителем Ірландії 

[402, с. 19].  

 

 

Рис.1.1 [465] 

 

До офіційних гербів Об’єднаного Королівства віднесемо: англійські 

золоті леви (леопарди) на червоному фоні (з’явилися ще за часів Річарда 

Левине Серце в кінці 12 століття), шотландський червоний лев на золотому 

фоні (був присутній на гербах усіх королів Шотландії), герб Північної 

Ірландії − золота арфа на синьому фоні (геральдичний знак Ірландії з 13 ст.) і 

королівський знак Уельсу – щит, обрамлений зеленою стрічкою, на якому 

зображені чотири леви з блакитними кігтями та язиком [72]. Червоний фон 

англійського герба (рис. 1.2) був потужним символом англійського трону за 

часів хрестових походів. У червоному кольорі закодовані всі виклики та 
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небезпеки того часу. Три золотих леви символізують владу та могутність 

корони.  

 

 

Рис. 1.2 [465] 

 

Герб Об’єднаного Королівства, що вважається офіційним гербом 

британського монарха, включає в себе елементи гербів Англії, Шотландії та 

Ірландії. Він складається з наступних елементів: коронованого лева та 

єдинорога на ланцюгу, які символізують Шотландію. Єдиноріг вважався 

дуже небезпечним звіром, що може свідчити про можливу небезпеку для 

цілісності Об’єднаного Королівства. Cлід зазначити, що у шотландському 

варіанті герба корона знаходиться на голові єдинорога, що теж акцентує на 

потенційних ризиках для кряїни (рис. 1.3). 

 

 

Рис. 1.3 [465] 

 

Троянда, трилисник та чортополох символізують Англію, Ірландію та 

Шотландію відповідно. Останні три елементи британського герба 

заслуговують особливої уваги (рис. 1.4). Троянда посіла своє чільне місце 

https://www.anglotopia.net/british-identity/exploring-uk-symbology/
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після столітньої Війни Червоної та Білої Троянд, і символізує перемогу 

королівської династії Тюдорів над династією Йорків та Ланкастерів. 

Чортополох є національною квіткою Шотландії і символізує готовність 

шотландців захищати свою землю. Трилисник в ірландській лінгвокультурі є 

символом святої Трійці, його три листочки символізують єдине Божество: 

Отця, Сина і Святого Духа [72, с. 55]. 

 

 

Рис. 1.4 [527] 

 

Оскільки Велика Британія є монархією, то окрему сторінку в культурі 

нації наповнюють ціннісні орієнтири, пов’язані з королівською родиною, яка 

є одним із головних символів країни та має багату історію. Побут 

британської королівської родини прихований від сторонніх очей і оповитий 

загадками та стереотипами. Життя всіх членів королівської родини є 

протокольним, вони завжди повинні бути готовими як до запланованих 

подій, так і до непередбачуваних обставин. Правила є обов’язковими для 

всіх, юних принців і принцес вони теж стосуються. Так, для прикладу, згідно 

королівського протоколу, після звістки про смерть близького чи далекого 

родича монархам заборонено з’являтися на публіці у звичайному, не 

жалобному, одязі. Тому в будь-яку, навіть найкоротшу мандрівку вони 

беруть із собою жалобний одяг. Королівська малеча мандрує у повній 

готовності, як і всі дорослі члени родини [72, с. 134]. 

Цікавим є правило, що стосується сімейних подорожей. Члени 

королівської родини не повинні подорожувати разом на борту одного 

транспортного засобу. Усе для того, щоб у разі трагедії британська корона не 

http://projectbritain.com/flowers.html
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залишилась без спадкоємця. Звичайна мандрівка королеви Великої Британії, 

на думку пересічного британця, американця чи українця, є справжнім 

викликом, що пов’язане із досить оригінальним способом підготовки до 

кожної з них. Її Величність подорожує з особистим лікарем, який відповідає 

за набір екстреної медичної допомоги. А також обов’язково королева бере з 

собою дефібрилятор і кров для переливання [72, с. 131]. 

Важливим елементом невербального спілкування монархів є аксесуари. 

Майже на усіх фото королева постає із сумочкою. Такий аксесуар потрібен її 

Величності, щоб передавати таємні сигнали своєму супроводу. Якщо 

Єлизавета ІІ перевісить сумочку з лівої руки на праву – супровід зрозуміє, що 

вона готова завершити розмову. Якщо ж вона поставить сумочку на підлогу, 

це сигнал, що королеву потрібно мерщій рятувати від співрозмовника. Коли 

під час вечері королева ставить сумочку на стіл, це означає, що її Величність 

хоче завершити захід упродовж найближчих п’яти хвилин. [72, с. 134]. 

Королівська родина має також багато дивакуватих прийомів та трюків, 

призначення яких важко зрозуміти «неголубокровним» представникам як 

британського, так і інших етносів. У білій вітальні Букінгемського палацу 

один із кутів приміщення прикрашений величезними дзеркалами. На 

вечірках хтось із персоналу стоїть біля них, чекаючи на сигнал. Тоді 

відповідальна людина  натискає спеціальну кнопку, що відкриває дзеркальні 

двері, за якими ховаються представники королівської родини. Це їхній 

улюблений спосіб ефектної появи на вечірці. [72, ст. 142]. 

Побутує стереотипне уявлення, що Єлизавета є королевою Англії. 

Насправді вона є монархинею всього Об’єднаного Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії. Її Величності підвладні також Австралія, 

Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Барбадос, Беліз, Гренада, Канада, Нова 

Зеландія, Папуа Нова Гвінея, Сент-Вінсент і Гренадини, Сент-Кітс і Невіс, 

Сент-Люсія, Соломонові острови, Тувалу та Ямайка [72, c.89]. 

Окрім офіційних, є й інші символи Об’єднаного Королівства, які 

допомагають світові пізнати та зрозуміти самобутню британську націю. 



32 

Віднесемо до них англійський стиль в одязі та спілкуванні, шотландські 

кілти, британські авіалінії, історичні та міфічні постаті: Робін Гуд, король 

Артур, Вінстон Черчилль, принцеса Діана (Robin Hood, King Arthur, Winston 

Churchill, Princess Diana); пам’ятники і будівлі: Тауерський міст, 

Вестмінстерське абатство, пам'ятник Вальтеру Скотту, Единбурзький замок 

(Tower Bridge, Westminster Abbey, The Scott Monument, Edinburg Castle); види 

спорту: гольф та регбі (golf, rugby); англійський чай, волинки [376, с. 50] 

Також, слід згадати про Британію (Britannia) та Джона Булла (John 

Bull), які яскраво представляють британську культуру. Британія − молода 

жінка в корінфському шоломі з гербовим щитом та палицею Посейдона в 

руці, яка сидить або пливе у морських хвилях, стала образом-символом 

країни в період правління Королеви Єлизавети І. Популярність Британія 

завоювала після того, як з’явилася на багатьох банкнотах та монетах 

[72, с. 3]. 

Джон Булл (John Bull) – персонаж памфлету «Історія Джона Булла», 

створений англійським публіцистом Джоном Арбетнотом у 1727 р. Автор 

зобразив його червонолицим низькорослим товстуном із хитрою 

фізіономією, з неодмінними бакенбардами, в червоному сюртуку, білих 

штанах і короткому циліндрі. Персонаж був створений, щоб персоніфікувати 

Великобританію, чим пояснюємо й той факт, що одяг Булла на зображеннях 

завжди витриманий у кольорах британського прапора [72, с. 4] 

Одним із найвидатніших пам’ятників Лондона, відомих усьому світові, 

є Біг Бен. Він височіє над містом більше 150 років та символізує 

непохитність Британської імперії. Сама вежа тривалий час не мала офіційної 

назви. Біг Бен – це назва найбільшого дзвону вежі, який, за однією з версій, 

був названий на честь Бенджаміна Холла – чоловіка, який відповідав за 

будівництво вежі. З моменту свого заснування на вежі був розміщений один 

із найбільших годинників у світі, який і сьогодні вважається найточнішим 

[72, с. 12] 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
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Ще одним британським етнічним символом є Скунський камінь (Stone 

of Scone, Stone of Destiny) − священна реліквія Шотландії, яка має неосяжну 

історію. Легендам про цей камінь понад 3000 років. Упродовж століть, 

сидячи на камені, були короновані усі шотландські та англійські монархи. 

Скунський камінь відомий у світі також під назвами Камінь Долі, Подушка 

Якова, Коронаційний камінь. Священна реліквія Шотландії сьогодні 

вмонтована у стіну замку Бларні, що знаходиться у селищі Бларні неподалік 

від Корка. Згідно з легендою, людина, яка поцілує камінь, отримує дар 

красномовства [72, с. 19] 

США – це також унікальна країна з унікальним менталітетом, яка має 

свої культурні осередки, ціннісні орієнтири, національні символи, етнічні 

домінанти. Американський лінгвокультурний простір привертає увагу 

дослідників частіше, ніж лінгвокультури інших країн через потужний 

лінгвальний та культурологічний потенціал, який прослідковуємо у символах 

американського етносу та стереотипних уявленнях про американців, які 

побутують у сучасному світі.  

Вартими детальнішого опису, на нашу думку, є геральдичні елементи 

американського етносу та інші етнокультурні пам’ятки. Звернемо увагу на 

ключові невербальні засоби, які віддзеркалюють ціннісні домінанти 

американців. Американський прапор, відомий під назвою “Stars and Stripes”, 

відображає історичне становлення США як держави. Сьогоднішня версія 

прапора – це прямокутне полотнище, на якому 13 горизонтальних червоно-

білих смуг та 50 зірочок на синьому фоні у лівому верхньому куті 

полотнища. Неофіційною назвою прапора є “The Old Glory”. Американський 

прапор трансформувався 26 разів, що пояснюємо динамічними змінами у всіх 

сферах життя країни та етносу [327, с. 125]. Він уособлює «різношерсте» 

американське суспільство і, разом з тим, є свідченням його єдності, 

патріотизму, любові та спільних цілей (рис. 1.5). 



34 

 

Рис. 1.4 [500] 

 

Прикметно, що як американський, так і британський стяги витримані в 

червоно-біло-синій кольоровій гамі. Такі кольори викликають у 

англомовному суспільстві сталі асоціації. Так, символізм червоного кольору 

охоплює широкий спектр асоціацій − від попередження про небезпеку до 

вияву романтичних почуттів. Червоний колір асоціюється зі стійкістю та 

відвагою. Усталеною традицією є простеляти червоний килим перед особами 

королівської родини та державними діячами на знак їх вітання та пошани. 

Синій колір є улюбленим як для американців, так і для британців. Уніформи 

моряків та поліцейських виконані в темно синіх тонах. У британській 

лінгвокультурі він набув потужного конотативного навантаження, оскільки 

пов’язаний із багатьма фактами повсякденного життя і символізує пильність, 

наполегливість та справедливість. Окрім того, що це колір консервативної 

партії Об’єднаного Королівства, терміном blue-collar називають цілий 

соціальний прошарок робітників. Синій колір символізує «холодність», 

стриманість, витримку темпераменту британців, через що вони можуть 

видаватися трохи пихатими та манірними. Однак їхнє почуття гумору та 

любов до абсурдного дещо врівноважують цю холодність. Синій асоціюється 

з інакшістю. Так, про особу королівської родини часто кажуть blue-blooded, 

що підкреслює їхню відмінність і перевагу над тими, в чиїх венах тече 

червона кров. Білий у американській та британській лінгвокультурах 

асоціюється з чистотою, невинністю та моральною святістю. Соціальний 

прошарок офісних працівників має неофіційну назву white-collar, що 

підкреслює специфіку їхньої роботи, акцентує на відсутності фізичної праці.  

https://www.legendsofamerica.com/united-states-symbols/
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Велика печатка США (The Great Seal) є ціннісним національним 

символом американців, який має потужне конотативне значення. На ній 

зображений орлан, який в одному кігті тримає 13 оливкових гілочок, а в 

іншому 13 стріл. Сам птах символізує могутність, міць та славу США. 

Кількість стріл у пазурах в орлана та кількість листочків на оливковій гілці 

дорівнює кількості американських колоній. Оливкова гілка та стріли 

символізують силу миру та війни, яка повністю знаходиться у 

підпорядкуванні Конгресу. Сузір’я символізує американську державу, яка є 

впливовою та могутньою на світовій арені. Щиток на грудях орлана означає, 

що Сполучені Штати Америки повинні культивувати у своїй культурі 

фундаментальні моральні принципи, свідомо і чесно прагнути духовно-

моральної досконалості [327, с. 124]. Зазначений геральдичний елемент 

свідчить про прагнення країни до мирного життя для своїх громадян і для 

всього світу, але, водночас, і готовність взятися за зброю в будь-який момент, 

якщо потрібно буде захищати національні інтереси. 

 

 

Рис. 1.5 [500] 

 

Разом з тим, з’являються й історичні варіації. Так, на рисунку 1.6 ми 

бачимо орлана, який у кігтях тримає вже не оливкові гілки та стріли, а гроші. 

Що свідчить про те, що в різні часи перед суспільством постають різні 

виклики. 

https://www.legendsofamerica.com/united-states-symbols/
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Рис.1.6 [545] 

 

Дзвін Свободи (Liberty Bell) є головним символом американської 

боротьби за незалежність від Великої Британії. Двін знаходиться у 

спеціально збудованому павільйоні, що є частиною Національного 

історичного парку Незалежності у Філадельфії. Напис на дзвоні: “Proclaim 

liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof” (Leviticus 25:10) 

щоразу нагадує як американцям, так і іноземним туристам про важкі часи 

становлення незалежності США та про свободу, яка завжди була і 

залишається ключовим сегментом «американської мрії» та домінантою 

лінгвокультури. Вперше дзвін лунав через чотири дні після прийняття 

Декларації про незалежність 8 липня 1776 року, під час першого публічного 

читання документа. У тріщині, яка з'явилася на дзвоні ще під час його 

тестування, вбачають особливий символізм. Спочатку дзвін вирішили 

переробити і відлити вдруге з того ж матеріалу, однак він знову тріснув під 

час похорону головного судді Джона Маршалла. Тріщина збільшилася знову 

у 1839, після того, як дзвонили, сповіщаючи про відміну смертної кари. 

Сьогодні тріщина є невід’ємним елементом дзвону і підсилює його 

символічний потенціал [327, с. 89]. 

Дзвін свободи красномовно символізує боротьбу американців проти 

рабства (рис. 1.7). З одного боку дзвону є біблійна цитата: “Proclaim 

LIBERTY throughout all the land unto all the inhabitants thereof”.  

https://steemit.com/bitcoin/@splus/the-economist-get-ready-for-a-world-currency
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Рис.1.7 [500] 

Цікаво зауважити, що політичний символізм також є ціннісно 

маркованим. Так, для прикладу, розглянемо логотипи основних британських 

й американських партій та проаналізуємо їх значення. 

 

Рис. 1.8 [584] 

 

Червона троянда ще за часів Ланкастерів оскаржувала право на 

англійський трон у амбітних Йорків. Схожу роль вона виконує і сьогодні, 

слугуючи символом лейбористської партії Великої Британії, яка з 2010 року 

перебуває в опозиції до монархії. 

 

 

Рис. 1.9 [480] 

Символами Американської Республіканської та Демократичної партій є 

слон та віслюк відповідно (рис. 1.9). Історики зазначають, що вперше 

прізвисько «віслюк» отримав ще кандидат у президенти від демократичної 

партії Ендрю Джексон за популістські лозунги та гасла. Однак він трактував 

https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Party_(UK)#Symbols
https://www.dreamstime.com/stock-photos-usa-political-symbols-image12884023
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його як символ впертості та зробив його своєю персональною емблемою. 

Республіканці ж підписували малюнок не словом “donkey”, а “jackass”, що в 

перекладі з американського сленгу означає людину невеликого розуму. 

Слона в американську політику «привів» карикатурист Томас Нест 

після того, як демократи вперше отримали більшість голосів у палаті 

представників конгресу США. Затятий республіканець Нест висміяв у 

карикатурі своїх однопартійців, зобразивши їх у вигляді слона, який 

потрапив у пастку, рятуючись від осла у левовій шкурі. Нест у своїх 

карикатурах часто використовував обидва символи, що надає їм 

загальнонаціонального статусу. Сьогодні «прізвиська» втратили свій 

первинний історичний контекст і стали емблемами правлячих партій 

Америки. Республіканську партію здавна підтримує бізнес, релігійні 

організації та сільське населення США, а демократичний шлях розвитку 

обирає робітничий клас американців та етнічні меншини. 

Історія створення знаменитої Статуї Свободи (Statue of Liberty), яка 

символізує перемогу свободи, зародилася у Франції. Історичним місцем для 

зведення монументу став невеликий урядовий острівець Бедлоу, відомий як 

острів Свободи (Liberty Island). Спочатку Статуя Свободи повинна була 

слугувати маяком, але змонтовані у факелі лампи виявилися дуже слабкими і 

практичного застосування скульптура так і не отримала. Натомість Статуя 

Свободи стала символом «американської мрії» та асоціюється з демократією 

та справедливістю. Вона височіє як «німе нагадування» про часи рабства, 

торгівлі людьми та про те, що не всі переселенці свідомо та з доброї волі 

обрали Америку своєю батьківщиною. Предки багатьох сьогоднішніх 

американців потрапили в країну закованими в кайдани [237, с. 86].  

Дядько Сем (Uncle Sam) є найколоритнішим та найвпливовішим 

американцем, авторитет якого з часом лише міцніє. Він уособлює США в 

часи британсько-американської війни в 1812 році. Етимологію виникнення 

образу прослідкувати важко. Згідно даних американського фольклору 

прообразом Дядька Сема був м’ясник Семюель Вілсон, який постачав 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8E%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD
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продукти на Нью-Йоркську військову базу Трой. Вілсон маркував бочки з 

яловичиною абревіатурою “U.S.”, маючи на увазі Сполучені Штати, а 

солдати жартома говорили, що їх підтримує провізією Дядько Сем. Доброго 

американського дядечка зображають високою літньою людиною з тонкими 

рішучими рисами обличчя, із старомодною борідкою. Його одяг витриманий 

в національному стилі: циліндр, фрак та панталони в кольоровій гамі прапора 

Сполучених Штатів. Сьогодні Дядько Сем постає на картинках, фото та 

карикатурах у сучасному одязі і з сучасною стрижкою, однак знаменитий 

циліндр залишається незмінним атрибутом. Зазвичай персонаж Дядько Сем є 

здебільшого карикатурним, сатиричним, але постійно використовується для 

патріотичної пропаганди. Сьогодні світ сприймає цей образ як синонім самої 

Америки. 

Більшість людей, які народилися в другій половині ХХ століття 

сприймають англійську мову та американську культуру через серіали, 

романи, комікси, які демонструють відмінну рису американців − всі 

проблеми вирішувати з гумором, як це роблять герої американських романів, 

фільмів, серіалів. Американські реалії постають перед іноземцями у 

плакатах, вітальних листівках, наліпках, коміксах, картинках, графіті, у 

футболках та светрах із англомовними написами. До яскравих символів США 

віднесемо джинси, джаз, рок-н-рол, скейтборди, ролики, кока-колу, фаст-фуд, 

історичні пам'ятники та будівлі, героїв фільмів та книг (jeans, jazz, rock-n roll, 

skateboards, roller blades, coca-cola, fast food, historical monuments and 

buildings, film and book heroes). Так, якщо більшість людей не зможе дати 

відповідь на питання, хто є прем’єр-міністром Данії, то вони не помиляться, 

відповідаючи, хто такий Міккі Маус, дядько Сем, ковбой (Mickey Mouse, 

Uncle Sam, cowboy); впевнено нададуть інформацію про статую Свободи, міст 

Голден Гейт, Нью-Йоркські панорами (the Statue of Liberty, the Golden Gate 

Bridge, New York city skyline).  

Оскільки величезна кількість символів, образів, констант є відомими та 

звичними для інших лінгвокультур, іноді неможливо відокремити реалії від 
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стереотипів. Вичерпне узагальнення інформації щодо символів 

американської лінгвокультури навряд чи можливе, оскільки їх спектр досить 

широкий і усі вони є значимими ціннісними домінантами. Ці символи 

пройшли довгий шлях становлення в американській лінгвокультурі, 

сприяючи становленню американської мрії. Вони не лише не втратили свого 

ціннісного потенціалу, але й набули додаткових значень та інтерпретацій. 

Такі типові персонажі американських оповідань та коміксів як Супермен, 

Капітан Америка, Бетмен, Блейд, Людина-павук, Людина Ікс, Сміливець, 

Халк, Каратель (Superman, Capitan America, Batman, Blade, Spiderman, the X-

Men, Daredevil, Hulk, the Punisher) уособлюють проблеми американського 

суспільства, віддзеркалюють умови становлення етносу і є джерелом 

натхнення та патріотизму для пересічних американців.  

Як бачимо, американські мовні та культурні реалії є, з одного боку, 

автентичними національними символами, а з іншого – сталими 

лінгвокультурними компонентами світового значення завдяки своїй 

динамічній природі. Вони асимілювалися у світовій лінгвокультурі і широко 

використовуються у позаамериканському повсякденному житті.  

Америку важко осягнути не лише образно, але й територіально. Щоб 

перетнути країну, потрібно змінити 4 часові пояси. Цим пояснюємо той факт, 

що в межах американського етносу немає ні мовної, ні культурної 

однорідності, через що багато як лінгвістичних, так і лінгвокультурологічних 

питань лишаються відкритими. Оскільки країну дійсно розбудовували та 

розвивали не одне покоління іммігрантів з різних країн світу, США 

справедливо називають нацією іммігрантів. Америка поважає їхні культурні 

традиції, етнічні стереотипи, національні домінанти, рахується з расовими, 

релігійними та мовними особливостями свого населення. Такий демократизм 

є причиною відсутності в країні державної мови та релігійної єдності. 

Більшість іммігрантів прибули з Європи, однак в останні десятиліття 

спостерігаємо зміщення територіального вектору до країн Латинської 

Америки та Азії. Безперечно, що кожен з переселенців зробив свій внесок у 



41 

розвиток та становлення «типових» американських особливостей, з-поміж 

яких основними вважають відкритість, готовність ризикувати та бажання 

пізнавати нове з оптимізмом та посмішкою.  

Якщо порівнювати британський та американський етноси, то вони 

послуговуються схожими цінностями, однак одне й те саме поняття має різні 

форми вираження в мовленні. Ціннісними символами, які визначають 

національний характер як британців, так і американців, вважають 

Батьківщину, рідну країну, її геральдику, звичаї, традиції, історичні події, 

через які виражаються британський консерватизм і прагнення до 

стабільності, та американський індивідуалізм і прагматизм. Англія, як країна 

з давньою історією та унікальними традиціями, й досі зберігає безліч давніх 

церемоній на офіційному рівні. Прагнення стабільності в британському 

характері, на думку вчених, виникає як реакція на британські природно-

кліматичні умови, які є мінливими та непередбачуваними. Для порівняння 

слід зауважити, що американці динамічніші у своїх поглядах і на дім, і на 

традиції, що пояснюємо їх умінням абсорбувати у свою культуру культурні 

цінності різних народів. 

Мовлячи про британський та американський мовленнєві етикети, 

можемо зробити висновок, що в основі британської англомовної комунікації 

лежить ввічливість та ритуалізованість, а в основі американської – 

природність. Британський стиль спілкування характеризується прагненням 

«зберегти обличчя», дистанціюватися від співрозмовника. Поняття 

ввічливості ототожнюється у цій культурі з поняттям збереження особистого 

простору. Для американців поняття ввічливості трансформувалося в бік 

«спрощення». Однак, говорячи про обидва етноси, маємо зауважити, що їхня 

система цінностей схожа. Це пояснюється тим, що американська культура 

розвивалася на англосаксонській основі. Британські переселенці, які прибули 

до Північної Америки на початку XVII cт., поширювали не лише мову, але й 

систему цінностей, які згодом акумулювалися. Самі американці говорять про 

свою культуру, як про казан, в якому поєдналися культури різних етносів 
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[343]. Цікавим є той факт, що американці, безперервно приймаючи 

іммігрантів, поповнюють свою культуру новими елементами, і позиціонують 

це як демократичні ідеї своєї країни. До традиційних характеристик 

американської нації віднесемо індивідуалізм і здоровий глузд, прагматизм і 

підприємництво, раціоналізм і матеріалізм, динамізм і конформізм, 

егалітаризм і демократизм. Американський індивідуалізм полягає у 

прагненні розраховувати на свої сили та можливості, і є дотичним до 

ціннісного британського поняття privacy. Ця провідна риса американського 

характеру лежить в основі інших особливостей нації. Становище в 

суспільстві, соціальне походження, матеріальний стан є ціннісними 

орієнтирами обох етносів. Однак порівняно із Америкою, де панує культ 

грошей, британці пропагують історичне минуле своєї країни.  

Отже, як бачимо, лінгвокультурний простір британського та 

американського етносів має як спільні так і відмінні ознаки. Функціонування 

невербальних компонентів, що диференціюють означені етноси, свідчить, що 

кожен із них має усталені традиції, норми, принципи, національну символіку. 

Однак, це не заважає їм інтегрувати елементи, що є притаманними для інших 

етнічних груп, що свідчить про їх динамічний характер. Не виключеним є 

також і те, що згодом частина з невербальних складників, які сьогодні мають 

статус національно маркованих, змінять його на універсальний, оскільки 

схильні до міжкультурної асиміляції. Не зважаючи на те, що обидва етноси 

прагнуть до самобутньої культурної самоідентифікації, вони не виключають 

можливостей запозичувати елементи інших культур як у вербальному, так і 

невербальному вимірах, демонструючи таким чином неупередженість, 

гнучкість, прихильність до інших лінгвокультур. 

Урахування країнознавчого та культурологічного аспектів під час 

інтеракції сприяє запобіганню упередження та коректному дешифруванню 

стереотипної інформації. Так, науково обґрунтовано та доведено, що дві 

національні культури не можуть бути повністю ідентичними. Кожна інтегрує 

подібні (інтернаціональні) та відмінні (національні) лінгвальні та 
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екстралінгвальні компоненти [65, с.12]. Функціонування національно-

маркованих невербальних елементів у масмедійних текстах покликане 

репрезентувати етнічні фонові знання та забезпечити успішну міжкультурну 

комунікацію, оскільки одиниці немовної природи є яскравим уособленням 

реалій та цінностей як окремих народностей, так і усіх загалом, і їх можна 

вважати універсальними у світовому масштабі.  

Ціннісні символи супроводжують британців та американців 

споконвіку. Вони зумовлені способом життя, природним середовищем, 

культурою. Комунікативна спрямованість символу здобуває неоднозначну 

інтерпретацію на національному ґрунті. Проаналізований корпус свідчить 

про необмежені можливості його інтерпретації. У номенклатурі наших 

невербальних засобів переважають екстралінгвальні тексти з валоративними 

імпліцитними складниками. Як бачимо, під споконвічно британськими та 

американськими невербальними символами закодовано чимало інформації. 

Часто вони також є контекстуально залежними і можуть змінювати значення 

залежно від тематичної спрямованості масмедійного тексту. 

Аналізуючи невербальні складові, які супроводжують сучасні 

англомовні масмедійні тексти, зазначимо, що при декодуванні інформації 

таких текстів важливими є фонові знання адресата про культурні та ціннісні 

етнічні домінанти. Для правильного та повного розуміння останніх такі 

знання є вкрай необхідними як для адресанта, так і для адресата.    

 

1.2 Соціокультурні цінності британців та американців крізь призму 

концепту “VALUES” 

Завданням лінгвістики є виявлення концептів, які складають ключові 

цінності певної культури. На думку Ю. С. Степанова концепти, по-перше, 

реальні, а, по-друге, по-різному реальні для різних людей, в різні епохи і в 

своїх різних модусах або іпостасях. Концепт – це ніби згусток культури у 

свідомості людини; те, в якому вигляді культура входить у ментальний світ 

людини. А з іншого боку – це те, за посередництвом чого людина – не 
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„творець культурних цінностей” – сама входить в культуру, а в деяких 

випадках і впливає на неї. [282, с. 78]  

В когнітивній семантиці диференціюють універсальні та специфічні 

концепти. А. М. Приходько трактує універсальні концепти як такі, що мають 

загальнолюдську значимість і характеризуються наднаціональністю, а 

специфічні концепти пов’язує із певною (суб)культурою – соціальною, 

етнічною, професійною, конфесіальною. Аналізуючи термін 

“універсальність” учений припускає, що відповідні концепти викликають у 

всіх лінгвокультурах переживання однакових емоцій, утворення однакових 

образів та оцінок. Проте кожен із них є національно-специфічним і 

формується в різних культурах по-різному, а їхній основний зміст вбирає в 

себе національний колорит. Це пояснюється тим, що носії тієї чи іншої 

лінгвокультури утворюють “національну палітру” відтінків навколо кожного 

окремого концепту з урахуванням почуттєвого, історичного, соціального 

досвіду нації [246]. Аналізуючи лінгвокультурну специфіку концептів, можна 

вести мову про їхню універсальність, з одного боку, та специфічність – з 

іншого.  

Структура концепту є динамічною категорією. Це можна пояснити 

мінливістю зовнішнього світу людини та внутрішньої системи цінностей. 

Концепт не може бути статичним, оскільки його зміст постійно насичується, 

а обсяг збільшується за рахунок нових ознак, які з’являються, в той час як 

певні старі ознаки стають архаїчними, неактуальними і поступово зникають 

[241, с. 40]. Тому, услід за З. Поповою та Й. Стерніним, вважаємо, що будь-

який синхронний опис концепту завжди буде описом його структури і змісту 

на конкретному історичному етапі і не може бути екстрапольованим на 

якийсь тривалий період існування суспільної свідомості [241, с. 164]. 

Оскільки аналіз вербалізації концепту здійснюється на матеріалах 

масмедійних текстів у межах певної лінгвокультури, то можемо 

стверджувати, що як вербальна, так і невербальна актуалізація концепту має 

певні національні, а отже, й культурні особливості. 
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Аналіз структури та змісту концепту не може обмежуватися лише 

описом лексикографічних дефініцій та колокацій. До структури концепту 

включають також номінації, які виокремлюють шляхом проведення 

експериментів – передусім асоціативних, для виявлення лексем-асоціатів, що 

можуть бути включені до ядра чи периферії номінативного поля, залежно від 

частотності вживання. 

Концепт, услід за З. Д. Поповою та Й. А Стерніним, розуміємо як 

одиницю, що є квантом структурованого знання [240, с. 19]. Сукупність 

мовних засобів, які репрезентують концепт у певний період розвитку 

суспільства, З. Д. Попова та Й. А. Стернін називають номінативним полем 

концепту. Номінативне поле має комплексний характер та є впорядкованою 

сукупністю номінативних одиниць [41, с. 66–68].  

Номінативне поле включає одиниці всіх частин мови, воно принципово 

неоднорідне, оскільки містить як прямі номінації самого концепту 

безпосередньо (ядро номінативного поля), так і номінації окремих когнітивних 

ознак концепту, які розкривають зміст концепту та ставлення до нього в 

різних комунікативних ситуаціях (периферія номінативного поля) [130, с. 

38].  

Вербалізаторами концептів називають лексеми, за допомогою яких 

концепти об’єктивуються у мові. Структура номінативного поля концепту 

може бути представлена у вигляді ядра й периферії. До ядра входить 

словесне значення певної лексеми, представлене гіперсемою/гіперсемами – 

семантичним компонентом вищого порядку, що організовує навколо себе 

розгортання семантичного поля. Центр поля складається з одиниць, що мають 

інтегральне, спільне з ядром диференційне значення. Периферія включає 

найбільш віддалені від ядра одиниці, спільне родове значення яких належить 

до потенційної, імовірнісної семантики [298, с. 15]. За частотністю 

використання певних ознак виділяють ближню й віддалену периферію.  

Уявлення про номінативне поле концепту полягає у встановленні та описі 

сукупності мовних засобів, які визначають концепт і його окремі ознаки. 
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Ядро номінативного поля встановлюється через синонімічне розширення 

ключової лексеми та через аналіз контекстів, у яких трапляється 

досліджуваний концепт. Периферійні компоненти номінативного поля 

концепту встановлюються різними способами. У процесі аналізу текстів 

зазвичай враховуються номінації різновидів денотативної складової концепту 

та його окремих ознак . Одним із таких способів є розкриття сполучуваності 

лексем, які об’єктивують концепт у мові, що дає можливість виявити певні 

складники концепту. Із різноманітних прикладів сполучуваності лексем, що 

входять до ядра номінативного поля, із дієсловами чи прикметниками, можна 

вивести численні когнітивні ознаки, які характеризують концепт. Усі ці 

когнітивні ознаки включаються в опис концепту, а частотність їх уживання в 

різних текстах фіксується для виявлення найяскравіших, найбільш 

комунікативно релевантних [130, ст. 38].  

Вербалізація концепту VALUES у британській та американській 

лінгвокультурах має певні культурні відмінності, спричинені історичними, 

соціальними та економічними факторами. Особливості вербалізації концепту 

VALUES проаналізовано на матеріалі британських та американських 

масмедійних текстів.  

Для встановлення ядра номінативного поля концепту VALUES у 

британських масмедійних текстах видається доцільним враховувати 

тлумачення ключової лексеми, а також лексем, які пов’язані з нею, у таких 

словниках та тезаурусах як Cambridge International Dictionary of English, 

Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners, Collins English 

Dictionary Complete & Unabridged, Longman Dictionary of Contemporary 

English, Macmillan Dictionary and Thesaurus, Oxford Advanced Learners 

Dictionary, Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English [409; 410; 

418; 421; 422; 423; 424]. 

Аналіз словникових дефініцій свідчить, що таке тлумачення ключової 

лексеми є релевантними для нашого дослідження: [plural] your principles 

about what is right and wrong, or your ideas about what is important in life; the 
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principles and beliefs that influence the behavior and way of life of a particular 

group or community [409; 410; 418; 421; 422; 423; 424]. 

Синонімічне розширення ключової лексеми у британських словниках 

та тезаурусах подається переважно як набір синонімів до колокацій, а не 

окремо до лексеми, а саме: set of values – set of beliefs, family values – virtue, 

decency, propriety, modesty, goodness, respectability, honour, purity, integrity. 

Синонімічним розширенням власне ключової лексеми є такі одиниці: 

friendliness, public value, social value, validity. Усі наведені одиниці, разом із 

ключовою лексемою value(s), можемо віднести до ядра концепту VALUES у 

британських масмедійних текстах, якщо це буде підтверджено частотністю 

вживання.  

Колокації з ключовою лексемою у британських тезаурусах 

представлені такими одиницями: family values, Christian/Western/Islamic 

values, traditional cultural values, set of values, common/universal/shared values. 

Вартим уваги є той факт, що у британських словниках і тезаурусах, на 

відміну від американських, колокації family values надається особлива увага, 

оскільки вона має окреме тлумачення – an expression meaning the belief that 

the family is very important, used especially by politicians [422]. Це підкреслює 

як позитивну конотацію цього виразу і його важливість для британського 

суспільства, так і негативну, оскільки згадка про політиків передбачає 

розуміння маніпулятивності їхнього мовлення. Дослідження системи 

цінностей британського суспільства, в тому числі й ті, що базуються на 

результатах проведених експериментів, дають змогу виокремити певний 

перелік цінностей (який не може вважатися вичерпним), якими живуть 

сучасні британці, а саме: Tolerance, Honesty, Freedom, Justice, The 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 [302, с. 180]. 
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Для встановлення ядра номінативного поля концепту VALUES в 

американських масмедійних текстах вважаємо доцільним врахувати 

тлумачення ключової лексеми, а також лексем, які пов’язані з нею, у таких 

словниках та тезаурусах як Longman Handy Learner’s Dictionary of American 

English, Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary, Merriam-Webster’s Online 

Thesaurus, Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Roget’s 21
st
 Century 

Thesaurus, the American Heritage Dictionary of the English Language, Webster’s 

New Thesaurus, Webster’s New World Dictionary of American English, Webster’s 

New World Thesaurus, Webster’s Revised Unabridged Dictionary, Webster’s 

Third New International Dictionary of the English Language Unabridged, Webster 

Universal Dictionary [407; 411; 412; 413; 414; 415;416; 419;420;423; 

425;426;427]. 

