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АНОТАЦІЯ 

 

Зінченко А. В. Вторинні номінації невизначеної кількості в 

англомовному публіцистичному дискурсі: лінгвокогнітивний та 

прагмастилістичний аспекти. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Сумський державний 

університет; Запорізький національний університет, Суми – Запоріжжя, 2021. 

Дисертацію присвячено виявленню лінгвокогнітивних та 

прагмастилістичних особливостей вторинних номінацій невизначеної 

кількості. У роботі здійснено комплексне дослідження феномена вторинної 

номінації невизначеної кількості, утвореної метафоричним, метонімічним і 

синекдохічним типами перенесення. 

Зростання впливовості англомовного публіцистичного дискурсу на 

світову спільноту й постійне поповнення його мовновиразного 

інструментарію зумовлює розширення корпусу вторинних номінацій 

невизначеної кількості й потребує ґрунтовного дослідження. 

Категорія кількості як одна з універсальних категорій буття постає 

основою формування філософських, логічних і мовних категорій кількості. 

Мовна категорія кількості постає результатом вербалізації точних, 

приблизних і невизначених кількісних відносин. Визначено, що мовна 

субкатегорія невизначеної кількості репрезентована мікрополями 

множинності й оцінки невизначеної кількості. Установлено, що за 

відсутності еквівалентного вербалізатора невизначено-кількісних відносин, 

мовна когніція виходить за межі терміносистеми, утворюючи 

опосередковану вторинну номінацію невизначеної кількості. 

Розкрито поняття «первинна номінація», «повторна номінація» і 

«вторинна номінація», розглянуто підходи до потрактування та їх наукового 

обґрунтування. Установлено, що процеси творення вторинних номінацій 

пов’язані з переосмисленням існуючих назв і появою в них нових значень. 
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Обґрунтовано, що метафоричні, метонімічні й синекдохічні перенесення є 

основними способами творення вторинних номінацій, інгерентними 

людській когніції. 

У дисертації потрактовано поняття «вторинна номінація невизначеної 

кількості» й проаналізовано підходи до її вивчення. З урахуванням положень 

теорії номінації визначаємо вторинні номінації невизначеної кількості як 

опосередковані назви невизначено великої/малої кількості, умотивовані 

відсутністю влучної первинної номінації, утворені метафоричним, 

метонімічним і синекдохічним перенесенням. 

Визначено, що утворення вторинних номінацій невизначеної кількості 

можливе за наявності конотативної семи невизначено-кількісних 

характеристик у семантиці первинної номінації. Установлено, що вторинні 

номінації невизначеної кількості об’єктивують базовий концепт 

НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ через концептуальні метафори, метонімії та 

синекдохи. 

У дослідженні запропоновано лексико-семантичну класифікацію 

вторинних номінацій невизначеної кількості за семантичним критерієм. 

Корпус вторинних одиниць зі стрижневим зметафоризованим компонентом 

включає чотири види й дванадцять підвидів вторинних номінацій 

невизначеної кількості, когерентами яких виступають об’єкти реального й 

уявного світів. 

Виявлено, що корпус вторинних номінацій невизначеної кількості 

метонімічної природи репрезентований трьома підтипами локального та 

одним підтипом каузального різновидів. Виокремлено три підтипи 

індефінітно-кількісної синекдохи, в яких стрижнева лексема має 

антропоморфний характер, коли назва частини тіла чи його функції позначає 

невизначену кількість людей. 

Схарактеризовано структурно-граматичні особливості вторинних 

номінацій невизначеної кількості. Диференційовано п’ять структурних 

моделей вторинних номінацій невизначеної кількості метафоричного 
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походження, чотири моделі метонімічного та синекдохічного походження. 

Найпродуктивнішим видом вторинної номінації невизначеної кількості є 

номінація метафоричної природи, природоморфного типу, утворена за 

трикомпонентною структурою. 

Окреслено функційно-прагматичний потенціал вторинних номінацій 

невизначеної кількості. Виявлено першорядні (експресивну, оцінну й 

стилістичну) і другорядні (номінативну, інформативну, візуалізаційну, 

атрактивну, описову, евфемістичну, естетичну, реалізації читацького ефекту 

й когнітивну) функції, реалізовані в текстах англомовного публіцистичного 

дискурсу. 

Стилістичний, контекстний і прагматичний аналіз вторинних номінацій 

невизначено великої/малої кількості засвідчив, що досліджувані одиниці 

ефективно сприяють реалізації основних функцій публіцистичних текстів, а 

саме: експресивної, оцінної, стилістичної, інформативної, візуалізаційної, 

атрактивної, описової, реалізації ефекту очікування, евфемістичної, 

естетичної та когнітивної. 

Ключові слова: вторинна номінація, невизначена кількість, метафора, 

метонімія, синекдоха, семантика, концепт, англомовний публіцистичний 

дискурс, прагматичні функції. 
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ABSTRACT 

Zinchenko A. V. Secondary Nomination of Indefinite Quantity in 

English Publicistic Discourse: Linguocognitive and Pragmastylistic Aspects. – 

Manusript. 

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

Germanic languages. – Sumy State University; Zaporizhzhia National University, 

Sumy – Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis focuses on the identification of linguocognitive and pragma-

stylistic features of secondary nominations of indefinite quantity. The paper 

provides a comprehensive study of secondary nominations of indefinite quantity 

produced by metaphoric, metonymic, and synecdochal transition types. 

The growing influence of English journalistic discourse on the world 

community and constant replenishment of its linguistic tools causes expansion of 

the corpus of indefinite quantity secondary nominations and thus requires thorough 

research. 

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

corresponding philosophical, logical and linguistic categories. The linguistic 

category of quantity results from the lingualization of exact, approximate and 

indefinite quantitative relations. 

The study reveals that indefinite quantity linguistic subcategory is 

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

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

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

nomination of indefinite quantity. 

The notions of “primary nomination”, “re-nomination” and “secondary 

nomination” are explained in the thesis; the approaches to their interpretation and 

scientific substantiation are considered as well. The study reveals that secondary 

nominations creation processes are associated with the rethinking of existing 

names and new meanings emergence. The metaphoric, metonymic and 
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synecdochal transitions are the main ways of secondary nominations production, 

inherent to human cognition. 

The paper defines the notion of “secondary nomination of indefinite 

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

nomination theory perspective, secondary nominations of indefinite quantity are 

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

efficient primary nomination, formed by metaphoric, metonymic and synecdochal 

transfer. 

Invention of secondary nominations of indefinite quantity is possible due to 

the presence of connotative semes indefinite quantity characteristics in the 

semantics of the primary nomination. The study established that secondary 

nominations of indefinite quantity objectify the basic concept INDEFINITE 

QUANTITY by means of conceptual metaphors, metonymies and synecdoches. 

The study suggested the lexical-semantic classification of indefinite quantity 

secondary nominations by semantic criterion. The study revealed that the corpus of 

secondary units with a metaphorized component included four types and nine 

subtypes of indefinite quantity secondary nominations and based on the images of 

real and unreal objects. 

It is revealed that the indefinite quantity secondary nominations of 

metonymic nature are represented by three subtypes of local and one subtype of 

causal metonymic type. The study revealed as well three subtypes of indefinite-

quantitative synecdoche with the core token of an anthropomorphic character, 

when the parts of human body denote the quantity of people. 

The structural and grammatical features of secondary nominations of 

indefinite number are characterized in detail. Five structural models of secondary 

nominations of metaphorical origin and four models of metonymic and 

synecdochal origin are differentiated. It is established that the most productive type 

of secondary nomination of indefinite number is the nomination of metaphorical 

nature, natural-morphological type, formed by a three-component structure. 
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The functional potential of secondary nominations of indefinite number was 

outlined. The primary (expressive, evaluative and stylistic) and secondary 

(informative, nominative, visual, attractive, descriptive, euphemistic, aesthetic, 

expectation and cognitive) functions realized in the texts of the English-language 

journalistic discourse are revealed.  

Stylistic, contextual and pragmatic analysis of secondary quantitatives of 

indefinitely large/small quantity showed that the units studied effectively 

contribute to the realization of the main functions of journalistic texts, due to 

which they become an efficient tool in the communicative situation of journalistic 

discourse. 

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

synecdoche, English journalistic discourse, pragmatic functions. 
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ВСТУП 

 

Сучасна англомовна преса розвивається за умов бурхливих соціальних 

і політичних змін, глобалізаційних процесів і наукових проривів. 

Необхідність оперативного висвітлення масиву суспільно важливих фактів і 

подій впливає на підходи до викладу матеріалу в публіцистичних текстах. 

Інструментарій мовних засобів подання інформації і його поповнення 

привертає значну увагу і публіцистів, і лінгвістів. 

Процеси утворення вторинних номінацій є впливовим продуцентом 

лексичного наповнення англійської мови, що спричиняється нестримним 

прогресом людства в усіх сферах життєдіяльності. Останнім часом назви 

невизначеної кількості привертають увагу лінгвістів, а тому деякі аспекти їх 

дослідження набувають значної актуальності. Вагомий теоретичний та 

практичний внесок у вивчення вторинних номінацій невизначеної кількості 

на матеріалі різних мов представлено в працях Л. Г. Акуленко [2], 

К. О. Бордюгова [34], І. В. Вакалюк [37], О. І. Єгорова [73], 

Л. П. Колоколова [108; 109], О. Ю. Семененко [187], К. М. Симонова [191], 

С. Солт [305], Д. Харбор [267], С. В. Шабі [224; 225; 226]. 

Теоретичною основою дослідження вторинних номінацій невизначеної 

кількості є доробки вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, які аналізували 

категорійний статус невизначеної кількості, її лінгвістичну репрезентацію 

(В. В. Акуленко [2], Л. Г. Акуленко [2], С. В. Баранова [18], 

Ю. Я. Дмитриєв [65], С. О. Жаботинська [79], Л. В. Калиніна [96], 

М. М. Копиленко [111], О. М. Медвідь [140], Л.Д. Чеснокова [221], 

С. О. Швачко [229; 230]). Вторинні номінації неодноразово розглядалися 

відомими науковцями з позицій визначення їх природи 

(Н. Д. Арутюнова [13; 14], Н. М. Блинова [30], К. В. Головенко [55; 56], 

Л. М. Дьяченко [69], А. Ф. Журавльов [82], О. О. Тараненко [202; 204], 

Л. М. Приблуда [174], М. І. Пташник [178], В. М. Телія [206], 

О. В. Терханова [207]). 



12 

 

Актуальними є філологічні розвідки аналізу вторинних номінацій 

метафоричної природи (О. О. Балабан [16], М. Блек [31], В. М. Вовк [42], 

Т. А. Єщенко [77], Л. М. Приблуда [174], М. Ю. Сальтевська [184], 

Г. Н. Скляревська [193], Р. Гіббз [263; 264], З. Кьовечеш [276], 

Г. Нюнберг [292; 293]), їх метонімічних реалізацій (А. Анрі [270], 

О. Я. Бадєєва [15], А. К. Біріх [27], М. В. Бондаренко [33], І. Д. Гажева [46], 

Л. П. Єфремов [71]) В. В. Зайцева [85; 86], Г. С. Кузан [122], 

О. Л. Новіков [149], Л. М. Приблуда [174], А. В. Раєвська [179; 180], 

Н. Ф. Рєзяпова [182], А. Г. Удинська [210], Р. В. Гіббз [263; 264], 

Л. Торнбург [295], К.-У. Пантер [288; 289; 295] та синекдохічних виявів 

(А. Барселона [248], Р. Дірвен [256; 287], К. Сето [302]). 

Роботи Ю. Шепель [234], О. А. Скидченко [192], К. О. Майєр [290], 

Н. С. Сибірко [190], М. Ю. Сальтвеська [184], М. І. Пташник [178], 

А. В. Притков [177], О. Ю. Омельчук [152], Н. Ю. Новохачевої [151], 

О. М. Мосейчук [145], Т. А. Коць [113], Н. І. Клушиної [105], 

В. А. Камєнєвої [98], О. А. Журавльової [83], М. Р. Желтухіної [80; 81] 

Т. Г. Добросклонської [66; 67] присвячені полівекторному вивченню явища 

публіцистичного дискурсу. Утім загальною проблемою сучасних 

мовознавчих студій англомовного публіцистичного дискурсу є недостатня 

вивченість інструментарію вторинної семантики творення образності 

газетного тексту. 

Запропоноване дисертаційне дослідження присвячене аналізу 

лінгвального статусу, когнітивних особливостей і функційного потенціалу 

вторинних номінацій невизначеної кількості метафоричного, метонімічного, 

синекдохічного походження. Так, зокрема, квантитативи невизначено-

кількісної семантики, утворені внаслідок метафоричного чи метонімічного 

перенесення, постають ефективним засобом мовного увиразнення та 

інструментом актуалізації основних прагматичних функцій англомовного 

публіцистичного дискурсу. 
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Невизначено-кількісні одиниці вторинної природи надають 

англомовному публіцистичному дискурсу значної експресивності та 

персуазивності, завдяки їх здатності до реалізації інформативності, 

аргументованості, регулятивності і навіювання за мовної економії текстового 

простору.  

Актуальність дослідження зумовлена нагальною потребою аналізу 

лінгвокогнітивних та прагмастилістичних характеристик вторинних 

номінацій невизначеної кількості, які реалізують прагматичні інтенції 

публіцистів у поінформуванні й здійсненні впливу на читача в межах 

англомовного публіцистичного дискурсу. Вивчення лінгвальних 

особливостей і функційного навантаження невизначено-кількісної метафори, 

метонімії й синекдохи в комунікативній ситуації англомовних газетних 

статей є суголосним із загальною спрямованістю сучасної комунікативної 

лінгвістики. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертаційної 

роботи відповідає профілю досліджень, що здійснюються на кафедрі 

германської філології факультету іноземної філології та соціальних 

комунікацій Сумського державного університету в межах комплексної 

наукової теми «Когнітивно-прагматична корелятивність семантичного 

простору мови» (номер державної реєстрації 0115U005773). 

Мета дисертаційної праці полягає в розкритті особливостей 

функціювання вторинних номінацій невизначеної кількості в англомовному 

публіцистичному дискурсі шляхом обґрунтування їхніх концептуальних 

моделей, лінгвокогнітивних, структурно-семантичних і прагмастилістичних 

характеристик. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

• обґрунтувати теоретико-методологічні засади визначення поняття 

вторинної номінації невизначеної кількості та основний категорійно-

поняттєвий апарат; 
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• окреслити основні способи творення вторинних найменувань 

невизначеної кількості; 

• здійснити аналіз концептуальних моделей вторинних номінацій 

невизначеної кількості; 

• визначити структурно-семантичні характеристики вторинних 

номінацій невизначеної кількості; 

• з’ясувати лексико-семантичні параметри вторинних номінацій із 

семантикою індефінітності й визначити їхнє місце в системі мовних засобів 

стилізації англомовного публіцистичного тексту; 

• виявити лексико-граматичну специфіку вторинних номінацій 

невизначеної кількості, схарактеризувати їхні структурні моделі; 

• проаналізувати стилістичні й прагматичні функції вторинних номінацій 

невизначеної кількості в текстах англомовного публіцистичного дискурсу. 

Об’єктом дослідження є вторинні номінації невизначеної кількості 

метафоричної та метонімічної природи. 

Предмет дослідження – структурно-семантичні, лінгвокогнітивні та 

прагмастилістичні особливості функціювання вторинних номінацій 

невизначеної кількості в англомовному публіцистичному дискурсі. 

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять принципи 

когнітивної та прагмастилістичної парадигм, що передбачає врахування 

когнітивних особливстей, структурно-семантичних, стилістичних та 

лінгвопрагматичних властивостей вторинних номінацій невизначеної 

кількості.  

Методологічною основою дисертації є наукові доробки вітчизняних і 

зарубіжних учених, присвячені проблемам когнітивістики 

(Дж. Лакофф [278; 279], К.-У. Пантер [289; 295], Л. Торнбург [295], 

Г. Нюрнберг [292; 293], В. Медсен [283], Дж. Л. Лемке [280], Е. Мак-

Кормак [282], А. В. Маслова [134]), дискурсивної лінгвістики 

(Т. ван Дейк [255; 310], Р. Водак [313; 314; 315], Х. Г. Віддоусон [312], 

Д. Шифрін [301], О. С. Кубрякова [121], Т. С. Воропай [44], 
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Т. Г. Добросклонская [67], О. М. Приходько [175]), функційної лінгвістики 

(Ф. С. Бацевич [112], І. Р. Вихованець [40], А. П. Загнітко [84], 

М. П. Кочерган [114], Ф. Р. Палмер [294], Г. Яхнов [272]), прагматики та 

комунікативної лінгвістики (Е. С. Азнаурова [1], А. Анрі [270], 

Л. Р. Безугла [20], А. Д. Бєлова [22], І А. Вежбицька [39], С. Кноблох-

Вестервік [275], О. В. Киселева [104], Б. Е. Реболлар [299], Ф. Рошберг [300]), 

ономасіології (Н. Д. Арутюнова [10; 11], А. К. Біріх [28], В. Г. Гак [49], 

К. В. Головенко [55; 56]), стилістики (І. В. Арнольд [9], Ш. Баллі [17], 

Н. М. Блінова [30], А. І. Єфімов [70], Н. І. Клушина [105], 

Н. Ю. Новохачева [151]). 

Методологія дослідження зумовила доцільність таких лінгвістичних 

методів: описовий (для інвентаризації та аналізу структурно-семантичної 

природи вторинних номінацій невизначеної кількості); словникових дефініцій 

(для виявлення первинного значення стрижневих компонентів вторинних 

номінацій невизначеної кількості); зіставний (для виявлення диференційних 

ознак квантитативних одиниць вторинного походження); тематичної 

класифікації (для розподілу вторинних номінацій кількісної індефінітності за 

лексико-семантичними групами); семантико-стилістичний аналіз (для 

виявлення вторинних квантитативів, якими експресивно виражається 

інформативний, експресивний чи персуазивний зміст публіцистичного 

тексту); функційний аналіз (для з’ясування ролі, яку вторинні номінації 

невизначеної кількості виконують в англомовному публіцистичному тексті 

залежно від зображуваної ситуації); контекстуальний аналіз (для 

дослідження реалізації значень кількісних номінацій вторинного походження 

у контексті); компонентний аналіз (для з’ясування семантичних 

особливостей невизначено-кількісних вторинних номінацій); концептуальний 

аналіз (для визначення когнітивної структури, що є підґрунтям утворення 

вторинних номінацій невизначеної кількості). 

Матеріалом дослідження стали 578 одиниць вторинних найменувань 

невизначеної кількості метафоричного, метонімічного й синекдохічного 
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походження, виявлені в текстах англомовних періодичних видань. Загалом 

опрацьовано близько 1000 статей газетної періодики.  

У дослідженні ми висуваємо гіпотезу про те, що вторинні номінації 

невизначеної кількості в текстах англомовного публіцистичного дискурсу 

вирізняються значним експресивним, стилістичним і персуазивним 

потенціалом. Вторинну номінацію невизначеної кількості розуміємо як 

вторинне найменування невизначено великої/малої кількості, утворене 

внаслідок метафоричного чи метонімічного перенесення. Їхня семантика 

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

бути експлікована жодним іншим мовним засобом. Комплексна природа 

вторинних номінацій невизначеної кількості зумовлює реалізацію основних 

функцій англомовного публіцистичного дискурсу. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що комплексно 

досліджено особливості вторинної номінації невизначеної кількості в 

англомовному публіцистичному дискурсі, уведено до наукового обігу 

оригінальний фактичний матеріал, здійснено аналіз когнітивних моделей 

творення вторинних номінацій невизначеної кількості, установлено 

типологію та виявлено структурно-семантичні параметри вторинних 

номінацій невизначеної кількості в межах кожного типу, розкрито 

структурно-граматичні моделі вторинних найменувань невизначеної 

кількості, схарактеризовано першорядні та другорядні прагматичні функції 

вторинних номінацій невизначеної кількості в текстах англомовної 

публіцистики. 

Наукову новизну результатів дослідження узагальнено в таких 

твердженнях: 

Вторинна номінація невизначеної кількості є результатом омовлення 

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

обрахованими та вмотивована відсутністю в мові відповідного первинного 

найменування невизначено-кількісних характеристик. 
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Вторинна номінація невизначеної кількості утворюється внаслідок 

метафоричного чи метонімічного перенесення, послуговуючись при цьому 

образами об’єктів реального та нереального світу. 

Вторинна номінація невизначеної кількості утворюється на основі 

базових когнітивних механізмів метафоричного, метонімічного, 

синекдохічного перенесень за певними концептуальними моделями. 

Вторинним номінаціям невизначеної кількості властива складна 

семантична структура, у конотації якої домінує значення невизначено 

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

реалізуючись у публіцистичному дискурсі. 

Вторинні номінації невизначеної кількості мають умотивовану 

семантико-дериваційну базу найменувань об’єктів реального та нереального 

світу, сприяють розширенню сигніфікативних і денотативних компонентів 

семантики останніх. 

Корпуси вторинних номінацій невизначеної кількості метафоричного, 

метонімічного та синекдохічного походження репрезентовані розгалуженими 

системами лексико-семантичних типів, виділених на основі специфіки 

денотата. 

Структурно-граматична організація вторинних номінацій невизначеної 

кількості метафоричної та метонімічної природи репрезентована низкою 

моделей, диференційованих на основі кількості конституентів. 

Вторинні номінації невизначеної кількості в текстах англомовного 

публіцистичного дискурсу здатні до реалізації низки прагматичних функцій, 

серед яких вирізняються експресивна, оцінна, стилістична, номінативна, 

інформативна, візуалізаційна, атрактивна, описова, реалізації ефекту 

очікування, евфемістична, естетична та когнітивна. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що його висновки 

й узагальнення є внеском у галузь теоретичної англістики: теорію вторинної 

номінації, лексикології, семантики; спецкурсів із когнітивної лінгвістики та 

когнітивної ономасіології; сприяють опрацюванню проблем лінгвістики 
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тексту, слугують методологічною основою для розгортання нових студій 

публіцистичного дискурсу. 

Практичну цінність дисертації визначає те, що її матеріали можуть 

бути використані в процесі викладання курсів з теорії комунікації та 

практики англійської мови; у навчально-методичних посібниках із 

проблематики дослідження; під час укладання термінологічних тлумачних 

словників із лінгвістики англійської мови. 

Апробацію основних положень і результатів наукової роботи 

здійснено на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях: 

«Сучасні дослідження мови та літератури» (Донецьк, 2014), «Когнітивно-

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

Philological Research: A combination of Innovative and Traditional Approaches” 

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

Ukraine and Poland” (Stalowa Wola, 2018). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 

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

виданнях України, 1 одноосібна стаття в зарубіжному виданні (Польща) та 4 

тез доповідей на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Структуру дисертації складають вступ, три розділи з висновками до 

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

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

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

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дисертаційної 

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

дослідження, окреслено матеріал та методи його аналізу, висвітлено наукову 

новизну, теоретичне й практичне значення здобутих результатів, подано 

відомості про апробацію, публікації та структуру дисертації.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні аспекти дослідження 

вторинних номінацій невизначеної кількості в сучасному мовознавстві» 
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досліджено категорійний статус невизначеної кількості, висвітлено основні 

патерни творення вторинних номінацій, розглянуто категорію дискурсу в 

лінгвістиці, здійснено огляд досліджень англомовного публіцистичного 

дискурсу, окреслено методологію та методи дослідження вторинних 

номінацій невизначеної кількості. 

У другому розділі «Лінгвокогнітивний аспект функціювання 

вторинних номінацій невизначеної кількості в англомовному 

публіцистичному дискурсі» здійснено структурно-семантичний, 

концептуальний, лексико-семантичний та структурно-граматичний аналізи 

вторинних номінацій невизначеної кількості, визначено їх основні когнітивні 

моделі творення, лексико-семантичні типи та структурно-граматичні моделі. 

У третьому розділі «Прагмастилістичний аспект функціонування 

вторинних номінацій невизначеної кількості в англомовному 

публіцистичному дискурсі» визначено функційно-прагматичний потенціал 

вторинних номінацій невизначеної кількості в англомовному 

публіцистичному дискурсі. 

У загальних висновках підсумовано результати й визначено 

перспективи майбутніх досліджень. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВТОРИННИХ НОМІНАЦІЙ КІЛЬКОСТІ 

 

1.1. Феномен «невизначеної кількості» та його категорійний 

статус 

 

Упродовж еволюції людство безперервно пізнавало оточуючий світ та 

відображало у свідомості його основні атрибутивні властивості. Поєднання 

результатів пізнання та практичного досвіду дозволило виокремити 

найзагальніші, фундаментальні поняття, чи категорії, які рефлектують 

закономірні зв’язки та відношення навколишньої дійсності та пізнання. 

Категорії розуміються як універсальні форми наукового мислення, які 

виникли та розвиваються на основі суспільної практики. На думку 

П. Копніна, категорії «становлять собою відображення об’єктивного світу, 

узагальнення явищ, процесів, наявних незалежно від нашої свідомості. 

Категорії є продуктом діяльності певним чином організованої матерії – 

мозку, який дає можливість людині адекватною відображати 

дійсність» [110, с. 92]. 

Об’єктам навколишньої дійсності властиві кількісні характеристики, і 

людина, пізнаючи дійсність через рахунок і вимірювання, порівняння та 

зіставлення, сформувала в лінгвальній свідомості поняття кількості та 

кількісних відносин. Категорія кількості, так само як і категорії предметності, 

якості чи сутності та явища, належить до універсальних категорій, в основі 

яких міститься реальна дійсність у всьому різноманітті її репрезентацій. 

У процесі теоретичного освоєння світу та реалізації отриманих знань 

на практиці людство користується двома шляхами визначення кількості: 

лічба, пов’язана із числами, та вимірювання, що дає величини. 

Н. Д. Арутюнова дуже вдало підсумовує, що кількість підлягає різним видам 
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вимірювання та лічби, а число та міра, які виконують ці функції, постають 

метакатегоріями відносно категорії кількості [126, с. 13]. 

А. Є. Супрун переконаний, що ідея кількості виникла в людській 

когніції для спостереження за навколишнім світом та першопочатково 

зводилася до конкретного числа. У процесі еволюції людство навчилося 

рахувати та поступово перейшло до абстрактного сприйняття ідеї 

кількості [200]. 

Перші спроби наукового пояснення існування категорії кількості 

належать до античних часів. Давньогрецький філософ Аристотель вважається 

автором першого визначення онтологічної кількості: «кількість – це те, що 

можна поділити на складові частини, кожна з яких (буде їх дві або більше) є 

за своєю природою чимось одним» [7, c. 164]. 

Послідовники піфагорійської школи, як зазначає Л. П. Колоколова, 

нерозривно «пов’язували кількість із числом, прийнявши кількісну 

характеристику матеріального світу, виражену чисельно, субстанціальною 

основою існуючих речей» [108]. Число наділялося сакральною силою та 

магічним впливом на світобудову, оскільки давні народи вірили в те, що боги 

використовували числа для керування світом. Сам Піфагор відомий 

висловами «Наймудріше – число» та «Усе розташовано у відповідності до 

чисел» [За Маслова, 2005, 134, с. 94]. 

Зацікавленість античних філософів у кількості заклала фундамент 

традиції вивчення універсальної категорії кількості, якій властиві три 

аспекти: філософський, гносеологічний та лінгвістичний. Поліаспектність 

кількості ускладнює її витлумачення, через що в багатьох учених знаходимо 

різні за повнотою визначення кількості: «категорія, що відображає спільне в 

якісно однорідних речах та явищах» [326, с. 382]; «категорія, що проявляє 

загальне та спільне в речах та явищах, характеризуючи їх безвідносно до 

конкретного змісту та якісної природи» [328, с. 263]; «об’єктивна 

визначеність об’єкта, завдяки якій (реально чи уявно) його можна розділити 

на однорідні частини та зібрати ці частини в єдине ціле, тобто однорідність, 
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подібність, схожість частин або предметів – характерна риса 

кількості» [327, с. 240]; «сукупність якостей, які вказують на величину 

об’єкта, його розмір, об’єктивну визначеність предмета, через що його можна 

розділити на однорідні частини» [318, с. 252]. 

Розлоге тлумачення кількості з опорою на філософський аспект також 

подано у Словнику української мови: 1) число, величина, об’єм, маса; 

2) філософська категорія, що характеризує предмети та явища зовнішнього 

світу з погляду об’єму, числа, ступеня розвитку; визначеність предметів, 

явищ об’єктивного світу, зміна якої до певного моменту не викликає 

корінних, якісних змін, а тільки підготовляє їх [323, c. 161]. 

Філософські погляди Аристотеля та піфагорійців на кількість 

посприяли входженню її в систему понять формальної логіки, через що вона 

увійшла до ряду основних властивостей логічного судження. Епоха 

піднесення математичного природознавства, коли всі матеріальні об’єкти та 

процеси розглядалися як такі, яким властиві кількісно–формальні 

параметри [За: Шабі, 2012, с. 141], стала наступною віхою розвитку уявлень 

про кількість. 

Р. Декарт вважав, що кількість (величина) та тривалість (простір) рівні, 

а саму кількість розглядав як просторову та часову визначеність тіл, 

виражену числом, мірою та величиною [64, с. 466]. Т. Гоббс у кількості 

вбачав усе те, що відповідає на питання «скільки?» та зауважував, що 

кількість визначається відомим розміром; розміром, межі якого відомі за 

розташуванням; порівнянням [54]. 

І. Кант розкрив зміст категорії кількості через поняття одиничності, 

множинності та універсальності. Також він наполягав на нерозривності 

категорій кількості та якості, указуючи на їх взаємопроникність (кількість 

властива якісним ознакам предмета, а якість – кількісним), 

взаємообумовленість (кількість як інтенсивна величина властива всім 

явищам) та взаємовираження [99, с. 120]. 
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Діалектична логіка Г. Гегеля розвиває думку про логічну категорію 

кількості в нерозривному поєднанні із якістю. На думку вченого, якість 

характеризує предмет однозначно, а її зміна призводить до зміни самого 

предмета, тоді як зміна кількості необов’язково перетворює його на іншу річ. 

Єдність, взаємозв’язок і взаємозалежність якості та кількості Г. Гегель 

виражав у понятті міри: перебільшуючи певну міру, кількість переходить у 

якість. На переконання Г. Гегеля, категорії кількості, якості та міри 

утворюють головну тріаду буття [317, c. 257]. 

На переконання Ю. Я. Дмитрієва, вивчення гносеологічного статусу 

категорій якості, кількості і міри, розгляд їх як ступенів розвитку пізнання 

має важливе значення. Більше того, дослідження їх логічної функції 

необхідне для розуміння їх як форм мислення, отримання нових знань, як 

логічних засобів, інструментів, знарядь пізнання [65, с. 4]. 

Вітчизняний дослідник М. О. Парнюк також підкреслює особливий 

статус категорії кількості серед інших, які виконують світоглядно-

методологічну роль у пізнанні. Учений пояснює це всеохопністю кількості як 

«об’єктивної мисленнєвої форми» та наполягає на необхідності її глибокого 

вивчення задля розробки концептуальних засобів та демаркації об’єктивних 

та суб’єктивних моментів [100, с. 9]. 

Л. Д. Чеснокова апелює до категорії кількості як до мисленнєвої та 

визначає її як результат кількісної визначеності буття. Кількість, на думку 

вченої, полягає у визначеності об’єкта, завдяки якій (реально чи абстрактно) 

його можна розділити на однорідні частини та зібрати воєдино. Однорідність 

(подібність) частин чи предметів – відмітна ознака кількості [221, с. 4]. 

Дослідницький інтерес І. О. Бодуена де Куртене до категорії кількості 

та її мовного аспекту заклав основу для доробків багатьох лінгвістів. На 

переконання вченого, «категорія кількості – одна з філософських категорій, 

що знайшла специфічне відображення у математичному мисленні. Але разом 

із математичним осмисленням кількості варто розглядати і її лінгвальну 
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репрезентацію, у якій об’єктивно існуюча кількість утворює мовну 

категорію» [32, с. 9]. 

Подальший огляд теоретико-методологічних напрацювань із вивчення 

категорії кількості продемонстрував широку парадигму її тлумачень, 

особливо на мовному векторі. О. Д. Шмельов, до прикладу, говорить про 

принципові відмінності між логіко-математичною кількістю та мовною 

кількістю [236]. М. М. Копиленко вважає, що квантитативні смисли можуть 

проявлятися лише на рівні речення, продемонструвавши 13 квантитативних 

значень на матеріалі російської мови [239]. 

Л. В. Калініна розглядає категорію кількості як одну із найважливіших 

понятійних категорій, яка базується на об’єктивних властивостях предметів 

дійсності, має складну структуру й безліч засобів вираження. Дослідниця 

вважає кількість одним із основних компонентів мовної картини світу, 

мотивуючи це тим, що кількісні відносини є фактом об’єктивної дійсності та 

знаходять своє вираження у мові [96, с. 55]. 

Серед філологів немає одностайності щодо мовної природи кількості, 

через що її визначають як «лінгвістичну техніку з ментальною 

основою» [229, с. 12]; «комплекс, що опосередковано реалізує кількісні 

відношення навколишнього світу» [140, с. 9]; «семантичну 

категорія» [191, с. 8], «певний семантичний простір» [108, с. 2] або як 

«загальне поняття, яке об’єднує декілька різних категорій, які в тому чи 

іншому плані по’вязані своїми значеннями з поняттями 

кількості» [226, с. 137]. 

У лінгвістичній теорії наявні розбіжності щодо термінологічного 

позначення категорії кількості, як-от: «кількість», «кількісність» та 

«квантитативність». Аналіз англомовних лексикографічних джерел виявив, 

що термін «квантитативність» походить від англ. “quantity” та позначає як 

визначену, так і невизначену кількість. 

На погляд І. В. Вакалюк, термін «кількість» використовується 

переважно для позначення онтологічної категорії, «кількісність» – для 
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поняттєвої категорії, а «квантитативність» – для мовної категорії [37, с. 22]. 

На думку вченої, перелічені терміни вживаються вченими як синоніми з 

метою уникнення повторення (що підтверджується синонімічними зв’язками 

між лексемами кількісний та квантитативний [323, с. 129.]) або через 

специфіку наукового стилю (кількість – загальновживаний термін, 

квантитативність – науковий термін). У пропонованому дослідженні ми 

приймаємо думку вченої і використовуємо ці термінолексеми як стилістичні 

синоніми.  

Вагомим внеском у розроблення теорію мовної кількості є класифікація 

засобів мовної експлікації кількості О. О. Холодовича. Дослідник виокремив 

12 підтипів множинності, зведених до 6 типів: 1) означена множинність / 

неозначена множинність (горошини – горох); 2) множинність предметів / 

множинність предметна, де друге – множинність однакових частин, які 

створюють один предмет (руки – граблі); 3) множинність конкретна, тобто 

суцільна / дискретна (звірина – звірі); 4) множинність однорідна / 

множинність неоднорідна (луги – ліс і вода); 5) множинність арифметична як 

сума складників / множинність алгебраїчна як сукупність (суниця – лижі); 

6) множинність тотальна, що охоплює всю сукупність / множинність 

партитивна, яка охоплює певну частину сукупності (столи – три 

столи) [216, с. 21]. Ця класифікація грунтовно розкриває лінгвальну 

репрезентацію кількісної множинності. 

Колективна праця «Категорія кількості в сучасних європейських 

мовах», у якій запропоновано лінгвістичний аналіз кількості на матеріалі 

германских та слов’янських мов є важливим етапом у розбудові теорії мовної 

кількості [101, с. 14–15]. У роботі категорія кількості описана в термінах 

лексико-граматичного поля, до якого входять мікрополя точної, невизначеної 

і приблизної кількості. Окрім того, був наведений перелік лексем у різних 

мовах, які прямо чи опосередквано омовлюють кількість. У порівнянні із 

попередніми дослідженнями, колективна моногафія розкрила спільні ознаки 

мовного вияву кількості у різних мовних сім’ях. 
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С. О. Швачко трактує категорію кількості як складну організацію із 

низкою субкатегорій (поля простору, часу, маси, розміру, об’єму, 

одиничності, множинності, сукупності, кратності й т. ін.). Учена констатує 

велику кількість позицій, через які досліджувану категорію відображено в 

мові: протиставлення дискретності / недискретності, 

означеності / неозначеності, сумарності / дистрибутивності, 

точності / оцінності, одиничності / множинності [228, с. 10]. 