Аналіз словникових дефініцій дає змогу стверджувати, що 

тлумаченнями ключової лексеми value(s), які релевантними для нашого 

дослідження, є такі: a strongly held belief about what is valuable, important or 

acceptable – usually plural; something (such as a principle or quality) intrinsically 

valuable or desirable; a quality that gives something special worth [407; 411; 412; 

413; 414; 415;416; 419;420;423; 425;426;427]. 

Аналіз лексикографічних джерел дає змогу виокремити синонімічне 

розширення ключової лексеми та одиниць, пов’язаних з нею. Йдеться про 

такі лексеми як cardinal virtues, distinctions, excellencies, graces, merits, virtues, 

advantage, edge, plus, superiority. Усі наведені одиниці, разом із ключовою 

лексемою value(s), можемо віднести до ядра концепту VALUES в 

американських масмедійних текстах, якщо це буде підтверджено частотністю 

вживання. Найчастотнішими колокаціями, які запропоновано у словниках, є 

cultural/moral/religious values, traditional/conservative/liberal values, values of 

freedom/justice, etc.  

Особливої уваги в контексті цінностей заслуговує честь як 

лінгвокультурна константа, що є невід’ємною складовою кожної культури. 

Однак її сприйняття різними соціальними групами кожної окремо взятої 
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культури − відмінне. Інтерпретація понять та морально-ціннісних категорій у 

мові залежить від низки чинників, серед яких культурологічні відіграють 

провідну роль.  

У словнику соціальної знаходимо таке визначення: честь – форма 

самоповаги особистості, звернена в соціально-моральну цінність. В рамках 

культурно-історичного підходу честь – це продукт інтеріоризації соціального 

статусу. В рабовласницькому та феодальному суспільствах честь відігравала 

важливу роль у сфері соціальної регуляції міжособистісних відносин. Честь 

тісно пов’язана з довірою, оскільки знаходить об’єктивне вираження в 

поведінці індивіда, яка відповідає очікуванням групи, до якої він належить. 

Соціальна психологія трактує честь як типовий приклад соціальної 

ратифікації значень: так, референтна група схильна контролювати й 

осуджувати поведінку, яка не відповідає нормам честі, що нерозривно 

пов’язані з традицією, а отже і з історією [3]. 

В історичному вимірі загалом зміст честі визначається поняттям 

мінливості, але принципи, образи, концепти, котрі складають зміст цього 

поняття, набувають сталості і стають предметом наслідування в межах однієї 

соціокультурної цілісності, де честь презентується як культурна константа, 

що разом з іншими образами та концептами утворює смислову цілісність тієї 

чи іншої соціокультурної традиції [111, с.7]. 

У сучасних британському та американському культурних просторах в 

контексті макроетики тематичне поле честі зумовлюється 

загальнозначущими, придатними до універсалізації ціннісними 

імперативами, насамперед, принципом відповідальності (за своє існування 

перед собою і перед людством). Отож, абсолютні (універсальні) та історично 

мінливі виміри честі знаходяться у співвідношенні та взаємозалежності. 

Морально-ціннісна категорія честь є спільною для таких суміжних з 

лінгвістикою дисциплін як філософія, етика, соціальна психологія, загальна 

та соціальна педагогіка [369; 371]. Розглянемо її трактування в 

міждисциплінарній ціннісній площині [12; 13; 165; 191; 189; 213; 215; 221; 
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229; 284; 326; 346391]. Так, філософський енциклопедичний словник трактує 

честь як визнання, яке оточуючі добровільно виражають людині, як носію 

індивідуальних цінностей (повага); визнання, з яким людина ставиться до 

себе, як до особистості (самоповага почуття власної гідності) або якого, на її 

думку, вона має право вимагати від людей свого соціального кола 

(марнославство) [3]. 

І. Кон трактує честь як поняття моральної свідомості і категорію етики, 

що тісно пов’язана і схожа з категорією гідності. Подібно до гідності поняття 

честь розкриває ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку 

суспільства. Однак, на відміну від поняття гідність, моральну цінність 

особистості в понятті честь пов’язують з конкретним соціальним становищем 

людини, родом її діяльності та визнаними за нею моральними заслугами [3]. 

А. С. Вороніна трактує честь як форму самоповаги особистості, яка 

стала соціально-моральною цінністю (почуття власної гідності), як те 

визнання, яке оточуючі добровільно виражають людині, як носію 

індивідуальних цінностей (пошана, довіра) [3]. 

Оскільки саме мова відображає всі поняття, категорії, концепти, що 

існують у свідомості індивіда як представника певної нації, розглянемо 

трактування концепту честь з лінгвістичної точки зору. У словнику 

Г. Макміллана запропоновано такі дефініції лексеми honour: 

1) the respect that people have for someone who achieves something 

great, is very powerful, or behaves in a way that is morally right; 

2) the belief and practice of someone who has high moral standards; 

3) something you do that you are proud of; 

4) a prize that someone is given because they have achieved something 

important; 

5) a woman’s virginity (the fact that she has not had sex) before being 

married, or the fact that she has never had sex with anyone except her husband 

[424]. 

http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
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Концептосфера британського та американського соціумів, вербально 

репрезентує такі словосполуки: honor guard, honor roll, honor society, honor 

system, honor attendant, honor-card, honor point, honor price, honor score, honor 

trick, court of honor, debt of honor, field of honor, guard of honor, Legion of 

Honor, maid of honor, matron of honor, Medal of Honor, point of honor, 

acceptance for honor, acceptor for honor, act of honor, birthday honor, fountain of 

honor, guest of honor [425]. 

У Collins English-English Dictionary зафіксовано такі словосполуки: on 

(upon) my honour; point of honour; to give (to pay) honour to smb.; military 

honours; the last honours; Your Honour [421]. 

Отже, з вищенаведених визначень можна зробити висновок, що честь 

асоціюється з певними моральними цінностями, які є значущими категоріями 

етики: повага/самоповага (respect; esteem(ation), consideration, deference, 

regard, appreciation, homage, obeisance, reverence/self-respect, self-esteem), 

гідність (dignity), соціальний статус (social position), марнославство 

(vainglory), пошана (reverence, honour, homage, obeisance, esteem, respect), 

довіра (trust, confidence, credit, reliance, credence, affiance, faith).  

Так, вищезазначені міркування наштовхують на висновок, що 

пріоритетними асоціаціями у секулярному визначенні поняття честь є respect 

/ self-respect, dignity, social position, authority, vainglory, reverence, trust. Такі 

аспекти досліджуваної категорії є притаманними як для культури 

протокольної Британії, так і для демократичної Америки. Спорідненість 

честі з ціннісними категоріями свідчить про широкий спектр її відображення 

у британській та американській лінгвокультурах [374]. Таким чином, 

прослідкувавши етимологію лексеми честь і актуальність відображеного ним 

поняття, зазначимо, що честь – це морально-етична категорія, яка є ціннісним 

орієнтиром як для окремої особистості, так і для суспільства загалом. Зміст 

концепту честь може варіюватися від суспільства до суспільства, від 

культури до культури, проте закладений в ньому ціннісний потенціал 

залишається незмінним.  
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Для англомовних етнічних спільнот важливими є становище в 

суспільстві, матеріальний стан, гроші, соціальне походження. 

Загальновідомо, що британці – нація, яка вирізняється стабільністю 

характеру, дисциплінованістю, акуратністю, консерватизмом, прагненням 

довести розпочате до кінця. Чесність, честь, порядність, вірність, 

врівноваженість є основними моральними цінностями британської 

соціокультури. Вони ощадливі, обачні та волелюбні, що можна пояснити 

географічним положенням країни. Оскільки Британія займає територію 

острова, вона впродовж віків зазнавала зовнішніх впливів [183, с. 60].  

Саме тому британці дуже часто вбачають в іноземцях суперників, яких 

потрібно приборкати і підпорядкувати британській короні. Холодні та 

консервативні жителі туманного Альбіону вважають себе наднацією, в жилах 

якої пульсує голуба кров. Вони дуже цінують своє приватне життя та свій 

дім, і усіма способами намагаються відгородити його від зовнішнього світу. 

Англійці вміло керують своїми емоціями і ніколи не демонструють своїх 

хвилювань. Однак, зауважимо, що в душі англійці – надзвичайно вразливі та 

емоційні. Через таку двоякість, велику роль у їх комунікації відіграє підтекст, 

символ. 

Основна система цінностей американського суспільства увібрала 

цінності десятків мільйонів іммігрантів, які збагачували цю країну власною 

культурою, релігійними традиціями та звичаями, моделями поведінки. На 

сьогодні всі вони асимілювалися і навчилися жити та працювати разом, а 

також пишатися своєю етнічною приналежністю. [249]. Історично склалося 

так, що населення США поділяють на корінних американців (іммігрантів 

першої хвилі, які прибули з Сибіру через Берингову протоку) та іммігрантів 

другої хвилі [72, с. 233]. Своєрідним стимулом до асиміляції слугували 

спільні цілі та прагнення, спрямованість в краще майбутнє, бажання жити в 

багатій процвітаючій країні та непохитна віра в Бога. Американські ціннісні 

орієнтири є не лише їх власним джерелом оптимізму, але іноді й прикладом 

для наслідування іншим народам. 



53 

Індивідуалізм, здоровий глузд, прагматизм, підприємництво, динамізм 

та демократизм відмінно характеризують американську ментальність. 

Незалежність, самостійність, самодостатність, матеріальний достаток – це ті 

риси, які виступають провідним мірилом американських чеснот. Дуже часто 

американці самовиражаються через патріотизм та гуманітаризм, що свідчить 

про схожість поглядів британської та американської націй на систему 

цінностей.  

 

1.3 Специфіка сучасних англомовних масмедійних 

мультимодальних текстів 

Дослідження лінгвістики тексту бере початок з кінця 60-х рр. ХХ 

століття, однак і досі немає загальноприйнятої усталеної дефініції поняття 

текст. Неоднозначність трактування та різноманітність теоретичних 

парадигм залежать від наукових підходів до його аналізу (граматичного, 

семантичного, прагматичного, комунікативно-орієнтованого, когнітивного, 

тощо) [200, с. 11]. Полівекторність феномену тексту передбачає 

багатоаспектність його характеристик [26; 30; 34; 40; 94; 100; 110; 116; 120; 

139; 140; 163; 190; 194; 205; 226; 238; 265; 274; 275; 277; 291; 294; 303; 306; 

313; 317; 337]. Текст розглядають з урахуванням інформаційного параметра 

(текст – це інформаційна єдність); з урахуванням його психологінгвістичного 

складника (текст – це продукт мовленнєво-мисленнєвої діяльності суб’єкта); 

з урахуванням прагматичного потенціалу (текст – матеріал для сприйняття та 

інтерпретації); з урахуванням його структури, мовленнєвої організації та 

стилістичного забарвлення [Макарук 199, с. 9].  

Однак слід зазначити, що текст не складається з речень, а реалізується 

в них. Так, Є. О. Гончарова та І. П. Шишкіна схильні розглядати текст, як 

завершену, але інтенційно відкриту лінійну послідовність мовленнєвих 

знаків, що виражаються графічним (письмовим) або звуковим (усним) 

способами. Семантико-смислова взаємодія останніх створює композиційну 

єдність, яка реалізується в лексико-граматичних відношеннях між окремими 
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елементами структури. В основу тексту покладена комунікативно-

прагматична стратегія, що реалізується через систему мовленнєвих та 

контекстуальних сигналів, які породжують адекватну реакцію адресата [84, с. 

8].  

Визначенням «текст – це вербальна форма мовленнєво-мисленнєвої 

діяльності адресанта, який взаємодіє з адресатом» послуговується 

О. О. Леонтьєв [188, с. 27]. В. В. Богданов услід за Л. В. Щербою розглядає 

текст, як мовний матеріал у звуковій, графічній або електронній презентації, 

зафіксований за допомогою письма (фонографічного або ідеографічного) 

[38, с. 5−6]. У наукових працях А. А. Бернацької [31], В. В. Богданова [38], 

В. В. Богуславської [39], Н. С. Болотнової [43], Н. С. Валгіної [49], У. Еко 

[113], О. В. Кулагіної [182], О. С. Кубрякової [180], О. Й. Шейгал [307], 

В. В. Красних [174], І. С. Шевченко [304], О. І. Морозової [219] текст постає 

як результат процесу мовленнєвого продукування, що має завершену і 

зафіксовану форми. Але будь-який текст може бути реалізацією кількох, 

подекуди конкуруючих та антагоністичних дискурсів [49, с. 27].  

У комунікативному ракурсі текст – це концептуально обумовлений та 

комунікативно зорієнтований мовленнєвий витвір, якому притаманна 

інформативно-смислова та прагматична сутність. Серед множинності 

визначень актуальним залишається трактування Н. С. Валгіної, де текст – це 

динамічна одиниця вищого порядку, якій притаманна зв’язність та цілісність 

в інформативному, структурному та комунікативному планах [49, с. 5].  

Особливий інтерес у вчених викликає категорія модальності, яка є 

універсальною категорією і має широкий смисловий діапазон. Питання про 

природу і межі категорії модальності належить до найскладніших і спірних в 

теоретичному мовознавстві [21; 24; 25; 47; 67; 78; 94; 99; 107; 129; 141; 150; 

188; 202; 209; 214; 220; 224; 225; 247; 299; 300; 301; 329; 330]. Це питання є 

також характерним і для мультимодальних текстів. Спроби осмислити суть 

цієї мовної категорії, розглянути конкретні засоби її вираження і зв'язок з 

іншими категоріями мови стали пріоритетним завданням таких вчених як 
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Н. Ф. Аліференко [3], Н. М. Ануфрієва [11], Н. Д. Арутюнова [15;16], 

Р. А. Будагов [48], А. Вежбицкая [53], В. В. Виноградов [56], Є. М. Вольф 

[62], Т. А. Космеда [166], О. М. Островська [230], В. І. Охріменко [231] та ін. 

Незважаючи на давню традицію, питання визначення меж категорії 

модальності і засобів реалізації модальних значень залишається невирішеним 

дотепер. Серед багатьох робіт, присвячених цій проблемі, особливої уваги 

заслуговують дослідження В. В. Виноградова [56, с. 57]. Вчений вважає, що 

зміст модальності і форми, в яких вона проявляється, історично мінливі. 

Семантика цієї мовної категорії в мовах різних систем має змішаний лексико-

граматичний характер. Кожна позиція адресанта, за В. В. Виноградовим, 

характеризується модальністю. Виходячи з вищесказаного, можемо говорити 

про модальність гоноративних маркерів мультимодальних текстів. 

О. С. Ахманова у словнику лінгвістичних термінів розглядає 

модальність як понятійну категорію зі значенням відношення мовця до 

змісту висловлювання, і відношення змісту висловлювання до дійсності 

[18, c. 203]. Проєктуючи таку думку на текст, можемо конкретизувати 

значення категорії модальності як ставлення адресанта до адресата за 

допомогою уважливого висловлювання, і прямопропорційного зв'язку такої 

інтеракції з дійсністю. В англійській мові виділяють наступні види 

модальності: епістемічна (epistemic), деонтична (deontic), алетична або 

алететична (alethic, aletheutic), волюнтативна (volitional), аксіологічна та 

персуазивна модальності, які складаються з ряду компонентів − 

волюнтативного, суб'єктивного і об'єктивного. Іноді виділяють і динамічну 

модальність, яку багато лінгвістів вважають невід'ємною від деонтичної, і 

об'єднують їх під загальною назвою «коренева» модальність (root modality). 

Швейцарський лінгвіст Шарль Баллі розглядає текст як площину, в 

якій фактичний зміст (диктум) протиставляється індивідуальній оцінці 

висвітлених фактів (модусу) [22, c. 54]. Обидва терміни запозичені зі 

схоластики. Їх використовують для позначення об'єктивного та суб'єктивного 

суджень. Будучи ввічливими за прагматичними установками, гоноративно 
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марковані мультимодальні тексти демонструють інтерпретацію 

обов'язковості приписів деонтичної модальності модальністю усталеної 

норми. Семантичним центром деонтичної модальності у гоноративно 

маркованих мультимодальних текстах вважаємо оператори «слід», 

«доречно», «варто», «гідно» на відміну від традиційних «обов'язково» та 

«заборонено», які функціонують як глибинні предикати семантики чеснот. 

Вище зазначені оператори деонтичної модальності передбачають 

відповідність людських вчинків моральним принципам, нормам, завданням 

та відносяться до синкретичної зони, оскільки вони дотичні як до категорії 

модальності, так і до категорії оцінки. У комплекс взаємопов'язаних мовних 

значень, які є об'єктом категорії модальності, входять: 

1) оцінка мовцем змісту висловлювання, враховуючи реальність / 

ірреальність; 

2) оцінка мовцем змісту висловлювання, з огляду на можливість / 

неможливість, необхідність, бажання; 

3) оцінка мовцем змісту висловлювання, враховуючи ймовірність / 

недостовірність; 

4) налаштування мовця на ціль; 

5) ствердження або заперечення висловлювання мовцем; 

6) емоційна, якісна оцінка мовцем змісту висловлювання.  

З викладеного випливає, що в гоноративно маркованих 

мультимодальних текстах наявні оператори аксіологічної (оцінної) та 

епістемічної модальностей. Аксіологічна модальність пов’язана з інтенціями 

адресанта та знаходить своє відображення на всіх рівнях мовної структури. 

До операторів аксіологічної модальності віднесемо лексичні одиниці з 

оцінним компонентом, які передають позицію адресанта і стосуються 

формул мовного етикету та шанобливого ставлення до співрозмовника. Для 

передачі значення епістемічної модальності використовують також 

епістемічні прислівники: (perhaps, maybe, possibly, probably, certainly, surely, 
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of course). Епістемічне значення можуть доповнювати вставні дієслова (I 

think that) або спеціальні адвербіали (apparently / obviously). 

Комунікативний аспект модальності потребує виходу в сферу тексту, 

якому властива трирівнева система актуалізації модальних значень [28; 59; 

168; 197; 210; 218; 242−244; 280; 285; 289; 318]. На першому рівні 

відбувається реалізація модальних значень констатації, питання, спонукання 

за допомогою морфологічних засобів і інтонації. Другий рівень утворюється 

мовленнєвими актами з різною ілокутивною спрямованістю: стверджень, 

запитань чи спонукальних пропозицій. Третій рівень експлікує ставлення 

адресатна до власного повідомлення, враховуючи реальність / ірреальність, 

можливість, необхідність та оцінку [56]. 

Уточнюючи вищесказане, ще раз зауважимо, що для розуміння 

окремого тексту важливими є не лише мовні одиниці та правила їх зв’язку 

між собою, але й зовнішні немовні, щодо тексту, мовленнєві структури та 

знаки. Так, існують ситуації комунікативної взаємодії, коли поряд з 

вербальним текстом маємо текст візуального характеру (картинки, 

карикатури, плакати), що утворюють змістово-смислову єдність, 

інтерпретація якої залежить від правильної інтерпретації як вербальної 

частини, так і наявних візуальних зображень. Така комунікативна взаємодія 

свідчить про візуалізовану інтертекстуальність [195, с. 99].  

Лінгвістична текстова парадигма пройшла кілька етапів у процесі свого 

становлення: від аналізу правил з’єднання речень, висловлювань у 

надфразові єдності, складні синтаксичні цілі, абзаци – до когнітивно-

орієнтованого аналізу, де в центрі уваги постають процеси породження та 

сприйняття тексту [158, с. 14]. Досліджуючи текст, науковці у своїх 

визначеннях почергово підкреслюють, як основну, одну з багатьох його 

характеристик. Беручи до уваги вищесказане, пропонуємо власне 

трактування цього лінгвістичного феномену. Текст – це одиниця 

екстралінгвального рівня, що використовується у комунікативно-

прагматичних цілях учасниками процесу спілкування.  
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Перехід до нової наукової парадигми у лінгвістиці ХХІ ст. має за мету 

всебічне дослідження мови та її зв’язку з кодами інших семіотичних систем у 

тому числі й невербальних [102; 252; 254; 255; 312; 314; 315; 316; 321; 323; 

339; 342; 348; 353; 354; 356; 358; 360]. У світлі новітніх лінгвістичних 

розвідок зростає інтерес до невербальних засобів писемної комунікації, які 

мають потужний прагматичний потенціал. Об’єктом дослідження лінгвістики 

тексту все частіше стають семіотично ускладнені тексти. О. В. Пойманова 

пропонує називати їх відеовербальними текстами. Під відеовербальним 

текстом розуміємо текст, що складається з об’єднаної смисловим зв’язком 

послідовності знаків, які відносяться до гетерогенних знакових систем: 

мовної (вербальної) та іконічної (невербальної); знаки останньої 

сприймаються зоровими рецепторами адресата. [236, с. 82].  

О. Є. Анісімова на позначення таких текстів використовує термін 

креолізовані тексти, в структурі яких поряд з вербальними досліджують 

іконічні елементи, а також елементи інших семіотичних систем [9, с. 3]. 

Поруч із термінами креолізовані та відеовербальні тексти також 

функціонують терміни полікодові (Л. С. Большакова [44], Л. М. Большиянова 

[45]), авербальні (Б. А. Плотніков [234;235]); аудіовізуальні (О. В. Кулагіна 

[182]); багатоканальні (М. О. Іщук [123]); вербальні й іконічні комплекси 

(І. М. Артамонова [14]); візуально залежні (Л. Т. Кияк-Редькович [148]); 

гібридні/ізовербальні (А. О. Бернацька [31]); іконотексти (Г. М. Волоскович 

[61]); іконічні (З. О. Гетьман [75]); інтерсеміотичні (М. В. Воробйова [66], 

М. О. Іщук [123]; лінгвовізуальні комплекси (Л. М. Большиянова [45]); 

монокодові (Л. С. Большакова [44]); негомогенні (М. О. Іщук [123]); тексти 

змішаного типу (Т. О. Ленкова [186; 187]); семіотично ускладнені 

(Т. П. Семенюк [260]; мультимодальні (Ґ. Кресс, Т. ван Лівен [380], 

Л. Л. Макарук [199]).  

Німецькі дослідники пропонують власну класифікацію відношень між 

вербальними та іконічними елементами. Так, відношення, у яких вербальні та 

іконічні засоби є різнознавчими, називають конгурентними, різна 
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інформація, яку передають текст і зображення, свідчить про комплементарні 

відношення, якщо ж текст розповідає більше, ніж зображення (чи навпаки) 

йдеться про елаборативні відношення. [394, с.185] 

І. Райсманн розрізняє такі види відношень між зображенням та 

текстом: 

- надмірність – засоби вербальної та невербальної семіотичної системи 

зображають один і той самий факт; 

- доповнення – інформація, подана іконічно, доповнює вербально 

виражений смисл, а розуміння мультимодального тексту відбувається через 

сприйняття як тексту, так  і зображення; 

- невідповідність – інформація в тексті не перетинається з тією, що на 

зображенні, оскільки йдеться про різні концепти та зв'язок на асоціативній 

основі [394, с. 394]. 

Л. В. Головіна виділяє три види зв’язку між текстом та зображенням: 

• паралельний: зміст тексту та малюнка повністю збігаються; 

• доповнювальний (комплементарний): іконічна інформація частково 

доповнює вербальний текст або навпаки; 

• інтерпретативний: текст та зображення не пов’язані одне з одним за 

змістом [81, с. 55] 

Дещо ширшим є перелік ознак, за якими мультимодальні тексти 

класифікує О. В. Пойманова. Так, учена розрізняє такі тексти за ступенем 

гетерогенності, за видом зображувального компонента, за співвідношенням 

об’єму інформації, закладеної у вербальних та невербальних складниках, за 

типом зв’язку між вербальним та невербальним компонентами [236]. 

Зважаючи на характер зв’язку вербальної та невербальної частин 

тексту, О. Є. Анісімова виділяє 3 основні групи текстів з різними типами 

кореляції вербальних та невербальних складників. 

1. Тексти, яким притаманна нульова кореляція складників, де 

зображувальний елемент відсутній і неважливий для їх організації. 
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2. Тексти, яким притаманна часткова кореляція складників, де 

вербальна частина відносно автономна від зображення. 

Зображальний компонент супроводжує вербальну частину і є 

факультативним елементом в організації тексту.  

3. Тексти, яким притаманна повна кореляція складників − вербальна 

частина в таких текстах апелює до зображення, яке виступає як 

обов’язковий елемент тексту [9, с. 15].  

З огляду на те, що реалізація комунікативних потреб у сучасному світі 

виходить за межі тексту, як вербального феномену, і для отримання цілісної 

картини слід враховувати й невербальні ознаки та фактори, які впливають на 

текстотворення та текстосприйняття, видається доцільним сфокусувати увагу 

на кореляції елементів мультимодальних текстів та їх інтерпретації [97; 105; 

106; 143; 144; 167; 169; 257; 334; 335; 338; 365; 387; 388; 395]. До останніх 

віднесемо англомовні масмедійні тексти з ілюстративним компонентом, який 

може виконувати дублюючу, доповнюючу, а іноді й суперечливу 

вербальному складнику функцію.  

Слід зазначити, що з позиції комунікантів, мультимодальний текст не 

відрізняється від гомогенного вербального тексту. Їм обом притаманні такі 

текстові категорії як цілісність (cohesion) та зв’язність (coherence). Услід за 

О. Є. Анісімовою розуміємо цілісність, як єдність тексту, його здатність 

існувати в комунікації, як внутрішньо та зовнішньо організоване ціле. 

Зв’язність тексту полягає у формальному та смисловому зв’язку його частин. 

Цілісність мультимодального тексту визначається комунікативно-

когнітивною установкою адресанта і спільною темою, яка розкривається як 

вербальними так і невербальними засобами [9, с. 17].  

Б. Карлаваріс розрізняє 4 типи ілюстрацій у тексті: 

1) домінуючі ілюстрації, які передають ту ж інформацію, що й 

вербальна частина; 

2) рівноцінні ілюстрації, які використовують в текстах, де певна 

частина інформації передається виключно зображеннями; 
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3) супровідні ілюстрації, які використовують в тексті з метою 

доповнення та пояснення вербальної частини; 

4) декоративні ілюстрації, які слугують «прикрасою» тексту та 

виконують естетичну функцію [499, с. 34]. 

Отже, зображення виконують різні функційні ролі в організації та 

інтерпретації тексту. Услід за О. Є. Анісімовою трактуємо мультимодальний 

(креолізований текст) як особливий лінгвовізуальний феномен, в якому 

вербальні й невербальні компоненти утворюють одне візуальне, структурне і 

функціональне ціле, що спрямоване на комплексний прагматичний вплив на 

адресата [9, с. 8]. Ефективність таких текстів визначається характером 

взаємодії вербального і невербального складників. Важливо, як розподілена 

інформація між текстом і зоровими каналами її передачі, наскільки вербальні 

та невербальні компоненти тексту узгоджені один з одним. 

Вважаючи зображення невербальним компонентом мультимодального 

(креолізованого тексту), вважаємо за необхідне акцентувати на його 

функційних ролях. Так, поділяємо думку О. Є. Анісімової, та відносимо до 

функцій зображення, як засобу комунікації, атрактивну, інформативну, 

експресивну, естетичну, символічну, ілюстративну, аргументативну, 

евфемістичну, характерологічну, сатиричну та функцію створення іміджу 

[9, с. 51−59].  

Зображення, будучи потужним зоровим подразником, привертає увагу 

не лише до себе, але й до вербального складника, який воно супроводжує, 

викликає інтерес адресата і спонукає його до комунікації з адресантом. 

Атрактивна функція полягає у завданні зображення візуально 

представити текст, передати його суть за допомогою невербальних засобів. 

Також зображення, як невербальний компонент тексту, може нести таке ж 

смислове навантаження, як і вербальний складник. Іноді, при декодуванні 

мультимодальних текстів, адресат отримує інформацію, яку неможливо 

отримати, інтерпретуючи лише вербальний компонент.  
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Така інформація міститься в іконічному компоненті, залежить від 

фонових знань адресанта та адресата, доповнює вербальну частину 

мультимодального тексту і може мати різні інтерпретації. Також слід 

зазначити, що вербальний та невербальний компоненти мультимодального 

тексту не завжди є інформативно співзвучними, іноді вони суперечать один 

одному при декодуванні. Однак, незважаючи на типи кореляції складників 

мультимодального тексту, вони виконують інформативну функцію при їх 

сприйнятті та декодуванні адресатом [9, с. 51].   

Властивість зображення виконувати експресивну функцію виражається 

у його призначенні передавати відчуття адресанта та впливати на емоції 

адресата. Естетична функція зображення полягає у можливості адресанта 

передати естетичну інформацію через візуальний канал сприйняття та 

вплинути на почуття адресата. Символічна функція зображення полягає у 

його призначенні репрезентувати абстрактні поняття та ідеї через наочні 

символи. Метою ілюстративної функції є часткове чи повне декодування 

інформації, отриманої через візуальний канал.  

Аргументативна функція покликана репрезентувати зображення, як 

наочний аргумент, щоб підтвердити інформацію вербального складника 

мультимодального тексту. Евфемістична функція зображення полягає у 

можливості репрезентації ним тієї інформації, яку, з тих чи інших причин, не 

можна передати вербально. Функція створення іміджу – зображення як 

невербальний компонент мультимодального тексту нарівні з вербальним 

компонентом є невідємним елементом текстотворення. Характерологічна 

функція зображення полягає у створенні певного часового, соціального, 

територіального та національного колориту. Сатирична функція полягає у 

створенні певного сатиричного чи гумористичного ефекту [9, с. 51]. 

У період глобалізації, збільшення міжкультурних контактів та 

інформаційного обміну між представниками різних етносів, питання 

взаємодії мови, мислення і культури є надзвичайно актуальним. Тому 

пропорційного інтересу заслуговують мультимодальні тексти з 
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невербальними (зображальними) складовими, які відображають шкалу 

цінностей, естетичні ідеали та домінанти нації. За їх посередництвом 

відбувається адаптація реципієнта в іншому лінгвокультурному середовищі. 

Так, невербальні складники мультимодальних текстів, слугуючи символами 

ціннісних домінант англомовних етносів, мають конотативне значення, що 

містить в собі інформацію про географічне положення, історичні події, 

предмети матеріальної культури, національний характер, пріоритетні 

цінності, політичні реалії країни.  

Враховуючи цінність класифікації креолізованих текстів 

О. Є. Анісімової, зауважимо, що кореляція між зображенням та вербальною 

складовою є важливою для правильного декодування змісту 

мультимодального тексту. Якщо зображення гармонійно співіснує з 

вербальним компонентом у мультимодальному просторі, то воно є не 

факультативним елементом тексту, а утворює цілісну незалежну модель, яка 

здатна вміщувати більше інформації, ніж вербальний складник.  

 

1.4 Методологічний алгоритм дослідження соціокультурних 

цінностей британців та американців у масмедійних текстах 

Сучасна лінгвістика пройшла різні етапи свого розвитку і становлення. 

Результатом змін та модифікацій векторів наукових досліджень є нові методи 

та методики, об’єктами котрих виступають аспекти, які утворюють сучасну 

наукову парадигму [115; 146; 184; 203; 211; 290; 366; 390; 401]. Невід’ємною 

складовою сучасної лінгвістичної парадигми є ціннісно марковані 

лінгвокультурні елементи, які відображають як колективне, так і 

індивідуальне уявлення про їх культурну значимість та реалізуються в 

текстах за посередництвом вербального та невербального компонентів. 

Дослідження англомовних масмедійних текстів, в яких реалізуються ці 

компоненти, потребує комплексного підходу, який дозволив би поєднати 

традиційні лінгвістичні методи з методами інших наук та виконати 

дослідження в актуальній для сучасного мовознавства парадигмі. 
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У лінгвістиці сформувалася стійка тенденція дослідження тексту як 

складного комунікативного механізму − посередника комунікації, що фіксує 

стратегічну програму адресанта, яка сприймається й інтерпретується 

адресатом [259, с. 486]. Співвідношення семантичного та прагматично 

обумовленого змісту є різним для різних текстів. Декодування масмедійних 

текстів з вербальним та невербалним компонентами, зміст яких є 

прагматично обумовленим, доцільно розглядати в контексті 

інтенціональності, тобто з позицій носія мови, з його комунікативними, 

ментальними, експресивними потребами у зв’язку зі структурою 

комунікативного акту, що його відображає текст [196]. Інтегрований підхід 

до дослідження соціокультурних цінностей у англомовних масмедійних 

текстах дає змогу простежити зв’язок між комунікативною інтенцією 

адресанта, засобами успішної реалізації його прагматичної установки та 

інтерпретативними потенціями адресата. 

Враховуючи міждисциплінарний характер сучасної науки, визнаємо 

потребу у виборі системи координат нашого дослідження, спрямованої на 

виявлення та аналіз ціннісно-маркованих категорій та аспектів мови і на 

процес мовленнєвої діяльності, з урахуванням мовних та немовних дій 

учасників комунікації, що в ньому реалізуються та інтерпретуються такі 

категорії. Отримання максимально об’єктивної, точної і систематизованої 

інформації про соціокультурні цінності американського та британського 

етносів, представлені як вербальними так і невербальними складниками 

сучасних масмедійних текстів, забезпечують засоби семіотичних кодів [333; 

372; 382; 383; 393; 396].  

Посилаючись на основні принципи та підходи науково обґрунтованої 

концепції у виявленні етно- та лінгвокультурних одиниць з потужним 

ціннісним потенціалом, їх динамічний розвиток в британському та 

американському етногенезах виділяємо антропоцентричний, прагматичний та 

інтергований підходи [261; 262; 264]. Антропоцентричний підхід допомагає 

розкрити когнітивно-семантичний та прагматичний потенціал ціннісно 
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маркованих одиниць британського та американського етносів. Когнітивний 

напрям дослідження має на меті розкриття змісту тексту моделюванням 

когнітивних структур репрезентації знань, які зумовлюють породження й 

розуміння тексту [259, с. 489]. 

Застосування прагматичного аналізу ціннісно маркованих одиниць, як 

складових англомовних масмедійних текстів, передбачає дослідження 

кореляцій між мовними і немовними одиницями. А також виокремлення та 

опис типів мультимодальних текстів, функцій зображення в них та 

актуалізацію елементів ціннісної концептосфери британського та 

американського етносів у вербальних та невербальних компонентах таких 

текстів. 

Дослідження ціннісних орієнтирів та ключових домінант британського 

та американського етносів зумовлюють потребу у використанні як загально-

наукових методів, так і власне спеціальних [256]. З огляду на 

багатовекторність поставлених завдань, розв’язання яких потребує цілої 

низки методів і поетапного аналізу корпусу ілюстративного матеріалу, у 

дослідженні застосовуємо комплексну методику, яка охоплює вісім 

взаємопов’язаних етапів та зорієнтована на покроковий аналіз 

соціокультурних цінностей (рис 1.10).  

На першому етапі дослідження було проаналізовано теоретичні 

джерела та підібрано емпіричний матеріал, на основі якого встановлено 

витоки британського та американського соціокультурних ціннісних 

етногенезів. Виявлено історичні, соціальні та лінгвокультурні чинники, що 

вплинули на формування ціннісної концептосфери британського та 

американського етносів. Релевантним на цьому етапі дослідження було 

використання методу дефініційного аналізу основних понять лінгвістики, 

когнітивної лінгвістики й прагмалінгвістики. Методи аналізу та синтезу 

застосовано для побудови класифікації ціннісних домінант британського та 

американського соціумів. 
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Для добору фактичного матеріалу застосовано загальнонауковий 

гіпотетикодедуктивний метод, який дав змогу виявити та ідентифікувати 

ключові ціннісні категорії британського етносу (Tolerance, Honesty, Freedom, 

Justice, The 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 американського етносу (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) 

На другому етапі, послуговуючись методом суцільної вибірки було 

сформовано корпус ілюстративного матеріалу. Він уможливив  

ідентифікацію вербальних й невербальних компонентів в масмедійних 

мультимодальних текстах, які підлягають аналізу.  

Цей метод також дав змогу сформувати номінативне поле концепту 

VALUES в американській та британській лінгвокультурах та виокремити 

ціннісно марковані вербальні та невербальні одиниці, які в подальшому 

слугували основою для аналізу. Описовий метод у нашій роботі використано 

для виявлення засобів, що підлягають аналізу – зображень, та їх 

інтерпретації. 