С. В. Шабі демонструє дещо іншу структуру лексико-семантичного 

поля кількості. На її переконання, до ядерної зони належать прямі конкретні 

значення означено-кількісних, власне кількісних, дробових і збірних 

числівників; приядерну зону формують лексеми з неозначено-кількісною 

семантикою; ядерно-периферійна зона охоплює кількісні іменники, а також 

субстантивні еквіваленти дробових нумеративів; дифузна зона реалізована 

числівниками, які внаслідок перенесення стилістичного й функційного 

навантаження ознак однієї частини мови на ознаки іншої втрачають свої 

семантичні функції й можуть уживатися в значенні прикметника, 

займенника, іменника; периферія містить слова з переносним кількісним 

значенням; до зони дериватів входять прислівники числівникового 

походження; зону, найвіддаленішу від ядра, становлять фразеологізми, 

компоненти яких позбавлені кількісного значення, але цілісна семантика – 

квантитативна [24, с. 37]. 

Теоретичні розвідки показали, що питання кількісної невизначеності 

постає одним із векторів вивчення мовної категорії неозначеності. Оскільки 

мова являє собою динамічну систему, то їй природно властиві імовірнісність, 

нелінійність, неусталеність, варіативність та плюралістичність. Услід 

М. В. Залужній, ми розуміємо категорію невизначеної кількості як один із 

виявів мовної категорії неозначеності [88, с. 6].  

У процесі пізнання кількісного характеру матеріального світу та 

омовлення його результатів постійно трапляються випадки відсутності 

можливості або необхідності провести точний числовий підрахунок або 



27 

 

вимірювання. Так, у процесі пізнання кількості формується низка поняттєвих 

субкатегорій: точної, приблизної та невизначеної кількості. Акумулюючи 

інформацію про кількісну «розмитість» об’єктів та феноменів матеріального 

світу, невизначена кількість характеризується значним виявом категорії 

кількості в мові. 

Питання лінгвальної репрезентації невизначної кількості постає в 

центрі численних розвідок і демонструє різні підходи до її вивчення. 

Підґрунтям функційно-семантичного підходу стали дослідження вітчизняних 

та зарубіжних учених (Ф. С. Бацевич [112], І. Р. Вихованець [40], 

А. П. Загнітко [84], М. П. Кочерган [114], Ф. Р. Палмер [294], Г. Яхнов [272]). 

Невизначену кількість традиційно розглядають у дихотомії із 

визначеною кількістю. Так, за В. В. Акуленко, семантична категорія кількості 

охоплює охоплює два основних функційно-семантичних макрополя – 

визначеної та невизначної кількості. Поле визначеної кількості зосереджує в 

собі числівники та лексеми іншої граматичної приналежності з точним 

числовим значенням, водночас поле невизначеної кількості має складнішу 

структуру, враховуючи поділ на мікрополя невизначено малої/великої 

кількості [2, с. 180]. 

М. М. Копиленко також опирається на принципи функційно-

семантичної системності мови, але, на противагу В. В. Акуленко, учений 

відштовхується від поняття співвіднесеності/неспіввіднесеності з числом – 

обидва значення можуть виражати квантитативну невизначеність. Так, 

чисельно-орієнтована кількісність визначається як апроксимація, чисельно не 

орієнтована кількісність – власне, невизначена. Заглиблюючись у 

трактування кількісної невизначеності, учений співвідносить її із поняттям 

норми (невизначена кількість, співвідносна/неспіввідносна з нормою) та 

відхилень від неї (ненормована велика/мала кількість; невизначено 

велика/мала кількість) [111, с. 34]. 

Наведені концепції дозволяють зробити висновки, що невизначена 

кількість у мові має польову структуру, а її сутність зумовлюється двома 
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факторами: 1) невизначеністю меж об’єкта (неможливо кількісно обрахувати 

– він надто малий/великий) та 2) суб’єктивністю оцінки кількості 

(факультативне співвіднесення із певними нормами). 

Зауважимо, що подекуди різняться підходи до називання категорії 

невизначеної кількості. Ми поділяємо думку О. І. Єгорової, яка пропонує 

вважати «невизначену кількість» та «індефінітну кількість» синонімами. 

Дослідниця опирається на англомовні лексико-графічні джерела, де лексемі 

«невизначений» еквівалентно відповідає слово “indefinite” [337]. 

Різні ділянки функційно-семантичного поля невизначеної кількості 

активно розробляли протягом другої пол. XX ст. Н. А. Басілай, 

Л. Д. Чеснокова (іменникові генітивні конструкції з метафоричним 

невизначено-кількісним значенням), В. М. Вовк, С. О. Швачко 

(квантитативно-номінативні сполуки оцінно-невизначеної кількості в 

українській, російській та англійській мовах), Н. Л. Клименко, С. І. Кравцова, 

А. В. Моренцова (лексико-фразеологічні засоби вираження невизначеної 

кількості в зіставному й перекладацькому аспектах). Значну частину 

напрацювань становлять дослідження екстеріоризаторів невизначеної 

кількості на матеріалах різних мов: германських (Л. Г. Акуленко, 

О. І. Єгорова, О. М. Медвідь, С. О. Швачко), романських (Л. М. Бєляєва, 

А. І. Копилова), слов’янських (О. М. Бонецька, К. Г. Городенська, 

О. Ю. Семененко, С. В. Шабі). 

О. І. Єгорова, описуючи структуру поля невизначеної кількості, 

дотримується традиційного польового підходу: функційно-семантичне поле 

невизначної кількості поділяється на мікрополя множинності та оцінки 

невизначеної кількості. Обидва мікрополя мають центральну та периферійну 

зони. Дослідниця зауважує, що ядром мікрополя множинності є 

«екстеріоризатори «неодиничності», недетермінованої числом». Мікрополю 

множинності властиве розуміння дискретності множини: вказана кількість 

потенційно підлягає обрахунку, проте фактично математична операція не 
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виконується, як-от: quantity, multiplicity, amount, numerous, milage, apery 

тощо [73, с. 11]. 

Мікрополе оцінки невизначеної кількості подано двома реалізаціями – 

мікрополе невизначено великої кількості та невизначено малої кількості, які 

демонструють спільні ознаки й принципи організації [73, с. 11]. Ядро 

мікрополя оцінки утворюють гіпероніми many, much, few, little, центральна 

зона охоплює переважно семантико-функційні субститути (plenty of, a great 

deal, a bit), відчислівникові утворення (thousands, dozens, scores), лексеми із 

домінантним семами невизначної кількості (abundance, paucity, long, short) та 

лексеми/словосполучення із невизначено кількісною семантикою у 

вторинній, третинній проєкції (oceans, flood, swamp, fathoms deep in love). 

Периферійна частина наповнюється конституентами, у яких невизначено 

кількісна семантика простежується через вторинні диференційні ознаки та 

може проявлятися слабше в зонах переходу до інших полів [73, с. 12]. 

На думку О. Ю. Семененко, поле невизначеної кількості потрібно 

розглядати за номінаційним принципом. Для невизначеної кількості властиве 

образне вираження домінантного значення в мові, а тому номінативний 

аналіз пропонує інформативніші розуміння шляхів актуалізації значення 

невизначеної кількості, на відміну від польового вивчення, зосередженого на 

визначенні місця домінантної семи у структурі значення лексичних 

конституентів [187, с. 119]. 

Дослідниця розподіляє номінації із значенням невизначеної кількості 

на три групи – засоби прямої, вторинної й опосередкованої номінації. До 

засобів прямої номінації належать лексеми із первинним значенням 

невизначеної кількості; засобами вторинної номінації є лексеми-

квантитативи, у структурі значення яких ідея невизначеної кількості існує чи 

контекстуально виникає як переносне значення; засоби опосередкованої 

номінації, які, не називаючи невизначеної кількості безпосередньо, 

відбивають реакцію людини на наявну кількість кого-, чого-

небудь [187, с. 8].  
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Узагальнивши погляди дослідників на структуру та принципи 

організації лінгвальної субкатегорії невизначеної кількості, ми розглядаємо її 

як функційно-семантичне поле невизначеної кількості, в основі якого лежить 

мисленнєва категорія неозначеної кількості. До складу цього поля входять 

два опозиційних мікрополя невизначено великої/малої кількості, різнорівнево 

представлені в мові. Корпус лексем та словосполучень із значенням 

невизначеної кількості поділяється на такі, які семантизують множинність і 

оцінку кількості прямо, вторинно й опосередковано. 

 

1.2. Лінгвальний статус вторинної номінації у системі мови 

 

Мисленнєва й мовленнєва діяльність дозволяє людині пізнавати світ, 

акумулювати отримані знання й обмінюватися ними в супільстві завдяки 

мовній фіксації отриманих знань. Акт номінації, його змістовий результат є 

складним і багатоплановим феноменом, який, за О. С. Кубряковою, пов’язує 

навколишній світ зі світом мови, установлює кореляцію між предметом і 

обраним для нього найменуванням, з’єднує точку простору 

екстралінгвального з точкою простору мовного [120, с. 8]. Номінування 

рефлектує «повернення фактів позамовної дійсності» до мови, закріплюючи в 

людській свідомості суспільний досвід» [188, с 13].  

Еволюція теорії мовної номінації демонструє різні погляди на сутність 

номінативного процесу та номінації як його результату. Так, за 

Г. А. Уфімцевою, номінація – це процес переведення фактів позамовної 

дійсності в елемент системи та структури мови, у мовні значення, які 

відображають у свідомості носіїв мови їхній суспільний досвід [213, с. 13]. 

В. М. Телія та інші послідовники когнітивного аспекту розглядають 

номінацію як процес утворення мовних одиниць, яким властива номінативна 

функція, тобто вони слугують для називання й розчленування фрагментів 

дійсності та формування відповідних понять про них у формі слів, поєднань 

слів, фразеологізмів та речень [324, с. 336]. Зокрема О. О. Селіванова вважає, 
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що семантика номінативної одиниці пов’язана із концептуальною 

структурою, що є одиницею свідомості та об’єднує вербальну й невербальну 

інформації [185, с. 153]. Підхід О. О. Тараненка до розуміння номінації 

базується на розумінні номінації як процесу творення і надання назв (та 

інших мовних позначень) пізнаним і вичленуваним фрагментам дійсності, 

тобто встановлення відношень між певною мовною одиницею та відповідним 

предметом [204, с. 385].  

Схильність людини до ефективізації номінаційних процесів знайшла 

відбиття в практиці використання вже існуючої назви на позначення нового 

об’єкта з удаванням до мінімальних модифікацій словесного коду. Тому 

важливим для розуміння системи різновидів номінації стало розрізнення 

первинної, вторинної та повторної номінації.  

Номінативна одиниця як основоположний термін тлумачиться 

переважно як «вербалізований результат номінативної діяльності носіїв 

певної мови, який ґрунтується на встановленні асоціативних зв’язків між 

мовним знаком і поняттям, що є образом певних схожих об’єктів 

дійсності [74, с. 96]. Опираючись на визначення номінативної одиниці, 

первинна номінація за своєю сутністю – це надання імен предметам, явищам, 

об’єктам довкілля, які ще не мають свого мовного позначення [56, с. 137]. 

Зауважимо, що В. Г. Гак у своїх дослідженнях описує первинну номінацію як 

«базовий номінант», «опорна номінація» – тобто лексична одиниця у своїй 

первинній функції [49, с.243]. На думку вчених, цьому мовному знакові 

властиві одинична референція та нейтральна конотація [48, с. 243], тобто 

первинна номінація належить до класу «нейтрально загальновживаного 

слова» [137, с.22]. Т. В. Матвєєва також додає, що первинній номінації 

властиво бути ідентифікатором стосовно усіх найменувань денотату в 

ланцюжку, оскільки найбільш точно й безпосередньо позначає 

предмет [137, с.22]. 

У працях лінгвістів поширений термін «повторної номінації», сутність 

якої полягає в наявності кількох номінантів одного постійного денотату. 
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Повторну номінацію визначають як «найменування раніше позначеного в 

певному контексті денотата: особи, дії, предмета, якості [49, с. 287]»; «спосіб 

іменування з використанням інших/нових фонетичних оболонок слів для 

називання одного референта [57, с. 219]. 

Повторна номінація, як правило, не виконує ідентифікаційної функції, 

оскільки номінант вже був «первинно» названий. Г. А. Уфімцева вважає, що 

це створює умови для варіювання повторних номінацій та вираження за 

їхньою допомогою різних експресивних відтінків [213, с. 228–229], наслідком 

якої постає явище «гетерономінативності» [13, с. 307].  

У процесі номінування матеріальне втілення наших знань про світ 

виражається у словах, які потенційно мають здатність передавати не одне, а 

декілька значень [197, с. 5]. Тяжіння мовця до експресивності та мовленнєвої 

економії спричиняє появу нових найменувань предмета – вторинних 

номінацій [82, с. 50].  

У сфері дослідження питань номінації та вторинної номінації зокрема 

лінгвісти й досі послуговуються різними термінами на позначення цих 

феноменів. Аналіз англомовних та німецькомовних лексикографічних 

джерел виявив, що тлумачні словники не послуговуються терміном 

«вторинний – secondary», але використовують термін “figurative”: «схожий 

за асоціацією; вжитий у переносному значенні; метафоричний» [335]. 

Оксфордський довідник лінгвістичних термінів тлумачить “figurative” як 

«подовження первинного, буквального значення» [336]. Подекуди він взагалі 

не розглядається лінгвістами [247]. 

У вітчизняних лінгвістичних розвідках поширене таке трактування 

«вторинної номінації»: надання об’єктові ще однієї назви з іншою 

вмотивованістю та спеціальною метою (метонімічна або метафорична 

номінація, перифрази та ін.) або як трансформація попередньої назви 

об’єкта [204, с. 386]. 

У процесі еволюції дослідження феномену вторинної номінації 

сформувалося кілька підходів. Перший, ономасіологічний, підхід набув 
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значного поширення через колективну роботу В. Г. Гака, 

Г. В. Колшанського, О. С. Кубрякової, Г. А. Уфімцевої та ін. Учені 

розмежовують особливості процесу номінації та її аспектів, при цьому 

диференціюють поняття «первинної/вторинної номінації». Л. М. Приблуда 

слушно зауважує, що неоднозначність уживаних термінів глосарію теорії 

номінації ономасіологами та їх погляди на причини вторинного 

найменування не дають вичерпного розуміння досліджуваного 

явища [174, с. 25]. 

У працях К. С. Азнаурової та Г. А. Уфімцевої активізувався інший 

погляд на явище вторинної номінації: учені акцентували не на об’єкті 

позамовної дійсності, а власне на мовній одиниці та вмотивованості її 

утворення [56, с. 137 – 138]. Цей підхід надалі розвивається 

О. А. Габінською, яка розмежовує первинну та вторинну номінації за 

функційністю: перша належить до явищ ономасіологічного порядку, тоді як 

друга постає лексичним явищем, демонструючи семантичну гнучкість 

мовних одиниць [45, с. 62]. 

Розвиток когнітивної лінгвістики сформував третій підхід до питання 

вторинної номінації, адже когнітивісти за точку відліку обрали мовну 

одиницю та характер її номінативної ролі (первинний немотивований/ 

вторинний мотивований) [55]. В. М. Телія описала процес утворення 

вторинної номінації, розрізняючи номінацію за моделями «старий номінат – 

старий, але інший номінант» і «новий номінат – старий номінант». Основна 

відмінність між цими процесами полягає в прагматиці: у першому випадку – 

це бажання мовця оновити експресивні можливості слів, у другому – це 

необхідність найменування нових реалій та понять [325]. 

Прибічники когнітивного підходу вважають, що вторинна номінація не 

стільки позначає об’єкт (як первинна), скільки концептуалізує його, 

виділяючи окремі ознаки та формуючи уявлення про нього [107, с. 186]. У 

результаті, чим більшою кількістю ознак та аспектів володітиме об’єкт, тим 
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більшим буде асоціативний ланцюжок та ряд вторинних назв для його 

позначення. 

Дослідники також припускають, що процесові вторинного іменування 

властиві як об’єктивність, так і суб’єктивність. Як зауважує дослідниця 

О. А. Скидченко, окрім буквального мотиву позначити об’єкт, номінатор 

також може покеровуватися бажанням закріпити конкретну ознаку об’єкта в 

когніції реципієнта [192, с. 19]. 

Спосіб номінації залежить від цілої низки чинників, серед яких арсенал 

мовних засобів та типів знань, умови комунікації, комунікативні наміри та 

цілі. З огляду на це когнітивісти приділяють значну увагу до вивчення 

метафори як основоположного процесу осмислення та репрезентації одних 

смислів на основі інших [282, с. 381] чи метонімії – стійкій асоціації уявлень 

на основі ідеї про суміжність понять [134, с. 27]. 

Вторинна номінація – комплексне лінгвістичне явище, яке слугує 

засобом концептуалізації дійсності шляхом використанням уже існуючого 

мовного матеріалу у новому амплуа. Природа вторинної номінації 

характеризує її не лише як результат суспільного досвіду людини, але й як 

витвір мовного досвіду. Асоціативне переосмислення мовної дійсності, 

властиве акту творення вторинної номінації, наділяє його продукт 

потенціалом прагматизму, що є важливим для реалізації комунікативного 

впливу. 

 

1.3. Основні засоби творення вторинних найменувань 

 

1.3.1. Метафора в інструментарії вторинної номінації.  

Стрімкість світового прогресу в різних галузях породжує «номінативний 

вакуум» та вимагає постійного поповнення лексичного інструментарію. 

Оскільки мовній когніції властива тенденція до максимального збереження 

послідовності в розвитку словника, прагнення позначити нові поняття 

відомими мовними знаками, без порушення номінаційного і 
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термінологічного зв’язку поколінь [69, с. 156], це надає особливого статусу 

паттерну семантичної деривації через утворення вторинних номінацій. 

Поняття «метафори» належить до найдавніших понять філологічних та 

літературних студій, а метафоричне перенесення вважається способом 

людського мислення, омовлення набутого досвіду, та, зрештою, 

продуктивним типом семантичної деривації. 

У широкому розумінні метафора – це художній засіб, що полягає в 

переносному вживанні слова або виразу на основі аналогії, схожості або 

порівняння, а також слово або вираз, ужиті в такий спосіб [321; 322, с. 687]. 

Давньогрецький учений Аристотель ще у IV столітті до н.е. запропонував 

тлумачення метафори, розуміючи її як перенесення слова зі зміною значення 

або з роду на вид, або з виду на вид, або за аналогією [6]. Сутність метафори 

філософ убачав у переосмисленні значення слова на основі подібності. На 

його думку, метафора відіграє роль у створенні індивідуально–художнього 

образу світу в художньому мовленні, розкриваючи індивідуальність мовця. 

Аристотелівське бачення й досі приймається вченими за класичне розуміння 

метафори, яке дало початок різним спробам пояснити це явище. 

Проблема філософського пояснення метафори розкривається в роботах 

Х. Ортеги-і-Гассета, П. Рікера, О. Лосєва, М. Хайдеггера та ін. Так, Ф. Ніцше 

у своїх роботах також звертався до метафори, пояснюючи за її допомогою 

прагнення людей до пізнання навколишніх об’єктів. Він наголошував, що 

метафора характеризує речі, але не є їх справжньою сутністю [304, с. 3]. 

Х. Ортега-і-Гассет надавав метафорі важливого значення, називаючи її 

знаряддям мислення, засобом доступності об’єкта реальності для пізнання 

людиною та передачі думки про нього іншим людям [153]. М. Хайдеггер 

убачав у метафорі певну символічну мову, яка виражає буття людини завдяки 

віддзеркаленню дійсності (метафора дзеркала) чи через сновидіння 

(метафора сновидінь) [За Meservy, 285]. 

Метафора, як зазначає Т. С. Пемпусь, тлумачилась філософами 

переважно як важлива форма проникнення у внутрішню природу та суть 
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речей; форма відображення структури осмислення, людського досвіду, 

символічно втіленого в метафорі [159, с. 73]. 

У мовознавчих студіях з питань метафори можна виокремити декілька 

напрямів. Саме філологи запропонували термінологічно розділити метафору 

на лінгвальну та художню (стилістичну). Мовна метафора не має автора, є 

системною та виконує комунікативну функцію, тоді як стилістична метафора 

не може бути відірвана від свого текстового оточення, без якого втрачається 

її семантика [193, с 35–37], що визначає специфічні підходи до її вивчення. 

О. О. Тараненко визначає метафору як «семантичний процес, під час 

якого форму мовної одиниці або оформлення мовної категорії переносять з 

одного референта на інший на підставі подібності під час відображення її в 

свідомості того, хто говорить» [202, с. 76]. На переконання дослідника, в 

основі метафори лежить приховане порівняння, причому виникнення 

асоціацій може бути як на основі реальної схожості референтів, так і 

вмотивованої мовцем, з певною метою у значенні. 

В. М. Вовк витлумачує метафору з погляду ономасіології як засіб 

вторинної номінації, який передбачає появу значення на підставі зіставлення 

двох предметів за загальною ознакою [42, с. 50]. 

Підкреслимо, що вчені залучають до пояснення метафори поняття 

«порівняння/зіставлення», при цьому вони  по-різному розуміють сам процес 

порівняння, як-от: поєднання об’єктів для спільного функціонування, 

вивчення об’єктів для виявлення схожості/відмінності [183, с. 60], процес 

проведення аналогії [142, с. 240]. 

О. О. Балабан апелює до метафори як полісемічного явища, завдяки 

якому з’являється вторинна номінація об’єкта. Науковець пропонує 

аналізувати лексичне значення метафори в межах «парадигматичних 

відношень вихідної та похідної одиниць» з акцентом на особливостях 

виявлення денотативних сем вихідного в похідному значенні [116, с. 83]. 

Н. Д. Арутюнова у розумінні метафори опирається на сам механізм 

метафоризації та пропонує розрізняти метафору номінативну (результат 
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калькування лексичної одиниці, а десигнат контекстуально зумовлений), 

образну (надає нові дескриптивні значення та семантичні відтінки), 

когнітивну (симбіоз денотатів із зміщенням предикатів) та генералізаційну 

(логічна деструкція десигната та, як результат, поява 

полісемії) [12, с. 358-367]. Наукові погляди філологині виникли в руслі 

когнітивного напрямку до вивчення лінгвістичних явищ. Когнітивісти, 

зокрема на відміну прихильників Н. Хомського та його ідей щодо 

генеративної лінгвістики, уважали мовні конструкти лінгвальним 

віддзеркаленням концептуальної організації, категоризації та обробки 

інформації когніцією людини [263, с. 2]. 

Основоположники теорії когнітивних метафор Дж. Лакофф та 

М. Джонсон трактували метафору через мапування – певний мисленнєвий та 

нейронний спосіб опрацювання інформації, який є частиною щоденного 

мисленнєвого процесу. Власне вербальні метафори тлумачилися ними як 

вербалізований результат метафоричного способу мислення, коли людина 

пояснює нове та незрозуміле вже знайомим їй поняттями [278].  

Теоретики когнітивної метафори ввели термін «домен» (domain), який 

розуміли як структури знань, що об’єднували тематично пов’язані 

знання [291, c. 123]. На думку Т. Клознера та В. Крофта, домени – це не слова 

самі по собі, а маніфестація конкретного конструкту знання, контексту його 

вживання та зв’язків з іншими конструктами [252, c. 12]. А. П. Мартинюк 

визначає домен як концептуальну структуру, яка слугує контекстом (фоном) 

для виділення (профілювання) концепту та постає одним із найзагальніших 

термінів у когнітивній лінгвістиці й дослідженні когнітивних 

метафор [320, с. 21-22]. Щойно один домен стає відомим, то він може стати 

ресурсним доменом для розуміння інших, новіших, доменів [283, c. 881-908.]. 

Для розуміння метафор одного домену за допомогою засобів іншого, на 

переконання Дж. Лакоффа та М. Тернера, мають існувати ресурсні домени 

базового характеру [279, с. 135]. Так, два домени, використані для утворення 

метафори, називаються вихідним доменом (чиї засоби використані для 
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вербалізації метафори) та цільовим доменом (чиї ідеї виражаються у 

лінгвістичній формі з вихідного домену) [259]. 

З. Кьовечеш уважає, що між вихідним та цільовим доменами 

встановлюється зв’язок у вигляді накладання ряду концептуальних елементів 

домену джерела (безпосередньо пов’язаним із практичним досвідом) на 

концептуальні елементи цільового домену (більш абстрактного та 

дифузного) [276, с. 20]. Таким чином людська свідомість структурує 

«розмиті» концепти (наприклад емоції) засобами більш конкретних 

концептів, які є результатом повсякденної практичної 

діяльності [278, с. 112; 208, с. 231]. 

Традиційно лінгвісти потрактовують метафору як перенесення за 

аналогією, в основі якого відмінності чи схожості між двома доменами або в 

межах одного домену. Ми приймаємо думку Д. Гірертса, що природа 

метафори полягає не в простому лінгвальному оформленні, але сягає глибоко 

вкорінених концептуальних явищ, які власне формують когнітивні процеси 

людини [262, с. 204]. 

Зазначимо, що в процесі утворення метафори в когніції людини 

виникають прості логічні наслідки. М. Грін цим терміном називає додаткові 

імпліцитні знання, які можуть розкритися у вербалізований метафорі [266]. 

Опираючись на твердження про імпліцитну інформацію, дослідники 

Д. Байтель, Р. Гіббс та П. Сандерс описали метафору як умотивоване явище: 

взаємозв’язок практичного досвіду із полісемантичним словом є 

умотивованим за рахунок концептуалізованого досвіду та когнітивних 

зв’язків між різними видами практичного досвіду [249]. 

На думку когнітивістів, метафорі властиві вибірковість «висвітлення» 

ознак – мовна метафора актуалізує лише ті ознаки осмислюваного явища та 

його домену, які є суттєвими для її розуміння (Дж. Лакофф), спрямованість – 

метафора утворюється на основі направленого перенесення ознак з вихідного 

та більш конкретного на абстрактний цільовий домен [265, с. 8], ієрархічність 

доменів – не всі домені можуть виконувати роль вихідного чи цільового 
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через відсутність об’єктів-відповідників у них [265, с. 9] та ієрархічність 

ознак – низка характеристик вихідного домену частіше залучається до 

мапування порівняно з іншими) [303, с. 1632]. 

Метафора постає значною частиною повсякденного життя людини, 

мисленнєвого процесу, виникаючи у результаті співвіднесеності об’єкта 

реальної дійсності та суб’єкта пізнання. Численні наукові розвідки вказують 

на те, що метафора утворюється внаслідок асоціацій між двома об’єктами на 

концептуальному рівні, які також підпорядковуються певним 

закономірностям – типу вмотивованості, направленості та ієрархічності 

ознак. 

Лінгвальний вимір явища метафори презентує її як засіб вторинної 

номінації, що дозволяє розкрити нові знання за допомогою вже наявних 

мовних засобів. Цінність метафори як повсякденного явища полягає в її 

здатності до експресивізації мовлення. 

1.3.2. Метонімія та синекдоха як різновиди вторинної 

номінації.  У контексті вивчення засобів формування змісту вторинних 

номінацій, заснованих на переусвідомленні вихідного значення лексеми, 

особливий інтерес викликає метонімія. Аналіз теоретичних напрацювань 

демонструє, що метонімія часто перенесена на другий план у дослідженнях 

метафори, супроводжуючи чи відтіняючи її. О. С. Кубрякова слушно 

зауважила, що в захопленні метафорою та її можливостями, метонімія була 

відсунута на задній план [242, с. 89]. 

Тривалий час метонімія розглядалася лінгвістами лише як важливий 

тип фігури мови, часто явище метонімії співвідносили з метафорою або 

взагалі розглядали як різновид останньої [235, с. 212]. Власне сам термін 

«метонімія» був запозичений у другій половині 19 ст. з класичної риторики з 

метою позначення одного з видів змін значення слова. 

Античний період історії філософської думки демонструє 

субституційний підхід до потрактування виражальних засобів мови, 

заснований Аристотелем. Давньогрецький філософ значну увагу зосередив на 
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метафорі, а метонімію розглядав як різновид метафоричного перенесення, не 

надаючи йому особливої значущості в експресивізації мовлення [6, с. 103].  

Поряд із аристотелівською теорією субституції набув розвитку 

компаративістський підхід, розроблюваний Квінтиліаном, Цицероном та 

Феофастом. Вони розглядали метонімію як явище, відмінне від 

метафори [4, с. 237], акцентуючи на особливостях процесу зіставлення 

предметів за суміжністю споріднених предметів чи назв, на відміну від 

метафоричного переносу за ознакою, на класифікаціях метонімії та її 

функційних особливостях [4, с. 237]. 

Філософи Квінтиліан, Цицерон, Деметрій визначали метонімію як 

риторичну прикрасу висловів, що увиразнює мовлення завдяки навмисному 

відхиленню від звичайного використання 

слова [218, с. 239; 4, с. 237, 277; 51, с. 454]. Діонісій відводив метонімії лише 

функцію поетизації та пафосності [4, с. 241]. 

Уперше детальну класифікацію розробив М. В. Ломоносов. Він 

визначив типи метонімічного перенесення, які дали поштовх різним векторам 

учення про це явище [127, с. 247–248]. 

Огляд релевантних джерел демонструє, що проблема вивчення 

метонімічних явищ тривалий час поставала у світлі термінологічних розвідок 

через переконання філологів у її спорідненості з метафорою. Переміщення 

дослідницьких акцентів стали причиною появи робіт, предметом яких стали  

різні аспекти метонімії, як–то: полісемантичність та виражальний потенціал 

(Н. Д. Арутюнова [10], М. М. Кожина [106], О. О. Тараненко [202], 

В. М. Телія [206], М. М. Шанський [227], Д. М. Шмельов [236]), 

взаємозв’язок з метафорою та синекдохою (О. О. Тараненко [202]), 

класифікація типів метонімічного перенесення (Л. П. Єфремов [71], 

О. В. Раєвська [179; 180]), продуктивність та регулярність різних моделей 

(Д. М. Шмельов [197]), лінгвокультурні ознаки (Р. Якобсон), лексичне 

наповнення (О. С. Кубрякова [120]), граматичний аналіз (О. К. Біріх [27]), 

продуктивний засіб поетичного мовлення (Є. Ярцева [245]) тощо. 
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А. Г. Удинська слушно зазначає, що явище метонімії не можна 

сприймати як щось однорідне. Окрім тропеїчного засобу, це ще й однин із 

шляхів історичного розвитку значення слова. Варто зважити на той факт, що 

навіть сам термін «метонімія» застосовується в метонімічному значенні за 

моделлю перенесення «процес → результат» [2010, с. 5]: увесь процес від 

встановлення концептуального зв’язку між двома предметами до утворення 

мовного вияву називається іменем результату цього процесу – метонімія. 

Огляд філологічних напрацювань виявив, що в сучасній філологічній 

традиції викристалізувалося чотири підходи до розуміння метонімічного 

перенесення: психологічний, лексико-семантичний, семантико-синтаксичний 

та когнітивний. 

До прибічників психологічного підходу належать А. Анрі [270], 

О. Я. Бадєєва [15], Ш. Баллі [17], Р. Дірвена [256], І. П. Лисаков [128], 

О. Л. Новіков [149], Г. Пауля [158], О. О. Потебня [170], М. Тот [307], 

С. Ульман [309]. Основну суть ідеї метонімії як психологічного явища свого 

часу виклав О. О. Потебня, пов’язавши семантичні зміни найменувань з 

формально-логічними відношеннями між поняттями в реальній дійсності. 

Центральними поняттями своєї теорії вчений визначав «образ», через який 

людина переходить до знання предмета, та «думку», що формує поняття на 

основі чуттєвих образів предмета [168; 170]. 

Услід за О. О. Потебнею, І. П. Лисаков підкреслював, що закон 

асоціації суміжності пов’язаний із просторовим сприйняттям предметів, тоді 

як закон послідовності – з часовим. Учений наголошував на 

фундаментальності цих типів асоціації для різних лінгвістичних типів 

метонімії, а також на необхідності метонімії як фону для повноцінного 

розуміння образів описуваних предметів [128, с. 268]. 

На противагу позиції О. О. Потебні Ш. Баллі суттєвіше обґрунтовував 

метонімічні утворення психологією людини, вважаючи причиною 

виникнення цих образів саме специфіку людського розуму та нездатність до 

абсолютної абстракції [17, с. 221 – 222]. Г. Пауль основною причиною 
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розвитку метонімічних значень зазначав нестійкість індивідуальної психіки 

та слововживання [158, с. 93 – 121]. 

Дослідник С. Ульман виокремив два типи асоціацій, на основі яких 

утворюється метонімія: асоціація між смислами та асоціація між 

іменами [309, с. 220]. Думка вченого А. Анрі базується на його переконанні, 

що метонімія передбачає не логічне розуміння та розгортання, а саме 

психологічне розуміння та психологічне розгортання, основною операцією 

яких є фокусування [270, с. 22 – 23]. 

Цікаві спостереження виклав О. Л. Новіков, пояснюючи метонімію як 

наслідок упливу психологічних особливостей людини в межах творчого 

процесу. На переконання лінгвіста, метонімія постає результатом 

особливостей асоціативного творчого мислення її творця та певним 

емоційним відображенням позначуваного предмета в його 

психіці [149, с. 99]. 

На думку В. В. Зайцевої, психологічний підхід не відображає повною 

мірою особливості явища метонімії, адже зосереджується на логічних 

відношеннях між поняттями суміжних об’єктів та психологічних асоціацій за 

суміжністю [85]. 

У розвитку лексико-семантичного підходу типовим є погляд на 

метонімію через призму семного  складу слів, які вживаються для 

метонімічного перенесення. Так, В. Г. Гак [47] та М. В. Нікітін [148] говорять 

про перерозподіл сем вихідного слова. Теорія перерозподілу торкається 

утворення нової архісеми в процесі перенесення, що відображає ознаки цілих 

класів об’єктів. В. І. Харцієв у межах цього підходу розглядає метонімію як 

семантичне звуження, підкреслюючи, що метонімічне перенесення має 

спільну ознаку переходу думки від більш конкретного значення до 

дифузного значення [144, с. 165]. 

Опрацювавши наукові доробки послідовників лексико–семантичного 

підходу, ми погоджуємося із Л. М. Приблудою стосовно недостатньої 
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вичерпності трактування явища метонімії через недосконалість критеріїв 

визначення кількості компонентів у семантичній структурі [174, с. 34]. 

Переважна більшість науковців схиляється до думки, що метонімія має 

розглядатися з погляду загального процесу мовлення, а їх напрацювання в 

цьому руслі зрештою оформилися в окремий семантико–синтаксичний 

підхід. Основоположником цього підходу вважають Р. Якобсона, який 

співвідніс метафору з парадигматичною віссю структури (встановлення 

зв’язків за схожістю), а метонімію з її синтагматичною віссю (встановлення 

зв’язків за суміжністю) [243, с. 126]. Зливаючись із синтагматичною віссю 

мови, метонімія, відповідно до теорії Р. Якобсона, виходить за межі тексту й 

слугує джерелом широкої гами узагальнень загальносеміотичного 

порядку [243, c. 126]. 

Д. М. Шмельов також розглядав метонімію з погляду синтактики 

речення, зауваживши, що за незмінності лексеми, принцип будови метонімії 

(частина від цілого) впливає на синтаксичні зв’язки слів [236, с. 222]. 

Польський лінгвіст Є. Курилович також говорить про вплив метонімії на 

зміну синтаксичної функції лексеми в реченні, оскільки відбувається зміна 

ієрархії в синтаксичній структурі без формальної зміни синтаксичних 

складників [124, с. 447].  

О. О. Тараненко розглядав метонімію у співвідношенні з еліпсисом. 