На третьому етапі дослідження видалося доцільним опрацювати 

лексикографічні джерела та корпуси, з метою вибірки фактичного матеріалу 

та задля моделювання номінативного поля концепту ЦІННОСТІ / VALUES з 

урахуванням соціокультурних особливостей британської та американської 

лінгвоспільнот. На цьому ж етапі ми залучали загальнонаукові методики 

дослідження (індукцію та дедукцію).  

Так, індуктивний метод використано у дослідженні вербально-

невербальних комплексів для ідентифікації одиничних об’єктів у сучасних 
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англомовних масмедійних текстах, йдучи від конкретного ціннісного 

символу і до виокремлення домінантних категорій на основі кількох одиниць, 

що мають спільні ознаки. Дедуктивний метод уможливив конкретизацію, 

перехід від загальних тверджень до конкретних висновків, від знань про 

одиничне щодо однієї цінності, що перебуває у тісних взаємозв’язках з 

іншими, до узагальнених тверджень, завдяки яким формується цілісна 

картина домінантних ціннісних категорій. Поділяємо думку М. П. Кочергана, 

що цей метод – єдино можливий, якщо потрібно дослідити явища, які не 

можемо безпосередньо спостерігати [170, с. 358]. 

На четвертому етапі за допомогою методу аналізу, сутність якого 

полягає в розділенні предмета на частини й описі кожної з них, 

диференційовано та описано національні та етнічні цінності американців та 

британців. Метод синтезу, який полягає у поєднанні частин у цілісну 

систему, дозволив систематизувати ключові концептуальні одиниці у 

досліджуваних групах цінностей та поєднати їх у номінативне поле концепту 

VALUES. Метод дискурсивного аналізу застосовано для ідентифікації 

значення вербальних та невербальних складників англомовних масмедійних 

текстів, в яких об’єктивується  концепт VALUES. 

На п’ятому етапі для встановлення ядра номінативного поля концепту 

VALUES у масмедіа було опрацьовано визначення та тлумачення ключової 

лексеми value(s) та її синонімічного розширення у таких словниках та 

тезаурусах як: Longman Handy Learner’s Dictionary of American English, 

Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary, Merriam-Webster’s Online Thesaurus, 

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Roget’s 21st Century Thesaurus, the 

American Heritage Dictionary of the English Language, Webster’s New 

Thesaurus, Webster’s New World Dictionary of American English, Webster’s New 

World Thesaurus, Webster’s Revised Unabridged Dictionary, Webster’s Third 

New International Dictionary of the English Language Unabridged, Webster 

Universal Dictionary, Cambridge International Dictionary of English, Collins 

COBUILD English Dictionary for Advanced Learners, Collins English Dictionary 
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Complete &amp; Unabridged, Longman Dictionary of Contemporary English. The 

Living Dictionary, Macmillan Dictionary and Thesaurus, Oxford Advanced 

Learners Dictionary, Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. 

Аналіз словникових дефініцій дав змогу встановити, що британці 

трактують value(s) як  principles about what is right and wrong, or your ideas 

about what is important in life; the principles and beliefs that influence the 

behavior and way of life of a particular group or community. В той час як 

американці розуміють під цим наступне: a strongly held belief about what is 

valuable, important or acceptable – usually plural; something (such as a principle 

or quality) intrinsically valuable or desirable; a quality that gives something 

special worth [407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 419, 421,422, 423]. 

Відмінності тлумачення ключовї лексеми у британських та 

американських словниках пояснюємо національними та культурними 

особливостями етносів, в яких ця лексема функціонує. Опис 

лексикографічних дефініцій та колокацій не дозволяє створити номінативне 

поле концепту. До останнього слід включити також номінації, які 

виокремлюють шляхом проведення експериментів – передусім асоціативних, 

для виявлення лексем-асоціатів, що можуть бути включені до ядра чи 

периферії номінативного поля, залежно від частотності вживання. 

На шостому етапі дослідження розглянуто складову honour як 

особливий компонент ціннісної концептосфери британців, що стало 

можливим за допомогою методу дефініційного аналізу. Також за допомогою 

цього методу було встановлено британські та американські культурні 

асоціації, пов’язані з дослідженням словникових дефініцій лексеми honour. 

Когнітивно-семантичний метод уможливлює інтерпретацію семантики цієї 

лексеми, яка об’єктивує концепт VALUES у мові. Велика кількість лексем, 

які складають концепт впливає на частотність вживання ключової лексеми в 

масмедійних текстах. 

На сьомому етапі використано метод контекстуального аналізу для 

детального аналізу мовних і позамовних чинників впливу на специфіку 
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формування ціннісної концептосфери, що актуалізується в англомовних 

масмедійних текстах. Враховуючи потребу у виявленні кількісних показників 

у роботі також використано й кількісний аналіз для підрахунку 

вербалізаторів концептів та їх когнітивних ознак.  

На основі аналізу частотності вживання ключової лексеми та її 

синонімічних розширень, якими репрезентовано британські та американські 

соціокультурні цінності, було виокремлено понад 210000 слововживань, 

характерних для британської лінгвокультури та близько 250000 

слововживань, притаманних американській. Частотність вживання основних 

вербалізаторів концепту VALUES в британській та американській 

лінгвокультурах проілюстровано в розділі ІІ.  

На цьому ж етапі проаналізовано промови британських та 

американських лідерів загальним обсягом понад 600 000 знаків для 

встановлення особливостей актуалізації концепту VALUES в англомовних 

масмедіа. Вербалізатори ціннісної концептосфери та їх синонімічне 

розширення дали змогу прослідкувати особливості їх актуалізації. 

На восьмому етапі дослідження було виявлено особливості 

актуалізації ціннісної концептосфери британців та американців у 

невербальних зображальних засобах в англомовних масмедійних текстах. За 

допомогою прагмасемантичного та контекстуального аналізів виявлено роль 

соціокультурних цінностей в англомовних масмедійних текстах та 

виокремлено типи масмедійних текстів й функційне навантаження їх 

складників.  

Системно-функційний метод дозволив виділити семіотичні ресурси у 

мультимодальних масмедійних текстах, як інструменти для створення 

значення. Завдяки цьому методу ми також виявили їх функції. 

Мультимодальний рецепційний аналіз залучений для проведення емпіричних 

досліджень, які демонструють, як реципієнти сприймають та розуміють 

мультимодальні повідомлення (на відміну від того, що мав на увазі 

продуцент). 



Рис.1.10 Алгоритм дослідження 

вербальних і невербальних засобів актуалізації соціокультурних цінностей британців та американців  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

Соціокультурні цінності та їх відображення у різних лінгвокультурах 

світу були об’єктом досліджень та аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових 

розвідок. Традиційно склалося так, що аналіз етнічних концептів, 

стереотипів, реалій, ключових національних домінант відбувався на основі 

вербальних засобів. Однак, існує чимало невербальних елементів, які 

репрезентують британську та американську лінгвокультури та дають змогу 

ідентифікувати додаткове значення. 

У ході комплексного аналізу масмедійних мультимодальних текстів 

було встановлено, що їх невербальні компоненти відображають шкалу 

цінностей, естетичні ідеали та домінанти нації. Саме за посередництвом 

зображення відбувається адаптація реципієнта до лінгвокультурного 

середовища. Усі невербальні складники текстів слугують символами 

ціннісних домінант англомовних етносів та містять інформацію про 

географічне положення, історичні події, предмети матеріальної культури, 

національний характер, пріоритетні цінності, політичні реалії країни, 

жителями якої був створений такий текст.  

Правильність сприйняття тексту залежить не лише від вербальних та 

невербальних одиниць, але й від комунікативного фону (реалії, культура, 

звичаї, ціннісні етнічні домінанти), на основі якого здійснюється 

текстотворення та інтерпретація. 

Систему цінностей конкретного 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, таким чином, містить певну частину складових, які можна назвати 

універсальними, та частину складових, які є культурно маркованими. 

У сучасних британському та американському культурних просторах 

тематичне поле честі зумовлюється загальнозначущими, придатними до 
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універсалізації ціннісними установками, насамперед, принципом 

відповідальності (за своє існування перед собою і перед людством). Отож, 

абсолютні (універсальні) та історично мінливі виміри честі 

взаємодоповнюють один одного. 

До творення масмедійних мультимодальних текстів залучені коди 

різних семіотичних систем. У зображеннях, як невербальних компонентах 

мультимодальних текстів актуалізуються елементи ціннісної концептосфери 

британського та американського етносів. Роль зображень у масмедійних 

мультимодальних текстах представлена широким спектром функцій, які 

сприяють цілісній та повній інтерпретації цих текстів. 

У різних типах текстів вербальний та невербальний компоненти 

мають відмінні кореляції. Кореляція взаємодоповнення характерна для 

текстів, де невербальний (зображальний) компонент є самостійним та 

зрозумілим і може існувати без вербального, який його описує і дублює. 

Кореляцію взаємозалежності прослідковуємо в текстах, де інтерпретація 

зображального компонента залежить від вербальних одиниць. 

Інформативність самого лише зображення є недостатньою у таких типах 

текстів і може слугувати причиною непорозуміння. Тому для декодування 

слід врахвувати як невербальний, так і вербальний складники. 
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РОЗДІЛ ІІ ВЕРБАЛІЗАТОРИ КОНЦЕПТУ VALUES В 

АНГЛОМОВНИХ КОРПУСАХ ТА МАСМЕДІЙНИХ ТЕКСТАХ 

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 взаємодії157; 159; 164; 192; 248; 250; 251; . 

Вони не слугують виключно декоративними елементами, а покликані 

виконувати різні функційні ролі та мають відмінне навантаження, будучи 

контекстуально залежними й семантично значущими. 

Велика частина досліджень присвячена аналізу ієрархії цінностей, 

оскільки спільні цінності визначають національну ідентичність, пронизують 

усю культуру, включають усі культурні універсалії [7; 74; 96; 98;119; 131; 

149]. Наша наукова розвідка присвячена аналізу системи цінностей 

британського та американського суспільств, їх відображенню у національних 

символах Великої Британії та Сполучених Штатів, а також їх реалізації у 

сучасних масмедійних текстах обох країн. 

 

2.1. Вербальні засоби актуалізації концепту VALUES у британській 

лінгвокультурі 

Значна частина британців вважає, що найтиповішими рисами 

характеру, які ідентифікують їх як націю, є чесність, стриманість, 

ввічливість, стоїцизм, гордовитість, працелюбність, і лексеми honesty, self-

restraint, politeness, stoicism, honour, diligence входять до синонімічних 

розширень певних ключових лексем, що називають вище перелічені цінності 

як складові номінативного поля концепту VALUES. 

Ми здійснили аналіз частотності вживання ключових лексем, якими 

репрезентовані вказані цінності, разом із ключовою лексемою value(s), що 
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репрезентує концепт VALUES, та їх синонімічних розширень, які ми 

називаємо вербалізаторами концепту VALUES у British National Corpus [417]. 

Було виокремлено понад 210000 слововживань. Цінності ранжовані 

відповідно до частотності – від найбільш частотних до найменш частотних у 

відсотках від загальної кількості слововживань. Таким чином можна 

побудувати ядро концепту, навколоядерну зону та периферію. Отримані 

результати представлені у таблиці (див. табл. 2.1). Отримані дані також 

унаочнено на діаграмі (див. рис. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Вербалізатори концепту VALUES у британській лінгвокультурі 

Вербалізатори концепту VALUES Частотність (%) 

Family values 17 % 

Work  13 % 

Science  9 % 

Public institutions  8,2 % 

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 % 

Respect / pride 2,7 % 

Freedom  2,5 % 

Health  2,2 % 

Value(s) 2 % 

Rule of law  1,3 % 

Happiness  1,3 % 

Patriotism  1,2 % 

Market economy  1,1 % 

Wealth  0,9 % 

Tolerance  0,8 % 

Justice  0,5 % 

Honesty  0,3 % 

 

Результати, що були одержані в процесі аналізу емпіричного матеріалу, 

дають змогу зробити певні висновки щодо структури концепту VALUES у 

британській мовній картині світу [253; 255]. До ядра ми включили чотири 

складові, частотність яких є значно вищою порівняно із іншими 
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компонентами, а саме: Family values (17 %), Work (13 %), Science (9 %), Public 

institutions (8,2 %). 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 %). Периферія концепту VALUES є найбільшою за кількістю складових, 

до неї ми віднесли 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. 2.1 Вербалізатори концепту VALUES у британській лінгвокультурі 

Найвищу частотність 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 і 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, попри високий рівень розлучень – за даними останніх опитувань він 

найвищий в Європі – інститут родини не втрачає важливості. Незважаючи на 

те, що під загрозою занепаду фундаментальні цінності та ідеали на різних 

рівнях зазнають певної руйнації, сім’я залишається на найвищому щаблі в 

ієрархії цінностей британського суспільства і все ще є найважливішою для 
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щасливого успішного життя. Для більшості британців наявність батьків 

відіграє значно більшу роль, ніж офіційні інституції. Переважна більшість 

вважає, що шлюб не вийшов із моди і мріє про нормальну повноцінну сім’ю. 

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

представлена ключовою лексемою work та великою кількістю одиниць, що 

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 та обов’язки є окремою цінністю в системі. 

Складова Rights and duties (3,9 %) за частотністю входить до навколоядерної 

зони концепту VALUES. Працю британці розуміють як інструментальний 

засіб матеріального забезпечення життя. Для них це − нормальний та 

природний для людини спосіб та сфера для індивідуальної творчості, 

самовираження та конкурентних досягнень [302, с. 181].  

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

ядра концепту VALUES. Йдеться про розуміння того, що 

конкурентоспроможне суспільство у сучасному світі повинне 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.  

Попри те, що рівень загальної поваги до суспільних інституцій значно 

знизився [302, с. 185], складова Public institutions (8,2 %) все ще 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 частотність у семантичному 

полі складової Public institutions мають одиниці church і hospital − 24 тисячі 

та 17 тисяч слововживань відповідно.  
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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, прав людини є умовою 

економічного процвітання країни, якщо держава не втручається в приватне та 

особисте життя людини, а захищає його. 

Цінність праці, як уже говорилось вище, є однією із найважливіших для 

британського суспільства. Проте, попри важливість особистих досягнень, 

британці готові й уміють співпрацювати. Це доведено високою частотністю 

складової Collaboration (5,3 %), що входить до навколоядерної зони концепту 

VALUES. На відміну від американців, для громадян Великої Британії, попри 

її багатонаціональність, важливою є приналежність до спільноти, визнання 

власних досягнень спільнотою, що відображено у частотності складової 

Community (3,8 %). Британці характеризують себе як націю, що має сильний 

дух спільноти та почуття спільності (togetherness) [302, с. 183]. 

Наявність у навколоядерній зоні концепту VALUES складових Money 

(4,3 %) та Consumerism (4,2 %) є доволі показовою. В останні десятиліття 

прем’єр-міністри Великої Британії, починаючи з Тоні Блера, висловлюють 

занепокоєння трансформаціями, що їх зазнають традиційні британські 

цінності, та змінами у британському суспільстві. Вони зазначають, що 

споживацтво та гонитва за грошима стають рушійними силами, головними 

факторами успіху, особливо для молоді. Проте для багатьох британців гроші 

означають якість життя, вони потрібні для того, щоб купити хороший 

будинок і автомобіль, дати належну освіту дітям, оплатити відпочинок, 

дозволити собі трохи розкоші, а головне – піклуватися про здоров’я. 

Цікавим є той факт, що лексема health входить також до семантичного 

поля цінності Success (4,6 %), що за частотністю включена до навколоядерної 

зони концепту. Таким чином, здоров’я вважають мірилом успіху в 
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особистісній сфері. Добре здоров’я, фінансова свобода, щаслива сім’я 

забезпечують високу якість життя, що є необхідною умовою для успіху. 

Успіх у британців асоціюється із досягненнями і є результатом 

особистісних якостей. Амбітна, наполеглива, рішуча, енергійна, працьовита, 

чесна і творча людина здатна на звершення, незалежно від етнічної чи 

расової приналежності. У публічній сфері успіх асоціюється з видатними 

досягненнями (багатство, слава, лідерство у владі і позитивний внесок у 

розвиток суспільства) [302, с. 183]. Лише наполегливість та готовність 

докласти зусилля можуть забезпечити успіх, його не можна досягнути 

миттєво. Ні національна чи расова приналежність, ні привілеї при 

народженні не здатні забезпечити успіху. Потенційно будь-хто може стати 

успішним, тобто, підкреслюється індивідуалістична позиція, якої 

притримується більшість британців. 

Периферія концепту VALUES є найбільшою за кількістю складових. 

До неї ми віднесли 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 %). У периферії концепту VALUES перебувають цінності, 

ключові лексеми яких входять також до семантичних полів інших складових 

концепту. У лінгвокультурі британців цінності тісно переплетені між собою, 

наявність однієї складової передбачає чи випливає із наявності іншої чи 

інших. Лексема health, наприклад, що є ключовою для цінності Health 

(2,2 %), також включена до семантичного поля цінностей Family values та 

Success, що підкреслює надзвичайну важливість здоров’я для британців. 

Міцне здоров’я не лише асоціюється з особистим успіхом та щасливим 

сімейним життям, а є окремою цінністю, що має доволі високу частотність. 

Складова Respect / pride (2,7 %), що знаходиться у периферії концепту 

VALUES, відображає одні з найхарактерніших рис британського характеру − 

гордість за себе, за свою країну і повага у найширшому розумінні цього 

поняття – до себе, оточуючих, суспільних інституцій, общини, Бога. Ці 
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цінності належать до традиційних у британському суспільстві. Вони тісно 

пов’язані з такою особливою складовою як honour, яка входить до 

семантичного поля названих одиниць. Цінності британського суспільства 

передбачають, що всі його члени демонструють повагу один до одного, при 

цьому не посягаючи на особистий простір інших і намагаючись не 

привертати до себе увагу. Одним із найуживаніших слів англійської мови у 

Британії є sorry / вибачте, хоча насправді, вимовляючи його, британці рідко 

демонструють якесь розкаяння, оскільки найчастіше це вибачення не має 

жодного стосунку до того, що вони зробили, а є просто формальним. Якщо 

британці не вибачаться перед незнайомою людиною, перш ніж звернутись до 

неї чи, наприклад, сісти біля неї, то це для них буде виявом неповаги і 

втручанням в особистий простір цієї людини. Повага пронизує всі сфери 

життя у Великій Британії. Для британської бізнес-культури, скажімо, 

характерним є шанування рангу, віку та авторитету. Повага до минулого 

країни і її теперішнього, до монарха є обов’язковими складовими виховання 

патріотизму. Гордість та гордовитість є стереотипними рисами британського 

характеру, які не втратили важливості й досі. 

Складові Freedom (2,5 %) та Market economy (1,1 %) відображають 

важливість свободи для британського суспільства. Права і свободи людини 

традиційно були найвищими цінностями для британців. Ринкова економіка 

пов’язана зі свободою, оскільки передбачає рівні можливості для усіх, вільну 

конкуренцію тощо. Якщо держава втручається у свободу особистості, то для 

британців це є неприйнятним. Такі фундаментальні поняття як права людини, 

свобода, демократія є необхідними для виховання патріотизму та 

прищеплення любові до країни, гордості за неї.  

Складова Wealth (0,9 %), яка знаходиться у периферії концепту 

VALUES, тісно пов’язана із такими цінностями як Money, Consumerism, 

Success із навколоядерної зони концепту, що підкреслює важливість грошей, 

матеріальних благ, багатства для успішного і щасливого життя. Цікавим є 

той факт, що серед вербалізаторів цієї цінності найчастотнішою є саме 
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ключова лексема wealth із похідними, тобто, ця цінність найчастіше 

актуалізується через пряме найменування, підкреслюючи, таким чином, що 

британці насправді прагнуть саме до матеріального благополуччя, 

вираженого в певному грошовому еквіваленті. Споживання та вибір стали 

ключовими складовими сучасного британського суспільства. Персональний 

достаток та індивідуальний вибір стали пріоритетними і багато в чому 

замінюють традиційні моральні цінності, такі як, наприклад, чесність чи 

вірність у шлюбі. 

У периферії концепту VALUES перебувають також такі одиниці як 

Rule of law (1,3 %) та Justice (0,5 %). Вони відображають традиційні цінності 

британського суспільства – верховенство права, справедливість, повага до 

суспільних інституцій. Згідно з опитуванням 2005 року, проведеним YouGov, 

90 % британців вважають справедливість та чесну гру дуже важливими 

складовими британства. Ідея верховенства права має глибоке коріння у 

Великій Британії і є доктриною загального англосаксонського права. 

Розвинена культура верховенства права у британському суспільстві полягає у 

повазі людей до законів країни та до рішень судів. Традиційною вважається 

повага до прав кожного громадянина, не визнається пріоритет жодного із 

фундаментальних прав над іншими, оскільки межею для дії одного права є 

дія іншого або дія закону. У британській культурі всі розуміють важливість 

індивідуальних прав та небезпеку, яка може виникнути, якщо держава буде їх 

порушувати. В такому випадку британці готові захищати свої права, але 

знову ж таки − захищати правовими, законними методами. 

У периферії концепту VALUES виокремлено також таку цінність як 

Tolerance (0,8 %). Толерантність у розумінні британців − це соціальна 

цінність, що забезпечує права людини, її свободу та безпеку. Ставлення до 

толерантності відрізняється залежно від віку. Як свідчать результати останніх 

опитувань, більшість британців вважає, що вони повинні бути толерантним 

суспільством, у якому всі мають рівні права. Проте молоді люди є значно 

толерантнішими, порівняно із людьми старшого віку [302, с. 185]. Британці 



81 

вважають, що у сучасному світі немає абсолютних істин і виділяють 

толерантність, як найважливішу моральну цінність, яка не означає терпиме 

прийняття ідей чи поглядів, які є неприйнятними для них, а можливість 

співіснування з тими, хто сповідує інші ідеї чи погляди. Адже всі люди 

мають рівні права, незалежно від етнічної, расової чи іншої приналежності.  

Хоча лексема honesty входить до семантичних полів інших цінностей, 

наприклад, синонімічне розширення ключової лексеми концепту, семантичне 

поле складових Rights and duties, Family values, у британській лінгвокультурі 

чесність виокремлюється як окрема складова у системі цінностей − Honesty 

(0,3 %), що за частотністю включена до периферії концепту VALUES. 

Проведені нещодавно опитування свідчать, що переважна більшість 

британців вважає чесність найважливішою моральною цінністю. Вони 

керуються правилом, що з іншим потрібно поводитися так, як ти хочеш, щоб 

поводилися з тобою [302, с. 184]. Проте погляди на чесність як моральну 

цінність теж мають вікові відмінності − молодь є доволі амбівалентною у 

цьому питанні.  

 

2.2 Вербальні засоби актуалізації концепту VALUES в 

американській лінгвокультурі 

Ранжування цінностей в американській лінгвокультурі можна 

здійснити на основі аналізу частотності вживання відповідних лексем та їх 

синонімічного розширення у корпусі. Це дасть змогу виокремити ядро 

концепту VALUES, навколоядерну зону та периферію.  

Ми здійснили аналіз частотності вживання ключових лексем, якими 

репрезентовані вказані цінності, разом із ключовою лексемою value(s), що 

репрезентує концепт VALUES, та їх синонімічних розширень, які ми 

називаємо вербалізаторами концепту VALUES, у The Open American National 

Corpus (Second Addition) [406]. Було виокремлено близько 250000 

слововживань. Цінності ранжовані відповідно до частотності – від найбільш 

частотних до найменш частотних у відсотках від загальної кількості 
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слововживань. Таким чином можна побудувати ядро концепту, 

навколоядерну зону та периферію. Отримані результати представлені у 

таблиці (див. табл. 2.2). Дані, отримані в результаті аналізу емпіричного 

матеріалу, також унаочнено на діаграмі (див. рис. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Вербалізатори концепту VALUES в американській лінгвокультурі 

Вербалізатори концепту VALUES Частотність (%) 

Action / Work orientation  22,6 % 

Equality / Egalitarianism 8,5 % 

Time and its control 8,5 % 

Change  8,3 % 

Individual achievement (status, success) 8,2 % 

Materialism / Acquisitiveness 6,2 % 

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% 

 

Отже, отримані результати дають змогу зробити певні висновки щодо 

структури концепту VALUES в американській лінгвокультурі. До ядра 

концепту ми відносимо лише складову Action / Work orientation, яка має 

частотність вживання 22,6 % від загальної кількості, всі решта одиниць 

мають значно нижчий відсоток, тому, на нашу думку, їх не доцільно 

відносити до ядра. Навколоядерна зона включає компоненти Equality / 

Egalitarianism (8,5 %), Time and its control (8,5 %), Change (8,3 %), Individual 

achievement (status, success) (8,2 %), Materialism / Acquisitiveness (6,2 %). 

Решта виокремлених одиниць становлять периферію структури концепту 

VALUES, яка є найбільшою за обсягом. Сюди належать такі складові як 
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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 %). 

 

 

Рис. 2.2 Вербалізатори концепту VALUES в американській лінгвокультурі 

 

Ядро концепту VALUES становить одиниця Action / Work orientation, 

частотність – 22,6 % від загальної кількості, виражена ключовими лексемами 

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

всіх словоформах): affair, labour, employ, output, produce, goods, merchandise, 

wares, business, job, involvement, participation, calling, occupation, vocation, 

service, profession, activity, тощо. Найчастотнішими лексичними одиницями 

серед наведених є work (26 %) та business (10 %) від загальної кількості 

слововживань.   

Надзвичайно висока частотність цієї цінності – розрив із наступною 

найближчою складовою концепту становить понад 14 відсотків – 
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пояснюється тим, що, як стверджує К. С. Карпова, бізнес і гонитва за 

прибутками уже давно стали невід’ємними складовими сучасного 

американського суспільства. Варто зазначити, що для американців 

просування кар’єрними сходинками, досягнення успіху і високого 

соціального статусу передусім асоціюються із конкурентністю, а не зі 

співпрацею з іншими [142, с. 12]. Лексеми competition, competitiveness, 

competitor тощо зустрічаються в американському корпусі втричі частіше, ніж 

одиниці cooperation та collaboration. Таким чином, конкурентна боротьба, 

конкурентоздатність належать до ключових рис американського 

національного характеру, недаремно американське суспільство 

характеризують як гіпер-конкурентне [142, с. 12], що відбивається у їхній 

системі цінностей. 

Висока частотність лексеми work загалом (близько 15 тисяч 

слововживань) та у складі виразу hard work (близько 5 тисяч слововживань) 

пояснюється тим, що головний принцип у системі виховання американців – 

це 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 високий відсоток 

такої цінності як Individual achievement (status, success) (8,2 %), що входить 

до навколоядерної зони концепту VALUES. Життєвий успіх оцінюється 

через індивідуальні досягнення, так само як і визначається соціальний статус.  

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

вербалізується ключовими лексемами, а також їх синонімічним 

розширенням, серед яких найчастотнішими є possess(iveness), consume(rs), 

customer(s), goods, services, також зумовлена вищенаведеними факторами. 

Американці готові важко працювати, щоб отримати матеріальне 

благополуччя, забезпечити себе і свої сім’ї. Хоча американське суспільство є 

доволі благополучним та матеріально забезпеченим, ця складова посідає 

важливе місце у їхній системі цінностей. У американській картині світу 

багатство, матеріальні блага і гроші – це, свого роду, культ [142, с. 9]. 
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Час для американців є особливо дорогоцінним і важливим, що 

відображене у такій складовій концепту VALUES як Time and its control 

(8,5 %), що посідає другий за частотністю 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 і здобутки доволі нещодавні з 

точки зору історії. Тому американське суспільство не орієнтоване на те, щоби 

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. Заклик до змін часто стає слоганом президентських кампаній, 

зокрема, у дискурсах Барака Обами та Джо Байдена це було основою 

передвиборчих програм. 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.  

До навколоядерної зони ми також віднесли таку складову концепту 

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

країна, вона є прикладом держави, яка визнає правовий статус кількох 

етнічних спільнот, які мають рівні права. Тому така цінність як Equality / 

Egalitarianism (8,5 %) займає другу позицію в ієрархії, разом зі складовою 

Time and its control. Сполучені Штати завжди вважалися країною рівних 

можливостей для всіх – не тільки громадян, а й іммігрантів, якщо вони готові 

працювати на благо держави. Кожен індивід оцінюється за власними 

здобутками, незалежно від раси, релігійних поглядів чи етнічної 

приналежності. Мультикультуралізм є характерною рисою американського 
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суспільства, яке готове приймати нових членів, якщо вони здатні стати 

частиною гомогенної нації зі спільною культурою та єдиною мовою. 

Американські лідери постійно закликають до єдності під спільним прапором 

в одній країні, де кожен є рівним перед законом і має рівні права, можливості 

і обов’язки. 

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 %). 

Вищенаведені фактори, які сприяли утворенню навколоядерної зони 

концепту, і принцип «покладайся лише на себе» зумовлюють також наявність 

у системі цінностей американського суспільства такої складової як Self-

reliance / Independence (4,5 %), яка за частотністю вживання також включена 

до периферії, близької до навколоядерної зони концепту. Це можна пояснити 

також певними історичними чинниками. Америка – країна мігрантів, які 

прибули на новий континент у пошуках кращої долі. Їм доводилось боротися 

і з силами природи, і з суперниками – такими ж переселенцями. Вони не 

мали на кого розраховувати, крім самих себе, і покладалися лише на власну 

міцність та витривалість. Тому не дивно, що у системі цінностей 

американського суспільства окремо виділяють ще й таку складову як Risk 

taking (3,8 %), яка навіть у ХХІ столітті займає доволі високий щабель і тому 

входить до периферії, близької до навколоядерної зони концепту VALUES.  

У ядрі сучасної ціннісної системи Сполучених Штатів Америки також 

спостерігаємо наявність такої складової як невтручання в особисте життя, що 

репрезентовано, передусім, лексемою privacy, яка є ключовою для цінності 

Privacy (4,9 %), і за доволі високою частотністю входить до периферії, що 

наближена до навколоядерної зони концепту VALUES. Обмеження 

втручання в приватне життя людини безпосередньо пов’язане зі свободою 
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особистості, що вважається одним із основних досягнень американського 

суспільства. Особистий простір громадянина США є недоторканним, він 

суворо обмежений, тому кожен американець охороняє власний простір і не 

втручається у чужий. Перетин меж приватної території заборонений законом 

і карається законом. Сполучені Штати дають право своїм громадянам 

захищати приватну власність зі зброєю в руках.  

Традиційно високий щабель у системі цінностей посідає Patriotism 

(3,1 %). Патріотизм передусім пов'язаний із вірою американців у свою 

унікальність, яка передбачає особливу місію у глобальному розумінні, 

обраність американської нації. Любов до країни, відданість репрезентована 

найчастотнішими лексемами із синонімічного розширення ключової лексеми 

patriotism, а саме: devotion, faithfulness, loyalty. У важкі часи чи під час кризи 

саме ці риси та звертання до патріотизму допомагали гуртувати націю для 

боротьби із викликами.  

Складова Value(s) (4,5 %), репрезентована ключовою лексемою 

концепту, входить до периферії, близької до навколоядерної зони з відносно 

високою частотністю. Це підтверджує думку, висловлену раніше, що 

американці сприймають усі вищеописані цінності як невід’ємну частину 

їхньої картини світу, їхнього світосприйняття, проте не називають це 

цінностями.   

Складові Practicality (2,7 %) та Competition (2,5 %) безпосередньо 

пов’язані із цінністю Action / Work orientation, яка становить ядро концепту 

VALUES. Практичність американців – це основна з характерних рис їхнього 

суспільства. Американське суспільство ґрунтується на ідеях Джорджа 

Вашингтона, Бенджаміна Франкліна, Джеймса Медісона, Томаса 

Джеферсона, Джона Адамса та інших батьків американської нації. Усі вони, і 

в історичному, і в політичному сенсах, були прагматиками, чітко уявляли, що 

і задля чого вони роблять. Філософські ідеї лібералізму були реалізовані у 

дуже практичний і дієвий спосіб, що й заклало основи для виникнення 

особливого ставлення до життя, властивого для американців прагматизму. 
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Практичний американський народ вміє користуватися можливостями, які він 

отримує, і досягати високих результатів. Навіть після Громадянської війни, 

яка розпочалась через прагматичні чинники – бажання розвиватись і 

рухатись вперед, на заваді якому стояв надто традиційний і консервативний 

Південь, понісши величезні втрати, американське суспільство змогло 

надзвичайно швидкими темпами збудувати найдемократичнішу і 

найпотужнішу державу у світі, яка відіграє визначальну роль у світовій 

політиці та геополітичних процесах і сьогодні. 

Цілком закономірно у системі цінностей Сполучених Штатів 

з’являється така складова як Efficiency (3,9 %), яка є доволі частотною і 

включена до периферії, близької до  навколоядерної зони концепту VALUES. 

Готовність до наполегливої праці безпосередньо пов’язана із її ефективністю 

на противагу марному витрачанню зусиль і особливо часу. 

Наявність складової Competition (2,5 %) у ієрархії цінностей 

американського суспільства підтверджує важливість 

конкурентоспроможності та конкуренції. Ця ознака не включена до складу 

інших цінностей, зокрема, Action / Work orientation чи Individual achievement 

(status, success), що було б цілком логічно, а виділена окремо. На 

конкурентоспроможності базується особистий успіх кожного, від якого 

залежить успіх держави в цілому. Винятковість американської нації, власне, 

полягає в тому, що вона може конкурувати будь з ким. Передусім ідеться про 

досягнення в інформаційних технологіях, новітніх підходах до освоєння 

космосу, проривах у сфері медицини тощо. З цим пов’язані імена видатних 

особистостей, які досягли успіху у різних галузях і є предметом гордості для 

кожного американця. Це, наприклад, відомі всьому світові Ілон Маск, Білл 

Гейтс, Стів Джобс та інші. Імена видатних американців дуже часто стають 

прецедентними та з часом починають відігравати роль символів нації.  

На цих ядерних цінностях – Action / Work orientation, Individual 

achievement (status, success), Competition – базується один із головних 

історично-культурних концептів американської лінгвоспільноти – 
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АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ / AMERICAN DREAM, зміст якої полягає в тому, 

що кожен американець, який є здібним, енергійним, наполегливим та 

працьовитим, може досягнути успіху та стати багатим. 

Рівність, яка експлікована у складовій Equality / Egalitarianism з 

навколоядерної зони концепту VALUES, однак, не передбачає спільності. В 

американській лінгвокультурі підкреслюється важливість окремої 

особистості – індивіда – над колективною ідентичністю. Саме цим зумовлена 

наявність цінності Individualism (2,5 %) у периферії концепту VALUES. 

Важливість індивідуалізму підкреслюється навіть тим, що лексеми individual 

чи personal присутні у формулюванні основних цінностей американського 

суспільства – Individual achievement (status, success), Personal control over the 

environment тощо. У переважній більшості цінностей індивідуалізм якщо не 

есплікується, то імплікується. Варто, проте, зазначити, що американський 

індивідуалізм має і певний негативний ефект, оскільки він протиставляється 

родині як загальнолюдській цінності, таким чином ослаблюючи позиції 

традиційної американської сім’ї через прагнення досягати всього самому і 

скрізь бути першим [142, с. 7]. 

Складова Personal control over the environment (1,5 %), що за 

частотністю включена до периферії концепту VALUES, репрезентована 

такими лексичними одиницями як environment, environmentalist, climate, 

climate change, pollution, eco-, похідними від них, тощо. Масштабна 

занепокоєність станом довкілля виникла відносно недавно, широка 

громадськість почала звертати серйозну увагу на ступінь руйнування, який 

людина завдає навколишньому середовищу, десь на початку 60-х років 

минулого століття. Очевидним для так званих розвинених країн є той факт, 

що турбота про людство невіддільна від турботи про природу, що доведено 

наявністю відповідної складової у системі цінностей американського 

суспільства − Personal control over the environment. Вважається, що турбота 

про навколишнє середовище повинна базуватися на принципах рівності, 

права і відповідальності. Оскільки однією з основних характерних рис 
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американців є індивідуалізм, розрахунок лише на себе і власні сили, то і 

турбота про навколишній світ для них є особистою справою, що підкреслено 

лексемами Personal control. Для американського суспільства турбота про 

навколишнє середовище є важливою ще й тому, що, як зазначено у Програмі 

ООН по довкіллю, погіршення якості навколишнього середовища планети 

Земля та істотне збільшення ступеню та частоти стихійних лих, таких як 

циклони, повені та засухи, значною мірою загострюють людську вразливість 

щодо продовольчої безпеки, слабкого здоров’я і відсутності стабільних 

засобів існування [161], а все, що загрожує матеріальному благополуччю, 

вимагає особливої уваги.  

Цінність Future orientation (1,2 %) тісно пов’язана зі складовими Time 

and its control та Change із навколоядерної зони концепту VALUES. 

Існування такої цінності в ієрархії вчергове доводить орієнтацію 

американського суспільства на майбутнє, готовність до змін і прагнення 

контролювати час.  

У периферії концепту VALUES виокремлено також такі складові як 

Directness / openness / honesty (1,2 %) та Informality (0,6 %). Відкритість, 

прямолінійність та неформальність є особливими рисами американського 

національного характеру, які дають змогу відрізнити американців від 

представників інших націй, зокрема, британців, для яких характерними 

якостями, як усім відомо, є стриманість та закритість. Складова Directness / 

openness / honesty (1,2 %) репрезентована ключовими лексемами і такими 

лексичними одиницями як sincerity, sobriety, straightforward, frankness, 

earnest, etc., серед яких найчастотнішими є frankness, honesty, straightforward. 

Найчастотнішими лексемами, що репрезентують цінність Informality, є 

peacefulness та relaxedness. 

American liberalism and capitalism (0,8 %) – це складова системи 

цінностей американського суспільства, що відображає поняття, яке європейці 

називають «американським лібералізмом». Суть американського лібералізму 

у тому, що як вважають громадяни США, чим менше уряду − тим краще 
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[405, с. 8]. Уряд не повинен втручатися у життя кожного окремого індивіда. 

Більшість американців не довіряють сильному центральному уряду. Саме 

тому в Америці є і завжди був розподіл влади між трьома гілками − 

законодавчою, виконавчою і судовою – не в теорії, а на практиці. 

Особливості вербалізації цієї цінності дають змогу прослідкувати її тісний 

зв'язок із складовими Individualism, Equality / Egalitarianism та Privacy. 

 

2.3 Честь як особлива складова концепту VALUES у британській 

та американській лінгвокультурах 

Ми виділяємо складову honour як особливий компонент концепту 

VALUES у британській та американській лінгвокультурах, оскільки лексема 

honour входить до синонімічного розширення шести ключових лексем на 

позначення шести 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 / честь для британського та американського суспільств. 

В Oxford Dictionary виокремлені такі значення лексеми honour: 1) high 

respect; great esteem; 2) the quality of knowing and doing what is morally right; 

3) something regarded as a rare opportunity and bringing pride and pleasure; a 

privilege; 4) bride an ace, king, queen, or ten. У цьому словнику зафіксовані 

також такі фразеологізми як do the honours, honour bright, honours are even, in 

honour bound, in honour of, on one’s honour, on/upon my honour, there is honour 

among thieves [409]. 

У Merriam-Webster Dictionary виокремлені такі значення лексеми 

honor: 1) good name or public esteem; a showing of usually merited respect; 2) 

privilege; 3) a person of superior standing —now used especially as a title for a 

holder of high office; 4) one whose worth brings respect or fame; 5) the center 

point of the upper half of an armorial escutcheon; 6) an evidence or symbol of 
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distinction: an exalted title or rank, badge, decoration, a ceremonial rite or 

observance, an award in a contest or field of competition [425] 

Поділяючи думку Ю. С. Степанова, розуміємо честь як духовний 

феномен, культурну константу, яка присутня в культурі будь-якого 

суспільства, і, яка в кожен історичний період розуміється по-різному, що 

відображає особливості менталітету та специфічність тієї картини світу, яка 

існує в свідомості цього суспільства. В такому аспекті честь є культурною 

константою, яка разом з іншими образами створює та фіксує смислову 

цілісність тієї чи іншої традиції [279, с. 54].  

В іншій своїй праці Ю. С. Степанов зазначає, що честь постає не тільки 

як внутрішнє усвідомлення власної гідності людини, яка відчуває свою 

індивідуальність, а передусім, як слава, яку слід розуміти не як особливість, а 

як однаковість, схожіть з іншими [279, с. 165]. У британській та 

американській лінгвокультурах честь включає обидві характеристики – 

індивідуальність та спільність, однаковість.  

Зважаючи на те, що лексема honour входить до семантичних полів 

таких складових концепту − honour – як Value(s), Honesty, Rights and duties, 

Family values, Respect / pride, можемо стверджувати, що цінність, позначена 

цією ключовою лексемою, відноситься до телеономних, які є вищими 

духовними цінностями, уособлюють собою моральні ідеали і виражають 

основні переконання, принципи та життєві цілі [64, с. 37]. Честь вважається 

необхідною умовою для існування сім’ї як основної цінності британського 

суспільства, входить до основних прав людини та визначає її головні 

обов’язки перед собою та іншими членами суспільства. Честь тісно пов’язана 

із повагою, самоповагою і гордістю за себе та свою країну. 

Етична категорія честі займає особливе місце в структурі моральної 

свідомості, оскільки вона торкається глибин внутрішнього світу людини і 

виступає основою моральної культури особистості. Категорія честі 

передбачає визнання гідності людини, оцінку індивіда з точки зору норм 
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певної соціальної групи або цілого суспільства. Так, існують поняття 

професійної честі, військової честі, рицарської честі, дівочої честі і т.д.  

На відміну від уявлення про гідність, яке базується на принципі 

рівності всіх людей, поняття честі оцінює їх диференційовано. Якщо гідність 

вказує на прояви в поведінці загальнолюдських характеристик, то честь 

постає виключно індивідуальною, а не колективною рисою (хоча уявлення 

про честь формуються в колективному співжитті). Сучасні дослідники 

виокремлюють парну категорію честь − гідність, яка знаходиться в 

суперечливій єдності. Гідність може належати одній людині за правом 

народження чи приналежності до певної соціальної групи, а честь – це те, 

чого людина мусить досягнути сама. Честь − honour − вважається високою 

цінністю, досягненням, оскільки вимагає зусиль і спрямована на рух від 

внутрішнього прагнення людини до суспільного визнання. 

Філософська та морально-етична категорія, честь − honour − 

трактується як: 

- визнання, яке оточуючі добровільно виражають людині як носію 

індивідуальних цінностей (повага); 

- визнання, з яким людина ставиться до себе як до особистості 

(самоповага, почуття власної гідності); 

- визнання, якого, на її думку, вона має право вимагати від людей 

свого соціального кола (марнославство) [3]. 

Отже, робимо наголос на трьох вимірах честі, існуванні цього явища на 

різних рівнях свідомості. По-перше, це − корпоративний зміст честі, та 

репутація, той авторитет, що особистість заслуговує своєю діяльностю. По-

друге, − це особистісний вимір честі, що визначається самоповагою, 

самоусвідомленням людини самої себе як істоти моральної, що має 

відображення у почутті особистої гідності. Третій вимір категорії честь 

визначається як претензія на ту чи іншу міру поваги до своєї особистості. 

Звернемо увагу на те, що ступінь претензій на визнання не завжди 

ідентичний рівню самовизнання або визнання спільнотою.  
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Таким чином, честь розуміють як складний, суперечливий, 

поліструктурний феномен людського буття. Поліструктурність визначається 

тим, що феномен честі є водночас і значущим ціннісним ідеалом, і елементом 

психології у формі почуттів, і сферою індивідуальної та колективної 

моральності, і принципом організації суспільних відносин.  

Будучи формою прояву відносин індивіда до самого себе й суспільства 

до індивіда, честь, як і гідність, відповідним чином регулює поведінку 

людини й ставлення до неї з боку оточуючих. Проте, на відміну від гідності, 

честь ґрунтується на принципі диференційованої оцінки всіх людей у 

моральному відношенні, що залежить від соціального статусу, релігії, 

расової, класової, національної, професійної належності або репутації. 

Упродовж історії розуміння честі людини було пов’язане із соціальним 

статусом, але до уваги бралися й особливі заслуги людини, її праця, вияви 

людяності, що і визначає міру пошани та поваги. Формування і реалізація 

моральних чеснот є свого роду утвердженням власної гідності, а коли цю 

гідність оцінюють інші, приходять пошана і повага. 

Ці та інші фактори пояснюють наявність лексеми honour у 

семантичному полі такої складової концепту VALUES як Community. Отже, 

доцільним видається фокусування уваги на соціумній честі як категорії, що 

вказує на зв'язок індивіда з певною спільнотою − community, що й визначає 

його як представника конкретного класу, колективу тощо. Заслуга чи вчинок, 

за які людина достойна честі, мають бути визнані суспільством. Норми та 

вимоги, які є дійсними для певної соціальної групи, можна вважати 

своєрідним кодексом честі. Він формується набором правил, що визначають 

взаємовідносини особистості зі світом у різних сферах. 

Соціальний прояв честі є зовнішнім віддзеркаленням індивідуальної 

гідності, тобто моральним самоствердженням і визнанням свого «Я» в очах 

суспільства, що закріплюється в поняттях повага, честь, престиж, 

авторитет, які співіснують і взаємодіють із категорією справедливості. Таке 

твердження дає змогу зробити висновок, що честь − це прийняття і 
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виконання вимог соціальної групи або будь-якої спільноти людей (сім’ї, 

професійної спілки, країни, людства), що є засобом визнання індивіда 

повноправним її членом.  

Британська суспільна ієрархія в ході історії постійно змінювалася: від 

античності до лицарства, від лицарства до сучасної парламентської монархії. 

Соціальна цінність особистості варіювалась, проте з найдавніших часів 

важливим компонентом честі залишається орієнтованість на суспільні 

відносини, які регулюються канонами честі і проявляються в соціально-

рольовій ієрархії. Американська суспільна ієрархія відрізняється 

історичними трансформаціями. Динамічність американців відображалася у 

розвитку американського суспільства від рабовласницького до 

демократичного. Однак, американці різних соціальних прошарків на шляху 

до демократії послуговувалися універсальним поняттям честь, яке 

функціонує у різних етносах з огляду на їх лінгвокульурні характеристики. 

Отже, взявши до уваги вищенаведені фактори та дані тлумачних 

британських та американських словників, можемо стверджувати, що поняття 

честь включає в себе такі ознаки: благородність характеру; чистоту духу; 

цнотливість; безстрашність; фізичну силу та мужність; блиск; пишність; 

амбіційність; марнославство; сакральну велич; доброту; шанування; 

поклоніння; повагу; схвалення; громадську популярність; високе становище в 

суспільній ієрархії. 

Отже, проведений аналіз емпіричного матеріалу дає змогу 

стверджувати, що 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.  

Важливо також наголосити на спільності лексеми honour, яка є 

особливим компонентом концепту VALUES у британській та американській 

лінгвокультурах з категорією ввічливості. Мовна репрезентація категорії 
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ввічливості є досить актуальною і привертала увагу багатьох науковців, а 

саме: В. М. Аплатов [5], М. В. Володіна [60], Г. О. Винокур [57], Щ. М. 

Ільченко [125], П. І. Гнатенко, В. Н. Павленко [77], В. І. Карасика [133; 136], 

Т. В. Ларина [185], О. М. Фаенова [293], D. Cameron [325], W. Bilsky [322], 

N. Fairclough [349], R. Fasold, R. Jacobson [373], M. Griffin [357], M. Guirdham 

[359], J. Holmes, F. de Saussure [397], J. Thomas [403], ін. Гоноратив у 

більшості культурах та мовах світу представлений як одна з форм 

ввічливості, і належить до тих функційних категорій, що акумулюють в собі 

загальнолюдські цінності. Термін гоноратив функціонує у науковому обігу 

як категорія ввічливості. У лінгвістиці термін форма ввічливості є 

усталеним, коли йдеться про етикет, правила якого є соціально 

обумовленими. Етикетні стосунки проявляються у всіх мовах, тому можна 

говорити, що їх ввічливі форми використовують щодо вищих і рівних чужих, 

а прості – щодо нижчих і рівних своїх. Таким чином, має право на існування 

й термін етикетна ввічливість [212; 216].  

На відміну від східних мов, де гоноратив закріплюється у статусі 

граматичної категорії, в англійській мові гоноратив – це семантична 

категорія, якою передається уважливе ставлення мовця до адресата чи 

особи – об’єкта мовлення. Використання у мові гоноративів визначається 

різними параметрами: соціальним становищем, віком, виконанням тих чи 

інших соціальних ролей та іншими факторами.  

Такі лексикографічні джерела як Oxford Dictionary та McMillan 

Dictionary дають наступне тлумачення лексичної одиниці:  

Honorific − a title given to someone as a formal way of showing respect for 

the position that they hold [Oxford Advanced Learners Dictionary 2005]. 

Honorific − a title or word implying or expressing respect 

[http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/british/honorific]. 

Диференційні ознаки, які характеризують категорію адресиву та 

гоноративу за В. М. Алпатовим, зводяться до конкретної особи: 

співрозмовника – для категорії адресиву; і особи, про яку йде мова (3-ї 
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особи) − для категорії гоноративу [5, c. 15]. Посилаючись на термінологічний 

апарат, актуальний для категорії ввічливості, запропонований 

В. М. Алпатовим, запрпонуємо власну класифікацію гоноративів: 

а) власне гоноративні форми/мейоративи;  

б) депреціативні форми;  

в) нейтральні форми/гонорифіки 

Під власне гоноративним формами (мейоративами) розуміємо 

уважливе, ввічливе ставлення як до співрозмовника (you), так і до 3-ї особи 

(he/she/they). Покликаючись на такі лексикографічні джерела як Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, 

Macmillan Dictionary, Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases 

[словники], відносимо до власне гоноративних форм: 

-  іменникові лексеми, (honour, dignity, respect, awe, devotion, 

reverence, virtue, goodness, purity, decency, respectability, integrity, propriety, 

modesty, achievement, virginity, та ін.); 

- прикметникові лексеми (reputable, trustworthy, honourable, 

esteemed, respected, approved, fashionable, great, lordly, kingly, noble, 

aristocratic, titled, age-old, ranking, leading, famous, legendary, та ін.); 

- дієслівні лексеми та вирази (to treat someone a special respect, to 

give award, to keep promise, to feel very proud and pleased, to have a reputation, 

to have a good name, to hold in respect, to recognize as superior, to dedicate to, to 

wear a halo, to have fame, to have a great respect, to dignify, to glorify та ін.); 

- прислівникові лексеми (honourably, reverently, respected, moral 

irreproachable, decently, praiseworthy, awesome, high-minded, noteworthy та ін.). 

Депреціативні форми представляють пейоративний тип уважливого 

ставлення. Важливою особливістю депреціативних форм є їх вживання лише 

в тих випадках, коли йдеться про незначущість власних моральних чи 

фізичних якостей на фоні таких якостей об’єкта шанування. Такі форми 

імпліцитно виражають возвеличення, пошану, цінування та уважливе 

ставлення адресата через самоприниження та применшення своїх заслуг, 
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здібностей, якостей. Досліджуючи лексичні одиниці, які вербалізують 

депреціативні форми, слід взяти до уваги пріоритетні цінності західної 

традиції. Уважливе ставлення до людини, не залежно від статусу та 

соціального становища, є важливою рисою англомовної комунікації. Людина, 

яка знаходиться на вищому щаблі соціальної драбини, намагається 

спілкуватися зі своїми підлеглими на рівних, вітаючи формальність та не 

демонструючи свою владу. Тут важливо зауважити, що таке прагнення 

симетрії у спілкуванні людей різних соціальних прошарків не принижує, а 

навпаки, підвищує статус того, хто має вище соціальне становище.  

До нейтральних форм гоноративу належать лексичні одиниці, об’єднані 

класом гонорифіків. Тут доцільно окреслити сферу вживання термінів 

гоноратив та гонорифік. Користуючись вищезазначеною дефініцією 

лексичної одиниці, можемо зробити висновок, що поняття гоноратив є 

значно ширшим за поняття гонорифік. В деяких випадках гонорифік є 

водночас гоноративом, в інших – його складовою частиною. Отже, гонорифік 

– це слово або вираз, які включають в себе конотації гідності та поваги при 

звертанні до людини. Найпоширенішими гонорифіками англійської мови є 

слова, які передують власному імені особи. Перед чоловічими іменами 

використовується Mr, перед жіночими - Miss (якщо вона не заміжня) 

Missis/Mistress (якщо вона заміжня). 

Гонорифіками також виступають словоформи, що позначають почесну 

професію особи, титули, рід занять, вчені ступені, шанобливе звертання до 

офіційних та вище поставлених осіб, представників духовенства, монархів та 

перших осіб країни: (Mr President, Doctor, Coach, Capitan, Officer, 

Reverent/Father, Ph.D, Professor тощо). Деякі гонорифіки можуть повністю 

замінювати імена і вживатися самостійно: Sir, Ma’am, Lady, Your Honour та 

ін. До таких гонорифіків відносимо також титули, ранги, академічні чи 

професійні звання. Вживання гонорифіків перед власним іменем адресата є 

однією із численних етикетних формул британського  та американського 
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суспільств, де повага – це, перш за все, увага до інших людей, яка 

проявляється в манерах спілкування [4] 

Також слід зважати на складну градацію гоноративних та 

депреціативних форм залежно від соціального статусу. Різні соціальні 

прошарки оперують своїми гонорифіками. Так, наприклад, 

найпоширенішими гонорифіками при звертанні до особи, яка виносить 

судові рішення є: Your Honour, His/Her Honour, Your Honours або просто 

Honour. Якщо суддя також має додаткове звання, до нього можуть звертатися 

Your Lordship. Звертання до монархів та членів їх родини представлені 

наступними гонорифіками: Your/His/Her Majesty, Their Majesties (до монарха 

який є королем або імператором, та його дружини). При звертанні до 

монархів, які не мають королівського рангу, вживають гонорифіки 

Your/His/Her Highness, His Serene Highness (до членів князівської династії), 

Your Highness, Your Royal Highness.  

У британському та американькому суспільствах прослідковуємо чітку 

диференціацію не лише титулів, але й професійних та наукових рангів. У 

музиці до диригентів та віртуозних інструменталістів побутує звертання 

Maestro, до колишніх офіцерів звертаються за їхнім званням: Captain, 

Colonel, General. Гонорифіки, які представлені лексичними одиницями на 

позначення наукових титулів та регалій є наступними: doctor, doctor of 

philosophy, doctor of literature, doctor of divinity, doctor of lows, doctor of 

medicine, doctor of music, bachelor of arts, bachelor of literature, bachelor of 

science, bachelor of medicine and surgery, bachelor of education, bachelor of low, 

bachelor of music, master of arts, master of science, Professor, reader, lecturer, 

doctorate, baccalaureate, та ін. [409; 410]. 

Лексичні одиниці, які називають професійні ранги та належать до 

таких, що номінують соціальний статус особи (governor; boss, master, 

headman, chief, head of the household, head of state, superior, rector, moderator, 

dean, vice-chancellor, chancellor; president, vice-president, chairperson, 

chairman, chairwoman, speaker, premier) не є власне гоноративними формами, 
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однак, досить часто є компонентами висловленнь, що мають гоноративну 

семантику [409; 410].  

Гоноратив демонструє наявність ієрархічної бінарної опозиції: вищий :: 

нижчий (для інституалізованих форм мовлення) та тернарної опозиції вищий 

::рівний :: нижчий (для побутового мовлення). Вживання гоноративних форм 

за наявності однієї з вищезазначених опозицій визначається стандартними 

правилами, які, однак, важко сформулювати, вибір форми відбувається 

підсвідомо. Стосунки між адресатом та адресантом залежать від багатьох 

обставин. Людина, яка знаходиться при виконанні службових обов’язків, 

підвищується в ранзі навіть по відношенню до особи, яка має вище соціальне 

становище. Але стосунки між тими ж людьми за інших обставин можуть 

виявитися іншими [2]. 

Категорія гоноративу за своєю семантикою і прагматикою є 

меліоративною, оскільки її прагматична складова закріплює комунікативну 

спрямованість та інтенцію мовця на возвеличення об’єкта оцінювання, а 

поверхнева семантика актуалізує інтенцію глорифікації через лексичне 

наповнення, синтаксичні структури та загальну евфемічну емотивну оцінну 

канву висловлення.  

Як бачимо, категорія гоноративу є характерною як для етикетного 

британського, так і для демократичного американського суспільства. Вона 

представлена в сучасній англійській мові на семантичному рівні як категорія 

ввічливості і оперує мейоративними, депреціативними та нейтральними 

гоноративиними формами (гонорифіками).  

 

2.4 Концепт VALUES у сучасних масмедійних текстах: британська 

лінгвокультура 

Для дослідження особливостей вербалізації концепту VALUES у 

сучасних британських масмедійних текстах, побудови структури 

номінативного поля концепту, виокремлення його ядра та когнітивних ознак 
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було проаналізовано промови політичних лідерів Великої Британії загальним 

обсягом близько 300 000 знаків.  

Загалом було виявлено близько 3 600 лексем-вербалізаторів та одиниць, що 

входять до їх синонімічного розширення. Порівняно із американськими 

масмедійними текстами, вербалізатори концепту VALUES у британських 

масмедійних текстах трапляються значно частіше, що може свідчити про 

важливість соціокультурних цінностей у політичному мовленні. Проведений 

аналіз емпіричного матеріалу дав змогу ранжувати цінності відповідно до 

частотності виявлених вербалізаторів. Результати аналізу свідчать, що шкала 

цінностей залежить від типу тексту, в якому вони вербалізуються. Отримані 

дані наведені у таблиці (див. табл. 2.3). Результати дослідження також 

унаочнені на діаграмі (див. рис. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Вербалізатори концепту VALUES у британських масмедійних текстах 

Вербалізатори Частотність, % 

Work  11,2 

Patriotism  8,9 

Public institutions 7,2 

Democracy 7,1 

Rights and duties 6,4 

Family values 6,4 

Collaboration  6 

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 

Honesty  1,2 

Wealth  1 

Money  0,7 

Happiness  0,5 
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Проведений аналіз емпіричного матеріалу дає змогу побудувати 

структуру концепту VALUES у британських масмедійних текстах наступним 

чином: до ядра за частотністю вживання включено такі складові як 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 %). 

 

 

Рис. 2.3 Вербалізатори концепту VALUES у британських масмедійних текстах 

 

Отримані результати дають змогу стверджувати, що структура 

концепту VALUES значною мірою залежить від типу тексту, в якому він 

актуалізується. Спостерігаємо значні зміни в ядрі концепту, порівняно із 

даними, отриманими за результатами аналізу корпусу. Склад ядра 

розширився − замість чотирьох складових до нього увійшли сім.  
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Складова Work є найчастотнішою, вона значно обійшла цінність Family 

values за частотністю вживання − майже вдвічі. Когнітивними ознаками цієї 

складової є Fair and free work, Hard work, Work together. Когнітивна ознака 

Fair work репрезентована сполученням слів-вербалізаторів із лексичними 

одиницями fair, equal, partnership, free тощо. Йдеться, передусім, про рівні 

можливості для всіх та справедливий розподіл благ, а також про чесні умови 

партнерства з іншими країнами.  

Розглянемо фрагменти текстів, в яких ця ознака актуалізується, 

наприклад: And we want to take a similar approach to educational and cultural 

programmes, to promote our shared values and enhance our intellectual strength 

in the world − again making an ongoing contribution to cover our fair share of 

the costs involved [Theresa May's speech on future UK-EU relations]. У 

наведеному уривку мовець використовує лексеми similar approach, 

contribution to cover our fair share, щоб підкреслити, що зусилля для 

розвитку різних сфер життя повинні бути рівними, кожен повинен вкладати 

свою справедливу частку у спільну справу.  

But as part of our economic partnership we will want to continue to work 

together to manage shared stocks in a sustainable way and to agree reciprocal 

access to waters and a fairer allocation of fishing opportunities for the UK fishing 

industry [438]. У наведеному фрагменті акцентується важливість працювати 

чесно і вкладати однакові зусилля у рамках економічного партнерства, щоб 

розвивати різні галузі промисловості Великої Британії. 

Складова Hard work переважно репрезентована поєднанням лексем-

вербалізаторів із одиницями синонімічного ряду лексеми hard. Розглянемо 

приклади фрагментів текстів, в якому ця ознака актуалізована, до прикладу: 

Where everyone has the chance to get on in life and to go as far as their own talent 

and hard work can take them [PM's speech on new Brexit deal: 21 May 2019]. У 

наведеному уривку мовець акцентує на тому, що власний талант і 

наполеглива праця – their  own talent and hard work – можуть надати людині 
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необмежені можливості, і тільки від нас залежить, яке життя ми собі 

побудуємо. 

I am sure the nation will join me in assuring you that what you do is 

appreciated and every hour of your hard work brings us closer to a return to more 

normal times [457]. У цьому фрагменті вираз hard work у поєднанні із 

присвійним займенником your підкреслює, що праця кожного важлива і має 

велике значення для досягнення спільних цілей. 

Складова Patriotism перемістилась із периферії концепту та займає 

другий щабель в ієрархії. З навколоядерної зони до ядра перемістились також 

складові Democracy та Rights and duties. Це явище можна пояснити з точки 

зору важливості певних цінностей для політичного мовлення, а патріотизм, 

демократія та обов’язок перед країною, власне, і належать до найважливіших 

політичних цінностей. Складова Patriotism характеризується такими 

когнітивними ознаками Love and pride for the country та Service for the country.  

Ознака Love and pride for the country актуалізується через поєднання 

слів-вербалізаторів з такими лексичними одиницями як love, pride, our, we as 

a country, entire nation, great тощо, наприклад: We want this to be the beginning 

of a new era of friendly cooperation, between the EU and an energetic Britain, a 

Britain that is simultaneously a great European power, and truly global in our 

range and ambitions [461]. У наведеному уривку мовець висловлює гордість за 

Велику Британію, називаючи її країною, яка має велику владу в Європі – 

great European power – з амбіціями завоювання світового впливу. 

Когнітивна ознака Service for the country репрезентована одиницями 

service, serve, transform, to one’s best for тощо, наприклад: I love this country, 

and I feel honored to have served it, and I will do everything I can in [the] future 

to help this great country succeed [444]. У наведеному уривку мовець не лише 

висловлює почуття любові до своєї країни − love this country − та гордості за 

неї − this great country, але й говорить про можливість служити їй, як про 

особливу честь − feel honored to have served it. 
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Не викликає здивування, що до ядра концепту включена також така 

складова як Public institutions. Йдеться, передусім, про довіру до органів 

влади, парламенту, уряду. Найчастотнішими одиницями є parliament та 

government. 

Порівняно із даними, отриманими в результаті аналізу матеріалу 

корпусу, складова Democracy має частотність, майже вдвічі вищу. Головними 

ознаками демократії вважається можливість брати участь у виборах та у 

прийнятті важливих рішень − Right to vote та уряд, відповідальний перед 

своїми громадянами − Responsible government. Розглянемо приклади 

фрагментів текстів, в яких актуалізуються ці ознаки: First, the agreement we 

reach with the EU must respect the referendum. It was a vote to take control of 

our borders, laws and money. And a vote for wider change, so that no community 

in Britain would ever be left behind again. But it was not a vote for a distant 

relationship with our neighbours [438]. У наведеному уривку мовець 

підкреслює важливість голосування щодо Брекзиту, в якому взяли участь 

громадяни Великої Британії, акцентуючи увагу на тому, що вони 

проголосували за можливість самим контролювати власні кордони, закони, 

гроші, за великі зміни, і це є правом кожного – брати участь у прийнятті 

таких важливих рішень для майбутнього країни. 

The government I lead will be driven not by the interests of the privileged 

few, but by yours. We will do everything we can to give you more control over 

your lives. When we take the big calls, we'll think not of the powerful, but you. 

When we pass new laws, we'll listen not to the mighty but to you. When it comes to 

taxes, we'll prioritise not the wealthy, but you. When it comes to opportunity, we 

won't entrench the advantages of the fortunate few. We will do everything we can 

to help anybody, whatever your background, to go as far as your talents will take 

you [439]. Наведений уривок ілюструє ознаки, якими повинен бути наділений 

уряд у демократичній країні, а саме: відповідальність перед усіма – whatever 

your background, а не лише найбагатшими – not the wealthy, but you, турбота 

про усіх, а не окремих привілейованих – of the fortunate few тощо. 
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Особливості політичного мовлення спричинили появу складової Rights 

and duties в ядрі концепту. Йдеться, передусім, про дотримання основних 

прав – human rights, worker’s rights тощо, та виконання обов’язків як з боку 

держави, так і з боку громадян, баланс між правами та обов’язками, оскільки 

наявність одних завжди повинна передбачати наявність інших, наприклад: 

And in our diplomacy, our fight against climate change, our campaigns for 

human rights, female education − we will rediscover muscles that we have not 

used for decades: the power of independent thought and action − not because we 

want to detract from anything done by our EU friends −of course not [455]. У 

наведеному уривку підкреслюється важливість продовжувати роботу в сфері 

захисту прав людини поруч із іншими важливими завданнями.  

In certain ways, our access to each other's markets will be less than it is 

now. How could the EU's structure of rights and obligations be sustained, if the 

UK − or any country − were allowed to enjoy all the benefits without all of the 

obligations? So we need to strike a new balance [438]. У цьому фрагменті 

підкреслюється, що завжди повинен бути баланс між правами та 

обов’язками, і неможливо отримати доступ до якихось переваг та 

насолоджуватись ними – enjoy all the benefits without all of the obligation, 

якщо не виконувати своїх обов’язків. 

Складова Family values також входить до ядра концепту, проте її 

частотність знизилась майже втричі. Ознаками цієї складової є турбота про 

власну родину та любов до неї – Love and care for one’s family, яка 

репрезентована одиницями із семантичного кола ключової лексеми, та любов 

до країни як домівки – Love to Motherland, яка представлена одиницями home, 

we as children тощо. Розглянемо уривки промов, у яких ці ознаки 

актуалізуються: Everyone who loves our great country, who works hard for their 

family and wants their children and grand-children to enjoy greater opportunity 

than they did [439]. У наведеній цитаті мовець звертається до аудиторії, 

акцентуючи увагу на тих цінностях, носіями яких є слухачі – who loves our 

great country, who works hard for their family. 
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The UK is my home and a place that I love. That will never change [475]. У 

цьому прикладі мовець називає Велику Британію домівкою, яку завжди буде 

любити. 

Частотність складової Collaboration, яка входила до навколоядерної 

зони,  дала змогу включити її до ядра концепту. Йдеться, передусім, про 

співпрацю Великої Британії з її партнерами, оскільки однією із 

найчастотніших лексем-супровідників, сполучуваність яких зі словами-

вербалізаторами репрезентують цю складову, є одиниця partnership, 

наприклад: Because now is the moment, precisely as we leave the EU, to let those 

natural feelings find renewed expression in building a new partnership, which is 

one of the great projects for next year. And as we work together with the EU, as 

friends and sovereign equals, in tackling climate change and terrorism; in 

building academic and scientific cooperation; redoubling our trading 

relationship − I frankly urge everyone on either side of what are after three year − 

three and a half years after all an increasingly arid argument, I urge everyone to 

find closure and to let the healing begin [460]. У наведеному уривку тема 

співпраці є провідною, вона представлена цілим переліком одиниць, які є 

лексемами-супровідниками слів-вербалізаторів складової Collaboration, а 

саме a new partnership, we work together, friends and sovereign equals, 

scientific cooperation, relationship, які поєднуються з лексемами із 

позитивною конотацією, що підкреслює важливість співпраці для досягнення 

спільних цілей.  

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 %). 

Найближчою до ядра є складова Freedom, яка перемістилась із 

периферії концепту, і пояснюється це особливістю матеріалу дослідження – 

для політичного мовлення свобода є однією з фундаментальних цінностей. 

Когнітивними ознаками цієї складової вважаємо Basic freedoms та Free 
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competition. Ознака Basic freedoms представлена одиницями speech, thought, 

press, religion тощо у поєднанні з ключовою лексемою та її синонімічним 

розширенням. Йдеться про основні свободи демократичного суспільства, 

наприклад: Where everyone has the security of a safe home and enough to eat; the 

opportunity to get a good education and a satisfying job to support their family; 

and the freedom of thought, speech and action to do and be everything their 

talents and hard work fit them for [450]. У наведеному фрагменті 

підкреслюється надзвичайна важливість мати фундаментальні свободи – the 

freedom of thought, speech and action to do and be everything – для щасливого 

та успішного життя. 

Ознака Free competition репрезентована лексемами competition, trade, 

commerce тощо, наприклад: Furthermore, as I said in Florence, we share the 

same set of fundamental beliefs; a belief in free trade, rigorous and fair 

competition, strong consumer rights, and that trying to beat other countries' 

industries by unfairly subsidising one's own is a serious mistake [438]. У цьому 

уривку мовець відносить вільну торгівлю та конкуренцію до системи 

фундаментальних цінностей суспільства – same set of fundamental beliefs; a 

belief in free trade, rigorous and fair competition. 

Наступна складова Market economy, яка також перейшла з периферії, 

тісно пов’язана з попередньою і характеризується передусім такими 

ознаками як вільна торгівля, справедлива конкуренція, вільний ринок і 

представлена такими лексемами як free, market, competition, new, regulated 

тощо. Важливість ринкової економіки та вільного ринку вважається 

необхідною умовою існування демократичного суспільства, наприклад: It has 

been democratic politics, an open market economy and the enduring values of 

free speech, the rule of law and a system of government founded on the concept of 

inviolable human rights that has provided the nexus of that progress in the past. 

And a healthy body politic will be essential to consolidating and extending that 

progress in the future [450]. У наведеному уривку мовець відносить вільну 

ринкову економіку до фундаментальних цінностей – values of free speech, the 
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rule of law і включає її до непорушних прав людини – inviolable human 

rights. 

Висока частотність цінностей Consumerism та Success залишилась 

сталою. Cкладова Consumerism має таку когнітивну ознаку як Consumer 

rights, що зумовлена характерними особливостями політичного мовлення. 

Найчастотнішими лексичними одиницями, якими представлена ця ознака, є 

consumer, shopping, goods, services, тощо. Розглянемо приклад фрагменту 

тексту, в якому актуалізована ця ознака: Furthermore, as I said in Florence, we 

share the same set of fundamental beliefs; a belief in free trade, rigorous and fair 

competition, strong consumer rights, and that trying to beat other countries' 

industries by unfairly subsidising one's own is a serious mistake [438]. Цінність 

strong consumer rights у наведеному прикладі включена до переліку інших 

базових цінностей британського суспільства. 

Складова Success також пов’язана з успіхом в сфері економіки та 

торгівлі, наприклад: No one comparing the quality of life or economic success of 

liberal democracies like the UK, France and Germany to that of the Russian 

Federation would conclude that our system is obsolete [450]. Успіх в економіці – 

economic success – вважається умовою належної якості життя, ознакою 

демократичності та високого розвитку суспільства. 

Складова Respect / Pride, яка також перейшла з периферії концепту, має 

тісний зв'язок із цінністю Partiotism, та передусім стосується поваги та 

гордості за власну країну та самих себе як представників британського 

суспільства. 

Складова Value(s) також перемістилася з периферії до навколоядерної 

зони концепту, оскільки ключова лексема є одним із найпоширеніших 

засобів маніпулювання в політичному мовленні, до прикладу: So if we are to 

stand up for these values that are fundamental to our way of life, we need to 

rebuild support for them by addressing people’s legitimate concerns through 

actual solutions that can command public consent, rather than populist promises 

that in the end are not solutions at all [450]. Звернення до фундаментальних 
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цінностей британського суспільства – these values that are fundamental – 

використовується мовцем для критики політики попередників та схвалення 

власної політики і заклику до спільних дій.  

Складова Rule of law, яка також отримала вищу частотність, тісно 

пов’язана зі складовими Public institutions та Rights and duties. Вона 

передбачає верховенство права, повагу до інститутів влади, виконання 

обов’язків та забезпечення дотримання прав, наприклад: … there will be a 

legal duty to secure changes to the political declaration to reflect this new deal. All 

of these commitments will be guaranteed in law – so they will endure at least for 

this Parliament [461]. 