Він визначив її як скорочення словосполучення у слово, додаючи, що 

метонімічне значення слова може дорівнювати значенню цілого 

словосполучення. Дослідник зазначив, що у випадку еліпсису відбувається 

формальна конденсація синтагми за рахунок фактичної незмінності змісту, 

тоді як за метонімії, навпаки, – зміна (розширення або звуження) змісту за 

незмінності форми [202, с. 20]. 

Російський філолог Є. Л. Гінзбург, намагаючись нейтралізувати 

суперечності між лексичною та синтаксичною теоріями метонімії, 

запропонував модель системи, у якій метонімічне слово розглядається як 

образ синтаксичних відношень мови, що не належить до поверхневого рівня. 
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Автор зазначає, що «відношення слова, яке заміщує, і тих, які треба 

замістити при метонімічному перенесенні, реалізовані не прямо лексичними 

одиницями, а опосередковано – їхніми семантичними 

складниками» [52, с. 149]. 

Відзначимо також важливість роботи І. Д. Гажевої у руслі семантико-

синтаксичного підходу, у якій авторка ґрунтовно розглядає поняття метонімії 

та профілювання/перепрофілювання, тобто зсуву фокусу уваги з одного 

учасника ситуації на іншого під час перенесення [46, с. 151]. Ми 

погоджуємося з її думкою, що цей підхід висвітлює досить обмежену 

кількість аспектів такого поширеного явища як метонімія та вимагає 

подальших досліджень. 

Попередній огляд наукових досліджень продемонстрував, що метонімія 

тривалий час розглядалася як суто мовне явище, стилістичний інструмент, 

риторичний прийом. Із поширенням ідей когнітивної лінгвістики метонімія 

отримала суттєву переоцінку її ролі не лише в мові, але й пізнанні, мисленні, 

комунікації та культурі. 

Вивчення метонімії когнітивістами почалося зі знакової роботи 

Дж. Лакоффа та М. Джонсона, у якій автори розглядають метонімію як 

спосіб мислення за аналогією з концептуальною метафорою [278, с. 61–67.]. 

У дослідженнях прихильників когнітивного підходу метонімія тривалий не 

отримувала належної уваги. Наприклад, в “New Rhetoric” – в одній із 

основоположних праць Х. Перельмана та Л. Ольбрехта-Титека, присвячених 

вторинній номінації, зокрема метафорі, немає  жодної згадки про метонімію. 

Активізація вивчення когнітивного аспекту метонімії почалася лише 

наприкінці 20 ст. та презентована одноосібними та спільними доробками 

А. Барселони [248], Р. Дірвен [286], З. Кьовечеша [298], К.-

У. Пантера [288; 295], Л. Торнбург [288]. Хоча, на думку А. Барселони, 

метонімія від самого початку заслуговує на значну увагу, бо може бути 

набагато ближчою людському мисленню, на відміну від метафори [248, с. 4]. 
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Огляд праць зазначених авторів та їх послідовників продемонстрував, 

що метонімія й досі не отримала вичерпної дефініції. Так, найпоширенішим 

вважається трактування Г. Раддена та З. Кьовечеша: метонімія – це операція 

в межах одного когнітивного домену, за якої «вихідне» значення встановлює 

зв’язок із «цільовим» значенням [298, с. 23]. Таке розуміння перегукується із 

думкою Дж. Лакоффа та М. Тернера, які вбачають у ній один із видів 

мапування [279]. 

Г. Нанберг розглядав метонімію радше як випадок «абстрагованого 

згадування» об’єкта, аніж «перенесення назви за суміжністю», тобто це 

ситуація, коли мовець говорить про предмет А та побіжно апелює до 

предмета Б [292, с. 160]. Пізніше вчений визначив метонімію як процес, за 

якого стає можливим вербалізувати характеристику одного об’єкта через 

назву іншого лише за умови значної функційної відповідності між 

ними [293, с. 346]. 

У спільному дослідженні К.-У. Пантер та Л. Торнбург детально 

розглядають метонімію як когнітивне явище та називають такі її ознаки: 

1) асоціативність: метонімія – асоціативні, або індексальні, відносини 

між компонентами значення в межах одного концептуального фрейму;  

2) полімодальність: метонімія не обмежується існуванням лише в мові 

та може трапитися в інших семіотичних системах, наприклад у візуальних 

мистецтвах;  

3) залучає лінгвістичні та концептуальні інструменти, внаслідок чого 

вихідне значення концептуально інтегрується в цільове значення;  

4) тісний зв’язок між вихідним та цільовим значенням за умов 

метонімічного перенесення;  

5) концептуальний зв’язок між вихідним та цільовим значенням не має 

бути ригористичним та мотивується досвідом людини;  

6) механізми утворення метонімії можуть різнитися залежно від мови, 

що апелює до попереднього твердження, оскільки досвід мовця, з-поміж 

іншого, також залежить від лінгвокультури [295, с. 279–280.]. 
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Б. Е. Реболлар звертається до явища метонімії в межах прагматики. На 

думку авторки, мовець, маючи намір зблизитися зі слухачем та актуалізувати 

можливе ставлення до певного предмета реальності, апелює до нього через 

метонімічне перенесення. Таким чином, він мінімізує процес декодування 

повідомлення слухачем та створює враження, що вони оперують однаковими 

категоріями [299, с. 196]. 

Останнім часом метонімія постає об’єктом досліджень комунікативної 

лінгвістики. Аналіз досліджень з вивчення вторинних номінацій   

продемонстрував, що її описують як: 

1) ефективний інструмент для утворення нового імені. Так, коли 

мовець не знає чи не бажає розкривати знання реального імені об’єкта, він 

може застосувати метонімію для адресації [274, c. 15]; 

2) швидкий спосіб утворення скорочених та містких назв об’єктів 

реальності, якщо їх первинна назва надто довга. У такому узусі метонімія 

часто проявляє свої властивості, коли прізвищем автора називають усі 

створені ним роботи [258]; 

3) засіб експлікації ставлення до реферованого об’єкта [299, с. 196]. 

Когнітивний підхід до метонімії дозволив не лише переосмислити 

здобутки традиційних концепцій її тлумачення, але й розширити розуміння 

механізмів її утворення, ролі у мисленнєвій та мовленнєвій 

діяльності [311, с. 146]. Як наслідок, метонімію розглядаємо як один із 

когнітивних механізмів, який дозволяє категоризувати та концептуалізувати 

отримані знання. Більше того, завдяки здатності апелювати від одного 

концептуального значення до іншого, метонімічне перенесення постає одним 

із способів утворення вторинних номінацій. 

У ракурсі нашого дослідження варто розрізняти поняття метонімії та 

синекдохи, оскільки остання також є способом формування вторинних назв. 

Огляд теоретичних джерел релевантного змісту показав, що певна частина 

вчених підтримує думку про категоричне розрізнення метонімії та 

синекдохи. Так, К. Сето наполягає на цьому, пояснюючи свою позицію 
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особливостями синекдохи поза співвідношенням «частина – ціле». На 

переконання вченого, метонімія ґрунтується на перенесенні за суміжністю, а 

синекдоха – за включеністю [302]. Деякі твердження на підтримку такої 

диференціації були викладені в роботах Б. Нерліх та Д. Д. Кларк, а також 

іракського лінгвіста С. М. Х. Аль-Кавваза [246]. Дослідники спробували 

поширити думку К. Сето та запропонували її пояснення з позицій семантики 

та партонімічних зв’язків. 

Зазначимо, що нині поширеною залишається думка стосовно 

синекдохи як різновиду метонімії. Так, Н. Ф. Резяпова зазначає, що 

переважна кількість метонімічних відношень можуть бути зведені до 

синекдохічних (частина замість цілого і ціле замість частини). Наприклад, це 

синекдохічні назви людини за частиною тіла, за предметом одягу чи за 

іншою специфічною ознакою [182, с. 33]. 

А. Г. Удинська переконана, що метонімія та синекдоха перебувають у 

родо-видових відношеннях, зумовлених взаємодією понять частини та 

цілого. На її переконання, суміжність постає основою для появи видів 

метонімії – каузальної, атрибутивної, просторової, темпоральної, кількісної, 

до яких зараховує і явище синекдохи [211, с. 287]. 

Аналіз численних теоретичних розвідок дозволив розглянути 

метонімію з різних позицій та підтвердити її статус як засобу утворення 

вторинних номінацій. На основі викладених поглядів ми визначаємо 

метонімічне перенесення як семантичний процес, у ході якого 

вербалізуються відношення суміжності між реферованими об’єктами. 

Завдяки прагматичному потенціалу та різноманітності видів, метонімія 

постає продуктивним засобом вторинної номінації. 

 

1.4. Дискурс у сучасних лінгвістичних студіях 

 

Швидкісне оновлення контенту інформаційних систем разом із 

становленням антропоцентризму в науці та переорієнтацією лінгвістики на 
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вивчення мовлення та комунікації спричинило нестачу термінологічних 

засобів досліджень. Соціальна реальність вимагала такої одиниці, яка була б 

ширша за речення та гнучкіша за текст [241, с. 32]. 

Засновником терміну «дискурс» вважається Е. Бенвеніст, який увів 

новий термін discours – «мова, властива мовцю». На його думку, дискурсом 

вважається функціонування мови в живому спілкуванні [26]. З. Харріс, 

вивчаючи надфразові єдності, також запропонував тлумачити дискурс як 

послідовність висловлювань, відрізки текстів, більших за речення [268, c. 8]. 

Різні аспекти дискурсології  висвітлено в працях таких зарубіжних 

учених як Н. Д. Арутюнова [11], А. Вежбицька [39], Х. Г. Віддоусон [312], 

Р. Водак [313], Т. ван Дейк [310], Т. Г. Добросклонська [67], 

О. С. Кубрякова [121], М. Л. Макаров [130], Я. Паркер [296], 

О. М. Приходько [175], Д. Таннен [301], Х. Трапп-Ломакс [308], 

Н. Ферклаф [257], Д. Шиффрін [301; 306]. Дискурс висвітлюється у роботах 

таких вітчизняних мовознавців, як: В. Б. Бурбело [36], Н. Л. Волкогон [43], 

Т. В. Воропай [44], Л. С. Піхтовнікової [163], Н. М. Пільгуй [162], 

Г. Г. Почепцова [171], А. М. Судді [199], І. С. Шевченко [232], 

Г. М. Яворської [240] та ін. 

Розробка феномена дискурсу значно вплинула на розвиток різних 

наукових напрямів у лінгвістичних студіях. Дискурс і до нині розглядається 

під багатьма кутами та потрактовується залежно від наукових зацікавлень 

автора. На переконання Д. Шиффрін, усі підходи до визначення дискурсу 

можна об’єднати у три групи: 1) дискурс як надфразове явище; 2) мова у 

мовленні; 3) функціонування мови в соціумі з урахуванням її 

екстралінгвістичних та оказіональних явищ [301, c. 156]. 

Огляд значної кількості робіт, з одного боку, наочно показує 

розмитість поняттєвих явищ дискурсу, а з іншого, засвідчує певні 

закономірності його розуміння. Так, переважна кількість учених Центральної 

Європи схильні до розуміння цього явища в межах тексту та мовних засобів. 

Дослідники Західної Європи ототожнюють дискурс із письмовими та усними 
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текстами [315, с. 51]. Дехто з філологів апелює до різних форм 

абстрагованості дискурсу, як-от Дж. Л. Лемке [280, c. 31], який говорить про 

дискурс як про текст, що реалізує певне абстрактне знання. 

Серед відомих спроб систематизації існуючих підходів до тлумачення 

дискурсу варто відзначити роботу Х. Траппа-Ломакса. Учений розглянув 

одну коротку комунікативну ситуацію з погляду представників різних 

лінгвістичних напрямків: структуралізму, функціоналізму, інтеракціонізму, 

прагматизму і зпропонував такі потрактування: 

1) дискурс – це лінгвістичні, когнітивні та соціальні процеси, під 

час яких учасниками взаємодії виражаються певні значення та 

інтерпретуються інтенції мовців; 

2) історично та культурно вкорінені умовності, які регулюють 

процеси взаємодії між людьми; 

3) конкретні події, у процесі яких реалізуються ці конвенції; 

4) результат кожної комунікативної взаємодії у вигляді усного 

тексту, письмового тексту чи записаного зі слів мовця [309]. 

Т. ван Дейк також спробував підсумувати актуальні уявлення про 

дискурс: 

1) комплексна комунікативна подія, яка може бути 

усною/письмовою, мати вербальні та невербальні складові; 

2) текст/розмова як письмовий або мовленнєвий вербальний 

продукт комунікативної дії; 

3) конкретна взаємодія, пов’язана з конкретними об’єктами в 

конкретних умовах та контексті; 

4) тип комунікації, пов’язаний з типами вербальної продукції; 

5) жанр (політичний, науковий, публіцистичний тощо); 

6) загальне уявлення про специфічний історичний період; 

7) соціальна спільнота або ціла культура [310]. 
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Одна зі спроб витлумачити дискурс через аналіз інших досліджень 

належить швейцарському лінгвісту П. Серіо. Учений диференціював такі 

сегменти терміну «дискурс»: 

1) еквівалент поняття «мовлення» (тобто будь-яке конкретне 

висловлювання); 

2) одиниця, яка за розмірами перевищує фразу;  

3) вплив висловлювання на реципієнта з урахуванням 

комунікативної ситуації;  

4) бесіда як основний тип висловлювання;  

5) мовлення з позицій мовця на противагу оповіданню, яке не 

враховує такої позиції;  

6) вживання мовних одиниць, їхня мовна актуалізацію;  

7) соціально або ідеологічно обмежений тип висловлювання, 

наприклад гендерний дискурс;  

8) теоретичний конструкт, призначений для досліджень умов 

продукування тексту [189, с. 26–27]. 

Варто зауважити, що сучасним лінгвістичним дослідженням переважно 

притаманне широке розуміння дискурсу, що пояснюємо поліморфною 

природою цього явища. Так, дискурс – це все, що говориться та пишеться; 

процес або результат комунікативної діяльності; синхронно здійснений 

процес породження тексту або його сприйняття; загалом явище 

процесуальне, діяльнісне [59, с. 52]. 

Цікавим видається тлумачення Р. Водак, у якому важлива роль 

відводиться регулятивним нормам: дискурс – це багаторівневе утворення 

вербально-невербального характеру, структуроване за явними та 

прихованими правилами, яке визначає та виражає певні дії, які зрештою 

формують культуру [314, с. 17]. 

О. І. Шейгал розуміє дискурс як форму реалізації тексту, систему 

комунікації, з властивим їй реальним та потенційним вимірами. Учена 

фактично вважає його процесом вербальної діяльності мовця 
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(монолог)/мовців (діалог), у якій наявний набір суб’єктивних, 

соціокультурних, стереотипних, прецедентних значень [233, с. 11]. 

Слушним також видається визначення Л. Р. Безуглої та 

І. О. Романченко: дискурс – це мисленнєво-комунікативна мовленнєва 

діяльність комунікантів у широкому (ситуативно-комунікативному, 

соціокультурному, когнітивно-психологічному) контексті, зафіксована 

текстом [20, с. 22-24]. 

Серед доробків, які вивчають природу тексту, вирізняється 

дослідження І. А. Бехти, в якому вчений комплексно підходить до 

тлумачення цього явища. Так, учений тлумачить текст з позицій його 

двоїстої природи: як лінгвістичного явища, так і мовленнєвого 

вияву [24, с. 16]. 

У ракурсі нашого дослідження актуальним вважаємо питання 

співвідношення тексту та дискурсу, яке належить до розряду широко 

обговорюваних ученими різних лінгвістичних студій. Аналіз теоретичних 

напрацювань продемонстрував, що на ранніх етапах розробки поняття 

дискурсу його активно ототожнювали з текстом. Із розвитком дискурсивного 

аналізу та прагмалінгвістики ці терміни почали диференціювати [75, с. 38]. 

А. М. Гуцол зауважує, що такий тісний зв’язок, вочевидь, можна пояснити 

усвідомленням схожості, але не тотожності названих явищ за їх 

нероздільного зв’язку [61, с. 14]. 

Слушною видається думка С. А. Попова, який переконаний у 

можливості диференціації поняття «тексту» за допомогою двох питань: 

1) текст розуміється як конкретний мовленнєвий продукт 

визначеної/невизначеної протяжності, як певна абстрактно-теоретична 

модель?; 2) текст розуміється як мовний компонент вербально-

комунікативної взаємодії чи як комунікативна структура з елементами 

невербальних засобів? [166, с. 49]. 

Текст і дискурс, за Дж. Кресс, пов’язані відношеннями реалізації: 

дискурс знаходить своє вираження у тексті, проявляючись через нього. Проте 
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ці відношення не можна вважати однозначними: будь-який текст може бути 

одночасним вираженням кількох дискурсів, оскільки, як правило, йому 

притаманні риси кількох різновидів дискурсу [277, с. 27]. 

За Н. Д. Арутюновою, текст та дискурс можна розрізнити, якщо текст 

тлумачити як мовну структуру, якій властиві цілісність і зв’язність, та яка 

слугує для продукування мовленнєвої діяльності (усної чи письмової), а 

дискурс – як «мовлення, занурене в життя» [11, с. 137]. На її думку, дискурс – 

це явище синхронічного характеру, яке досліджується у режимі поточного 

часу, у міру його появи та розвитку. Під час його аналізу варто брати до 

уваги всі соціальні, культурологічні та прагматичні чинники [10] 

А. Маркович, вивчаючи відмінності тексту та дискурсу, зазначала, що 

вони не є тотожними з огляду на притаманні лінгвістичні та 

екстралінгвістичні ознаки. До екстралінгвістичних належать характеристики, 

які зумовлюють породження тексту, супроводжують його функціювання та 

не пов’язані з його будовою безпосередньо. Учена також підкреслює, що 

значущими є особливості сфери застосування текстів, тип комунікативної 

ситуації, комунікативні завдання, реалізовані текстом, його функції тощо. До 

лінгвістичних ознак дослідниця відносить усі якості тексту, які 

безпосередньо відбивають його внутрішню, змістовну структуру та 

зовнішню, формальну організацію. Так, до числа основних диференційних 

ознак тексту належать інформативність, тематичність, зв’язність, цілісність, 

закінченість, окремість [132, с. 17]. 