Складові Science та Private property втратили свої позиції, порівняно з 

даними, отриманими в результаті аналізу корпусу. Цінність Science 

виявилась менш важливою для політичного мовлення, ніж інші цінності, 

перелічені вище. Переважно йдеться про підтримку новітніх технологій, які 

вважаються рушійною силою розвитку та прогресу, та зверненням до 

видатних наукових традицій, носіями яких є найкращі університети Великої 

Британії з багатою історією, наприклад: A Global Britain must also be a country 

that looks to the future. That means being one of the best places in the world for 

science and innovation. One of our great strengths as a nation is the breadth and 

depth of our academic and scientific communities, backed up by some of the 

world’s best universities. And we have a proud history of leading and supporting 

cutting-edge research and innovation [438]. У наведеному уривку бачимо 

апелювання до кількох цінностей одночасно: Science – science and 

innovation, academic and scientific communities, research and innovation, 

world’s best universities; Community – academic and scientific communities; 

Respect / Pride – great strengths as a nation. Таким чином мовець викликає 

повагу до своєї країни, почуття єдності та впевненість у кращому 

майбутньому.  

Навіть традиційна фундаментальна цінність – повага до приватної 

власності – має частотність, нижчу на два відсотки. Складова Private property 
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доповнилась також повагою до недоторканності кордонів, невтручання у 

внутрішні справи країни, наприклад: That means taking control of our own 

affairs, as those who voted in their millions to leave the European Union 

demanded we must. So we will take back control of our laws and bring an end to 

the jurisdiction of the European Court of Justice in Britain [438]. Можливість 

контролювати власні справи, кордони і закони – taking control of our own 

affairs – вважається найбільшою превагою угоди про Брекзит і 

використовується для того, щоб переконати слухачів у правильності 

прийнятого рішення. 

Складова Community має дещо нижчу частотність, порівняно із даними, 

отриманими в результаті аналізу матеріалу корпусу. Це пояснюється 

спрямованістю сучасних британських масмедійних текстів на справи 

міжнародного рівня більше, ніж на місцеві, особливо в контексті Брекзиту. 

Репрезентантами цієї складової в нашому матеріалі дослідження, крім слів-

вербалізаторів, є лексеми local, citizens, partners, people тощо, наприклад: Our 

world’s greatest assets are threatened every day and it is so important that we 

support local communities to safeguard every element of this incredible world 

[539]. У наведеному уривку мовець говорить про необхідність підтримки 

місцевих громад – we support local communities – як необхідну умову 

збереження світових цінностей. 

Як свідчить проведений аналіз, головною когнітивною ознакою 

цінності Health у британських масмедійних текстах є Mental health, оскільки 

таке поєднання трапляється найчастіше серед виокремлених одиниць, 

наприклад: After all, mental illness is about recovery, mental health is about 

consciousness, mental fitness is about well-being. To be happy is to be mindful, 

mindful of your feelings, mindful of your surroundings, and mindful of the 7.7 

billion other humans that inhabit this planet. And while we’re on the topic of 

health, let’s talk about the health of our planet too [539]. Як бачимо, у 

наведеному уривку лексема mental у контексті здоров’я трапляється тричі, а 

сама тема здоров’я є настільки широкою, що мовець включив сюди проблеми 
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з навколишнім середовищем, використовуючи метафору the health of our 

planet. 

Складова Tolerance перейшла в навколоядерну зону концепту з 

периферії, частотність збільшилась у чотири рази. Це підтверджує 

важливість цієї цінності для сучасного британського суспільства, в якому 

вона набуває все більшого значення. Британці характеризують себе як 

толерантну націю, а Велику Британію як толерантну країну, яка забезпечує 

ріні права всім громадянам, незалежно від раси, статі, релігії та інших 

чинників. Це підтверджується частотністю таких лексем-супровідників як 

tolerant, fair, justice тощо. Розглянемо приклади, в яких ця складова 

акуалізується: I want this United Kingdom to emerge from this period of change 

stronger, fairer, more united and more outward-looking than ever before. I want 

us to be a secure, prosperous, tolerant country – a magnet for international talent 

and a home to the pioneers and innovators who will shape the world ahead. I want 

us to be a truly Global Britain – the best friend and neighbour to our European 

partners, but a country that reaches beyond the borders of Europe too. A country 

that goes out into the world to build relationships with old friends and new allies 

alike [530]. У наведеному уривку мовець говорить про майбутнє, яке бачить 

для Великої Британії – stronger, fairer, more united and more outward-looking 

– сильніша, справедливіша країна, ніж будь коли, яка прагне відігравати 

важливу роль на міжнародній арені – country that reaches beyond the borders; 

A country that goes out into the world, і серед інших невід’ємних ознак такої 

країни майбутнього називає толерантність − secure, prosperous, tolerant 

country.  

Складова Justice має таку ж частотність, як і Tolerance, вони займають 

однаковий щабель у системі цінностей і, відповідно, мають однакову 

важливість для британського суспільства. Ці цінності мають схожі ознаки, 

оскільки ключові лексеми на їх позначення входять до синонімічного 

розширення одна одної. Лексема justice переважно трапляється в складі 

виразів Court of Justice та justice system, та в інших поєднаннях зі значенням 
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рівних справедливих можливостей для всіх громадян, незалежно від 

етнічних, расових чи гендерних відмінностей, наприклад: David’s true legacy 

is not about the economy, but about social justice. From the introduction of same-

sex marriage, to taking people on low wages out of income tax altogether, David 

Cameron has led a One Nation government, and it is in that spirit that I also plan 

to lead [447]. У цьому уривку соціальна справедливість – social justice – яка 

передбачає однакове ставлення та рівні можливості для всіх, від 

одностатевих шлюбів до людей із низьким рівнем доходів, поставлена вище 

економічних досягнень.  

Отже, найближчими до ядра є соціокультурні цінності, які або входять 

до системи політичних цінностей, або є дотичними до них, що зумовлено 

особливостями матеріалу, який аналізується. Периферію концепту складають 

такі цінності як Honesty (1,2 %), Wealth (1 %), Money (0,7 %), Happiness 

(0,5 %). Ці цінності є радше індивідуальними, ніж колективними, тому вони 

мають не дуже високу частотність, порівняно із описаними вище. 

Складова Honesty у периферії концепту VALUES на матеріалі 

британських масмедійних текстів має частотність у чотири рази більшу, ніж 

у матеріалі корпусу. Це підкреслює важливість цієї риси характеру для 

британського суспільства, оскільки його лідери доволі часто апелюють до 

неї. Ця складова характеризується персональною важливістю для кожного 

індивіда, входить до системи фундаментальних цінностей. Лексемами, що 

вербалізують цінність Honesty, є слова-вербалізатори та їх синонімічне 

розширення у поєднанні з одиницями hope, belief, reliable, transparent тощо. 

Розглянемо фрагмент тексту, в якому ця складова актуалізується: Be braver. 

Be stronger. Be kind to each other. Be kind to yourselves. Have less screen time, 

and more face to face time. Exceed expectations. Eliminate plastics. Conserve 

water. Protect wildlife and their unique habitat. Keep empathy alive. Ask your 

friends how they are doing and listen to the answer. Be honest. Take risks. Change 

your thoughts and change the world. Dare to be the greatest generation of all time. 

I am with you, we are with you! Get to work [475]. У наведеному уривку мовець, 
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принц Гаррі, звертається до нації із закликом передусім про об’єднання, 

підкреслюючи, що він також зі своїми співгромадянами. Він закликає їх бути 

такими, якими повинні бути сучасні британці – представники найвеличнішої 

нації. Серед інших важливих рис, що входять до системи цінностей 

сучасного британського суспільства – любов до ближнього, сміливість, 

відповідальність, готовність працювати – мовець називає і цінність Honesty, 

яка займає важливе місце в ієрархії.  

Складова Wealth репрезентована поєднанням ключової лексеми та 

інших вербалізаторів, найчастотнішим серед яких є prosperity, з такими 

одиницями як levels, growth, ability, security тощо. Переважно йдеться про 

процвітання країни. Коли мовці говорять про особистий добробут кожного, 

передусім вони висловлюються у контексті загального добробуту нації як 

однієї із важливих умов щасливого життя. Розглянемо уривки текстів, в яких 

ця соціокультурна цінність актуалізується: The integrity and prosperity of the 

union that binds the four nations of the United Kingdom [England, Scotland, 

Wales, Northern Ireland] is of the utmost importance to my Government. My 

Ministers will bring forward measures to support citizens across all the nations of 

the United Kingdom [456]. У наведеному уривку йдеться про добробут нації – 

prosperity of the union – як передумову об’єднання Королівства. Цілісність та 

добробут країни названі головними завданнями, які стоять перед урядом.  

We can renew popular support for liberal democratic values and 

international cooperation. And in so doing, we can secure our freedom, our 

prosperity and our ability to live together peacefully now and for generations to 

come [450]. У цьому фрагменті цінність Wealth, репрезентована 

вербалізатором prosperity, включена до переліку найважливіших цінностей 

демократичного суспільства – liberal democratic values, а саме: співпраця, 

свобода, спільне проживання і, звичайно, добробут − cooperation, our 

freedom, our prosperity and our ability to live together. 

У порівнянні із даними, отриманими в результаті аналізу матеріалу 

корпусу, бачимо, що цінності Money та Happiness мають значно нижчу 

https://www.americanrhetoric.com/speeches/queenelizabethstateparliamentsecond2019.htm
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частотність. Складова Money має частотність, нижчу у 7 разів, Happiness – 

удвічі. Цінність Money репрезентована одиницями, що входять до 

семантичного поля ключової лексеми та словами супровідниками, серед яких 

найчастотнішими є присвійні займенники, зокрема, we. Когнітивною ознакою 

цінності Money є Control of money, оскільки таке поєднання трапляється 

найчастіше, наприклад: This Agreement provides for a real Brexit, taking back 

control of our borders, laws, money, farming, fisheries, and trade, amounting to 

the greatest single restoration of national sovereignty in Parliamentary history 

[455]. 

Говорячи про угоду з Європейським Союзом щодо Брекзиту, 

налаштовуючи аудиторію на позитивне прийняття цих домовленостей, 

прем’єр-міністр підкреслює, що в результаті імплементації договору Велика 

Британія поверне контроль не тільки над власними кордонами і законами – 

taking back control of our borders, laws, а й над фінансами та економікою – 

money, farming, fisheries, and trade, натякаючи на те, що вони були позбавлені 

цього, перебуваючи у складі Європейського Союзу. 

Складова Happiness репрезентована, передусім, поєднанням слів-

супровідників із ключовою лексемою та похідними від неї. Поняття щастя 

імплементує ознаки, які зумовлені типом дискурсу, що досліджується. 

Йдеться не лише про особисті відчуття чи турботу про особисті речі, не про 

сприйняття себе як окремого індивіда, а про сприйняття себе як громадянина, 

представника та повноправного члена суспільства з високими ідеалами та 

спільними фундаментальними цінностями, наприклад: To be happy is to be 

mindful, mindful of your feelings, mindful of your surroundings, and mindful of the 

7.7 billion other humans that inhabit this planet. And while we’re on the topic of 

health, let’s talk about the health of our planet too [458]. Як бачимо, у 

наведеному уривку щастя трактується як здатність бути уважним не тільки 

до власних почуттів та потреб, а й до інших людей, які населяють планету – 

mindful of the 7.7 billion other humans that inhabit this planet, і до планети 
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також − the health of our planet too. Виконання таких моральних обов’язків 

робить людей щасливими. 

 

2.5. Концепт VALUES у сучасних масмедійних текстах: 

американська лінгвокультура 

Для дослідження особливостей вербалізації концепту VALUES у 

сучасних американських масмедійних текстах, побудови структури 

номінативного поля концепту, виокремлення його ядра та когнітивних ознак 

було проаналізовано промови американських лідерів загальним обсягом 

понад 300 000 знаків.  

Загалом було виявлено понад 2600 слововживань слів-вербалізаторів 

концепту VALUES та одиниць, що входять до їх синонімічного розширення. 

Лексеми-вербалізатори та їх синонімічне розширення були описані нами в 

попередньому підрозділі. Враховуючи специфіку матеріалу дослідження, а 

саме текстів політтекстичних промов, оприлюднених в масмедіа, можемо 

стверджувати, що вербалізація концепту VALUES значною мірою залежить 

від типу тексту, який досліджується. Структура ядра, навколоядерної зони та 

периферії має певні особливості, які, очевидно, зумовлені особливостями 

політичного мовлення. Результати проведеного аналізу емпіричного 

матеріалу наведені у таблиці (див. табл. 2.4). Отримані результати також 

унаочнені на діаграмі (див. рис. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Вербалізатори концепту VALUES в американських масмедійних текстах 

Вербалізатори Частотність, % 

Work / Action 21,6  

Patriotism 17,6 

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 
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Self-reliance / independence 4,5 

Privacy  4 

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 

 

Відповідно до отриманих даних, можемо сформувати структуру 

концепту VALUES в американських масмедійних текстах таким чином: до 

ядра ми віднесли 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 такі складові як 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 %).  

 

 

Рис. 2.4 Вербалізатори концепту VALUES в американських масмедійних текстах 
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Отже, структура ядра концепту VALUES в масмедійних текстах дещо 

відрізняється від даних, які ми отримали в результаті аналізу корпусів. 

Складова Work / Action все ще має найвищу частотність, проте в ядрі 

з’явилась нова складова − Patriotism, яка перемістилася сюди з периферії, що 

пояснюємо особливостями матеріалу дослідження − патріотизм належить до 

головних політичних цінностей, тому політичні діячі звертаються до нього 

надзвичайно часто у своїх промовах. 

Когнітивні ознаки складових концепту VALUES в масмедійних текстах 

також відображають специфіку матеріалу дослідження. Для цінності Work / 

Action у промовах політичних лідерів характерною когнітивною ознакою є 

спільність дій Work together, акцент з індивідуальної площини змістився у 

площину колективного, оскільки найчастіше ми зустрічали вираз work 

together, наприклад: If we stand together and work together with respect to our 

differences, strength in our convictions, and love for this nation, our best days are 

still ahead of us [443 ]. 

So let’s work together, compromise, and reach a deal that will truly make 

America safe [451]. В обох випадках політики закликають до спільної праці, 

яка повинна принести користь країні, намагаються об’єднати націю, 

використовуючи кількаразове повторення інклюзивних займенників – we, our 

тощо. 

Когнітивна ознака Individual work є менш частотною. Вона 

репрезентована сполученням ключових лексем переважно із особовими 

займенниками, до прикладу: Their work to expand civil rights opened the doors 

of opportunity, not just for African Americans but for all women, for all of us 

[446]. Мовець використовує вираз Their work, щоб підкреслити важливість 

праці конкретних осіб. 

Наступна за частотністю когнітивна ознака − Hard work, 

репрезентована відповідними лексемами, наприклад: To settle for symbolic 

gestures without following up with the hard work of more lasting change − that’s 

how we lose our way again [449]. Вживаючи вираз hard work, мовець 
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підкреслює, що саме наполеглива праця є єдиним способом не втратити свій 

шлях. 

Ще однією когнітивною ознакою Work / Action є Pride for America, що 

актуалізується через поєднуваність вербалізаторів із лексемами great, 

American, outstanding, тощо, до прикладу: I plan to convene weekly bipartisan 

meetings at the White House so we can do a finished product, a great product − a 

product that we can all be proud of, having to do with that elusive immigration 

problem [454]. Використання одиниць great та we can all be proud у поєднанні 

з інклюзивними займенниками посилює заклик відчути гордість за спільну 

працю і особливо за її результати. 

Головною когнітивною ознакою складової Patriotism є Love and 

devotion to America, що репрезентується через поєднуваність слів-

вербалізаторів з лексемами devotion, love, sacrifice, revitalize тощо, наприклад:  

I trust Hillary to lead this country because I’ve seen her lifelong devotion to our 

nation’s children, not just her own daughter, who she has raised to perfection, 

but − but every child [442]. Використання лексеми devotion у поєднанні з 

атрибутом lifelong підкреслює те, що ця людина дійсно варта довіри, тому 

що все життя працює на благо країни, як справжній патріот. 

Ще однією когнітивною ознакою складової Patriotism вважаємо ознаку 

Unity, що актуалізується через лексичні одиниці bonds, together, our, we тощо, 

до прикладу: And it is important for us to continue to be on the right side of these 

issues, because if we, the largest, strongest country and democracy in the world, 

are not willing to stand up on behalf of these values, then certainly China, Russia, 

and others will not [444]. This is the time to rekindle the bonds of love and loyalty 

and memory that link us together as citizens, as neighbors, as patriots [452]. У 

наведених фрагментах тексту використані прикметники у найвищому ступені 

порівняння largest, strongest, щоб підсилити почуття гордості за свою націю і 

викликати готовність до спільних дій на її благо та на захист 

фундаментальних цінностей – values. Ці загальнолюдські цінності – bonds of 
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love and loyalty and memory − об’єднують американців, справжніх патріотів − 

patriots − своєї країни. 

Навколоядерна зона концепту VALUES 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 %). 

Цікавим видається той факт, що порівняно із даними, отриманими на основі 

корпусу, перші чотири складові, а саме: Time and its control, Individual 

achievement / status / success, Change, Equality / egalitarianism, втратили свої 

позиції, їх частотність зменшилась на 2−3 %. Складові навколоядерної зони 

концепту VALUES Self-reliance / independence та Privacy мають приблизно 

таку саму частотність. Особливої уваги заслуговують такі цінності як 

Value(s), Risk taking та Competition, які перемістились із периферії, і, таким 

чином у масмедійних текстах набули більшої важливості. 

Головною когнітивною ознакою складової Time and its control є Time to 

take action, оскільки, у переважній більшості виявлених слововживань 

зафіксований експліцитно чи імпліцитно виражений заклик до дії. Ця ознака 

репрезентована сполученням слів-вербалізаторів із лексемами not the moment 

to spare, action, immediate, now тощо, часто вживаного виразу it’s the time to…, 

наприклад: And to all the men and women of this Department: This is the 

moment.  Now is the time to act quickly, using all the tools at your disposal to lead 

our nation forward with President Trump’s vision to meet the challenges that lie 

ahead [448]. У наведеному вище фрагменті тексту використано вербальні 

засоби актуалізації когнітивної ознаки Time to take action складової Time and 

its control, а саме: This is the moment; Now; the time to act. Одночасно мовець 

закликає до єдності, спільності дій для протистояння можливим викликам 

майбутнього.  

Складова Individual achievement / status / success, що за частотністю 

знаходиться на другому щаблі навколоядерної зони концепту VALUES, 

набула специфічних для політичного мовлення характеристик зі зміщенням 
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акценту на колективні досягнення. Це відображається у когнітивній ознаці 

Our mission, яка підтверджує, що американці значною мірою керуються 

думкою про винятковість їхньої країни, яка має особливу місію. Цілі, 

досягнення і звершення розглядаються, переважно, у такому контексті. 

Вербалізація цієї когнітивної ознаки відбувається через сполучуваність слів-

вербалізаторів із такими лексемами як mission, triumph, advantages, victory, 

thrilling, great тощо, та інклюзивними займенниками, до прикладу: In the 

wake of that failed mission, America resolved to ensure that our joint warfighters 

would always have the training, coordination, and leadership they needed to 

accomplish their missions [457].  

I ask the men and women of this Congress: Look at the opportunities before 

us. Our most thrilling achievements are still ahead. Our most exciting journeys 

still await. Our biggest victories are still to come. We have not yet begun to dream 

[459]. У наведених фрагментах тексту спостерігаємо використаннялексичних 

одиниць accomplish their missions, thrilling achievements, victories, які 

репрезентують складову Individual achievement / status / success, проте 

йдеться про спільні досягнення американців як нації з проекцією на 

майбутнє, яке має бути кращим, ніж теперішнє життя. 

Головною когнітивною ознакою складової Change є Reforms, оскільки 

поєднання ключових лексем із одиницею reform є найчастотнішим, до 

прикладу: Comprehensive immigration reform will grow our economy and keep 

families together − and it's the right thing to do [443]. У наведеному уривку 

йдеться про міграційну реформу, яка сприятиме розвитку економіки та інших 

сфер. У проаналізованих промовах зустрічалися згадки про реформу освіти, 

реформу законодавства тощо. 

Когнітивними ознаками складової Equality / egalitarianism є Equality 

and Justice та Equal opportunities. Когнітивна ознака Equality and Justice 

репрезентована відповідними лексемами, а також одиницями rights, same 

тощо, наприклад: It also enshrines other things: the rule of law; the principle that 
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we are all equal in rights and dignity; freedom of worship and expression. We 

respect and cherish these values, too, and we must defend them [463]. 

У наведеному уривку аналізована цінність поставлена на один щабель 

із іншими фундаментальними цінностями: It is an affront to the very idea of 

America when certain segments of our population don’t have access to the same 

opportunities as everybody else. It makes a mockery of our economy when black 

women make 30 fewer cents for every dollar a white man earns [441]. У 

наведеному фрагменті мовець говорить про те, що ідея Америки як нації 

передбачає доступ усіх до рівних можливостей, незалежно від раси чи статі. 

Складова Risk taking перемістилася з периферії до навколоядерної зони 

концепту VALUES у масмедійному тексті, таким чином набуваючи 

особливої ваги. Когнітивною ознакою цієї складової є Readiness to take risk 

for the sake of the country. Ця ознака репрезентована одиницями dangerous 

time, threat, risk one’s life, модальними дієсловами тощо, наприклад: And just 

as we’ve done in ages past, the United States of America, under his leadership, 

will meet the emerging threats on this new battlefield with American ingenuity and 

strength to defend our nation, protect our people, and carry the cause of liberty 

and peace into the next great American frontier [448]. У наведеному уривку 

мовець підкреслює, що Америка готова зустріти виклики і небезпеки, які 

будуть виникати на шляху, щоб захистити людей і фундаментальні цінності.  

Складова Value(s) також перемістилася з периферії до навколоядерної 

зони концепту, оскільки ключова лексема є одним із найпоширеніших 

засобів маніпулювання в політичному мовленні, наприклад: And this is a good 

example of the vital role that America has to continue to play around the world in 

preserving basic norms and values, whether it’s advocating on behalf of human 

rights, advocating on behalf of women’s rights, advocating on behalf of freedom of 

the press [462]. У наведеному фрагменті мовець говорить про надзвичайно 

важливу роль Америки у світі для збереження фундаментальних цінностей − 

basic norms and values − під якими можна розуміти практично все, що 

завгодно, залежно від конкретних мотивів і цілей мовця. 
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Ще однією складовою концепту VALUES, яка у масмедійних текстах 

перемістилася з периферії до навколоядерної зони концепту, є Competition, 

що також набула специфічних характеристик, зумовлених особливостями 

матеріалу дослідження. Головною когнітивною ознакою цієї складової є 

Ready to meet challenges, оскільки лексема challenge є найчастотнішою серед 

одиниць, які входять до семантичного поля ключової лексеми. Важливо 

підкреслити, що переважна більшість виокремлених слововживань описують 

конкуренцію в політичній площині, а не в економічній, наприклад: The space 

environment has fundamentally changed in the last generation. What was once 

peaceful and uncontested is now crowded and adversarial. Today, other nations 

are seeking to disrupt our space-based systems and challenge American 

supremacy in space as never before [448]. Вираз challenge American supremacy 

вжитий для того, щоб привернути увагу аудиторії до викликів, які ставлять 

перед Америкою країни-конкуренти, і одночасно наголосити на тому, що 

наразі США займають лідируючу позицію, випереджаючи конкурентів. 

Складова Self-reliance / independence також має характерні особливості, 

зумовлені типом тексту. Переважно йдеться про незалежність країни, людей, 

нації, фундаментальні свободи, зокрема в політичній площині. Тому 

когнітивну ознаку цієї складової можна сформулювати як Fundamental 

freedoms, яка репрезентована такими одиницями як free, freedom, liberty, 

America, free press тощо. Розглянемо, наприклад, фрагмент тексту, в якому 

актуалізується аналізована ознака: In the 20th century, America saved freedom, 

transformed science, redefined the middle class, and, when you get down to it, 

there’s nothing anywhere in the world that can compete with America. Now we 

must step boldly and bravely into the next chapter of this great American 

adventure, and we must create a new standard of living for the 21st century. An 

amazing quality of life for all of our citizens is within reach [451]. У наведеному 

уривку йдеться про велику місію Америки − зберегти свободу, з якою вона 

успішно справляється, яка веде до нових стандартів, що їх американці 

можуть створити самі, покладаючись лише на себе. 
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Складова Privacy переважно характеризується повагою до приватного 

життя, сім’ї і власної ідентичності, про що свідчать лексеми, з якими 

поєднуються слова-вербалізатори, а саме: identity, own, family, property, 

private study тощо, наприклад: And we’re going to have to make sure that we, in 

our own lives, in our own families and workplaces, do a better job of treating 

everybody with basic respect [460]. У наведеному фрагменті тексту йдеться про 

те, що кожен сам несе відповідльність за своє життя, сім’ю, роботу, і від 

цього залежить ситуація в країні загалом. 

Отже, склад та наповнення навколоядерної зони концепту VALUES у 

масмедійних текстах значно відрізняється, порівняно із даними, отриманими 

в результаті аналізу матеріалу корпусу. До периферії концепту VALUES 

входять такі складові як 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 %).  

Найвище у периферії розташована цінність Future orientation, яка має 

втричі вищу частотність, порівняно із даними, отриманими в результаті 

аналізу матеріалу корпусу. Вважаємо це цілком закономірним, оскільки 

політичне мовлення загалом спрямоване на критику минулого, пов’язаного з 

діяльністю попередників, і на обіцянки кращого майбутнього, яке 

забезпечить власна діяльність. Таким чином, головну когнітивну ознаку 

аналізованої складової формулюємо як Bright future for America. Ця ознака 

репрезентована такими одиницями як America’s, our, bright, prosperous, a 

belief in tomorrow, a better tomorrow тощо. Розглянемо фрагменти тексту, у 

яких аналізована когнітивна ознака актуалізується, наприклад: So let's be 

stronger together. Looking to the future with courage and confidence. Building a 

better tomorrow for our beloved children and our beloved country. When we do, 

America will be greater than ever [445]. Виділені у фрагменті лексеми 

використані мовцем для того, щоб запевнити аудиторію, що майбутнє буде 

кращим, ніж теперішнє – better tomorrow, вони дивляться у майбутнє з 
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упевненістю – Looking to the future with courage and confidence і закликають 

до спільної праці заради Америки, яка може бути могутнішою, ніж будь 

коли. 

Together, we can break decades of political stalemate. We can bridge old 

divisions, heal old wounds, build new coalitions, forge new solutions, and unlock 

the extraordinary promise of America’s future. The decision is ours to make 

[454]. У наведеному уривку емоційно забарвлений прикметник extraordinary 

підкреслює, що майбутнє Америки буде надзвичайним. Мовець закликає до 

єднання, використовуючи інклюзивні займенники та лексеми з відповідними 

значеннями, наприклад, Together, і спонукає до прийняття спільних рішень, 

оскільки від них залежить прекрасне майбутнє країни. 

Порівняно із результатами за аналізом корпусу, спостерігаємо, що 

складові Materialism, Practicality та Individualism погіршили свої позиції в 

ієрархії цінностей. Це зумовлене особливостями матеріалу дослідження, 

оскільки в політичному мовленні акценти робляться на цінностях, які 

важливі для цілого соціуму, індивідуальне залишається на задньому плані.  

Складова Materialism характеризується переважно матеріальною 

вигодою, яку США може отримати чи отримує від правильних/неправильних 

політичних чи економічних рішень у внутрішній та зовнішній діяльності, 

наприклад: Therefore, we recently imposed tariffs on $250 billion of Chinese 

goods, and now our Treasury is receiving billions and billions of dollars. But I 

don’t blame China for taking advantage of us; I blame our leaders and 

representatives for allowing this travesty to happen [452]. У цьому уривку 

мовець акцентує увагу аудиторії на помилках попереднього керівництва, які 

призвели до того, що Америка втрачала гроші, одночасно підкреслюючи 

правильність власної політики, завдяки якій державна скарбниця почала 

наповнюватися швидкими темпами − our Treasury is receiving billions and 

billions of dollars. 

Враховуючи специфіку матеріалу дослідження, у складовій 

Individualism виокремлюємо таку когнітивну ознаку як Identity, оскільки ця 
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лексема трапляється найчастіше. Розглянемо фрагмент тексту, в якому ця 

цінність актуалізується: And with respect to Turkey, we assess it is in the midst of 

a transformation of its political and national identity that will make Washington's 

relations with Ankara increasingly difficult to manage during the next five years. 

Turkey will continue to see the PKK [Kurdistan Workers' Party] and related 

Kurdish groups as the main threat to their sovereignty [453]. У наведеному 

уривку йдеться про те, що у побудові дипломатичних відносин із 

Туреччиною її політичні та національні особливості – its political and national 

identity те, що робить її державою, вирізняє серед інших, її індивідуальність 

(індивідуалізм) можуть стати причиною труднощів. 

Складова Efficiency теж має нижчу частотність, порівняно із даними, 

отриманими в результаті аналізу матеріалу корпусу. Когнітивною ознакою 

цієї цінності є Capabilities, оскільки ця лексема є найчастотнішою серед 

одиниць, з якими поєднуються слова-вербалізатори. Переважно йдеться про 

спроможності у сфері освоєння космосу, військовій та кіберсферах, до 

прикладу: It actually identifies four actions that we will take to evolve our space 

capabilities, and they are built on the lessons of the past [448]. У наведеному 

уривку бачимо, що мовець акцентує увагу аудиторії на тому, що необхідно 

посилити ефективність роботи у сфері освоєння космосу, оскільки помилки і 

недостатня робота в цій галузі призвели до трагічних наслідків у минулому. 

As the world becomes increasingly interconnected, we expect these actors 

and others to rely more and more on cyber capabilities when seeking to gain 

political, economic, and military advantages over the United States and its allies 

and partners [453.]. У цьому випадку мовець говорить про важливість 

працювати над ефективністю кіберсфери, яка зараз активно розвивається 

їхніми суперниками і тому існує вірогідність отримання ними переваги над 

Сполученими Штатами у різних сферах − to gain political, economic, and 

military advantages over the United States. 

Зі складовою Efficiency тісно пов’язана цінність Practicality. Дії чи 

рішення оцінюються з точки зору практичності та можливостей 

https://www.dailysabah.com/op-ed/2018/01/19/ankara-washington-relations-on-verge-of-collapse-ahead-of-afrin-operation
https://www.dailysabah.com/op-ed/2018/01/19/ankara-washington-relations-on-verge-of-collapse-ahead-of-afrin-operation
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurdistan_Workers'_Party
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упровадження в життя з оцінкою майбутньої вигоди. Одиниці useful та 

practical є найчастотнішими словами-супровідниками. Розглянемо фрагмент 

тексту, в якому ця цінність актуалізується: … that's probably the most useful 

advice, the most constructive advice that I've been able to give him. That if you 

find yourself isolated because the process breaks down, or if you're only hearing 

from people who agree with you on everything, or if you haven’t created a process 

that is fact-checking and probing and asking hard questions about policies or 

promises that you've made, that's when you start making mistakes [446]. У 

наведеному уривку йдеться про корисні, конструктивні поради – the most 

useful advice, the most constructive advice, які адресат може використати в 

практичній діяльності для досягнення поставлених цілей. 

Найвіддаленішими від ядра є ті самі складові, що були виокремлені за 

результатами аналізу матеріалу корпусу, за винятком Future orientation, а 

саме: Personal control over environment, Informality, Directness, American 

liberalism. Складова Personal control over environment актуалізується, 

передусім, через вирази, утворені лексемами із семантичного поля ключової 

лексеми. Акцент зміщується із особистого контролю на залученість країни у 

процеси збереження навколишнього середовища, участь у міжнародних 

угодах тощо, наприклад: I'm proud that we shaped a global climate agreement − 

now we have to hold every country accountable to their commitments, including 

ourselves [443]. У наведеному уривку читаємо, що мовець висловлює 

гордість − I'm proud − за активну участь у формуванні світової кліматичної 

угоди − global climate agreement − і підкреслює відповідальність Америки за 

її імплементацію − we have to hold every country accountable.  

Складова Directness передусім асоціюється з чесністю − у приватному 

житті, стосунках, співпраці з іноземними партнерами тощо. Найчастотнішею 

лексемою-супровідником є honest. Розглянемо уривок дискурсу, у якому ця 

цінність актуалізується: My view was, after 50 years of a policy not working, it 

made sense for us to try to reopen diplomatic relations, to engage a Cuban 

government, to be honest with them about the strong disagreements we have 
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around political repression and treatment of dissenters and freedom of press and 

freedom of religion, but that to make progress for the Cuban people, our best shot 

was to suddenly have the Cuban people interacting with Americans, and seeing the 

incredible success of the Cuban American community, and engaging in commerce 

and business and trade, and that it was through that process of opening up these 

bilateral relations that you would see over time serious and significant 

improvement [446]. У наведеному уривку йдеться про чесність у стосунках з 

іншою країною − be honest with them about the strong disagreements, 

відвертість при обговоренні проблемних питань, розходжень у поглядах, 

оскільки лише такий спосіб ведення переговорів може допомогти прийти до 

згоди, досягнути консенсусу, побудувати партнерство.  

Наявність складових Informality, Directness у найвіддаленішій периферії 

доводить, що акцент у політичному мовленні зміщений із площини 

індивідуальних цінностей у площину колективних. 

Отже, як свідчать отримані результати, вербалізація концепту VALUES 

значною мірою залежить від типу тексту, який досліджується. Склад ядра, 

навколоядерної зони та периферії концепту у масмедійних текстах 

відрізняється від структури концепту на матеріалі корпусів. 

У структурі концепту VALUES у британських та американських 

масмедійних текстах 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 типом тексту, який аналізується. Аналіз 

емпіричного матеріалу дав змогу виокремити когнітивні ознаки кожної 

складової концепту VALUES у британських та американських масмедійних 

текстах, які переконливо демонструють зміщення акцентів із площини 

індивідуального на площину колективного, що є характерним для 

політичного мовлення. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Результати, отримані в процесі аналізу вербалізаторів концепту 

VALUES у British National Corpus, дають змогу побудувати структуру 

концепту у британській лінгвокультурі. До ядра включені чотири складові: 

Family values (17 %), Work (13 %), Science (9 %), Public institutions (8,2 %). 

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 %). Периферія 

концепту VALUES містить 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 %). 

Дані, отримані в результаті аналізу вербалізаторів концепту VALUES у 

American National Corpus, дають змогу побудувати структуру концепту в 

американській лінгвокультурі. До ядра концепту належить складова Action / 

Work orientation (22,6 %). Навколоядерна зона включає компоненти Equality / 

Egalitarianism (8,5 %), Time and its control (8,5 %), Change (8,3 %), Individual 

achievement (status, success) (8,2 %), Materialism / Acquisitiveness (6,2 %). 

Решта виокремлених одиниць складають периферію структури концепту 

VALUES, яка є найбільшою за обсягом. Сюди належать такі складові як 

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 %). 

Структура ядра концепту VALUES в масмедійному тексті дещо 

відрізняється від даних, які ми отримали в результаті аналізу корпусів. До 

ядра концепту VALUES у британських масмедійних текстах за частотністю 

вживання включено такі складові як Work (11,2%), Patriotism (8,9 %), Public 
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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 %). 

Когнітивні ознаки кожної зі складових зумовлені типом тексту. 

До ядра концепту VALUES в американських масмедійних текстах 

входять 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 такі складові як 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 %). Кожна складова структури 

концепту має когнітивні ознаки, які значною мірою залежать від типу тексту. 

Цінності, які належать до індивідуальних, перебувають у периферії 

концепту, що також зумовлено типом текстів, які аналізуються. 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. 
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Розділ ІІІ СПЕЦИФІКА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ АКТУАЛІЗАЦІЇ 

СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ БРИТАНЦІВ ТА АМЕРИКАНЦІВ 

У МАСМЕДІЙНИХ ТЕКСТАХ 

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. Вміння 

інтерпретувати невербальні складники масмедійних мультимодальних 

текстів є важливим як для адресанта, так і для адресата. Механізм взаємодії 

вербального та невербального складників при створенні образності 

масмедійних текстів визначається актуалізацією національних та етнічних 

цінностей сучасного суспільства у цих складниках. Взаємозв’язок і 

взаємозалежність вербальних та невербальних компонентів обґрунтовані у 

роботах О. Є. Анісімової [9], І. М. Артамонової [14], Л. М. Большиянової 

[45], Л. В. Головіної [80], Н. Є. Кащишин [145], Т. О. Козлова[154], Г. Кресса 

[380], Л. Л. Макарук [199], Л. І. Тараненко [286] та ін. Однак, незважаючи на 

значну кількість розвідок, присвячених масмедійній царині, відкритим 

залишається питання про соціокультурні особливості взаємодії вербальних і 

невербальних засобів 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.  