Підсумовуючи викладене, схиляємося до думки Т. ван Дейка, що 

дискурс – не просто актуальна одиниця тексту, а потенційно ширший 

елемент соціокультурної взаємодії, характерними рисами якої виступають 

інтереси, цілі та стилі [63, с. 56]. Визначною особливістю дискурсу є його 

орієнтованість і на текст («зв’язний текст у сукупності із 

екстралінгвістичними факторами» [201, с. 42]), і на мовлення («занурене в 

життя» [11, с. 136]). Його визначення з позицій мовлення підкреслює 

динамічність та синхронність [29, с. 81]. 
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Отже, аналіз теоретичних праць допомагає зрозуміти специфіку 

дискурсу та тлумачити його як феномен вищого рівня у структурі 

комунікації, який визначає народження комунікації у вигляді текстів та 

співвідноситься з ними. За робоче визначення дискурсу у нашому 

дослідженні обираємо таке: дискурс – це одночасно й мовний продукт 

соціального середовища, який вербалізує суспільно важиві ідеї, та 

позамовний продукт соціуму, оскільки є результатом взаємодії його членів та 

слугує фактором впливу на комунікативну поведінку соціальної групи, у якій 

він з’явився. 

 

1.5. Особливості англомовного публіцистичного дискурсу 

 

Сучасне суспільство пронизано постійною комунікацією та розвитком 

обсягів інформації в геометричній прогресії. Свого часу дослідник 

М. Маклюен одним із перших заявив про явище «медіапростору», уважаючи 

його способом розширення можливостей людини із одночасним звуженням 

самого простору через високу доступність інформації у різних куточках 

планети [131, с. 301]. 

На сьогодні медіадискурсу присвячено чималу кількість наукових 

розвідок, у яких він розуміється як реальність, створена засобами масової 

комунікації [119, с. 15], або як функційно зумовлений тип дискурсу, 

сукупність процесів та продуктів мовленнєвої діяльності у сфері масової 

комунікації в усьому їх різноманітті та складності взаємодії [66, с. 47]. 

До складових частин медіадискурсу традиційно відносять пресу, радіо, 

телебачення та Інтернет, а також все, що пов’язано з 

комунікацією [131, с. 14]. До медіадискурсу також зараховують й 

екстралінгвальні чинники, як-то: інтенція автора, реципієнт, спосіб 

кодування та декодування інформації, соціально-історичний, політико-

ідеологічний контекст наукових напрацювань вирізняємо види 

медіадискурсу залежно від виконуваної комунікативної функції 
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(публіцистичний, рекламний та PR-дискурси) та каналу реалізації (теле-, 

радіо-, комп’ютерний дискурси) [234, с. 303]. 

Критико-аналітичний огляд релевантних досліджень показав, що 

багато вчених обирали публіцистичний дискурс предметом своїх студій 

(Т. Г. Добросклонська [66; 67], М. Р. Желтухіна [80; 81], Т. А. Коць [113], 

В. В. Красних [116], М. О. Мосейчук [145], Н. Ю. Новохачева [151], 

М. І. Пташник [178], Н. С. Сибірко [190]). 

Одним із тлумачень публіцистичного дискурсу є потрактування 

М. І. Пташник, яка досить стисло описує його як різновид інформаційно-

орієнтаційного інституційного дискурсу, що реалізується за допомогою 

засобів масової комунікації та передбачає свідому і явно виражену позицію 

автора [178, с. 4]. 

З огляду на комплексну природу публіцистичного дискурсу 

ґрунтовним видається тлумачення В. В. Красних: публіцистичний дискурс – 

вербалізована мовленнєво-мисленнєва діяльність, здійснювана в межах 

друкованого засобу масової інформації у двох планах вираження: власне 

лінгвістичному та лінгвокогнітивному, які реалізуються в основній формі 

організації та продукті цієї діяльності – тексті [116, с. 194]. 

Визначення Н. Ю. Новохачевої презентує природу публіцистичного 

дискурсу дещо глибше. Дослідниця визначає його як дистантну форму 

комунікативної діяльності інституційного та когнітивного характеру, 

основними учасниками якої є представники засобів масової інформації як 

соціального інституту та масова аудиторія. Авторка також наводить 

учасників процесу, до яких відносить видавничі компанії та 

телекомунікаційні ЗМІ, з одного боку, а з іншого – масову аудиторію 

споживачів опублікованої інформації [151, с. 11]. 

З огляду на особливості самого дискурсу та охоплення аудиторії –

реципієнта, публіцистичний дискурс у процесі передачі інформації набуває 

певних функцій, пов’язаних із впливом та формуванням суспільної 

думки [98]. З цих позицій слушною видається думка Ю. А. Мельника, що цей 
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вид дискурсу постає своєрідним барометром стану мови, який відображає та 

фіксує усі зміни, які відбуваються в ній [141, с. 3]. 

З перспектив публіцистичного дискурсу, слушним видається 

тлумачення тексту, наведене І. А. Бехтою: текст утворює одиницю 

спілкування, оскільки він спрямований на людей, а його семантика 

визначається інтеграцією номінативного та комунікативного компонентів. 

Лінгвіст також підкреслює, що інтерпретація семантики тексту не може 

обмежуватися аналізом фактуальної ситуації, але має срияти визначенню 

смислу тексту в процесі спілкування [25, с. 100]. 

У сучасних реаліях публіцистичний дискурс постає середовищем для 

формування, популяризації, соціалізації та фіксації лінгвістичних інновацій. 

Саме його лінгвістична динамічність та відносна незалежність, на наше 

переконання, слугують основою для реалізації комунікативних стратегій – 

інформування чи впливу. 

З огляду на особливості публіцистичного дискурсу М. Р. Желтухіна 

основними функціями публіцистичного дискурсу називає пізнавальну, 

інформативну та регулятивну [81, с. 191]. Інші вчені до цього переліку 

додають інтегративну, культурну та гедоністичну функції [143, с. 42], що, на 

нашу думку, хоч і є суттєвим елементом функційного навантаження 

публіцистики, але не її домінантою. 

З огляду на предмет нашого дослідження особливу зацікавленість 

викликає саме потенціал дискурсу, окреслений М. Р. Желтухіною. Якщо 

функція інформування говорить сама за себе, то регулятивна, на переконання 

дослідниці, передбачає організацію й регулювання процесів та контроль над 

суспільною думкою [80, с. 191].  

Вивчення функційних особливостей публіцистичного дискурсу 

дозволило з’ясувати, що вплив вважається різновидом регулятивної функції 

та реалізується, наприклад, прямою чи прихованою агітацією до обрання 

певної політичної сили, суспільних та особистих цінностей [143, с. 44]. 
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Одночасно з реалізацією персуазивності вчені говорять і про оцінність 

публіцистичного дискурсу, що є слушним: виносячи на розгляд 

громадськості певну інформацію та закликаючи аудиторію до усвідомлення її 

важливості, автор експліцитно чи імпліцитно пропонує певну оцінку та 

аргументи на її схвалення [81, с. 192]. 

Також регулятивну функцію пов’язують із аргументацією 

достовірності поданої інформації. На переконання І. Р. Гальперіна, у таких 

текстах найточніше проявляється ставлення автора до предмета мовлення, 

що пов’язано з їх призначенням – викликати бажану для автора 

реакцію [50, с. 54]. С. М. Єнікєєва слушно зазначає, що сутність регуляції, 

впливовості публіцистичного дискурсу виявляється в тому, що засоби 

масової інформації не просто повідомляють, але «підказують», як саме варто 

ставитися до предмета повідомлення, які висновки слід зробити та яких 

заходів варто вжити [75, с. 46]. 

В. А. Камєнєва та С. В. Кломієць зазначають, що тільки правильно 

структурований дискурс здатний впливати на отримувача повідомлення та 

вносити корективи в його сприйняття суспільних змін, та, зрештою, 

призвести до переоцінки різних суспільних процесів [98, с. 31]. 

Доречним, на нашу думку, є зауваження О. М. Мосейчук стосовно 

реципієнта публіцистичного дискурсу, адже це не присутній у ситуації 

мовленнєвого акту реальний індивід, а потенційна, невизначена кількість 

осіб. Авторка також слушно говорить про необхідність авторові 

публіцистичного повідомлення моделювати для себе образ 

«середньостатистичного» реципієнта для оформлення самого повідомлення 

таким чином, щоб найефективніше реалізувати інтенції [145, с. 175]. 

З огляду на зміст попереднього висловлювання, моделювання 

«середньостатистичного» реципієнта працює не лише на користь автору в 

плані вдалого оформлення створюваного тексту, але й формує суспільну 

думку за необхідним напрямком у свідомо визначеному адресатному 
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руслі [53, с. 45]. Зазначена комунікативна спрямованість публіцистичного 

дискурсу дозволяє говорити також про його прагматичну орієнтованість. 

На думку дослідника О. С. Гончара, типовими показниками 

прагматичної спрямованості публіцистичних текстів є лексичні маркери, 

серед яких вирізняються узуальні та оказіональні лексичні та фразеологічні 

одиниці. Останні постають уніфікованим інструментом реалізації 

експресивної та інформаційної функції, та саме вони апелюють до емоційної 

сфери читача [58]. С. Поворознюк додає до такого розуміння прагматики 

публіцистичного дискурсу ще й таку лінгвофілософську рису, як дуальність: 

в основі публіцистичного висловлювання лежить одночасне застосування 

позитивного й негативного модусів, критики і згоди [164, с. 124]. 

Думка вченого простежується в інших наукових студіях, як-то в 

дослідженні Е. А. Ісмаїлової: завдяки експресивній направленості, образній 

та емотивній оцінці, властивим публіцистичному дискурсу, раціоналізується 

певне висловлювання, при цьому здійснюється непомітний вплив на 

освіченого споживача та схиляння його у необхідну авторові 

сторону [94, с. 9]. Н. Третяк також акцентує на характерній для 

публіцистичного дискурсу експресивності, описуючи її як «особливу та 

зумисну виразність висловлювання, яка в певному сенсі переходить у статус 

стандарту» [209, с. 328 - 329]. 

Л. Мацько зазначає, що, зважаючи на прогресивні зміни у площині 

масової комунікації, публіцистичний дискурс почав набувати нових 

характеристик, як-то: 1) орієнтація на новизну; 2) динамізм та прицільна 

увага до актуальних подій; 3) декларативність та закличність; 4) оперування 

фактами; 5) доступність викладу інформації [138, с. 272]. Я. Б. Брухаль дещо 

поширює цей перелік, додаючи персоніфікованість, широке використання 

оцінної лексики зі значенням іронічного ставлення до дійсності, більша 

емоційність та образність, зростання рівня діалогічності та стилістичний 

динамізм [35, с. 24]. Зауважимо, що ознаки, виділені Я. Б. Брухаль, свідчать 
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про радикальні зміни в сучасній публіцистиці, оскільки усі вони 

орієнтуються на суб’єктивність та персоніфікованість. 

На переконання Т. А. Коць, до основних засобів і характеристик 

публіцистики належать, з-поміж іншого, стислість та логічність викладу; 

залучення мовних засобів із прозорою семантикою; вживання суспільно-

політичної термінології та мовних кліше; трансформація фразеологізмів. 

Мовознавець справедливо відзначає, що оцінність та модальність 

публіцистичних висловлювань адаптується до потреб часу, змін суспільно–

політичної ситуації та морально-етичних пріоритетів конкретного часу й 

суспільства. [113, с. 54].  

Узагальнивши проаналізовані наукові доробки, найсуттєвішими 

ознаками англомовного публіцистичного дискурсу визначаємо: 1) вплив на 

масову аудиторію; 2) актуальність висвітлюваних подій; 3) лаконічність, 

стисліть, ємність висловлювання; 4) креативність та мовна гра; 

5) персоніфікація адресанта; 6) експресивність мовлення; 6) аксіологічність; 

7) апеляція до емоційної сфери; 8) доступність викладу матеріалу; 

9) фактологічна база; 10) критичне осмислення висвітлюваної інформації. 

Необхідно підкреслити, що фактичним матеріалаом нашого 

дослідження став корпус фрагментів «якісної преси» (quality press) 

англомовного публіцистичного дискурсу. Така орієнтація зумовлена 

спостереженням, що автори текстів якісної преси не обмежуються 

констатацією фактів у різних сферах життя, але залучають критичне 

мислення до описуваних подій та аналітичний підхід [273; 297, с. 48]. 

Вивчення особливостей англомовної якісної преси продемонструвало 

відсутність однозначного розуміння цього явища. Лексикографічний аналіз 

лексеми «якісний» як україномовних [330], і в зарубіжних 

словниках [338; 339; 340] демонструє певну позитивну конотацію. 

Зауважимо, що традиційно до уваги береться опублікована інформація, яка 

має бути достовірною, актуальною та доступною. 



59 

 

О. В. Притков, авторитетно зауважує, обґрунтувавши свою думку 

аналізом низки публіцистичних видань, що якісна преса не є самостійним 

видом публіцистичного дискурсу, але характеристикою інших видів, як-то: 

ділового, суспільно-політичного, культурного, релігійного, дитячого 

тощо [177, с. 16]. Крім того, серед маси періодичних видань Велікобртанії та 

США виділяємо різновид «якісної» преси, елітарний статус якої мотивується 

низкою визначних факторів. 

Так, переважна кількість публіцистичних видань, які формують 

англомовний дискурс ЗМІ, різняться за цільовими параметрами, основною 

тематикою та призначені для різних соціальних груп читачів. Це дає підставу 

вважати, що вони можуть диференціюватися також за особливостями їх 

прагматичної адаптації, про що свідчить диверсифікованість і негомогенність 

англійськомовної публіцистики [190, с. 11].  

Н. С. Сибірко, аналізуючи якісну англійськомовну пресу, пропонує 

розглядати її з позицій комунікативної функційності. На переконання вченої, 

тексти «якісної преси» виконують інформативну, регуляційну, персуазивну 

та когнітивну функції [190, с. 11]. Саме ці властивості публіцистичного 

дискурсу допомагають поінформувати суспільство, поширити певні 

цінності [284, с. 4] та налагодити зв’язок між народом та владою стосовно 

актуальних питань [269, с. 279]. 

Додатковою ознакою «якості» також слугує слабка вираженість у таких 

виданнях гедоністичної функції, що позиціонує їх як «серйозні». Звісно, 

гедоністична функція також входить у функційне коло публіцистичного 

дискурсу, але її реалізація властива переважно розважальному типу 

текстів [271]. 

Таким чином, англомовний публіцистичний дискурс характеризуємо як 

комплексне комунікативне явище, якому властиві наявність комунікативної 

ситуації, акт творення публіцистичного повідомлення, учасники процесу та 

їх прагматичні цілі. Публіцистичний текст є одиницею спілкування у 

публіцистичному дискурсі. Функційний потенціал англомовного 
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публіцистичного дискурсу охоплює інформаційну, регулятивну, персуазивну 

та аксіологічну функції. Англомовній якісній пресі властиві такі визначальні 

риси, як критичність, демократичність, жанрова різноманітність, 

монологічність і діалогічність подання інформації, множина потенційних 

адресантів і необхідна ерудованість адресатів. 

 

1.6. Методологія та методи дослідження вторинної номінації 

невизначеної кількості в англомовному публіцистичному дискурсі 

 

Сучасний етап розвитку лінгвістичних студій зосереджується на 

«дослідженні природи мови у співвідношенні зі свідомістю її носіїв, 

соціумом, культурою, дійсністю, комунікацією, процесами пізнання світу». 

Лінгвометодологія, як частина загального поняття методології, відіграє 

значну роль у формуванні «інструментарію, основ, способів опису й аналізу 

мови та її явищ» [185, с. 12]. 

З позицій загальної філософії методологія (від гр. methodos – шлях 

дослідження і logos – слово, вчення) є способом пізнання й осмислення 

об’єктивної дійсності та процесів формування й упорядкування внутрішнього 

рефлексивного досвіду людини. На основі загальнофілософської методології 

викристалізовуються, відповідно, системи дослідницьких принципів та 

способів аналізу об’єктів окремих наукових галузей [185, с. 13]. 

У порівнянні із філософським потрактуванням терміна «методологія» 

як «системи принципів та способів організації й побудови теоретичної та 

практичної діяльності; вчення про цю систему» [325, с. 359] визначення 

мовознавців зводиться до розуміння її як «способу пізнання та осмислення 

об’єктивної дійсності та процесів формування й упорядкування внутрішнього 

рефлексивного досвіду людини» [185, с. 12]. 

Варто підкреслити, що на тлі домінувального погляду на методологію 

як застосування до процесу пізнання принципів світогляду [72, с. 8] деякі 
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вчені говорять також і про «креативну функцію методології», яка полягає в 

розробці нових дослідницьких підходів та засад [62, с. 126]. 

Методологію як сукупність певних процедур дослідження традиційно 

ототожнюють із поняттями методу та методики. М. П. Кочерган слушно 

зауважує, що метод «використовують у загальнонауковому філософському 

значенні, у спеціально науковому, тобто такому, яке стосується окремої 

галузі науки [...] і, врешті-решт, у значенні, яке збігається зі значенням 

терміна «методика» [114, с. 207]. 

Методисти й досі не дійшли одностайного висновку стосовно 

тотожності чи різного призначення методу й методики. Так, методику часто 

визначають як спосіб пошуку нового матеріалу чи як сукупність прийомів 

спостереження, експерименту та опису, тоді як метод – підхід до вивчення 

матеріалу, його систематизації та теоретичного осмислення [205, с. 119]. 

Водночас Н. Ф. Алефіренко розглядає метод як сукупність дослідницьких 

прийомів, методик та операцій, спрямованих на досягнення дослідницьких 

завдань відповідно до певної лінгвістичної теорії та принципів (методології) 

пізнання. Метод включає процедури дослідження – прийоми, які за певних 

дослідницьких умов також можуть отримувати статус методу [3, с. 143]. 