Саме в масмедійних мультимодальних текстах реалізується 

прагматичний потенціал невербальних засобів. Невербальні засоби 

створюють «текстовий образ», та є важливим носієм інформації. Функційне 

навантаження невербальних компонентів може змінюватися та 

розширюватися, залежно від типу тексту. При декодуванні таких текстів слід 

ураховувати не лише лінгвокуьтурну спеціифіку, але й інтенції адресанта, та 

фонові знання адресата. Комунікативно-прагматичні норми масмедійних 
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мультимодальних текстів предявляють високів вимоги до комунікативної 

компетенції учасників спілкуванні. Обовязковою умовою успішної реалізації 

комунікації є дотримання таких норм. 

 

3.1 Невербальні засоби реалізації концепту VALUES у британських 

та американських масмедійних мультимодальних текстах 

Сукупність концептів, якими послуговується суспільство формує 

концептосферу нації. Автентичність та багатогранність фольклорних 

традицій, літературних та наукових парадигм, яскравий історичний досвід, 

релігійна різновекторність засвідчують багатство концептосфер британської 

та американської націй [311; 367; 368; 370; 375; 385]. Лінгвокультурний 

концепт VALUES розглядаємо як одиницю британської та американської 

ментальностей, що містить знання про навколишній світ, досвід перебування 

у ньому, відображається у людській свідомості та має властивість 

експлікуватися мовно. Одиниці усіх сегментів номінативного поля концепту 

VALUES утілюють функцію його ціннісних та символьнообразних 

складників, які інтерпретуються у масмедійних мультимодальних текстах 

описово [340; 377; 378; 384]. Система ціннісних орієнтацій слугує певним 

компасом, що задає напрям розвитку суспільству. Формування ціннісних 

орієнтацій особистості відбувається під впливом суспільства та залежить від 

соціального походження, виховання в сімї, безпосереднього оточення, впливу 

різних формальних та неформальних груп, власного досвіду. Між ціннісними 

орієнтаціями може виникати суперечливість. Ієрархія цінностей не 

лишається незмінною протягом життя, на неї впливають життєві обставини, 

вік та власна реалізованість в житті. Усвідомлено прийняті ціннісні орієнтації 

стають аксіомами, які спрямовують та мотивують. Для виявлення 

домінуючих лексем, що вербалізують концепт VALUES у британських 

масмедійних мультимодальних текстах проаналізуємо наступні приклади. 

Рисунок 3.1 спрямовує реципієнта у британське лінгвокультурне русло, 

де національна ідентичність етносу закодована у переліку цінностей 
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сучасного британського суспільства, представленому у попередніх розділах 

цього дисертаційного дослідження. Їх вибіркове відображення на рисунку 3.1 

свідчить про певну пріоритетність та актуальність для британців, що 

демонструє цей масмедійний мультимодальний текст. Так, Велика Британія 

постає у комічному образі «загребущої» людини з однинадцятьма руками. 

Окрім голови та рук, яскравим елементом зображення є чорний циліндр у 

стилі Джона Булла. Якщо звернутися до вербального складника цього тексту, 

стає зрозуміло, що зображення висміює британський імперіалізм, який 

проявлявся у бажанні правити світом, що призвело до великої кількості 

імперіалізованих країн та регіонів. Найяскравішими прикладами 

британського вторгнення можна вважати тринадцять Американських 

колоній, Канаду, Індійський субконтинент, Південну і Північну Африку та 

Нову Зеландію. Ціллю такої імперіалізації був доступ до 

сільськогосподарських ресурсів країн та регіонів, бажання зміцнити свій 

авторитет та вплив поміж інших європейських країн. 

Отже, як вербальний, так і невербальний компоненти тексту 

репрезентують такі складники номінативного поля концепту VALUES як 

Wealth, Money, Consumerism, Success. Достаток, споживацький інтерес, успіх 

представлені на зображенні як ключові цінності Великої Британії, які 

наповнюють ядеро концепту VALUES у британській лінгвокультурі.  

 

 

Рис.3.1 [471] 
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Наступний приклад демонструє контраст цінностей британського та 

американського суспільств. На зображенні бачимо королеву Єлизавету ІІ, на 

величезному кораблі, та «втікачів» Меган і Гаррі, які заховалися на 

маленькому безлюдному острові десь посеред океану в надії втекти від 

контролю монаршої родини. Як бачимо, їхній задум провалився, її Високість 

тримає їх у полі зору та, з висоти свого трону, контролює кожен крок. 

Консервативні погляди Королеви на соціальні інститути та головні цінності є 

близькими британському суспільству. Однак американський ціннісний 

вектор дещо зміщений по відношенню до британського, що й демонструють 

поведінка та дії американки Меган Маркл. Жінка прагне свободи та 

незалежності. Такі інтенції вербалізуються наступними ядерними та 

навколоядерними лексемами концепту VALUES: Privacy, Self-reliance / 

Independence, Іndividualism, Informality, Оpenness. Їм протиставляємо 

британсьі цінності: Familу, Rights and duties, Community, які входять до 

номінативного поля британського концепту VALUES. 

 

 

Рис. 3.2 [563] 

 

Кожна нація має своїх супергероїв. Вони користуються любов’ю, 

повагою, авторитетом та є прикладом для наслідування, особливо серед 

дітей. Капітан Британія є відповіддю Великої Британії на американського 

Капітана Америку. Завданням таких супергероїв є найрізноманітніші 

https://www.mercurynews.com/2020/01/14/political-cartoons-prince-harry-and-meghan-markle-duchess-of-sussex-step-back-from-royal-family-roles/
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проєкти: від порятунку пересічного громадянина до порятунку світу. Капітан 

Британія випромінює патріотизм, силу, впевненість та здатен слугувати 

джерелом натхнення не лише для представників того етносу, вихідцем якого 

він є, але й цілому світові. На зображенні, представленому на рисунку 3.3, 

Капітан Британія постає в обтягуючому костюмі з патріотичним принтом, що 

відразу розкриває його британську ідентичність. Маска на обличчі персонажа 

додає йому таємничості та ще більше пожвавлює людський інтерес. 

Уявлення та інтерпретації щодо таких супергероїв можуть різнитися, однак 

спільним залишається позитивне трактування їх учинків та подвигів. Так, 

зрозумілим є той факт, що закодовані в образі поняття, якості та принципи 

тісно пов’язані з ціннісними орієнтирами нації. Образ супергероя є 

дзеркалом етносу та вербалізується лексемами, які входять до номінативного 

поля концепту VALUES. Серед основних вербалізаторів виділяємо 

Patriotism, Honesty, Rights and duties зі зміщенням акценту на патріотизм. 

 

 

Рис. 3.3 [497] 

 

Зображення на рисунку 3.4 пов’язане з прецедентним випадком, коли 

97-річний принц Філіп, перебуваючи за кермом свого автомобіля, став 

винуватцем аварії, в якій постраждали троє людей. На зображенні постають 

члени королівської родини в автомобілі, за кермом якого Її Високість 

королева Єлизавета ІІ. Принц Філіп, яким невдоволена монархиня, зайняв 

місце біля водія. А принц Чарльз, зображений на задньому сидінні 
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автомобіля, незважаючи на свій вік та статус, постає в образі малого 

хлопчака, за яким потрібно пильнувати. Незадоволений, сердитий вираз 

обличчя королеви Єлизавети свідчить про її роздратування. Логічним 

видається припустити, що причиною роздратування Матері-Королеви є 

обоє – і батько, і син, які є досить несамостійними та не зовсім 

пристосованими до реального життя поза межами замку. Природно, що 

Єлизаветі не потрібна погана слава у суспільстві, навіть якщо причиною 

останньої є не вона сама, а хтось із її близьких. Не гідним соціального 

статусу принца Філіпа є відсутність порозуміння з потерпілою, та особливі 

привілеї, пов’язані з відсутністю покарання через його титулованість. Це 

засвідчує вербальний компонент мультимодального тексту: “Ms Fairweather 

said she was upset that no-one from the royal family had contacted her to offer an 

apology є how very sorrydeeply sorryhighly insensitive and inconsiderate”. Однак 

Принц стверджує, що написав листа з вибаченнями, де він “was very contrite 

about the consequences and was deeply sorry about Ms. Fairweather's injury”. 

Концептуальну прив’язку вбачаємо у різних вимогах та очікуваннях від 

людини, залежно від її соціального статусу. Такі очікування знаходять 

підтвердження на різних рівнях номінативного поля концепту VALUES та 

вербалізуються такими лексемами як rights and duties, rule of law, justice, 

honesty, individual achievement (status, success). 

 

 

Рис. 3.4 [564] 
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Для британської громадськості Борис Джонсон − це впізнавана фігура. 

Дещо іронічний образ політика дозволяє йому висловлювати божевільні ідеї 

та уникати серйозних наслідків. Його самокритика та почуття гумору є суто 

британськими рисами характеру. Ставлення британського суспільства до 

Джонсона є двояким: хтось відчуває симпатію та вважає, що політик таким 

чином маскує свою вразливість, інші принципово не сприймають його 

несерйозність та комічність. На рисунку 3.5 прем’єр міністр постає у 

діловому костюмі з традиційною зачіскою та задоволеною посмішкою. Слід 

зазначити, що Джонсон стоїть на поверхні, яка застелена британським 

прапором. Зазвичай схожі зображення демонструють зневагу до прапора та 

країни. Однак, інтерпретуючи невербальний компонент цього тексту, 

можемо впевнено стверджувати, що політик стоїть на сторожі британських 

інтересів. Такі висновки видаються можливими завдяки інтерпретації 

невербального складника та фоновим знанням реципієнтів. Політик тримає в 

руках заповітну зірку з прапора Євросоюзу, яка порушує уявлення щодо 

Європейської довершеності, повноти та єдності, однак засвідчує 

незалежність Великої Британії. Логічною видається прив’язка омріяної 

незалежності, яку британці отримали після BREXIT, до наступних 

складників концепту VALUES – Independence, Wealth, Democracy, Success, 

Money, Rights and duties, Freedom, Market economy, Private property. 

 

 

Рис. 3.5 [565] 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/06/24/the-empty-promise-of-boris-johnson
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Яскравим та вражаючим є зображення на рисунку 3.6. Невербальний 

складник тексту містить одразу два американські національні символи: 

Статую Свободи та Дядька Сема. Обидва елементи зображення є культурно 

та ціннісно маркованими і відомі більшості реципієнтів. Їхнє положення, 

вираз обличчя та інші графічні засоби свідчать про персоніфікацію Америки 

та американців у цих образах. Інтерпретації потенційних реципієнтів можуть 

різнитися. Звуження інтерпретаційного кола можливе при врахуванні 

інформативності вербального складника, де йдеться про занепад США, 

фінансове та моральне зубожіння нації.  

Так, Дядько Сем є прототипом американського суспільства, яке 

близьке до непритомності через байдужість до виборчого процесу та 

занепокоєння своїми дрібними власними інтересами. Хтось звинувачує у 

своїх бідах правлячу партію, хтось президента, однак змінити систему може 

лише згуртована нація. Саме відсутність згуртованості та загрозу 

руйнуванння заповітної Американської мрії і оплакує Статуя Свободи, яка, 

на рисунку, зображена зі сльозами на очах. На нашу думку, у цьому 

зображенні реалізується ядерний компонент концепту VALUES: Action / 

Work orientation. Така інтерпретація зумовлена прагненням уникнути 

подібного сценарію та докласти всіх зусиль для позитивних змін. 

Вербалізатори концепту Equality / Egalitarianism, що належить до 

навколоядерної зони, також представлені на зображенні. Лексеми 

периферійної зони концепту VALUES − Future orientation, Patriotism, 

American liberalism and capitalism –прослідковуємо  при декодуванні та 

інтерпретації зображення. Отже, як бачимо, національні символи 

репрезентують важливу ціннісну інформацію, яка вербалізується ключовими 

компонентами номінативного поля концепту VALUES. 
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Рис. 3.6 [513] 

 

Наступний приклад демонструє відносини Сполучених Штатів 

Америки зі Світовою Організацією Торгівлі. Дядько Сем, що символізує 

Америку, постає на зображенні в образі хлопчака, який провинився. СОТ − в 

образі кремезного чолов’яги без обличчя, готового покарати Сема, про що 

свідчить піднята для фізичної розправи рука. Чіткість та однозначність 

інтерпретації елементів зображення уможливлює капелюх Сема, виконаний у 

стилі американського прапора, а також напис World Trade Оrganization та 

емблема цієї міжнародної структури, які вербально підтверджують 

правильність трактування зображення. СОТ є потужною організацією, яка діє 

задля лібералізації міжнародної торгівлі. Америка, як і всі великі держави, є 

членом СОТ. Окрім суто економічних переваг, які досягаються шляхом 

зниження бар'єрів у торгівлі, система СОТ позитивно впливає на політичну і 

соціальну ситуацію в країнах, а також на індивідуальний добробут громадян. 

Наслідком загострення протиріч у зовнішньоторговельній сфері між 

країнами стало прийняття у США закону Смута-Хоулі (Smooth-Hawley Act), 

внаслідок дії якого було різко підвищено митні тарифи. Ця протекціоністська 

політика США була підтримана урядами інших країн, які не тільки 

встановили високий рівень тарифів, а й вдалися до застосування кількісного 

контролю в торговельних відносинах, а також обмежень у валютно-обмінних 

операціях. Реакцією СОТ стало скорочення кредитних та інвестиційних 

потоків, обсягу імпорту та виникнення проблем із ліквідністю. У зображенні 
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імпліцитно закладені деякі з ранжованих нами вербалізаторів концепту 

VALUES, а саме Personal control over the environment / Individualism / 

Materialism / acquisitiveness / Competition. Лексеми competition, 

competitiveness, competitor входять до приядерної зони концепту VALUES, а 

їх висока частотність свідчить про ключові орієнтири американського 

суспільства, яке прагне залишатися конкурентоспроможним, незважаючи 

навіть на можливі негативні наслідки.  

 

 

Рис. 3.7 [477] 

Політична карикатура, зображена на рисунку 3.8, демонструє 

відмінність поглядів консерваторів та лібералів. Кремезний Дядько Сем 

тримає за галстук американського президента Б. Обаму та кричить: “Stop 

trying to change me!” Консерватори вважають Америку ідеальною і не бачать 

необхідності змінюватися та модернізовуватися. Символічним, на нашу 

думку, є зображення консерваторів «білими» людьми, які вірять у свою 

унікальність та вважають себе володарями Америки, а всіх інших просто 

гостями. Також символічним видається змалювання жорстокості, яку 

інтерпретуємо шляхом декодування міцно стиснутих кулаків Дядька Сема, 

що погрожує наляканому президентові. Також слід звернути увагу на 

вербальні фрагменти на задньому плані, які трактуємо як безпідставні 

звинувачення у бік Обами: OCARE, Same-Sex marriage, Gun Bans, Abortions 

up, Race Fueling, Lost IRAQ to ISIS, Constitution RIPS, Gut Military, Gov’t 

Spying, Pandemic, Debt, Welfare State, American Shame. 
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 Інтерпретуючи зображення, чітко усвідомлюємо прірву між 

консерваторами та лібералами, яка є настільки великою, що видається 

дивною їхня приналежність до однієї нації. Однак більшість американців 

чітко усвідомлює, що Америка не ідеальна і прагне позитивних змін та 

розвитку. Ці пріоритети вербалізуються компонентами номінативного поля 

концепту VALUES та знаходять реалізацію у таких ключових лексемах: 

Changes, Liberalism, Rule of law, Wealth, Money, Future orientation. Однак, як 

свідчить вербальний компонент тексту, зважаючи на пріоритети 

консерваторів, компонентом периферії номінативного поля концепту 

VALUES є також лексема Conservatism, що свідчить про спорідненість 

ціннісних домінант британського та америиканського суспільств. 

 

Рис. 3.8 [476] 

Орлан білоголовий є птахом-символом американської нації, який 

зображений на гербі великої печатки США. Як відомо, національні символи 

етимологічно наділені позитивними якостями та віддзеркалюють 

моральність. Однак, зображення на рисунку 3.9 може мати суперечливе 

трактування. З одного боку величезний птах, який уособлює міць та силу 

Америки, здіймається над хмарами, тримаючи в кігтях гаранта конституції 

Д. Трампа. Президент виглядає чи то незадоволеним, чи надто серйозним. 

Залежно від фонових знань та політичних переконань реципієнта, 

інтерпретаційна думка може змінювати вектор від позитивного до 

негативного трактування. Cлід зауважити, що американська думка щодо 

символьності птаха не завжди єдина. Один із батьків-засновників держави 
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Бенджамін Франклін, який доклав немало зусиль для затвердження Великої 

печатки, пізніше в листі до своєї дочки висловив свій жаль з приводу обрання 

цього птаха як символу, віддавши перевагу іншому північноамериканському 

виду — індичці: “For my own part. I wish the bald eagle had not been chosen the 

representative of our country. He is a bird of bad moral character. He does not get 

his living honestly ... besides he is a rank coward: The little king bird not bigger 

than a sparrow attacks him boldly and drives him out of the district.” Якщо один 

із американських президентів переосмислив конотації, пов’язані з 

білоголовим орланом, то закономірно, що подібне переосмислення відбулося 

й у свідомості інших представників етносу. Тому на перевагу 

інтерпретативній версії, що птах несе президента над Америкою в цілях 

оглядового польоту, можемо припустити, що обоє втрачають важливість для 

американського суспільства. У цьому невербальному компоненті 

мультимодального тексту акуталізується важлива цінність американців – 

Changes, що входить до ядра номінативного поля концепту VALUES. 

 

Рис. 3.9 [566] 

 

Зображення на рисунку 3.10 свідчить про взаємозв’язок Великою 

Британією та США, що простежується у всіх важливих сферах 

життєдіяльності їхніх суспільних систем, а також виявляється у вигляді 

узгодження дій на міжнародній арені з метою реалізації спільних інтересів. 
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Співпраця Великої Британії та США ґрунтуються на спільному історичному 

минулому, мові та культурі, що не лише поєднує ці країни як жодні інші, але 

й полегшує спілкування та взаєморозуміння між їхніми лідерами і 

представниками керівних структур. Унікальність британсько-американських 

«особливих відносин» полягає в тому, що вони не були задекларовані, а 

склались історично під впливом зовнішніх обставин, що змусили обидві 

держави об’єднати зусилля для протистояння спільним загрозам. Такі тісні 

взаємини колоритно представлені на зображенні путами, якими зв’язаний 

Дядько Сем та Джон Булл. Важливу роль для інтерпретації змісту тексту 

відграють написи на «путах»: mutual commercial benefits, trade interests, ties of 

kinship, ties of literature, ties of art, social ties, conservatism, civilization. Такі 

вербальні складники тексту перегукуються з основними вербалізаторами 

концепту VALUES як британської так і американської лінгвокультур. Однак, 

незважаючи на спільність ціннісних домінант обох етносів, є між ними й 

суттєві відмінності та протиріччя, адже одні й ті ж цінності по-різному 

ранжовані у британському та американському суспільствах. Так для 

британців в пріоритеті залишаються: Private property, Conservatism, 

Independence, Wealth. Цінності американців відрізняються прагненням руху 

вперед, відкритістю світові та демократичними засадами розвитку 

суспільства (Changes, Democracy, Openness).  

 

 

Рис. 3.10 [435] 
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Невербальний компонент мультимодального тексту, представлений на 

рисунку 3.11, вимагає від реципієнта фонових знань як британської, так і 

американської культур. Жіночі символи обох націй, Британія та Колумбія, 

зустрілися як мати та дочка, щоб відсвяткувати примирення, перейти на 

новий етап у стосунках, налагодити співпрацю та взаєморозуміння. Вони 

зображені у величезних нагрудниках та шоломах, із мечем та тризубцем у 

руках. Ці архетипні жінки-хрестоносці «очолюють» дві потужні країни, які 

тривалий час не могли поділити сфери впливу на світовій арені. Вербальний 

компонент тексту підтверджує «потепління» у стосунках Великої Британії та 

Сполучених Штатів Америки: a shift in the relationship of the U.S. and Great 

Britain moved from animosity and suspicion to friendship and cooperation. Такий 

зміст свідчить про спільність певних елементів номінативного поля концепту 

VALUES для обох етносів. До таких віднесемо: Collaboration, Tolerance, 

Community, Market economy, Change, Respect, Pride, Honour, про значимість 

яких свідчить відсутність конфронтацій та співпраця. Обидві сторони 

конфлікту для досягнення миру переступили через певні принципи та 

прагнуть досягнути вищезазначених станів. Повага до суспільних інституцій 

має досить високу частотність у номінативних полях концепту VALUES в 

обох етносах, що зумовлено історичними чинниками. Наявність у 

невербальному та вербальному складниках ключових лексем концепту 

VALUES свідчить про спільні ціннісні орієнтири обох націй та бажання 

втримати позиції світових лідерів. 

 

 

Рис. 3.11 [571] 
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На наступному зображенні (рис. 3.12) показано Дядька Сема та Джона 

Булла, які несуть на спинах кошики з людьми. США слідує за Британською 

імперією від «варварства» до «цивілізації», яка видніється на вершині 

кам’яної гори. Сяюча фігура «Цивілізація» пропонує освіту та свободу в 

кінці нелегкого шляху. В такому відверто расистському зображенні 

поневолений американський народ виглядає дуже примітивним у порівнянні 

з «вантажем» старої імперії. Для інтерпретації невербального компоненту 

цього тексту необхідні фонові знання адресанта, а також інформація 

вербального компонента. Атрибути варварства, які зазначені на камінні − 

пригнічення, жорстокість, порок, канібалізм та рабство. Велика Британія 

лідирує в суворому забігу, зваливши на себе ношу «Китаю», «Індії», 

«Єгипту» та «Судану». США, похитуючись, несуть гротескні расистські 

карикатури з написами «Філіпіни», «Пуерто-Ріко», «Куба», «Самоа», «Гаваї». 

Розуміючи омріяну цивілізацію як одну з найважливіших цінностей того 

часу, пов’язуємо її можливі конотації з лексичним наповненням 

номінативного поля досліджуваного концепту VALUES. Так, спільними для 

обох етносів виявилися наступні вербалізатори: Science, Democracy, Public 

institutions, Success, Money, Rights and duties, Freedom, Health, Rule of low, що 

дає змогу зробити висновок про спрямування продуцентом невербального 

складника цього мультимодального тексту у русло номінативного поля 

VALUES.  

 

Рис. 3.12 [571] 
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Вербальний компонент, представлений на зображенні 3.13, “United we 

stand for civilization and peace!”, засвідчує переваги співпраці англомовних 

гігантів – Великої Британії та США, які на рисунку персоніфіковані та 

представлені Дядьком Семом та Джоном Буллом зі зброєю в руках. 

Національну ідентичність репрезентують прапори на задньому фоні. При 

інтерпретації цього зображення слід врахувати розбіжності цінностей 

британської та американської лінгвокультур. Так, для британців важливим 

вербалізатором етнічних цінностей є лексема Collaboration, яка відсутня у 

американській концептосфері цінностей. З іншого боку, для американців 

важливим складником ціннісної концептосфери є вербалізатор Competition, 

який не входить навіть у периферію номінативного поля британського 

концепту VALUES. Однак обидві країни розуміють, що співпраця є 

запорукою успіху, процвітання, впливу, миру, які вербалізуються такими 

спільними складовими концепту VALUES для представників обох 

лінгвокультур як Work, Patriotism, Freedom, Independence, Materialism, 

Acquisitiveness, Consumerism, Individual achievement, Status, Success, Honesty.  

 

 

Рис. 3.13 [571] 

 

Американські військові успіхи та захоплення нових територій зміцнили 

імідж Сполучених Штатів, які стояли пліч-о-пліч із Великою Британією у 

забезпеченні “civilization and peace” у світі. Напис на зображенні “A Union in 
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the Interest of Humanity – Civilization, Freedom and Peace for all Time” 

(рис. 3.14) засвідчує зближення США та Великої Британії у боротьбі за 

спільні цілі. Очікуваними вигодами є економічний, технологічний та 

культурний розвиток, який протиставляється глобальній військовій агресії. 

Сонячні промені світять над Дядьком Семом та Джоном Буллом, котрі 

потискають один одному руки. Британія та Колумбія ділять спільний трон в 

ореолі національних символів країн. Військові кораблі на горизонті свідчать 

про могутність країн-партнерів. Спорідненість інтересів та спорідненість 

культурно маркованих складових номінативного поля концепту VALUES 

засвідчує вербальний компонент мультимодального тексту, представлений 

лексемами Resources, Integrity, Valor, Kindred interests, Invincibility, Chivalry, 

Success, які є синонімічним розширенням ключових лексем-вербалізаторів 

концепту VALUES в обох лінгвокультурах. 

 

Рис. 3.14 [571] 

 

Приведений аналіз був здійснений на основі 300 масмедійних 

мультимодальних текстів, виокремлених на основі вербалізаторів концепту 

VALUES та їх синонімічного розширення. Корпус ілюстративного матеріалу 

дає підстави стверджувати, що ідентифіковані зображення репрезентують 

ціннісну концептосферу британського та американського етносів. Основні 

http://visualizingcultures.mit.edu/civilization_and_barbarism/cb_essay02.html
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цінності цих етносів знаходимо як у вербальних складниках 

мультимодальних текстів, так і в їх невербальних компонентах. Отже, на 

основі проведеного аналізу з’ясовано, що найчастіше у невербальних 

складниках мультимодальних текстів актуалізуються такі цінності як: 

Patriotism, Rights and Duties, Competition and Collaboration, Freedom, Health, 

Public institutions, Wealth, Money, Сonsumerism, Success. Зазначені цінності є 

пріоритетними для невербального компонента мультимодальних текстів 

незалежно від етносу. Лінгвокультурні розбіжності прослідковуємо у 

репрезентації таких цінностей як Honour(Honor), Honesty, Respect, Family, 

Conservatism, Community, Market economy, Action, Work orientation. 

 

3.2 Функції невербальних засобів, які відображають соціокультурні 

цінності британців та американців у масмедійних мультимодальних 

текстах 

В період глобалізації, збільшення міжкультурних контактів та 

інформаційного обміну між представниками різних етносів питання взаємодії 

мови, мислення і культури є надзвичайно актуальним. Тому пропорційного 

інтересу заслуговують мультимодальні тексти з невербальними 

(зображальними) складовими, які відображають шкалу цінностей, естетичні 

ідеали та домінанти нації. За їх посередництвом відбувається адаптація 

реципієнта в іншому лінгвокультурному середовищі. Так, невербальні 

складники мультимодальних текстів, слугуючи символами ціннісних 

домінант англомовних етносів мають конотативне значення, що містить в 

собі інформацію про географічне положення, історичні події, предмети 

матеріальної культури, національний характер, пріоритетні цінності, 

політичні реалії країни.  

Зображення, як важливий компонент мультимодального тектсту, має 

функційне навантаження. Функційні ролі зображень, представлених у 

корпусі ілюстративного матеріалу, засвідчують здатність невербального 

компоента слугувати комунікативним засобом та виконувати атрактивну, 
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інформативну, експресивну, естетичну, символічну, ілюстративну, 

аргументативну, евфемістичну, характерологічну та інші функції [9, с. 51-59]. 

Ми розширили перелік функцій, які може виконувати зображення та 

доповнили їх медіаманіпулятивною функцією, функціями стереотипізації, 

евокації, ревокації, екземплефікації, а також пізнавальною, 

культурологічною, асоціативною, валюативною та метафоричною 

функціями. Прослідкуємо інформативну співзвучність чи інформативний 

дисонанс вербального та невербального компонентів мультимодальних 

текстів через функційні ролі зображення в них. Розглянемо, для прикладу, 

текст, де вербальний та невербальний складники взаємодоповнюють один 

одного і є водночас незалежними один від одного. 

Прапор Великої Британії, як ми вже зазаначали, є основним 

національним символом. Однак, представлений він дещо нетрадиційно, зі 

слідами попелу, ніби врятований від вогню чи забутий на згарищі 

британський прапор виглядає спаплюженим. Невербальний компонент 

мультимодального тексту представляє основну цінність британців, яка не 

потребує доповнень чи роз’яснень. У цьому геральдичному символі 

британської нації актуалізується така складова концепту VALUES як 

Patriotism. Зображення виконує експресивну функцію та демонструє 

здатність національних британських символів викликати патріотичні 

почуття. Інтерпретація цього невербального компонента пов’язана з 

інтерпретацією вербального складника, що його супроводжує та без якого 

складно достеменно зрозуміти точну інтенцію автора. Як відомо, прапор є 

одним із найпотужніших валоративних домінант кожного етносу. У статті, 

яку супроводжує рисунок 3.15 йдеться про бажання Шотландії відділитися 

від Об’єднаного Королівства. Реалізація цього задуму може спричинити крах 

Об’єднаного Королівства, а значить, і крах його національних символів. 

“Emotionally, the shock would be profound. The integration of 300 years could not 

be sawn through without huge pain, on both sides. If leaving the EU was like a 
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parting from an extended family of second cousins, this would feel like the 

disintegration of the ancestral home”.  

Такий поворот подій – це не лише ризик втратити автентичність для 

Об’єднаного Королівства, але й ризик для Шотландії, пов’язаний із 

побудовою власної самостійної держави. Таким чином, зображення є 

прикладом кореляції взаємозалежності та виконує ілюстративну функцію, 

яка покликана допомогти реципієнтові швидше зрозуміти інформацію. 

Медіаманіпулятивна функція цього зображення реалізується у спробах 

адресанта переконати адресата у загрозах, які слідують сепаратистським 

настроям. 

 

 

Рис. 3.15 [531] 

 

Мовлячи про цілісність території Об’єднаного Королівства, як 

віажливої цінносної константи британців розглянемо рисунок 3.16, 

інформативність якого є достатньою навіть без вербального складника. Так, 

фонові знання адресата дозволяють розглядати це зображення в контексті 

гострого етно-політичного конфлікту Північної Ірландії, який триває й досі 

між «націоналістами»-католиками та «юніоністами»-протестантами. 

Націоналісти виступають за вихід Північної Ірландії зі складу 

Об’єднаного Королівства та приєднання її до решти Ірландії, а юніоністи, 

яких у Північній Ірландії більшість, не бажали таких змін. У 2020 році 
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перемогу на виборах отримала партія повя’язана з Ірландською 

республіканською армією, яка підкорила виборців обіцянками 

капіталовкладень в охорону здоров'я та житло. Ця партія переслідує амбітну 

політичну мету − досягнути ірландської єдності шляхом проведення 

рефернедуму. Оскільки більшість населення Північної Ірландії – це 

протестанти, які є британцями за культурою і традиціями, які віддані ідеї 

збереження конституційних зв'язків із британською короною, Об’єднане 

Королівство має надію на збереження територіальної цілісності. Як 

вербальний, так і невербальний компоненти цього мультимодального тексту 

актуалізують ціннісну британську концептосферу. Функційне навантаження 

невербального складника зводиться до евокації почуттів адресата та 

медіаманіпулювання адресанта цими почуттями. Яскраво представлена 

також культурологічна функція зображення, яка чітко скеровує інтерпретації 

адресата мультимодального тексту у контекст внутрішньо- та 

зовнішньополітичних питань Великої Британії та Ірландії. 

 

 

Рис. 3.16 [551] 

 

Зображення, як компонент мультимодального тектсу, представлене на 

рисунку 3.17, репрезентує британську лінгвокультуру та реалізує цим 

культурологічну функцію невербального складника. Ознайомившись із 

вербальним компонентом можемо стверджувати, що ставлення британців до 

прапора своєї країни є таким же шанобливим, як і до свого монарха – 

королеви Єлизавети ІІ. Посмішки на обличчях людей засвідчують любов, 

повагу, пошану. Такі урочистості зумовлені туром королеви Великою 

https://www.economist.com/leaders/2020/02/13/irish-unification-is-becoming-likelier
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Британією в рамках святкування свого дня народження у 2012 році. 

Монархиня одягнена в пальто одного з її улюблених кольорів – блакитний, 

що підкреслює її високе соціальне становище. Усмішка на її вустах свідчить 

про те, що Єлизавета отримує насолоду від спілкування з простими 

британцями, що підтверджує й вербальний складник цього 

мультимодального тексту. Мовлячи про функційне навантаження цього 

зображення, слід врахувати його багатоаспектність. Так, кольорова гама 

вбрання королеви є тим елементом зображення, що виконує асоціативну 

функцію. Пояснення такої ролі вбачаємо у проведенні паралелей між 

«голубокровністю» Єлизавети ІІ та символікою блакитного кольору. Акцент 

на соціальну нерівнісь збалансовується відсутністю дистанції між 

монархинею та натовпом, в чому вбачаємо також медіаманіпулятивну 

функцію: представлення Королеви в позитивному світлі та демонстрація її 

поваги та пошани до кожного пересічного британця.  

 

 

Рис. 3.17 [467] 

 

Зображення на рисунку 3.18 пропонує увазі реципієнта прапори різних 

територій Об’єднаного Королівства: Великої Британії та Британських 

Віргінських островів. Британські Віргінські острови є територією Великої 

Британії та членом Британської співдружності. Положення прапорів на 

зображенні свідчить про існування елемента, що об’єднує геральдичні 
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символи, що також підтверджують схожі принти на полотнищах. Для 

простеження функції цього невербального компонента мультимодального 

тексту слід ознайомитися з його вербальним складником.  

Як свідчить заголовок, у статті йдеться про припинення фінансування 

Британських Віргінських островів Євросоюзом: “BVI loses access to EU 

funding”. Причиною таких змін, як можемо здогадуватися, є Brexit. Таким 

чином, роль функції екземплефікації в інтерпретації цього невербального 

компонента мультимодального тексту видається очевидною. Адже 

інформація, що закодована у невербальному складнику підтверджується 

вербальною інформацією. Зображення також здійснює медіаманіпулятивний 

вплив на реципієнта, переконуючи останнього у необдуманості британською 

стороною рішення щодо Brexit. Усі недоліки, що є наслідком виходу Британії 

з Союзу країн європейської співдружності, вже змогли на собі відчути власне 

Британські Віргінські острови: “The BVI and other British Overseas Territories 

will no longer have access to any future funding for sustainable development from 

the European Union as the UK’s Brexit deal took effect on January 1, 2021. 

According to a statement from Premier Andrew Fahie, the BVI “has long enjoyed 

a politically beneficial relationship with the European Union through our 

Associate Status as one of the Overseas Countries and Territories (OCTs) directly 

associated with the bloc”. Through this relationship the BVI was able to gain 

funds from the European Development Fund and other initiatives to tackle climate 

change, marine biodiversity and pursue renewable energy goals”. 

 Згідно даних, отриманих через вербальний та невербальний канали, 

можемо також говорити про важливість культурологічної та асоціативної 

функцій. Прапори, будучи основними символами нації, у яких збережені 

знання та досвід попередніх поколінь слугують не лише ключем до 

культурного скарбу британського етносу, але й виконують роль окремого 

комунікативного елемента мультимодального тексту, який, за умови 

культурологічної обізнаності адресата, має потужний інформативний 

потенціал. Також слід зазначити, що вербальний та невербальний 

https://bvinews.com/bvi-loses-access-to-eu-funding/
https://bvinews.com/bvi-loses-access-to-eu-funding/
https://bvi.gov.vg/media-centre/statement-brexit-premier-fahie-regarding-end-transition-period
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компоненти не є абсолютно співзвучними у цьому мультимодальному тексті, 

адже зображення також містить інформацію про розбіжності поглядів щодо 

зовнішньої та внутрішньої політики Британії та Британських Віргінських 

островів. Така інформація відображена у невербальному складнику 

протилежними кутами нахилу прапорів та підтверджується вербальним 

компонентом після комплексного аналізу мультимодального тексту. Різні 

погляди на цінності зумовлені лінгвокультурним спадком яким 

послуговуються представники тієї чи іншої території.   

 

 

Рис. 3.18 [472] 

 

Зображення на рисунку 3.19 акцентує увагу на самобутності, що є 

важливою цінністю кожного етносу. Шотландский стяг є одним із 

найдревніших національних прапорів світу. На косому хресті, що є 

елементом прапора, згідно легенди, був розіп’ятий християнський апостол і 

мученик Андрій Первозваний, який вважаться покровителем Шотландії. 

Очевидно, що невербальний компонент цього мультимодального тексту не є 

самостійним носієм інформації і вносить лише додаткові семантичні та 

експресивні відтінки при декодуванні вербального складника. Відповідно, 

основна функція зображення полягає в акцентуванні уваги на інформації, 

пов’язаної з Шотландією.  
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Коди вербальної частини узгоджені та тісно взаємопов’язані з 

невербальними кодами, що прослідковуємо на змістовому рівні: “We assert 

our belief in the right of the people of Scotland to determine their own future and 

therefore, whilst maintaining our stance of not taking a position on the specific 

question of independence for Scotland, that is, being pro- or anti-independence, we 

support the right of the people of Scotland to determine that future through a 

constitutional referendum”. Суспільство Шотландії не має єдиної думки з 

приводу незалежності своєї країни. Шотландське суспільство, яке 

визначається соціальним класом, расою, гендерною приналежністю, має 

різновекторні думки щодо незалежності, як ключової цінності, та способів її 

досягнення. Особливістю таких чи схожих протиріч є незадоволеність 

ситуацією однією чи іншою стороною. У цьому тексті роль маніпулятивної 

функції вбачаємо у здатності зображення впливати на переконання адресата. 

Роль функції екземплефікації полягає у підтвердженні інтерпретації 

невербальних кодів вербальними. 

 

 

Рис. 3.19 [503] 

 

Переплетені англійська та британська ідентичності свідчать про 

погляди та настрої жителів Великої Британії. Для багатьох здається, що ці дві 

лексеми взаємозамінні, що відображає стійку відданість та любов до нації, її 

історії та цінностей. Люди зазвичай «бачать» Англію як консервативну і 

традиційну, а не ліберальну та зовнішню. Однак сучасність диктує свої 

правила. Більшість молоді прагне змін, вони відкидають консервативність та 
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рухаються вперед задля досягнення поставлених цілей, задля нових яскравих 

відчуттів. Одним із лідерів, який змінив застарілі британські консервативні 

цінності, є молодший син спадкоємця британського престолу принц Гаррі. 

Його шлюб став своєрідним викликов усталеним нормам та традиціям 

протокольної монаршої родини, яка змушена була прийняти жінку 

змішаного расового походження. Весілля принца Гаррі та Меган Маркл 

ініціювало також зміну суспільних поглядів на монорасовість і знайшло 

підтримку серед молоді, особливо представників расових меншин. 

Ревокативна функція зображення (рис. 3.20) реалізується у вияві бажань 

та ідей, які не підтимують британські консерватори. Екземплефікаційна 

фунція полягає в інформативній співзвучності вербального та 

нееврбального складників мультимодального тексту, які підтверджують 

та дублюють один одного. Реалізацію валюативної функції вбачаємо у 

пріоритетності почуття любові, як важливої цінності, над консервативними 

поглядами та пересудами. 

 

 

Рис. 3.20 [467] 

 

Зображення на рисунку 3.21, 3.22, 3.23 демонструють національний 

прапор, Статую Свободи та 4 липня – федеральне свято Сполучених Штатів, 

цінність яких для американців є беззаперечною. 2 липня 1776 року 

Континентальний конгрес проголосував за незалежність, а через два дні 

делегати з 13 колоній прийняли Декларацію про незалежність. З того часу і 
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по сьогодні 4 липня пов’язують із народженням незалежності Америки та 

святкують із феєрверками, парадами та концертами.  

На рис 3.23 леді Свобода похитується під салютами в такт музиці на 

честь святкування Дня Незалежності (the Independence Day). Така атракція 

стала можливою завдяки камері Snapchat. Використовуючи нову технологію 

лінз Landmarker Lens, камера знаходить пам’ятники та «оживляє» їх. Коли 

лінза активована, статуя починає розхитуватися під віртуальним феєрверком. 

Зображення доповнює вербальний компонент мультимодального тексту та 

взаємодіє з ним, в чому й полягає суть атрактивної функції. Інформативність 

зображення співзвучна з вербальним компонентом: “Under the rocket's red 

glare and the bombs bursting in air, the Statue of Liberty is swaying in celebration 

this Fourth of July”. Функція створення іміджу полягає у завданні 

представити Америку світові через унікальні культурні символи та вразити 

новітніми розробками та нанотехнологіями. Культурологічна функція, на 

нашу думку, є пусковим механізмом для асоціативного декодування 

візуального складника.  

 

 

Рис. 3.21, 3.22, 3.23 [536] 

 

Джинсовий одяг, як класичний символ американської культури, став 

невід’ємною частиною гардеробу в усьому світі. Цей одяг широко 

використовували ковбої, моделі, фермери, президенти та домогосподарки. 

Причини його популярності пов’язані як із культурним значенням, так і з 

фізичними властивостями. На першому етапі своєї популярності в світі 
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джинси символізували романтичні уявлення про суворих та незалежних 

американських ковбоїв. Європейці їх ототожнювали з американським легким 

та щасливим способом життя, який вони хотіли перейняти. Студенти носили 

джинси в знак солідарності з робітничим класом, який найбільше постраждав 

від расової дискримінації та воєнного призову.  

Сьогодні цей американський одяг став символом повсякденного 

гардеробу (рис. 3.24, 3.25, 3.26), одягом, який люди одягають, щоб 

почуватися зручно. “Ask any group of people why they wear jeans and you will 

get a range of answers. For some they're comfortable, durable and easy - for 

others they're sexy and cool. Jeans mean different things to different people…. 

Famously, George W Bush and Tony Blair went out on the street in denim during 

their first summit meeting. The statement was, 'We are regular guys.” Елемент 

одягу, який належить до символів американського етносу, є важливим 

компонентом цього мультимодального тексту. До основних його функцій 

відносимо символічну, аргументативну, культурологічну, екзкмплефікаціну 

функції та функцію створення іміджу. Використання символічної функції 

пояснюється здатністю зображення репрезентувати не лише фізичні речі 

(джинс – це м’яка та одночасно міцна тканина, з якої шиють одяг, що 

користується популярністю в усьому світі), але й абстрактні поняття “It was 

the kind of clothing that represented the American West and it was this cachet and 

this sort of magical thing". Культурологічна функція цього зображення 

забезпечує його інтерпретацію в американській лінгвокультурній площині.  

Подальша інтерпретація залежить від інформативності та 

аргумантативносі зображення та розкриває суть аргументативної функції. 

Невербальний компонент виконує функцію екземплефікації, оскільки, він 

підтверджує та повторює інформацію вербального компонента. Функція 

створення іміджу в цьому випадку сприяє адресатові при декодуванні та 

зміщує ракурс сприйняття, акцентуючи на особливостях джинсового одягу, 

які пов’язані з ковбоями та Диким Заходом. Аргументативна функція 

зображення покликана підсилити вербальний складник тексту інформацією, 
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що його наочно демонструє, оскільки остання викликає у адресата більше 

довіри та зацікавленості.  

 

 

Рис.3.24, 3.25, 3.26 [469] 

 

Візуальний компонент, представлений на рисунку 3.27 оідразу 

скеровує інтерпретацію адресата в політичне русло. Такий вектор пояснюємо 

наявними на зображенні національного прапора Америки та символами її 

політичних партій. Прапор, який є не просто ціннісно маркованим елементом 

американської культури, але й основним національним символом, що єднає 

весь етнос, розірваний навпіл тваринами, які представляють основні 

політичні сили Америки. Навіть не читаючи статті, яку супроводжує таке 

зображення, можемо зрозуміти її зміст. Так, дійсно, мова йде про 

споконвічну боротьбу за владу між демократами та республіканцями, які, 

захопившись політичними іграми, навіть не помітили як зрадили та 

знівелювали найважливіші цінності нації. Політична відданість 

республіканців Дональду Трампу та відсутність у демократів альтернативи 

змусили багатьох американців почуватися «політичними безхатьками». 

Зображення, в цьому випадку, виконує ряд основних та факультативних 

функцій.  

Бурхлива реакція адресата на інформацію, отриману через візуальний 

канал сприйняття, та її підтвердження вербальним компонентом (статтею) 

дає можливість прослідкувати функції евокації та екземплефікації. 

Репрезентація ціннісних культурних домінант та національних символів 

https://ichef.bbci.co.uk/news/976/media/images/58672000/jpg/_58672876_oldjeans_jpg.jpg
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через вербальний та невербальний (візуальний) канали сприйняття розкриває 

суть культурологічної, асоціативної, валюативної функцій та функції 

екзкмплефікації. Культурологічну функцію зображення пояснюємо 

приналежністю елементів зображення до ціннісних констант американського 

етносу. Яскраве, символічне зображення викликає сталі асоціації не лише в 

етнічних американців, але й в інших реципієнтів, які послуговуються 

фоновими знаннями при декодуванні. Співзвучність вербального та 

невербального складників пояснює функція екземплефікації, яка реалізується 

у дублюванні картинкою вербального повідомлення. Валюативна функція 

полягає у ціннісно-маркованих символах американської нації, які 

представлені на зображенні. Інформативний потенціал таких символів є 

надзвичайно потужним і охоплює майже всю ціннісну концептосферу 

етносу. 

 

 

Рис. 3.27 [537] 

 

Для декодування та інтерпретації зображення на рисунку 3.28 

виокремлюємо характерологічну функцію та функцію створення іміджу, а 

також медіаманіпулятивну та культурологічну функції, які ми виділяємо у 

власній класифікації. Зображення, як і вербальний компонент формує 

«образ» політика. Дуже часто вербальний та невербальний складники 

подібних текстів суперечать один одному. Так, уявімо, що вербальний 

складник передає виключно позитивну інформацію про людину, 

представлену на зображенні. Тоді функція створення іміджу нівелює всі 

позитивні якості та акцентує на вадах політичного об’єкта. Якщо ж 

https://www.redletterchristians.org/politically-homeless-how-republicans-and-democrats-are-leaving-many-christians-behind/
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припустити, що зображення підсилює вербальний компонент, то його 

медіаманіпулятивна та сатирична функції полягають у зумисному 

загостреному та перебільшеному на негативних рисах людини з ціллю 

висміяти та засудити її. Т 

рампа засуджують за напади на сенатора Південної Кароліни та його 

слова “jackass”, “lightweight”, “idiot” в адресу останнього. Така поведінка є 

неприпустимою для лідера авторитетної та впливової країни, і кожен 

реципієнт, який є потенційним виборцем, повинен зробити правильні 

висновки щодо свого вибору. Так, бачимо, що, на відміну від слова, 

зображення часто завуальовано представляє дійсність. Однак, зображення 

часто виступає чітким лінгвокультурним ідентифікатором, в чому й 

проявляється його культурологічна функція. 

 

 

Рис. 3.28 [526] 

 

На рисунку 3.29 представлене зображення, в інтерпретації якого є 

чіткий відбиток американської лінгвокультури. Рука підтримки постає в 

одязі, кольорова гама якого співпадає з кольоровою гамою американського 

прапора, символізує уряд Сполучених Штатів. Карта Євразії, що виступає 

фоном зображення, може свідчити як про допомогу Європі, так і про 

допомогу Азії. Без вербального складника важко зорієнтуватися, кому саме 

та в якій сфері адресована ця підтримка. Вербальний текст спрямовує думки 

та ідеї читача у правильне русло та звужує можливі неточні інтерпретації. 

Стає зрозуміло, що уряд та бізнес США пообіцяли допомогу підприємствам 

Азійських країн, які постачали одяг та взуття американським компаніям. 

https://www.politico.com/story/2015/07/donald-trump-gives-out-lindsey-grahams-cell-phone-number-120414
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Фінансова підтримка пов’язана з економічною кризою, викликаною 

пандемією COVID-19. “The commitment is part of wide-ranging U.S. efforts to 

spur global economic recovery during and after the COVID-19 pandemic. The 

U.S. State Department has launched a strategy to bolster the global economy by 

restoring confidence in safe travel, transportation and international commerce”. 

Функційне завдання зображення покликане привернути увагу адресата, 

слугувати джерелом експресії, підкреслити позитивні асоціації з 

культурними традиціями американського етносу, там самим, маніпулюючи 

почуттями адресата, змінити потенційно можливе негативне ставлення до 

американського уряду та бізнес структур. 

 

 

Рис. 3.29 [541] 

 

Рисунок 3.30 супроводжує та доповнює статтю, а вербальний 

компонент виконує інформативну та пізнавальну функції. Через паралельне 

сприйняття вербального та візуального контенту читач довідується, що птах 

символізує населення США у молитві за свою землю. Однак, слід згадати й 

про недоліки поєднання вербального коментаря та невербального 

компонента на самому зображенні. Вони можуть обмежувати уяву та 

інтерпретацію реципієнта. Насамперед це стосується ціннісних категорій, які 

вирізняються абстрактністю змісту та складною системою образів. Тому 

декодування зображень із синтезом невербального та вербального 

компонентів в першу чергу залежить від фонових знань продуцента тексту.  

 

https://share.america.gov/us-companies-support-asia-post-pandemic-recovery/
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Рис. 3.30 [515] 

 

На рисунку 3.31 невербальний компонент зображення − прапор є 

важливим елементом американських цінностей. Ілюстрація гармонійно 

поєднується з вербальним коментарем, семіотично ускладнює текст 

додатковою інформацією та виконує супровідну, інформативну та 

експресивну функції. Зображення у тексті слугує декорацією та застосоване 

для естетичного наповнення декодованого матеріалу. “Only two defining 

forces have ever offered to die for you: Jesus Christ and the American soldier. One 

died for your soul, the other for your freedom. Thank them both today”. 

Незважаючи на самостійність та чітку образність невербального компонента, 

його трактування поза межами цього тексту може бути іншим. Сталою 

залишиться культурологічна функція, яку це зображення покликане 

виконувати незалежно від змісту вербального складника. 

 

 

Рис. 3.31 [519] 
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Ілюстративний (невербальний) компонент тексту виступає потужним 

зоровим подразником, який привертає увагу адресата та свідчить про його 

готовність апелювати до адресанта. Також в основі зображення лежить 

інформація, для правильного декодування якої необхідні фонові знання про 

американську етнокультуру та її основні ціннісні складові. Міцно стиснуті 

кулаки у боксерських рукавицях свідчать про готовність до боротьби та 

виконують експресивну функцію, впливаючи на емоції адресата. Символи 

лідируючих американських партій, забарвлені у яскраві кольори 

національного прапора, роблять візуальний складник помітним і полегшують 

його зорове сприйняття. Незважаючи на індивідуальні особливості 

сприйняття кольорів, науково доведено відносну стійкість емоційних реакцій 

на них. Так, червоний колір збуджує, блакитний – заспокоює. Використання 

таких кольорів у цьому прикладі свідчить про необхідність «балансу» на 

політичній арені США: “American election campaign fighting for the vote of the 

United states presidential and government seat. Former Vice President Joe Biden 

has secured enough Electoral College votes to unseat President Donald Trump.”  

Як бачимо, вербальний компонент дублює значення невербального, що 

свідчить про їх змістовність та незалежність один від одного. Однак лише 

вербальна частина дає змогу зрозуміти, про які саме вибори йдеться. Саме 

невербальний компонент конкретизує деталі процесу та називає його 

учасників. Зображення виконує символічну функцію, яка полягає у його 

призначенні передати контрастну суть передвиборчих програм демократів та 

республканців. Боксерські рукавички є символом передвиборчої боротьби 

американських партій. Серед функцій зображення доцільно послуговуватися, 

виділеною нами, медіаманіпулятивною функцією, яка при декодуванні 

впливає на бунтівні настрої прореспубліканських та продемократичних 

виборців та збурює їх на конфлікт. А функції евокації та ревокації, які згідно 

нашої класифікації, покликані водночас збурити та заспокоїти пристрасті, 

утворюють свого роду тандем, який допомагає втримати увагу та інтерес 

адресата при декодуванні. 
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Рис. 3.32 [428] 

 

Зображення, яке представлене на рисунку 3.33 містить відразу три 

культурні символи американського етносу. Дядечко Сем, якого розміщено 

посередині, тримає на дерев’яній перекладині Свободу та Феміду. Про 

пріоритетність образу Сема сміливо можемо говорити оскільки останній 

виділений кольором. Такий акцент кольору покликаний виокремити в тексті 

найважливіше, тобто думку та погляди американців. Символьна функція 

зображення дає змогу докладно інтерпретувати вербальні та невербальні 

компоненти тексту. Якщо порівнювати Дядька Сема та Феміду, то 

прослідковуємо спільні риси: Феміда у правій руці тримає терези, шальки 

яких знаходяться на одному рівні, у Дядька Сема на голові перекладина, яку 

доводиться підтримувати ще й руками для збереження рівноваги та балансу. 

Така схожість завдань є символічною і свідчить про прагнення американців 

до справедливості та правосуддя. Однак для величезної країни, як і для її 

прототипа Дядька Сема, таке завдання є непростим. Складність балансу 

полягає у різних поглядах на життя кожного представника великої нації. А 

якщо врахувати, що скільки людей – стільки думок, то такий баланс 

видається просто утопічним. У супровідній статті знаходимо підтвердження 

висловленого вище. Лібертаріанці просувають ідею індивідуальної свободи 

всупереч рівності та справедливості. Ліберали обстоюють абсолютну 

цінність людської особистості та рівність всіх людей щодо прав особистості. 

Консерватори цінують рівність, але й не бажають відмовлятися від особистої 

свободи заради рівності. З іншого боку, консерватори усвідомлюють 

https://www.123rf.com/photo_15975785_american-election-campaign-fight-as-republican-versus-democrat-as-two-boxing-gloves-with-the-elephan.html
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важливість порядку, як ключової суспільної цінності. Популісти так високо 

цінують рівність та порядок, що готові відмовитися від особистої свободи, 

щоб укріпити рівність як суспільну цінність. Інформативну функцію 

невербального компонента вбачаємо в його сприянні візуальному 

сприйняттю тексту. Метафоричну та сатиричну функції зображення 

прослідковуємо у зумисному перебільшенні митарств американців при 

виборі суспільних ціннісних орієнтирів. Образи, які є ціннісними 

константами американського етносу репрезентують культурологічну 

функцію невербального складника. 

 

Рис. 3.33 [464] 

 

Сучасна версія Дядька Сема зумовлена актуальними проблемами 

сьогодення. Він уже не вербує до війська, а закликає дотримуватися правил, 

які диктує карантин, запроваджений майже в усьому світі через пандемію 

COVID-19. 

Зображення на рисунку 3.34 виконує медіаманіпулятивну функцію, яку 

прослідковуємо в основних закликах та ідеях Дядька Сема, які є 

загальнонаціональними, чіткими та мотивуючими. Функція евокації полягає 

у можливості зображення керувати поведінкою адресата. Ця функція 

підсилюється вербальним компонентом, який також представлений на 

зображенні: “I want you to stay home!” Функцію евокації «урівноважує» 

функція ревокації, яка полягає у завданні зображення заспокоїти пристрасті 

та тривоги, викликані загрозами, які передає вербальний компонент. Також 

зображення, на якому представлений американський етнічний символ − 
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Дядько Сем, виконує й символічну та культурологічну функції. Перша 

зводить декодування невербального компонента до американської 

лінгвокультури, а друга – репрезентує його цінність не лише в 

американському суспільстві, але й далеко за його межами. 

 

 

Рис. 3.34 [546] 

 

Прослідкувати взаємозв’язок між вербальним та невербальним 

складниками мультимодального тексту, представленого зображенням на 

рисунку 3.35 є досить складно. Висока огорожа, за яку прагнуть потрапити 

люди, що заглядають в її щілини, може символізувати багато абстрактних 

речей. Щоб зрозуміти конкретні інтенції адресанта, слід звернутися до 

вербального компоненту мультимодального тексту. Так, у статті “New 

Assault on Migrants” йдеться про нові «напади» влади на іммігрантів.  

У США проживають мільйони молодих людей без документів. Вони 

приїхали на територію країни ще малими дітьми і, згідно антиміграційної 

політики уряду, втратили і без того примарну надію на легалізацію свого 

проживання на американській території. Такі утиски є досить радикальними 

мірами по відношенню до переселенців, зважаючи на те, що США – це країна 

іммігрантів. Небажання влади чи неможливість подолати антиміграційні 

настрої в американському суспільстві суперечить ціннісним критеріям 

американського етносу. Серед основних функцій зображення зосередимося 

на атрактивній, яка, власне, не лише забезпечує увагу адресата, але й сприяє 

візуальному сприйняттю тексту. Інформаційні потенції зображення 

https://coppercourier.com/story/cartoon-uncle-sam-wants-you-to-stay-home-and-help-flatten-the-curve/
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компенсуються його експресивністю та естетичним наповненням. Основною 

функцією невербального складника вбачаємо його інформативність. 

Зображення ж є лише експресивним елементом на підтвердження інформації, 

вираженої вербально. 

 

 

Рис.3.35 [573]/ 

Рисунок 3.36 засвідчує цікаве та неординарне поєднання основних 

постатей-символів британського та американського етносів. Якщо 

американського Дядька Сема зазвичай зображають худим, високим, блідим, з 

тонкими витягнутими хижими рисами обличчя, з цапиною борідкою, у синій 

лівреї і високому вузькому циліндрі, то Джон Булл постає, як червонолиций 

низькорослий товстун із хитрою фізіономією, з неодмінними бакенбардами, в 

червоному сюртуку та білих штанах. Прикметно, що одяг обох персонажів 

виконаний у кольорах національних прапорів Великої Британії та США. 

Символіка прапора у британського персонажа зображена на сорочці, в 

американського – на циліндрі. Такий акцент розуміємо як демонстрацію 

різних шляхів сприйняття ціннісних домінант представниками обох етносів. 

Британський прапор нерозривно пов’язаний з історичною традицією та є 

покликом душі пересічного британця. В процесі свого становлення 

сприйняття прапора американським суспільством набуло важливих 

конотацій саме тоді, коли американцям було необхідно відродити віру в свою 

націю. Таке зображення, побудоване на контрасті етносів, виконує 

атрактивну функцію, тобто привертає увагу адресата. Інформативна функція 

зображення не є чіткою, оскільки невербальний компонент можна трактувати 

https://weeklyworker.co.uk/worker/1171/new-assault-on-migrants/
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по різному, якщо він не має вербального супроводу. Зі статті дізнаємося, що 

йдеться про американський та британський варіанти англійської мови. Так, 

американці переконані, що American English є багатшою та досконалішою за 

British English: “The American language offers a far greater variety of synonyms 

than English; transatlantic equivalents for “drunk” are “piffled, spifflicated, awry-

eyed, tanked, snooted, stewed, ossified, slopped, fiddled, edged, loaded, het-up, 

frazzled, jugged and burned.” Символічно, що в такому контексті 

Американський Дядько Сем постає вищим за Джона Булла, тим самим 

акцентуючи на пріоритетності мови їхнього персонажа. Експресивна функція 

полягає у тому, що зображення є джерелом емоцій, які виникали та 

формувалися у представників етносу ще в глибоку давнину. Такі емоції 

здатні викликати «високі» почуття: любов, гордість, пошану, повагу та ін. 

Художній задум автора, втілений у зображенні, впливає також на естетичні 

почуття адресата. Медіаманіпулятивна функція прослідковується у 

пріоритетності етнічних образів, яку реципієнт сприймає через зріст 

персонажів. Також зображення, яке змушує замислитися про домінантність 

етносів з їх ціннісними орієнтирами у світовій лінгвокультурі, виконує 

фунцію стереотипізації, змінюючи направленість ціннісного вектора. 

 

 

Рис. 3.36 [509] 

 

Символіка рисунка 3.37 побудована на контрасті британської та 

американської лінгвокультур. Однак, аналізуючи лише невербальний 

http://www.oldmagazinearticles.com/article-summary/british_english_vs_us_english#.X-yG5FUzbDc
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компонент статті, важко напевне зорієнтуватися, які саме аспекти 

досліджуваних лінгвокультур «накладаються», «переплітаються» та 

асимілюються. Так, погодимося, що обидва етноси мають багато спільних 

ціннісних домінант, однак, те, що їх роз’єднує є очевидним. Це − різні країни, 

різні національності, різні державні символи. На зображенні представлений 

той елемент лінгвокультури, який відрізняє одну націю від іншої − прапор. 

Однак, у статті йдеться про мову, яка об’єднує американську та британську 

лінгвокультури. Так, впевнено віднесемо до основних функцій цього 

зображення атрактивну, інформативну, медіаманіпулятивну, функцію 

евокації та екземплефікації. Атрактивна функція цього зображення полягає у 

цікавому поєднанні двох прапорів у одному рисунку, що, безумовно, 

привертає увагу та породжує інтерпретації.  

Декодування зображення викликає асоціації, які залежать від фонових 

знань реципієнта. Так, при інтерпретації рисунка 3.37 домінуючими є 

асоціативна та культурологічна функції, оскільки, під час аналізу 

невербального складника найперше виникають асоціації, пов’язані з реаліями 

американського та британського етносів. На наступному етапі декодування 

важливою є функція евокації. Зображення викликає змішані почуття, є 

двояким і вимагає додаткової інформації, яку знаходимо у вербальному 

компоненті – супровідній статті: “Professor Alois Brandl has been comparing 

English as it is spoken by Englishmen and English as it is spoken by Americans, 

and has come to the conclusion that the former is not a whit purer than the latter. 

He is very severe on the cockney accent, and declares that by English of the 

ordinary educated American is quite on an ordinary educated Englishmen, basing 

this opinion on a systematic observation during twenty years of continual contact 

with American students at German universities and a further observations made 

when he visited America as the representative of academic Germany at the recent 

Benjamin Franklin centenary celebration.”  

Лише ознайомившись з вербальним складником цього 

мультимодального тексту, можемо правильно декодувати значення 
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невербального компонента, який передбачає інтерпретацію основних 

ціннісних лінгвокультурних домінант Великої Британії та США. Англійська 

мова, яка є спільною для обох етносів, з одного боку, об’єднує, а з іншого − є 

приводом для суперечок, оскільки британці послуговуються її британським 

варіантом, а американці – американським. Евокативна функція полягає у 

спонуканні адресата використовувати фонові знання для розширення 

інтерпретаційних варіацій. 

 

 

Рис. 3.37 [508] 

 

Рисунок 3.38 знову пропонує увазі реципієнтів шальки терезів. Однак 

дивним видається, що переважує та шалька, де є лише одна людина. Так, 

звернувши увагу на одяг цього чоловіка, можемо зробити висновок про його 

соціальне становище. Циліндр, біла сорочка, метелик, костюм наштовхують 

на думку про достаток та високе становище. На іншій шальці терезів значно 

більше людей і вони заледве там поміщаються. Такі некомфортні умови, в 

яких вони перебувають, свідчать про низьке соціальне становище. 

Відсутність якісного освітлення на зображенні використовується для того, 

щоб «мешканці» обох шальок терезів не могли бачити один одного. У 

випадку джентльмена – щоб не було непотрібних роздумів та докорів 

сумління, у випадку гурту простих людей – щоб підкреслити їхню 

меншовартість. Така концепція передбачає пріоритетність індивідуалізованої 

культури, що відповідає потребам більшості, але слугує інтересам 

домінуючого соціального класу.  

http://www.oldmagazinearticles.com/article-summary/american_linguistic_development#.X-yIe1UzbDd
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Серед функцій, які виконує це зображення, виділяємо експресивну та 

медіаманіпулятивну та культурологічну, оскільки їх роль впливає на 

інтерпретацію тексту, який вирізняється експресивністю та впливає на 

адресата таким чином, що переконує його в приреченості світу і не дає надії 

на справедливість. Медіаманіпулятивна функція знаходить своє 

підтвердження у вербальному складнику: “The recent U.S. and British 

interventions in other countries like Iran and Afghanistan are also examples of 

hegemonic purposes where, by intervening and restoring order in the foreign land, 

access is gained to the affairs of that government”. Культурологічна функція 

полягає у відсутності прив’язаності зображення до етносу та в його світовій 

універсальності. 

 

 

Рис 3.38 [540] 

 

«Дружба» британця Джона Булла та американця Дядька Сема 

демонструє світові схожість переконань поглядів та світоглядів обох етносів. 

Для адресата ці постаті можуть видатися не зовсім приємними, дружба між 

ними не зовсім щирою. Дещо комічні образи Булла та Сема свідчать про 

самоіронію представників обох етносів та їхнє вміння мислити позитивно. 

Такі риси є об’єднуючим елементом культур і свідчать про спільні цінності. 

Дійсно більшість відомих світові американців та британців постають в 

іронічних образах. Не вольовими, впевненими, стриманими, які досягли 

успіху завдячуючи цим якостям, а такими, що опинялися в потрібному місці і 

в потрібний час. Своїми досягненнями вони завдячують випадку та удачі.  

https://sciencestruck.com/cultural-hegemony
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Доречним видається проведення паралелей щодо Дональда Трампа та 

Бориса Джонсона, яких сучасне покоління сприймає дещо схоже з їхніми 

попередниками Дядьком Семом та Джоном Буллом. Таку інтерпретацію 

зображень пояснюємо функціями які воно покликане виконувати у цьому 

масмедійному тексті, а саме: сатиричну, культурологічну, асоціативну, 

символічну, метафоричну. Історично відомо, що Дядько Сем, який вербує до 

війська, з’явився, коли Сполучені Штати вступили в Першу світову війну. 

Карикатури на рисунках 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44 демонструють 

напружені стосунки та протиріччя, які виникли ще у воєнні часи. Дядька 

Сема зображують як «собаку на сіні»: він не бажає співпрацювати з 

британцями, яких уособлює Джон Булл, але й не хоче, щоб британці 

співпрацювали з Росією. У цьому випадку адресат послуговується 

сатиричною функцією зображення, яка покликана створити гумористичний 

ефект при декодуванні останнього. Культурологічна функція візуального 

компоненту полягає у лінгвокультурній різновекторності його трактування. 

На зображенні репрезентовані символи. Так, культурологічну функцію 

вбачаємо у акценті зображення на особливостях американського та 

британського етносів, їх спільних та відмінних цінностях. Символічна 

функція зображення доповнює культурологічну, та допомагає адресатові 

зосередитися на етнічних символах. Асоціативна та метафорична функції 

цього зображення полягають у співвіднесенні образів-символів обох країн з 

самими країнами.  

 

 

Рис 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44 [501] 

https://www.loc.gov/exhibits/british/britintr.html
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Так, незважаючи на відносну сталість зазначених функцій, зображення 

може виконувати як одну з них, так і декілька, що залежить від 

мультимодального тексту, типу кореляції його компонентів, авторських 

інтенцій та ролі адресата.  

Розглянувши масив проаналізованих нами мультимодальних текстів з 

невербальним (іконічним) складником, ми розширили функційні ролі 

візуальних елементів, що відповідно відкриває нові вектори аналізу різних 

типів мультимодальних текстів. Незважаючи на відносну сталість функцій, 

зображення може виконувати як одну з них, так і декілька, що залежить від 

типу кореляції компонентів мультимодального тектсу, авторських інтенцій та 

ролі адресата. Однією із основних цілей адресанта під час створення тексту є 

повідомлення інформації. Інфомативність тексту залежить, як від адресанта, 

так і від адресата та його фонових знань. Інформативну функцію зображення 

відносимо до таких, що притаманна невербальному складнику кожного 

мультимодального тексту, оскільки в кожному зображенні закодована певна 

інформація. 

 Важливими для сприйняття та інтерпретації ціннісно-маркованих 

текстів, що належать до різних лінгвокультур, зокрема британської та 

американської, є культурологічна та символічна функції, оскільки кожне 

зображення та символ слугують своєрідним ключем до культурного скарбу 

того чи іншого етносу. Актуальність медіаманіпулятивної функції зумовлена 

матеріалом дослідження. Нав’язування тих чи інших поглядів відбувається в 

різних сферах життя суспільства, а саме в політичній, економічній, правовій. 

Така маніпуляція особливо характерна для масмедійних текстів. Атрактивну, 

естетичну та експресивну функції зображення прослідковуємо у здатності 

невербального компонента зацікавити адресата, викликати певні емоції, 

почуття, та змусити детальніше знайомитися з мультимодальним текстом. 

Функція стереотипізації є характерною для тих зображень, які є 

невербальним компонентом мультимодального тексту з частковою 

кореляцією складників. Іноді такі зображення формують у адресата хибні 
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уявлення про явища людей, світ та не знаходять вербального підтвердження 

в тексті. Валюативна функція зображення репрезентується через ціннісний 

потенціал останнього для того чи іншого народу, нації, етносу. Функція 

евокації полягає у здатності зображення викликати бурхливі емоції (часто 

негативні). Ревокативна функція «врівноважує» евокативну, а разом з тим – 

емоції адресата.  

 

3.3 Кореляція вербальних та невербальних засобів як репрезентант 

соціокультурних цінностей британців та американців у масмедійних 

мультимодальних текстах 

Правильність сприйняття тексту залежить не лише від вербальних та 

невербальних одиниць, але й від комунікативного фону (реалії, культура, 

звичаї, ціннісні етнічні домінанти), на основі якого здійснюється 

текстотворення та інтерпретація. В деяких текстах невербальні елементи не є 

суттєвими в плані змісту і забезпечують лише візуальну репрезентацію 

змісту. В інших – ці елементи є провідними як при кодуванні інформації, так 

і при її декодуванні та інтерпретації сутності. Комунікативно-прагматичні 

особливості мультимодальних мас медійних текстів зумовлюють потребу у 

високих вимогах до комунікативної компетенції учасників спілкування: 

вміння кодувати/декодувати інформацію, репрезентовану вербальними та 

невербальними знаками [9, с. 10]. Між вербальною та невербальною 

частинами, значення яких інтегрується та набуває змісту можна встановити 

такі кореляції: 

1. Кореляція взаємодоповнення – коли невербальний 

(зображальний) компонент зрозумілий і може існувати без вербального, який 

його описує і дублює. 

2. Кореляція взаємозалежності – коли зображальний компонент 

залежить від вербальних коментарів, які визначають його правильну 

інтерпретацію і виконують основну функцію [Анисимова Е. Е. 2003, с. 12]. 

Аналізуючи сучасні англомовні масмедійні тексти, натрапляємо на велику 
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кількість зображень у їх складі, які репрезентують британську та 

американську спільноти, їхні стереотипи, цінності, реалії. Невербальні 

ілюстративні компоненти, які використовують у таких текстах, мають різну 

семантику та по-різному корелюють з вербальними одиницями.  

Принагідно звернемо увагу на типологію О. Є. Анісімової, яка вважає, 

що існують мультимодальні тексти яким характерна нульова, часткова та 

повна кореляція вербальних та невербальних складників. Нульова кореляція 

тексту полягає у відсутності зв’язку між його вербальними та зображальними 

компонентами. У мультимодальних текстах, яким притаманна часткова 

кореляція складників вербальна частина є відносно автономною, а 

зображальний компонент доповнює її. У мультимодальних текстах, яким 

притаманна повна кореляція вербального та невербального компонентів існує 

тісний взаємозв’язок між його складниками. У цьому випадку зображення є 

обов’язковим елементом для правильного розуміння тексту і навпаки, 

правильна інтерпретація вербальної частини тексту залежить від 

невербального компоненту (зображення), який її доповнює [9, с. 15]. 

Поділяючи такий такий підхід О. Є Анісімової, проаналізуємо масмедійні 

тексти, зосередивши увагу на взаємозв’язку та взаємозалежності вербальних 

та невербальних компонентів.  

Докладно ознайомившись з текстом “The English question: What is the 

nation's identity?”, який містить рис. 3.45, вважаємо, що йому притаманна 

часткова кореляція, оскільки його вербальні та невербальні елементи є 

відносно автономними та незалежними один від одного, хоча між ними 

існують певні семантичні зв’язки. У цьому випадку невербальний 

(ілюстративний) компонент не є обов’язковим для правильного розуміння 

змісту. Однак наявність візуального компонента відіграє важливу роль і 

сприяє кращому розумінню фрагмента, адже впродовж віків прапор є 

головним ідентифікатором нації.  