Поділяючи думку О. Б. Тарнопольського, ми трактуємо метод як спосіб 

організації пізнавальної й дослідницької діяльності науковця з метою 

вивчення явищ і закономірностей певного об’єкта науки (в широкому 

значенні); або як систему процедур вивчення об’єкта дослідження та/або 

перевірки отриманих результатів (у вузькому значенні) [205, с. 159]. 

У процесі виконання пропонованого дослідження було застосовано 

низку різноманітних загальнонаукових та лінгвістичних методів. 

Підкреслимо, що об’єктом нашого дослідження є вторинні номінації 

невизначеної кількості в англомовному публіцистичному дискурсі. 

Предметом вивчення постають лексико-семантичні, структурно-граматичні 

особливості вторинних номінацій кількісної індефінітності в англомовній 

публіцистиці, аналіз їх функційного потенціалу. Дослідження виконано в 
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кілька етапів, на кожному з яких було залучено лінгвістичні методи 

відповідно до мети та завдань роботи. 

Упродовж першого етапу було сформовано теоретичні засади 

дослідження. С. В. Каламбет слушно зауважує, що теоретичне дослідження є 

обов’язковою умовою ґрунтовного вивчення будь-якого явища. Сутністю 

теоретичної частини стали аналіз та синтез закономірностей стосовно об’єкта 

вивчення, що також сприяє виявленню нових недосліджених його аспектів. 

Мета встановлення теоретичних підвалин дослідження, підкреслює 

С. В. Каламбет, – якомога повніше узагальнити спостережувані явища, 

зв’язки між ними [95, с. 11]. На думку дослідника, теоретичне опрацювання 

аналітично розвиває визначену в науковій роботі гіпотезу та приводить до 

розробки теорії досліджуваної проблеми, а саме – до науково узагальненої 

системи знань у її межах. Окрім того, ця теорія повинна пояснювати й 

передбачати факт і явища, які стосуються досліджуваного питання [95, с. 11].  

На етапі теоретичного опрацювання досліджуваного об’єкта було 

проаналізовано релевантні теоретико-методологічні джерела за темою 

дисертаційної роботи, а також розглянуто різні підходи до тлумачення 

основних понять термінологічного апарату, зокрема, уточнено сутність таких 

понять, як «первинна номінація», «повторна номінація», «вторинна 

номінація», «метафора», «метонімія», «синекдоха», «дискурс», 

«публіцистичний дискурс», «англомовний публіцистичний дискурс», «якісна 

преса». 

Основними методами дослідження, застосованими на етапі 

теоретичного осмислення предмета дослідження були аналітичний та метод 

термінологічного аналізу. Результатом дослідницької роботи на першому 

етапі стали узагальнення стосовно розуміння явищ первинної номінації 

(узагальнення суспільного досвіду людини) та вторинної номінації (явище 

комплексної природи за рахунок зміни семантичного компонента 

внутрішньої форми мовної одиниці для переосмислення мовної дійсності). 
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З перспектив нашого дослідження, первинні номінації невизначеної 

кількості становлять ядро функційно-семантичного поля невизначеної 

кількості та репрезентовані лексемами типу many, much, few, little та їх 

найближчими субститутами. Визначено, що до опосередкованих номінацій 

невизначеної кількості належать лексичні одиниці з домінантними семами 

невизначено великої/малої кількості, як-то: quantity, mass, numbers, 

abundance, profusion тощо. 

У процесі аналітичного розроблення досліджуваної проблеми було 

встановлено, що явища метафори, метонімії й синекдохи як різновиду 

метонімії, зокрема, є базовими механізмами творення змісту вторинних 

найменувань за рахунок переусвідомлення первинного значення слова. З 

огляду на будову функційно-семантичного поля невизначеної кількості, шар 

вторинних номінацій невизначеної кількості наповнюється лексемами, які 

семантизують невизначену кількість у вторинній або третинній проєкції – 

унаслідок метафоричного чи метонімічного перенесення. Шар вторинних 

номінацій невизначеної кількості наповнюється 

метафоризованими/метонімізованими вербалізаторами на кшталт ocean, rain, 

avalanche, drop, crumb. 

На наступному етапі роботи передбачалося формування робочої бази 

вторинних номінацій невизначеної кількості (метафоричної, метонімічної та 

синекдохічної природи), здійснення добору фактичного матеріалу з 

фрагментів англомовного публіцистичного дискурсу, його систематизація та 

лексико-семантична класифікація. Відповідно до таких завдань було 

застосовано прийом суцільної вибірки для наповнення корпусу емпіричного 

матеріалу та описовий метод.  

Описовий метод є одним із найдавніших серед наукових підходів до 

вивчення лінгвістичних явищ. Він полягає в «планомірній інвентаризації 

одиниць мови й тлумачення особливостей їх будови й функціювання на 

відповідному етапі мовного розвитку» [114, с. 78]. Цей метод опирається на 

такі процедури, як упорядкування, систематизація, аналіз об’єктів опису та 
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подекуди зіставний опис мовних явищ у різних мовних системах. Утім 

описовий метод оминає найважливіші ознаки сутності мови та її 

функціювання, обмежуючись лише констатацією мовних фактів. 

У процесі вибірки матеріалу з джерельної бази англомовних 

публіцистичних видань послуговувалися методом словникових дефініцій та 

лексикографічним методом. Так, під час відбору матеріалу за лексичним 

критерієм виокремлювалися загальні та власні найменування, які містили у 

своєму значенні апеляцію до невизначено великої/малої кількості. 

Наприклад, у фрагменті публіцистичного тексту “The book, “Too Much and 

Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man,” has 

rocketed to the top of bestseller lists based on advance orders after a blizzard of 

publicity about how Mary Trump would provide an insider account of the family 

that shaped the man who became president.” (The Washington Post, Jul. 6, 2020) 

було виокремлено номінацію “blizzard”. Тлумачний словник дає таке 

визначення цієї лексемі: “1. a very heavy snowstorm with strong winds; 2. a 

large number of things that you do not like or which annoy you” [332]. З 

перспектив нашого дослідження особливу увагу привертає друге значення, 

яке актуалізує смисл невизначено великої кількості речей та визначає 

внесення наведеного прикладу до корпусу польового матеріалу. 

Потрібно наголосити, що інколи звернення до традиційних тлумачних 

словників не давали логічного пояснення застосуванню лексеми на 

позначення невизначеної кількості. Так, у випадку зі словом “dam” із 

фрагмента “Brexit vote ‘burst the dam’ of loyalty for lifelong Labour voters, says 

Green” (The Guardian, Jun. 7, 2017) інформації в лексикографічних джерелах 

типу Collins Dictionary [333] було не достатньо, щоб обґрунтувати залучення 

цієї лексеми саме для позначення невизначеної кількості. Натомість 

звернення до енциклопедичних джерел, зокрема Britannica, посприяло 

позиціонуванню аналізованого слова як однієї із вторинних номінацій 

невизначеної кількості [334]. 
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Системний аналіз дібраних вторинних номінацій із семантикою 

індефінітної кількості продемонстрував, що основою для інтерпретації 

досліджуваних одиниць та їх систематизації за семантичним критерієм є 

компонентний аналіз. 

Дослідниця К. Землякова розглядає компонентний аналіз як «аналіз 

ієрархічно впорядкованої структури значення» [За: Кочерган, 114, с. 86]. 

М. П. Кочерган, у свою чергу, компонентний аналіз розуміє як «систему 

прийомів лінгвістичного вивчення значень слів, суть якої полягає в 

розщепленні значення слова на складові компоненти, які називають семами, 

семантичними множниками і подекуди маркерами» [114, с. 325], так званими 

мінімальними складовими частинами інформації, яку несе одиниця мови. 

Для компонентного аналізу характерне розкладання значення мовної 

одиниці на її елементарні складові, що дає змогу визначити її семантичні 

множинники – компоненти. З перспективи нашого дослідження, цей метод 

релевантний як для встановлення семантичного змісту вторинних номінацій 

невизначеної кількості, так і для визначення їх функційного навантаження. 

Компонентний аналіз надав змогу системно презентувати семантичну 

структуру вторинних номінацій кількості, утілених метафорами, метоніміями 

та синекдохами; виявити, окрім денотату, їх конотації:  емоційний, оцінний 

та експресивний компоненти значень. 

За характером інформації, яка передається, та прагматичним статусом 

розрізняють семантичні множинники, які стосуються денотативного 

(предметно-логічного) значення лексеми та конотативного, що відображає 

прагматику акту комунікації. Зважаючи на той факт, що джерелом матеріалу 

дослідження обрано публіцистичні тексти, вважаємо, що врахування саме 

конотативної складової семантичної структури лексем на позначення 

вторинних номінацій кількості є важливим. Також, з огляду на специфіку 

семантичної структури лексем на позначення вторинних номінацій кількості, 

уважаємо за доцільне розрізняти узуальні та оказіональні, контексто-

обумовлені конотації. 
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На наше переконання, компонентний аналіз став дієвим методом 

виявлення усіх аспектів конотації вторинних номінацій невизначеної 

кількості, яких вони набувають у публіцистичних текстах, а саме: 

експресивного, оцінного, емоційного, стилістичного. 

Індефінітно-кількісні метафори та метонімії, утворені внаслідок 

переосмислення, здатні підкреслювати та підсилювати якості реферованого 

об’єкта, залежно від авторських інтенцій, наприклад: “Rights groups have 

rounded on David Cameron, saying his description of migrants in Calais as a 

“swarm of people” trying to reach Britain was 

dehumanising.” (The Guardian, Jul.30, 2015). Денотативне значення лексеми 

“swarm” – рій бджіл або інших комах; скупчення людей, які швидко 

рухаються [342]. Вторинним номінаціям невизначеної кількості властиво 

набувати емоційної, оцінної та стилістичної конотацій. У пропонованому 

фрагменті залучення цієї індефінітно-кількісної лексеми щодо емігрантів, які 

почали тікати до Європейських країн через численні воєнні конфлікти на 

Близькому Сході, набуває особливої виразності. Компонентний аналіз 

лексеми “swarm” з наведеного фрагменту демонструє негативну оцінку та 

емоційність мовця щодо значної кількості емігрантів, яких він метафорично 

охарактеризував «роєм людей». У незвичайному мовному оточенні утворена 

метафора “swarm” актуалізує значення невизначено великої кількості людей. 

Варто зауважити, що в процесі аналізу польового матеріалу поряд із 

компонентним аналізом було застосовано контекстний аналіз. На думку 

О. Крижко, сутність контекстного аналізу полягає в дослідженні частини 

через ціле: аналізована мовна одиниця розглядається в контекстному 

оточенні [117, с. 52]. 

Оскільки величина контексту залежить від природи походження 

одиниці аналізу, то у випадку досліджуваного об’єкта слід було вивчати 

речення, або навіть абзац публіцистичної статті. Розглянемо фрагмент із 

виявленою невизначено-кількісною метонімією “I would back, person for 

person, Labor’s frontbench versus the government benches every day of the 
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week” (The Guardian, Jun. 2, 2019). Словниковий аналіз спорідненої лексеми 

“frontbench” виявив, що вона метонімічно називає групу найважливіших 

члені британського Парламенту, які сидять на передніх лавах. Семантичний 

аналіз цієї лексеми виявив сему невизначеної кількості людей, що дозволило 

встановити її статус вторинної номінації невизначеної кількості 

метонімічного перенесення. Спорідненість лексеми “frontbench” та “bench” 

дозволили припустити, що остання також є індефінітно-кількісною 

метонімією. Словниковий аналіз лексеми “bench” показав, що основним 

значенням є «видовжене місце для сидіння двох людей» [331]. Виявленого 

денотативного значення не вистачило для належного обґрунтування статусу 

вторинної номінації невизначеної кількості метонімічного походження, хоча 

наявність вказівки на певну кількість людей у поєднанні з граматичною 

формою множини аналізованої лексеми дав змогу припустити наявність 

семантики невизначеної кількості в семантичній структурі лексеми. 

Відтак постала необхідність розглянути більш широкий фрагмент 

журналістського матеріалу: “I would back, person for person, Labor’s 

frontbench versus the government benches every day of the week,” Albanese said. 

“This team has the talent and the experience to both hold the Morrison 

government to account, but also to ensure that we develop an alternative program 

to take to the next election in March 2022. “It is a team where you have a number 

of people who have vast experience who have served in the cabinet before but a 

refresh with new talent coming in.” (The Guardian, Jun. 2, 2019). Співвіднесення 

мовцем лексем “frontbench” та “bench” зі словом “team”, яке також має сему 

невизначеної кількості, дозволило стверджувати, що “bench” також 

застосована у якості невизначено-кількісної метонімії на позначення 

невизначено великої кількості решти членів британського уряду, які мають 

порівняно менший вплив на відміну від тих, хто займає перші лави.  

На особливу увагу заслуговує етап інтерпретації, який включає 

прийоми зовнішньої і внутрішньої інтерпретації досліджуваних одиниць. 

Так, внутрішня інтерпретація передбачає класифікацію вторинних номінацій 



68 

 

невизначеної кількості за певними ознаками. Зовнішня інтерпретація сприяє 

розкриттю екстралінгвістичних чинників визначених нами конотацій, 

оскільки виявляє зв’язки мовної одиниці з позначеними реаліями, 

категоріями свідомості та мислення, сферою уживання, ситуацією, з мовними 

одиницями іншого рівня [319, с. 114]. 

Вивчення когнітивних характеристик вторинних номінацій 

невизначеної кількості передбачає дослідження механізмів об’єктивації ними 

концепту НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ. Оскільки невизначена кількість має 

реляційний характер, то механізми інтерпретації концептуального феномену 

невизначеної кільості потребують дослідження його образного шару. 

Застосування елементів концептуального аналізу доволило виявити та 

типологізувати когнітивні моделі інтерпретації концепту НЕВИЗНАЧЕНА 

КІЛЬКІСТЬ у межах базових мисленнєвих операцій метафоричного, 

метонімічного та синекдохічного перенесень.  

У результаті поєднання словникового, семантичного, контекстного та 

інших видів лінгвістичного аналізу вторинних номінацій невизначеної 

кількості було визначено такі лексико-семантичні види метафоричних 

перенесень: природні (антропоморфні, зооморфні, фітоморфні, ландшафтні 

(природний та антропогенний ландшафти), атмосферні явища, астрономічні 

об’єкти, фізичні явища та процеси; артефакти; соціальні явища; фантастичні 

явища (міфологія, література, кінофільми) кількісні метафори. З-поміж 

метонімічних перенесень виокремлено локальний, темпоральний, 

атрибутивний та казуальний типи перенесення. 

Визначення продуктивних моделей утворення вторинних номінацій 

невизначеної кількості потребувало залучення структурного аналізу 

досліджуваних одиниць. Власне, структурний аналіз полягає у вивченні 

мовних явищ на основі зв’язків та відношень між мовними елементами, а 

його метою постає «вивчення мови як цілісної функційної системи, елементи 

й частини якої співвіднесені й пов’язані чітко визначеними лінгвальними 

відношеннями» [117, с. 116]. 
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Застосування структурного методу дало змогу виокремити основні 

структурно-граматичні моделі досліджуваних одиниць метафоричної 

природи (5 типів) та метонімічної природи (4 типи). У процесі аналізу було 

встановлено, що трикомпонентна модель типу «метафоризований 

іменник+of+іменник» володіє найбільшою репрезентативністю внаслідок 

системної взаємодії граматичної форми, лексики та контексту, системи 

закономірностей та правил функціонування мовних засобів, що слугують для 

передання смислу висловлення. 

Наше дослідження фокусується на аналізі семантичної структури 

індефінітно-кількісних номінацій метафоричної/метонімічної природи, 

спрямованого на витлумачення їх значень і смислів. Крім того, 

об’єднувальним стрижнем методологічного апарату є тісна інтеграція 

структуралізму та функційності, що, відповідно, визначає поліпарадигмальну 

методику аналізу вторинних номінацій невизначеної кількості. 

Результати компонентного та структурного аналізів дали підстави для 

застосування стилістичного аналізу до вторинних номінацій та виявлення їх 

прагмастилістичних потенцій у текстах англомовного публіцистичного 

дискурсу. Опрацювання досліджуваних одиниць з погляду їх стилістичної 

природи дозволило виявити широкий спектр функціювання метафоричних та 

метонімічних квантитативів у публіцистичних текстах. 

Завдяки застосуванню інтерпретаційного, лінгвостилістичного та 

прагматичного методів було встановлено функції досліджуваних одиниць у 

публіцистичному дискурсі. Зокрема виявлено першорядні функції 

(експресивність, аксіологічність, персуазивність) та другорядні функції 

(номінативна, оцінна, атрактивна, евфемістична, естетична, описова, 

візуалізаційна, реалізації очікування та когнітивна). 

Узагальнюючи викладене, вважаємо, що виконання поставлених у 

пропонованому дослідженні завдань сприятиме глибшому розумінню 

функціювання вторинних номінацій невизначеної кількості в англомовному 

публіцистичному дискурсі та мовотворчості його авторів зокрема. 
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Завдяки поетапності дослідження фактичного матеріалу та залученню 

комплексу наукових методів загального й спеціального характеру було 

сформовано методологічне підґрунтя для визначення основних термінів та 

понять дослідження, виконання лексико-семантичного та структурно-

граматичного аналізу вторинних номінацій невизначеної кількості в 

англомовному публіцистичному дискурсі. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Кількість є однією із базових категорій реальної дійсності, яка 

ґрунтується на об’єктивних властивостях предметів. Історія філософської 

думки про кількість свідчить, що від самого початку її розглядали як 

самостійну категорію та характеризували у зв’язку з поняттями 

дискретності/недискретності, означеності/неозначеності, повторення, якості, 

однорідності, предметності. Мовна категорія кількості є результатом 

лінгвального відображення набутих знань про кількісні характеристики 

предметів дійсності, а її структура описується лінгвістами як лексико–

семантичне поле із поширеною організацією. 

Оскільки в процесі пізнання трапляються випадки, коли можливість 

зробити числовий підрахунок/вимірювання відсутня, це стало причиною 

формування ряду поняттєвих субкатегорій точної, приблизної та 

невизначеної кількості. Акумулюючи інформацію про кількісну «розмитість» 

об’єктів та феноменів матеріального світу, субкатегорія невизначеної 

кількості є одним із виявів категорії кількості. 