У статті автор досліджує відчуття національної приналежності 

населення Сполученого Королівства. Частина вважає себе британцями, 
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частина – англійцями. “The British identity is felt strongly by all generations. It's 

a strong national characteristic across almost every demographic: politics, 

education, class and geography. The English identity, however, is felt more 

variably. Pride in identifying as English is weaker among the young (45%) and 

stronger among the old (72 %).” Переплетення обох ідентичностей є 

надважливим фактом у житті Сполученого Королівства і відображає людську 

відданість, любов до нації, її історії та цінностей. 

 

 

Рис. 3.45 [467]   

 

Так, дивлячись на рисунок 3.46 розуміємо, що маємо справу з текстом, 

якому притаманна повна кореляція, оскільки зображення (невербальний 

елемент) супроводжує й вербальний елемент. Якщо припустити, що 

адресована інформація вичерпується картинкою, то варіантів її інтерпретації 

може бути чимало. Місіс чи Міс, одягнена у сукню з принтом 

американського прапора, вважається першим символом Сполучених Штатів з 

часів, коли Америка ще не була Америкою і складалася з 13 колоній. З часом, 

з огляду на війни та насильства, у населення виникла потреба створити 

мирний символ своєї території. Те, що вони обрали для цього жінку, свідчить 

про прагнення спокою та затишку, любові та турботи. Саме цю жінку 

справедливо вважають Першою леді США. Отримавши ім’я Колумбія, вона 

стала важливою частиною американської лінгвокультури, а також символом 

кінокомпанії, часто з’являлася в рекламі, її іменем назвали 19 міст у США, 

Нью-Йоркський коледж та Колумбійський університет.  

https://www.bbc.com/news/uk-44306737
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Це зображення може мати різну інтерпретацію, яка потребує фонових 

знань адресата. Однак, ознайомившись зі статтею, розуміємо, що вербальний 

компонент дублює інформацію, історично закладену в зображення: “In 1738, 

America wasn’t actually America just yet. The Thirteen Colonies were alive, and 

the population was growing by the day. When it was time to give the region some 

sort of symbol, they created one. In 1770 they decided to name this new badass 

representation of the country Columbia. Columbia was basically Wonder Woman‘s 

mother. Over time, the name Columbia became a major part of American 

discourse. The name was originally a nickname many Europeans gave the United 

States”. Так, обидва компоненти мультимодального тексту логічно 

корелюють та мають спільну мету. Додаткових відтінків значення зміст 

статті набуває завдяки експресивності невербального складника. 

 

 

Рис. 3.46 [495] 

 

Наступне зображення (рис 3.47) слугує прикладом мультимодального 

тексту з повною кореляцією складників. Такий приклад розглядаємо з 

урахуванням інформативної самостійності невербального компонента та 

фонових знань адресата. Інформація, що потрапляє до адресата через 

візуальний канал, відразу інтерпретується та декодується. Так, розірваний 

навпіл стяг Об’єднаного Королівства на фоні прапору Євросоюзу може 

свідчити про існування у британському суспільстві двох точок зору щодо 

Brexit. Зірки символізують усі народи Європи, незважаючи на їхнє офіційне 

членство у співдружності європейських націй. Число 12 вибране не 

https://www.history101.com/uncle-sam-lady-symbol-america/
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випадково, адже воно символізує досконалість та повноту. В офіційному 

поясненні Кабінету міністрів Ради Європи зазначають, що це – символ знаків 

зодіаку, які представляють Всесвіт. Особливістю цього мультимодального 

тексту з повною кореляцією є статичний характер невербального 

компонента, який наділений смисловою самостійністю. 

 

 

Рис. 3.47 [492] 

 

Схожим на попередній є також рисунок 3.48, оскільки зображення тут 

теж виступає єдиним елементом мультимодального тексту. Для інтерпретації 

цього зображення важливу роль відіграють фонові знання адресата. На 

відміну від рисунка 3.47, на якому було лише два символи для інтерпретації, 

маємо третій – руки, що намагаються охопити з метою всебічного контролю 

кулю, яка символізує Об’єднане Королівство. Таким «опікуном», судячи з 

картинки, є Євросоюз.  

 

  

Рис. 3. 48 [484] 

https://www.gettyimages.com/detail/illustration/torn-flag-of-uk-brexit-royalty-free-illustration/1144561482?adppopup=true
https://www.gettyimages.com/detail/illustration/brexit-future-royalty-free-illustration/1143044596?adppopup=true
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Рисунок 3.49, що є частиною статті в британському журналі “The 

Economist”, слугує прикладом мультимодального тексту з повною 

кореляцією вербальних та невербальних складників. Як бачимо, вербальний 

та невербальний компоненти позначають різні предмети та ситуації, які тісно 

пов’язані між собою асоціативно. Вербальний компонент висвітлює 

британський уряд, репутація якого заплямована коронавірусною кризою: “As 

Britons were getting together to amuse themselves and infect each other, Europe 

was shutting down. Borders were closing, public gatherings being banned.” 

Вербальний компонент уточнює, що йдеться про матч з регбі, який відбувся 

7 березня 2020 року в Лондоні в розпал пандемії. Серед 81 000 глядачів був 

присутній і прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.  

Декодування невербальної інформації відбувається із урахуванням 

лінгвокультурних особливостей та національного колориту. Так, 

консервативні британці засудили владу за нехтування здоров’ям та життям 

людей в час, коли «Європа зачинилася» і шукала шляхи боротьби з вірусом. 

Зображення прапора асоціативно збагачує вербальну частину, однак, без неї 

може отримати різні інтерпретації. Білі плями на прапорі символізують 

засудження дій уряду значною частиною британського суспільства, для якого 

прапор є втіленням духовної сили, переконань, предметом гордості, 

паплюжити який ніхто не має права. Так само британці не дозволять 

нехтувати безпекою пересічних громадян заради чиєїсь розваги, навіть якщо 

розважатися хочуть члени провладної верхівки. 

 

 

Рис. 3.49 [553] 
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Прикладом мультимодального тексту, якому притаманна повна 

кореляція вербальних та невербальних елементів слугує рисунок 3.50. 

Зображення відразу розкриває зміст вербального складника. Інформативність 

зображення побудована на контрасті палітурок британського паспорта. Дві 

версії символізують різницю між Британією у складі Євросоюзу та Британією 

після виходу з ЄС. Brexit став визначною подією для обох інституцій, 

ознаменував нову сторінку в житті країни. Вербальний компонент доповнює 

інформацію про зміни, які чекають британців після «розлучення». “Prime 

Minister Boris Johnson vowed that post-Brexit Britain, despite being battered by a 

surge in coronavirus cases, would be an “open, generous, outward-looking, 

internationalist and free-trading” country. We have our freedom in our hands and 

it is up to us to make the most of it”. За змістом вербальний складник значно 

ширших за невербальний та є незалежним від зображення. 

 

 

Рис.3.50 [486] 

Обидва складники (вербальний та невербальний) мультимодального 

тексту представлені на рисунку 3.51. Учасники протестів розділилися на два 

табори. Такий розподіл цінностей, на фоні звичної британської стабільності, 

свідчить про агресію суспільства. Невербальний компонент, впливаючи на 

адресата, мобілізує його та схиляє до певної позиції. Одним із засобів, 

представлених на світлині, є віковий фактор, який демонструє погляди різних 

вікових груп. Пані, яка виступає за Євроспільноту, з вигляду значно молодша 

від чоловіка з консервативними британськими поглядами. Зображення 

передає інформацію без контексту низки подій, які передували моменту на 

https://www.ibtimes.co.uk/brexit-becomes-reality-uk-quits-eu-single-market-1687008
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фото, та слідували за ним. З іншого боку, зображення візуалізує лише окремі 

фрагменти вербального тексту. “Pro-EU and pro-Brexit protestors discuss the 

vote and ongoing political processes as they demonstrate near to the Houses of 

Parliament on January 29, 2019 in London, England. MPs debate the amendments 

to the Prime Minister's Brexit plans in the House of Commons this afternoon and 

vote on them this evening from 7pm”. Так, можемо говорити про часткову 

кореляцію вербального та невербального складників, виходячи з відносної 

автономності невербального компонента тексту. 

 

 

Рис. 3.51 [488] 

 

Зображення на рисунку 3.52 дає змогу віднести наведений приклад до 

мультимодальних текстів, яким характерна повна кореляція. Підставою 

такого висновку слугує речення: “NOW FOR THE 3M RULE?”. Рисунок 

демонструє надважливу цінність здоров’я не лише в Об’єднаному 

Королівстві, але й в усьому світі. Напис на зображенні символізує засторогу 

для британців та є своєрідним нагадуванням про запроваджені норми 

безпечного дистанціювання в час, коли світом шириться інфекція SARS-

CoV-2.  

Стражем порядку на рисунках 3.52 та 3.53 виступає сам прем’єр-

міністр Великобританії Борис Джонсон, який в унісон із британським 

міністром охорони здоров’я Меттом Хенхоком попереджає про жорсткіші 

обмеження у випадку, якщо люди будуть ігнорувати правило 3 метрової 

дистанцію при спілкуванні. “Matt Hancock denounced individuals who flout 
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social distancing rules. Speaking at Downing Street press conference the Health 

Secretary said that he would not rule out further action if needed. He was backed 

by Chief Medical Officer Chris Whitty, who sits on Sage and said it was time to 

'double down' on Covid curbs – including outdoor contact”. 

 У закликах залишатися вдома та дотримуватися карантинних правил 

вбачаємо турботу про здоров’я нації. У комбінації, показаній на рисунку 3.52, 

зображення та вербальний коментар потребують підсилення фоновими 

знаннями адресата для вичерпної інтерпретації. Часткова кореляція 

прослідковується на рисунку 3.53, оскільки за відсутності вербального 

складника важко знайти точки перетину між елементами зображення, а роль 

зображення для сприйняття та розуміння не є однозначною. 

 

 

Рис. 3.52, 3.53 [478] 

 

Мультимодальний текст, якому притаманна часткова кореляція 

вербального та невербального складників, представлений зображенням на 

рисунку 3.54. Зображення констатує факт, що вербальний складник несе 

інформацію про королеву Єлизавету та акцентує увагу на іміджі королеви: 

“The Queen wore a red wool coat with braiding details around the collar and on 

the pockets. Her smart hat matched exactly, with braiding around the brim. A 

black feather on the hat matched with her black gloves and black patent handbag.”  

Зображення переконує, що Єлизавета і досі залишається главою не 

лише королівського сімейства, а й цілої монархії, що є неабияким 

досягненням в її поважному віці. Яскравий червоний колір на фізичному 

рівні символізує рівень її влади та першим привертає увагу адресата. 

https://www.dailymail.co.uk/news/downing-street/index.html
https://www.express.co.uk/latest/queen
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Наявність чорних елементів створює комбінацію кольорів для чіткості 

композиції. Вербальний компонент скеровує інтерпретації адресата у русло 

інших асоціацій та конотацій. “…And she wore red for a very special reason. 

Red is the colour of the Salvation Army. The Royal Party listened to a selection of 

Christmas carols performed by The Salvation Army Band, before meeting 

Commissioners Anthony and Gillian Cotterill – the Territorial leaders of The 

Salvation Army in the United Kingdom and the Republic of Ireland.”  

Королева Єлизавета ІІ разом з іншими членами королівської родини − 

принцом Чарльзом, Камілою, Вільямом та Кейт Міддлтон − мала зустріч із 

представниками благодійної організації та волонтерами Армії Спасіння. 

Армія Спасіння (Християнська місія) була створена для допомоги 

нужденним у Лондоні у 1865 році. Вона надає допомогу всім, хто потрапляє 

в сферу її опіки, незалежно від раси, віросповідання, статі, віку та інших 

ознак, без жодної дискримінації, турбуючись та підтримуючи бідних, 

сприяючи духовному та моральному відродженню і фізичному відновленню 

всіх нужденних. Отже, основним носієм інформації вбачаємо вербальний 

компонент мультимодального тексту, а зображення, яке несе менше 

семантичне навантаження, виступає в ролі афективного емоційного елемента, 

що виражає суб’єктивну авторську оцінку (в цьому випадку − захоплення). 

 

 

Рис.3.54 [481] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1865
https://www.express.co.uk/life-style/style/1370003/queen-elizabeth-ii-news-royal-family-pictures
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Наступний приклад ілюструє стосунки в Королівській родині й сім’ю 

взагалі, як ціннісну категорію, яку британці відносять до соціальних надбань 

свого етносу. Посилаючись на фонові знання про так званий MEGXIT, 

припустимо, що світлина є смисловим еквівалентом вербального 

компоненту. При декодуванні значення зображення слід звернути увагу й на 

колір. Блакитний костюм монархині підкреслює її голубокровність та є 

яскравим елементом зображення на фоні темно-синього вбрання Меган та 

Гаррі. Такі акценти можна пов’язати з семантикою кольорів. Своїм убранням 

монархиня демонструє дещо зневажливе та холодне ставлення до обраниці 

свого внука. Вираз обличчя Меган свідчить про правильність такого 

припущення. Однак достовірно не відомо, які саме події пов’язані з фото.  

Для належного декодування змісту цього мультимодального тексту 

слід врахувати й вербальний компонент: “The pair ought to be stripped of their 

Royal titles before irreparable harm can be inflicted by them, let them enjoy their 

deals, platforms, exposure and trinkets in California, but the institution of the 

British monarchy is much too important to be harmed by reality telly, Spotify and 

fake honours.” Складники цього мультимодального тесту фактично дублюють 

інформацію.  

Невербальний компонент видається цінним для розуміння емоцій, які 

вирують, однак маскуються під ідеальними королівськими образами. Автор 

наголошує на єдності Королівської родини, як важливій складовій інституту 

Британської монархії. Меган розставила пріоритети по-іншому: незалежність, 

свобода, відсутність контролю, прагнення самореалізації стали її основними 

орієнтирами, що видається символічним, зважаючи на американську 

національність. Наведений приклад вважаємо мультимодальним текстом, 

якому характерна часткова кореляція вербального та невербального 

компонентів. 
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Рис. 3.55 [482] 

 

Рисунок 3.56 містить зображення, яке дає змогу стверджувати, що це − 

мультимодальний текст, якому характерна повна кореляція вербальних та 

невербальних складників. Вербальний складник заперечує ідею, що 

американська військова міць є запорукою порядку світового масштабу. 

Автор підсилює вербальний компонент ілюстрацією, де смуги (stripes) 

американського прапора огортають глобус, що трактуємо як потенційні 

можливості Америки контролювати світову арену. Однак те, що ці «пута» на 

рисунку розв’язані, характеризує США як “the most moral country in the world 

based on the most moral principles in the world. … The idea that the United States 

– or more specifically American military power – is the bulwark of international 

‘order’ is one of the essential tenets of the propaganda system that has 

accompanied America’s transformation into the ‘indispensable nation’ since 

World War II. America’s actions in the world, unlike Russia or China for example, 

are always driven by moral and benign purposes, or at least have an ability to 

produce benign consequences even when they aren’t.”  

Відмова американської армії бомбардувати Сирію за часів 

президенства Б. Обами викликала шквал гнівних коментарів, оскільки 

більшість американців вважає, що світ повинен відчувати військову міць 

США і визнавати їхнє беззаперечне лідерство. Вони твердо переконані, що 

наміри Америки завжди високоморальні та благі й не здатні спричинити 

негативних наслідків, навіть якщо йдеться про військове втручання. Так, 

насправді відмова Америки від її мілітаристської залежності не перетворила 

https://www.express.co.uk/news/royal/1382500/Meghan-Markle-prince-harry-titles-megxit-review-queen-news-royal-family-latest
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б світ на мирну утопію, але негативно позначилася б власній самооцінці 

американців. 

 

 

Рис. 3.56 [473] 

 

У русло політичних цінностей американських демократів спрямовує 

символ їхньої політичної партії – слон. Судячи із зображення, де слон 

виступає у ролі вчителя біля шкільної дошки, можемо зробити висновок, що 

демократи при владі. Основні питання, на яких вони акцентують увагу, 

написані на дошці: “health care, taxes, energy, defense”. Пріоритети 

демократів ніби співпадають із цінностями, які є важливими для 

американської лінгвокультури, а саме соціальні (taxes), життєзабезпечувальні 

(health care, energy, defense), тож можемо припустити, що вербальний 

компонент доречний у руслі їх висвітлення.  

Ознайомившись зі статтею, переконуємося у правильності такого 

припущення. Однак вербальний складник значно ширше − з одного боку, та 

конкретніше – з іншого боку висвітлює завдання американських демократів, 

що знаходяться в опозиції до республіканців. Так, бачимо, що “health care, 

taxes, energy, defense”, які без вербального складника адресат може 

сприйняти як основні пункти виборчої програми та ідеології, вербальним 

компонентом подаються як альтернатива республіканській ідеології. 

Вчительська роль слона на зображенні зводиться до пропозиції відкинути 

стару політичну максиму про те, що основним обов’язком опозиції є 

супротив, і запропонувати альтернативний варіант. У цьому прикладі обидва 

елементи мультимодального тексту є важливими для цілісності змісту 

https://ceasefiremagazine.co.uk/goodbye-uncle-sam/
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повідомлення. Вичерпна інтерпретація відбувається з урахуванням фонових 

знань адресата. Відсутність вербального компонента може спровокувати не 

зовсім правильне декодування зображення, яке лише доповнює, підвищує 

інформативність та переконливість вербального повідомлення. 

 

 

Рис.3.57 [504] 

 

Важливий компонент як британської, так і американської системи 

цінностей представлений на рисунку 3.58. Для англомовних етнічних 

спільнот критеріями успішності є становище в суспільстві, матеріальний 

стан, гроші, соціальне походження. Зображення наочно демонструє шлях до 

омріяного рівня життя. Векторна ілюстрація трьох силуетів ділової людини 

символізує жорстку конкуренцію в сучасному діловому світі. Такий 

невербальний компонент дає підстави стверджувати, що цьому 

мультимодальному тексту притаманна повна кореляція.  

Здебільшого люди прагнуть відчувати свою важливість. Таке бажання 

змушує боротися за соціальне зростання, цілеспрямовано підштовхує долати 

перешкоди, більше працювати і шукати свого щастя та реалізації. Тому так 

важливо пам’ятати, що до вершини є лише один шлях – важка праця та 

вміння насолоджуватися процесом подолання робочих труднощів та роботою 

загалом. Можна рухатися повільно, але обов’язково слід рухатися. Цікавим 

видається той факт, що першою з трьох претендентів на найвищій сходинці 

опиняється жінка. Як для американського, так і для британського суспільств 

жінки-лідери є звичними у політиці, бізнесі, науці. Потужний символізм 

https://www.nationalreview.com/magazine/2021/01/25/back-to-opposition/
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прослідковуємо від жінок-символів США та Великобританії Колумбії та 

Британії, до нинішньої володарки британської корони Єлизавети ІІ.  

 

 

Рис 3.58 [491] 

 

Відразу кілька ціннісних категорій представлені на зображенні 3.59. 

Віднісши до американських соціокультурних цінностей моральні категорії 

блага, любові, подяки, віри, бесіди та слова, простежуємо їхню наявність при 

інтерпретації рисунка 3.59. Віра є діалогом людини з Богом, а голос Бога – це 

завжди тиша. Бог очікує від людини не чеснот та сліпої покори, а довіри та 

любові. Для багатьох людей релігійна віра затьмарена світським життям. 

Воно вкорінене в суспільну та повсякденну свідомість і є результатом 

цивілізаційних тенденцій. Однак зображення переконує, що прагнення 

людини до Бога лишається поза часом. Як бачимо, навіть під час 

карантинних обмежень прагнення духовного спілкування переважає страх. 

Зображення є частиною мультимодального тексту, якому притаманна повна 

кореляція вербальних та невербальних складників. Вербальний компонент 

звужує коло інтерпретацій до молитовних подій та церковної меси в перший 

день Великого посту, та є обов’язковим елементом мультимодального тексту. 

 

 

https://www.gettyimages.co.uk/detail/illustration/three-business-person-silhouettes-royalty-free-illustration/496353888?adppopup=true
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Рис. 3.59 [489] 

 

Стаття під назвою “The Democratic primaries will be a contest between 

radicals and repairers” із американського видання “The Economist” містить як 

вербальний, так і невербальний складники. Ознайомлюючись з її змістом, 

дізнаємося про відсутність єдиної думки демократичної партії напередодні 

праймеріз (рис.3.60), що свідчить про широкі та неузгоджені погляди її 

членів. Це зумовлено тим, що Дональд Трамп після спроби імпічменту мав 

широку підтримку, а демократи не могли визначитися з альтернативою його 

політиці. Автор послуговується зміненою ілюстрацією логотипу 

демократичної партії для того, щоб підсилити значення тексту статті, 

забарвити його невербальними графічними засобами, що сприяє кращому 

сприйняттю інформації. Однак, у цьому випадку, саме від контексту 

залежить правильність сприйняття, оскільки без нього зображення на рис. 

3.60 може мати різне трактування, залежно від реципієнта, його картини 

світу та фонових знань. Наявність негомогенних частин (вербальної та 

невербальної) у структурі цього тексту впливає на ступінь комунікативної 

напруги як зі сторони творця тексту продуцента, так і зі сторони потенційних 

реципієнтів. Через неоднозначність зображального компоненту відбувається 

подвійне декодування закладеної в ньому інформації. Перший етап 

декодування відбувається при візуальному сприйнятті концепту зображення, 

другий етап – при нашаруванні концепту на вербальний компонент. 
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Результатом обох етапів декодування є єдина цілісна інтерпретація 

мультимодального тексту, що однаково залежна як від невербального 

компоненту так і від вербальних коментарів.  

 

 

Рис. 3.60 [547] 

 

Трактування американської армії як ціннісної константи етносу 

відбулося під впливом історичних подій. Незважаючи на те, що на території 

США не було війни, американське військо вважається надпотужним 

військовим формуванням та структурною організацією. Впевненість у 

перевагах збройних сил США розвинулася на основі їхнього авторитету у 

світі. Америка воювала в Першій та Другій світових війнах, однак не була 

активним учасником обох конфліктів. Американські солдати завзято 

боролись, жертвували своїм життям, але робили це в рамках альянсів. 

Незважаючи на це, серед аргументів, які переконують у здатності 

американської армії домінувати над противником, – сувора та професійна 

підготовка військових та значні витрати на обороноздатність.  

Підтвердженням цього аргументу є зображення на рисунку 3.61, яке 

демонструє відмінну форму та оснащення американських військових, які, 

згідно інформації, репрезентованої вербальним складником, спрямовані на 

врегулювання конфлікту між Індією та Китаєм. “The message is clear. We're 

not going to stand by and let China or anyone else take the reins in terms of being 

the most powerful, dominant force, whether it's in that region or over here. …Our 

https://www.economist.com/leaders/2020/02/06/the-democratic-primaries-will-be-a-contest-between-radicals-and-repairers
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military might stands strong and will continue to stand strong, whether it's in 

relation to a conflict between India and China or anywhere else”. Така заява 

глави адміністрації Білого дому Марка Медоуза є підтвердженням того, що 

військо і сьогодні вважається ціннісною константою американського етносу. 

Роль невербального засобу, присутнього в цьому тексті, зводиться до 

підтвердження вербальної інформації, і жодним чином не впливає на її 

декодування та інтерпретацію. Комунікативно-прагматичний потенціал 

зображення залежить від фонових знань адресата і використовується в тексті 

для підсилення вербального складника та естетичного  впливу на адресата. 

 

 

Рис.3.61 [510] 

 

Успіх є однією з ціннісних категорій як британського, так і 

американського суспільства. Шляхи досягнення успіху бувають різними, але 

не часто легкими. Представники різних етносів, у тому числі британського та 

американського, вбачають у кожній успішній справі шлях вгору. Підкорення 

вершини є тим моментом, коли задумане здійснюється і людина почувається 

«на висоті». Однак, на вершині можна розгледіти інші висоти та шляхи до 

них. На запропонованих зображеннях спостерігаємо шлях людини вгору. На 

обох рисунках символічними видаються літери англійського алфавіту, які 

складають лексему “success”. На рисунку 3.63 людина не просто долає 

крутий підйом, але й має важку ношу, що символізує труднощі при 

досягненні успіху. Оскільки вербальний компонент у обох текстах 

представлений єдиною лексемою, то можна говорити про мультимодальний 

https://www.oneindia.com/international/us-military-will-stand-with-india-strongly-says-official-3115906.html
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текст, якому характерна повна кореляція вербального та невербального 

складників. Таке однокомпонентне наповнення вербального складника 

свідчить про глибші смислові та, відповідно, інтерпретаційні потенції 

невербального складника (зображення), що дає можливість адресату при 

декодуванні використовувати фонову інформацію. 

 

 

                              Рис. 3.62 [480]                                        Рис. 3.63 [479] 

 

Білоголовий орлан, як ми вже зазначали раніше, є символом могутності 

Сполучених Штатів Америки. На рисунку 3.64 птах зображений зі схиленою 

головою на фоні американського прапора. Оскільки зображення є ціннісно-

маркованим, при його декодуванні слід зважати на культурологічні фонові 

знання та конотації. Цьому мультимодальному тексту характерна повна 

кореляція, яка забезпечується наявність вербального складника, який 

скеровує інтерпретаційну думку адресата в правильне русло: “I will salute my 

flag, respect my constitution, and honor my obligations for the right to be free. I 

will bow only to God and will stand in truth”. Так, можемо стверджувати, що 

вербальний складник виконує основну роль та є домінуючим. Зображення ж 

покликане здійснити емоційний вплив на адресата та передати відчуття 

адресанта. Судячи зі змісту вербального складника, орлан символізує 

Америку, яка схиляє голову лише перед Богом та ніколи не втомиться 

відстоювати свою волю та самобутність.  

 

https://www.dreamstime.com/illustration/succes.html
https://ru.depositphotos.com/186702632/stock-photo-creative-success-wallpaper.html
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Рис. 3.64 [516] 

 

На прикладі зображень, представлених на рисунках 3.65 та 3.66, 

спробуємо прослідкувати схожі та відмінні конотації ціннісної категорії 

«честь» у американській та британській лінгвокультурах. Різні конотації  

демонструють пріоритетність значень та пов’язані з особливостями 

менталітету представників етносу. Зображення на рисунку 3.60 свідчить про 

усвідомлення людиною честі бути корисною своїй країні. Солдат, який стоїть 

навколішки перед американським прапором, символізує готовність більшості 

американців померти за націю і це буде найбільшою честю. Дещо іншим 

змістом наповнена «честь» у британській лінгвокультурі, де вона асоціюється 

з нагородами, званнями, медалями, отриманими з рук королеви чи члена 

королівської сім’ї.  

У британському суспільстві честь та інші моральні чесноти базуються 

на поважливому ставленні комунікантів один до одного навіть за умови 

асиметричного соціального становища, що є важливою рисою британського 

стилю комунікації. Таку відмінність пояснюємо різними устроями. Зважаючи 

на те, що Об’єднане Королівство є монархією, а королева є символом цієї 

монархії, можемо говорити про схожість трактування цієї ціннісної категорії 

https://www.pinterest.com/pin/560627853607643581/
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в обох етносах. Експресивність зображень доповнюють національним 

колоритом вербальні складники мультимодальних текстів та впливають на 

адресата і його інтерпретаційний вектор.  

 

 

                        Рис 3.65 [516]                                                            Рис. 3.66[468] 

 

Комунікативно-прагматичні особливості декодування масмедійних 

мультимодальних текстів зумовлюють однакові вимоги як до британських, 

так і до американських реципієнтів. Різновекторність декодування 

британських та американських масмедійних мультимодальних текстів 

полягає у фонових знаннях, які використовують адресант при змістотворенні 

та адресат при інтерпретації. Врахування лінгвокультурних особливостей 

обох етносів, як показав аналіз, є вкрай важливим для правильної 

інтерпретації невербальних компонентів масмедійних мультимодальних 

текстів.  

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 підсилює семантику вербального компонента. 

Мультимодальні тексти, яким притаманна часткова кореляція складників 
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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 навантаження. 

Мультимодальні тексти, яким характерна нульова кореляція складників, 

згідно з проаналізованим корпусом, трапляються у 7 % випадків. 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. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

У процесі аналізу було виявлено, що кожен мультимодальний текст 

проходить два етапи декодування. На першому етапі відбувається накладання 

концепту на зображення, на другому – вербалізація концепту підчас 

інтерпретації. Як наслідок, об’єднання обох етапів призводить до повного 

декодування змісту мультимодального тесту, який залежить від 

концептосфери етносу його продуцента та фонових знань реципієнта. 

Функція зображення може різнитися залежно від тиау 

мультимодального мас медійного тексту. Під час аналізу встановлено, що 

зображенням притаманні такі функції: медіаманіпулятивна, культурологічна, 

пізнавальна, асоціативна, валюативна, метафорична, інформативна, 

аргументативна, сатирична, функція створення іміджу, стереотипізації, 

евокації, ревокації, екземплефікації, естетична, експресивна, евфемістична, 

характерологічна. Зображальний компонент може відігравати як провідну, 

так і другорядну роль, що залежить від його смислового навантаження. 

Встановлено, що не виключеними є випадки, коли зображення «нав’язують» 

реципієнту другорядні та необов’язкові інтерпретації тексту.  

У корпусі мультимодальних текстів виділено три типи текстів з 

різними типами взаємозалежності та взаємозв’язку вербальних та 

невербальних складників. До першої групи належать мультимодальні тексти, 

яким характерна частковою кореляція вербального та невербального 

складників. Вербальний компонент таких текстів є відносно автономним від 

зображення, яке його супроводжує та виконує факультативну роль в 

організації тексту. Другу групу складають мультимодальні тексти, яким 

характерна повна кореляція складників. Вербальний складник апелює до 

зображення, що виступає як обов’язковий елемент тексту. До третьої групи 

належать мультимодальні тексти, яким характерна нульова кореляція 

вербального та невербального складників. Взаємозв᾿ язок цих компонентів 

майже не прослідковується, або взагалі відсутній. 
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Як вербальний, так і невербальний компоненти тексту можуть 

відігравати провідну роль, враховуючи ступінь їх інформативності. 

Кодування та декодування обох компонентів масмедійного 

мультимодального тексту залежать як від адресанта, його комунікативних 

інтенцій, національних та особистісних особливостей, так і від адресата, який 

при декодуванні використовує не лише вербальний та невербальний 

складники, але й фонові знання та картину світу.  
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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 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 
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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 
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дослідження. Когнітивними ознаками ядерної складової Work / Action є Work 

together, Individual work, Hard work, Pride for America. Головними когнітивними 

ознаками складової 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 
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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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Рис. 2 [554] 
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Рис. 6 [544] 

https://www.oprahmag.com/entertainment/g25229614/royal-family-facts/?slide=4
https://sluggerotoole.com/2020/12/07/what-next-after-the-interim-report-on-irish-referendums/


264 
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Рис. 8 [466] 
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Рис. 10 [466] 
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Рис. 12 [466] 
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Рис. 13 [470] 

 

 

Рис. 14 [467] 
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Рис. 16 [561] 
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https://www.economist.com/britain/2021/01/09/declinism-is-booming-in-britain
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Рис. 20 [528] 

https://www.prospectmagazine.co.uk/politics/scotland-is-the-victim-of-westminsters-constitutional-doublethink
https://www.prospectmagazine.co.uk/politics/page/5


271 
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Рис. 28 [557] 

https://www.bbc.co.uk/newsround/43794588
https://www.economist.com/united-states/2020/11/29/trumps-plan-to-shift-congressional-seats-reaches-the-supreme-court
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Рис. 30 [555] 

 

https://www.economist.com/leaders/2020/11/26/democracy-contains-the-seeds-of-its-own-recovery
https://www.economist.com/leaders/2020/06/18/the-new-world-disorder
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Рис.32 [549]

https://www.economist.com/briefing/2020/02/08/the-shambolic-iowa-caucuses-did-little-to-unite-the-democrats
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https://www.facebook.com/TheEconomist/photos/a.8338979059.14081.6013004059/53152644059/?type=3&comment_id=934924&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D


278 
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Рис. 36 [523] 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-54986142
https://www.pinterest.com/pin/275423333448748740/
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Рис. 38 [433] 
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Рис. 40. [500] 

https://www.pinterest.com/pin/763500943073809972/
https://www.legendsofamerica.com/united-states-symbols/
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Рис. 42 [500] 

https://www.legendsofamerica.com/united-states-symbols/
https://www.legendsofamerica.com/united-states-symbols/


282 
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Рис. 44 [500]

https://www.legendsofamerica.com/united-states-symbols/
https://www.legendsofamerica.com/united-states-symbols/
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https://www.legendsofamerica.com/united-states-symbols/
https://www.legendsofamerica.com/united-states-symbols/
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https://www.npr.org/2014/11/13/363762677/the-color-of-politics-how-did-red-and-blue-states-come-to-be
https://www.pinterest.com/pin/169659110951289052/
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Рис. 50 [520] 
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https://www.pinterest.com/pin/442689838373966696/
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Рис. 52 [521]
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https://www.pinterest.com/pin/537335799284620553/
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https://www.123rf.com/photo_44492737_american-election-concept-as-a-group-of-candidates-from-the-united-states-campaigning-for-president-.html
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https://www.123rf.com/photo_34369104_map-displacement-of-american-flag-on-the-democrat-donkey-and-republican-elephant-symbol-isolated-on-.html
https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/the-future-of-liberalism-brexit-trump-philosophy


290 
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https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/the-prospect-editorial-fog-of-war
https://medium.com/refuse-to-cooperate/imperialism-the-highest-stage-of-capitalism-a-review-36a21db18e2f
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Рис. [437] 

 

 

Рис. 62 [511] 

https://orinocotribune.com/imperialism-on-trial/


292 

 

 

Рис. 63 [432] 

 

 

Рис. 64 [559] 

https://www.123rf.com/photo_68584437_stock-illustration-culture-language-beliefs-heritage-values-cubes-3d-illustration.html
https://www.economist.com/weeklyedition/2021-01-23
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Рис. 65 [560] 

 

 

Рис. 66 [583] 

https://www.economist.com/briefing/2021/01/23/after-the-chaos-of-the-trump-era-what-can-joe-biden-hope-to-achieve
https://weeklyworker.co.uk/worker/1329/rear-view-mirror/
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Рис. 67 [578] 

 

 

Рис. 68 [577] 

https://weeklyworker.co.uk/worker/1324/american-crisis-mounts/
https://weeklyworker.co.uk/worker/1323/washington-wars-intensify/
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Рис. 69 [579] 

 

 

Рис. 70 [581] 

https://weeklyworker.co.uk/worker/1321/mutual-collapse/
https://weeklyworker.co.uk/worker/1319/world-looks-on/
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Рис. 71 [582] 

 

 

Рис. 72 [575] 

https://weeklyworker.co.uk/worker/1315/weimarisation-of-politics/
https://weeklyworker.co.uk/worker/1308/trouble-at-fort-hood/
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Рис. 73 [576] 

 

 

Рис. 74 [580]/ 

https://weeklyworker.co.uk/worker/1307/double-or-quits/
https://weeklyworker.co.uk/worker/1174/still-on-the-cards/
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Рис. 75 [574] 

 

 

Рис. 76 [524] 

https://weeklyworker.co.uk/worker/1169/possibilities-and-challenges/
https://www.pinterest.com/pin/428967933260971978/
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Рис.77 [529] 

 

 

Рис. 78 [436] 

https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/beware-of-kipling-spouting-politicians-britains-imperial-mindset-is-undermining-its-chances-of-brexit-trade-success
https://www.amazon.com/Photo-Blessings-protection-industrial-Dalrymple/dp/B06W5JX1LY


300 

 

 

Рис. 79 [571] 

 

 

Рис. 80 [571] 

http://visualizingcultures.mit.edu/civilization_and_barbarism/cb_essay02.html
http://visualizingcultures.mit.edu/civilization_and_barbarism/cb_essay02.html
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Додаток В 

 

Невербальні засоби реалізації концепту VALUES британських та американських масмедійних мультимодальних текстах 
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Додаток Г 

 

Репрезентація функційного навантаження невербального компонента масмейдійних 

мультимодальних текстів у% 

 

  

Репрезентація функційного навантаження невербального компонента масмейдійних 

мультимодальних текстів у% 

Анісімова О.Є. 
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Додаток Д 

 

Графічна репрезентація типів кореляції вербального та невербального складників у 

мультимодальних текстах 

 

 

 

 