Невизначена кількість у мові відображена як функційно-семантичне 

поле та поділяється на мікрополя множинності й оцінки невизначеної 

кількості, із власними центральними та периферійними зонами. Мікрополе 

множинності наповнюється екстеріоризаторами «неодиничності», 

«недетермінованої числом», а мікрополе оцінки невизначеної кількості 
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реалізовано відповідно вербалізаторами мікрополя невизначено великої 

кількості та невизначено малої кількості. 

У світлі номінативного аналізу конституенти поля невизначеної 

кількості диференціюються на засоби прямої, вторинної та опосередкованої 

номінації. Завдяки асоціативно-образному переосмисленню мовної дійсності 

людська свідомість часто виходить за межі терміносистеми, вдаючись до 

опосередкованих назв невизначеної кількості, унаслідок чого корпус 

вербалізаторів невизначено великої/малої кількості постійно поповнюється 

вторинними номінаціями індефінітної кількості. 

Мовна номінація – це процес іменування, що полягає в лінгвальному 

відображення фактів позамовного середовища. Розрізняють первинну, 

повторну та вторинну номінації. Первинну номінацію розуміємо як базовий 

номінант, якому властива одинична референція та нейтральна конотація. 

Вона узагальнює суспільний досвід і безпосередньо реалізує пряму функцію 

називання. 

Сутність повторної номінації полягає в іменуванні предмета, який вже 

має назву, та передбачає повтор лексичних одиниць з метою 

урізноманітнення назв того самого об’єкта залежно від контексту. Вторинна 

номінація розуміється як засіб концептуалізації дійсності шляхом 

використанням уже існуючого мовного матеріалу в новому значенні. 

Природа вторинної номінації характеризує її не лише як результат 

суспільного досвіду людини, але й як результат мовного досвіду. 

Метафора є одним із характерних патернів мисленнєвого процесу 

людини та виникає в результаті співвіднесеності між об’єктами двох різних 

концептуальних доменів унаслідок асоціацій між ними. У контексті 

вторинних номінацій метафора є продуктивним механізмом їх утворення. 

Метонімія також розглядається як механізм людського мислення, який 

опирається на перенесення за суміжністю в межах одного концептуального 

домену. Синекдоха є різновидом метонімії та утворюється в результаті 

взаємодії понять частини та цілого. 
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Дискурс розуміємо як тип комунікативної діяльності, інтерактивне 

явище та мовленнєвий потік, який має різні форми вияву, реалізується в 

межах конкретного каналу спілкування та представлений різноманітними 

мовленнєвими жанрами. 

Англомовний публіцистичний дискурс характеризуємо як комплексне 

комунікативне явище, якому властиві інформативність, регулятивність, 

персуазивність, аксіологічність, діалогічність комунікації та оперування 

фактами дійсності. Окрім того, для тексту публіцистичного дискурсу 

характерно мати одного адресанта та велику кількість адресатів – читацьку 

аудиторію. 

Поетапне опрацювання фактичного матеріалу із залученням комплексу 

загальнонаукових і лінгвістичних методів сформувало необхідне 

методологічне підґрунтя для проведення аналізу когнітивних особливостей, 

семантики й структури вторинних номінацій, їх функційно-прагматичного 

характеру в англомовному публіцистичному дискурсі.  
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РОЗДІЛ 2 

ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІЮВАННЯ ВТОРИННИХ 

НОМІНАЦІЙ НЕВИЗНАЧЕНОЇ КІЛЬКОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ 

ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

2.1. Лінгвальний вимір вторинної номінації невизначеної кількості 

 

Кількісні відношення реального світу (множини, величини, відношення 

предметів, явищ, процесів) є основою формування філософських, логічних і 

мовних категорій кількості. Абстрактність вихідних категорій зумовлюється 

характером поступового пізнання – від простого до складного, від 

конкретного до абстрактного. 

Мовне позначення кількості – це лінгвістична техніка, яка має 

ментальну основу. Результати людського пізнання світу отримують мовне 

вираження в семантичних структурах квантитативних одиниць, які 

специфічно номінують кількісні відношення точного, приблизного та 

невизначеного характерів [230, с. 6]. 

Багатоаспектність категорії квантитативності є умовою її різнорівневої 

представленості в мові. Вітчизняна дослідниця категорії кількості 

С. О. Швачко описує екстеріоризатори кількості, зазначаючи, що родові й 

видові семи кількості об’єднують ієрархічний комплекс морфемних, 

граматичних, лексичних засобів позначення точної та неточної 

(невизначеної, приблизної) кількості. За неможливості точного пізнання 

кількість знаходить своє вираження в одиницях субкатегорії неточної 

кількості [230, с. 7]. 

О. М. Медвідь поглиблює опис семантичного поля квантитативності та 

наводить приклади реалізації семи кількості на різних рівнях мови, як-то: 

1) морфологічний рівень – категорія числа іменників; міра й ознака 

якості знаходять своє вираження у формах граматичної категорії ступенів 

порівняння прикметників і прислівників;  
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2) морфемний рівень – виділяються одиниці, що реалізують значення 

числа, множинності, одиничності, подвійності, зменшеності, збільшеності; 

3) лексичний рівень – різночастиномовні номінації кількості, передусім 

– числівники; 

4) фразеологічний рівень – фразеологічні одиниці із нумеральними 

компонентами [140, с. 9 - 12]. 

До суттєвих ознак вербалізаторів категорії кількості відносять: 

1) різнорівневу представленість у мові; 2) можливість доповнення ідеї 

кількісних ознак предмета ідеями генералізації, однорідності чи суб’єктивної 

оцінки; 3) кількісно-якісна детермінація об’єкта; 4) репрезентація в 

мовленні [244, с. 156]. 

У результаті аналізу релевантних доробків мовної репрезентації 

категорії кількості та характеристик комплексу її вербалізаторів [79] було 

диференційовано поняття квантитативної одиниці (квантитативу) – одиниці 

будь-якого рівня мови, яка реалізує кількісні відносини (точного, 

приблизного чи невизначеного характеру) прямо чи опосередковано. 

Корпусу квантитативів властива упорядкованість, структурна 

багатоаспектність, детермінованість лінгвістичними та соціальними 

чинниками, динамізм, варіативність та поліфункційність [146, с. 407]. 

Дослідниця К. В. Рахіліна, вивчаючи питання мовної репрезентації 

категорії множинності, називає його явищем квантифікації, а до корпусу її 

екстеріоризаторів відносить граматичну категорію множини та лексичні 

квантифікатори великої кількості [181, с. 14]. К. О. Бордюгова певною мірою 

поглибила тлумачення квантифікації, зазначивши, що це лінгвістичне 

відображення кількісного вимірювання об’єкта називання в плані кількості, 

величини, об’єму, інтенсивності, збірності, тривалості, повторення 

тощо [34, с. 39]. 

Вторинні номінації невизначеної кількості одночасно омовлюють 

дихотомічні категорії – невизначеності, якій властивий брак упорядкованості, 

неусталеність [87, с. 45] і кількості, яка ототожнюється, у першу чергу, з 
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точними числовими підрахунками [229]. Серед усього корпусу 

екстеріоризаторів кількості квантитативи із семантикою невизначеної 

кількості викликають значний інтерес з огляду на особливості реалізації сем 

кількості та невизначеності. Л. Г. Акуленко пропонує розглядати ці лексеми 

за номінаційними принципами, оскільки в них превалюють засоби образного 

вираження домінантного значення [2, с. 122]. 

О. Ю. Семененко визначає три групи квантитативів із семантикою 

невизначеної кількості: 

1) первинні квантитативи – прямі номінації невизначеної кількості: 

лексеми, у яких значення невизначеної кількості є денотативним, примарним; 

2) опосередковані квантитативи – опосередковані номінації 

невизначеної кількості, які лише виражають реакцію людини на наявну 

кількість певних предметів; 

3) вторинні квантитативи – вторинні номінації невизначеної 

кількості, у структурі значення яких відтінок примарного значення 

індефінітності, або ж він контекстуально виникає як переносне, 

значення [187, с. 6]. 

Набуття лексемою статусу вторинного квантитативу з індефінітно 

кількісною семантикою відбувається за механізмами 

метафоричного/метонімічного перенесення, адже процес зумовлений 

наявністю асоційованої характеристики між задіяними об’єктами з ознаками 

кількісної індефінітності [123, с. 43] та зводиться до переосмислення 

сегментів екстралінгвальної дійсності й зародження нових смислів у 

структурі значення [186, с. 119]. 

З позицій когнітивістики метафора та метонімія розуміються як факти 

мови та мовлення, які виникають у результаті когнітивної обробки 

інформації про абстрактні об’єкти. Оскільки останні не підлягають 

перцептивному сприйняттю, то людська когніція порівнює їх із конкретним 

об’єктами реального світу. У процесі когнітивної обробки цих знань 
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концептуальна метафора/метонімія акумулює ідею чи образ предмета 

дійсності, характерного та зрозумілого цій лінгвокультурі.  

Квантитативна метафора/метонімія постає концептуальним 

феноменом, під час якого відбувається перенесення когнітивного досвіду на 

чуттєвий досвід. У результаті, останній концептуалізується та включається в 

загальну систему концептів конкретної мовної групи [278]. 

На переконання К. А. Бордюгової, індефінітні квантитативи 

вторинного походження постають саме в результаті 

метафоричного/метонімічного перенесення та пов’язані з візуальними 

образами множини, яке вони експлікують. Так, вербалізатори невизначено 

великої кількості співвідносяться з об’єктом, якому властива надмірність 

певних ознак, а вербалізатори невизначено маленької кількості покликані 

підкреслити незначну присутність або ж цілковиту відсутність ознак чи 

взагалі самого об’єкта [34, с. 39]. 

Результатом метафоричного/метонімічного переосмислення семантики 

квантитативів, з-поміж іншого, також постає експресивність, виражена 

конотативним компонентом їх значення. Відтак індефінітні квантитативи є  

ефективним засобом увиразнення мовлення, оскільки конотація, за 

твердженням І. В. Арнольд, охоплює емоційний, оцінний, експресивний та 

стилістичний компоненти [8, с. 112]. 

Отже, у межах пропонованого дослідження вторинна номінація 

індефінітної кількості – це вторинна номінація, утворена внаслідок 

метафоричного чи метонімічного перенесення, яка експлікує невизначено 

велику чи невизначено малу кількісну ознаку об’єкта. Семантика 

метафоричних/метонімічних квантитативів зі значенням індефінітності 

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

бути експліковане жодним іншим мовним засобом. 

Характерними властивостями вторинних номінацій із невизначено-

кількісною семантикою уважаємо здатність посилювати образ кількості за 

рахунок однорідних сем іменників, які входять у їх склад; експлікацію 
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кількісно–якісних характеристик об’єкта (оскільки ці одиниці омовлюють не 

власне кількість, а оцінку кількості), а також експресивний потенціал за 

рахунок конотативного компонента їх значення. 

 

2.2. Структурно-семантична характеристика вторинних номінацій 

невизначеної кількості 

 

Питання статусу компонентів лексичного значення вторинних 

номінацій є предметом лінгвістичних дискусій. О. О. Потебня виділяв 

«найближче» та «найвіддаленіше» значення слова, зазначаючи, що 

«найближче» забезпечує взаєморозуміння між мовцем та слухачем, а 

«найвіддаленіше» є особовим та може різнитися за кількістю та якістю 

сем [168, с. 19-20]. 

С. Д. Кацнельсон, у свою чергу, виділяв формальне та змістове 

значення. Формальним учений називав «мінімум суттєвих ознак», що є 

необхідними й достатніми для розпізнавання предмета. Змістове, на його 

думку, охоплює всі сторони предмета і його зв’язки з іншими 

предметами [102, с. 18-19]. 

Часто конотація розглядається дослідниками як додатковий елемент 

значення, який характеризує слово в мовленні та надає йому певного 

семантичного відтінку, додаткового змісту слова [9]. В. М. Телія розглядає 

конотацію як семантичну сутність, яка візуально чи оказіонально входить у 

семантику мовних одиниць та виражає емоційно-оцінне ставлення суб’єкта 

мовлення до дійсності під час мовлення, і реалізує експресивний 

ефект [206, с.5]. 

Лінгвіст Ю. Д. Апресян вважає, що лексичні конотації не входять 

безпосередньо до лексичного значення й не є його наслідками: вони 

об’єктивно існують у мові, закріплюючись у переносних значеннях, звичних 

метафорах та порівняннях, фраземах [5, с. 36 - 38]. 
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Лексичне значення слова може бути пов’язане з цілим спектром 

асоціативних (конотативних) ознак, які, не входячи до ядра лексичного 

значення, оточують його та формують «імплікаціонал первинного 

значення» [238]. Отже, конотативна сема, як частина імплікаціоналу лексеми 

зумовлює його метафоричне застосування. 

На підтвердження мовної реалізації приписуваних слову конотацій 

доцільно навести такі тези: 1) можливість використання слова у 

метафоричному сенсі завдяки додатковим конотаціям; 2) наявність 

афіксальних дериватів, які реалізують конотацію; 3) наявність фразем, які 

реалізують приписану конотацію [147, с. 45]. Отже, доказом реальності 

вищезазначених конотацій «дощу» постають: 1) метафора “rain of money”; 

2) афіксальний дериват у сполуці “rainy day”; 3) фраземи типу “to get rained 

out”, “it never rains but it pours”. 

Аналізуючи вторинні номінації невизначеної кількості та їх патерни 

утворення, зазначимо, що при порівнянні невизначеної кількості з певним 

об’єктом чи феноменом наявні два суб’єкти, де головним постає об’єкт із 

невизначено кількісними характеристиками, а допоміжним – об’єкт, чий 

образ застосовується для омовлення цих кількісних характеристик [31]. 

Кожен із них наявний у когніції реципієнта, але не денотативно, а як 

комплекс численних загальноприйнятих асоціації чи імплікацій, наприклад: 

твердження “if rain is …, then …” та, відповідно, “if something like rain then it 

is strong, massive, abundant, abrupt etc”. 

Екстраполяція проаналізованих думок стосовно включення конотації в 

семантичну структуру вторинних номінацій невизначеної кількості дозволяє 

дійти висновку, що уявлення людини про об’єкти обов’язково передбачає їх 

кількісні характеристики. Так, основою вторинних номінацій із невизначено 

кількісною семантикою постають як пряма номінація лексеми, так і 

потенційні якості денотату. Повноцінна реалізація індефінітно-кількісного 

значення може проявлятися різною мірою, і чим більше воно залежить від 

контексту, тим сильніша його виразність. 



79 

 

Аналіз релевантних наукових джерел продемонстрував, що 

конотативний компонент постає важливою частиною лексичного значення, 

що може впливати на його семантичні зв’язки й навіть на зміну лексичної 

системи в цілому. З погляду комунікативної лінгвістики зникають усі 

сумніви щодо необхідності розмежування «предметно-логічного» змісту 

слова та його експресивно-стилістичного забарвлення, а також виокремлення 

випадків індивідуального та контекстного експресивно-стилістичного 

вживання слова, на відміну від традиційно закріплених за ним експресивно-

стилістичних функцій [147, с. 47]. 

Дериваційні відносини вторинних номінацій невизначеної кількості 

дозволяють виявити закодовані та потенційні смисли значень стрижневих 

лексем, які відображають мотивацію до виконання операції 

перенесення [115, с. 44]. Резервні можливості перенесення в цьому 

семантичному блоці вважаємо безмежними через численність об’єктів і 

феноменів реальної та нереальної дійсностей із їхніми кількісними 

параметрами. 

Лінгвістичний аналіз семантичної структури найменувань, що стали 

основою вторинних номінацій невизначеної кількості демонструє наявність у 

їхніх значеннях відображення елементів наукової та побутової картин світу 

залежно від сфер застосування лексем. 

У текстах публіцистичного дискурсу поповнення корпусу вторинних 

номінацій невизначеної кількості зумовлене широким тематичним спектром 

журналістських матеріалів. Мотивацією до застосування первинної номінації 

з метою позначення індефінітно-кількісних ознак референта вважаємо 

авторські інтенції й загальні характеристики читацької аудиторії. 

Формування нових вторинних номінацій невизначеної кількості 

відзначається регулярністю та активністю перенесень, але для розуміння 

процесу появи нового значення вважаємо за доцільне розглянути їх у системі 

відносин семантичної варіантності. 
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Семантичне поле первинних номінацій, на основі яких утворені 

вторинні номінації невизначеної кількості, мають містити елементи, які 

вказують на певні кількісні характеристики об’єкта. Коли когніція людини не 

може виконати точне обчислення чи вимірювання, то вдається до підбору тих 

предметних образів, яким властива відповідна кількісна характеристика, 

«перебираючи» семантичне наповнення лексем у пошуку потрібної. 

Якщо об’єкт/явище, чиїми кількісними характеристиками 

послуговуються в семантичному перенесенні, є поширеними чи 

загальновідомими в суспільстві, то з часом ця номінація починає 

застосовуватися не лише на позначення первинного референта. На понятійне 

ядро первинної номінації нашаровуються додаткові семи, які згодом стають 

стійкими й можуть бути використані як метафори чи метонімії на позначення 

невизначеної кількості. 

Так, семантичне поле лексеми “river” складається із понятійного ядра 

(водний потік) та периферії, до якої входять семи «природний», «достатньо 

велика кількість води», «незамкнутий потік», «інтенсивний потік», «тривалий 

потік» тощо, які опосередковано вказують на невизначені кількісні 

характеристики типу розмірність/інтенсивність/тривалість, наприклад: 

1) “‘River of curry’ is flowing through Bradford - and the source has 

finally been discovered” (The Mirror, Apr. 17, 2018) – у цьому фрагменті 

аналізована лексема реалізує значення «природний потік». Потрібно 

підкреслити, що початково лексема “river” у сполуці “river of curry” 

сприймається як вторинна номінація невизначеної кількості. Водночас, зміст 

повної назви статті спонукає переосмислити «метафоричність» “river” та 

змістити акценти на лексему “curry”, використану для позначення кольору 

води в річці, що протікає містом Бредфорд та яка пожовтіла через викиди 

численних індійських ресторанів, розташованих на її берегах; 

2) “Indonesian volcano unleashes river of lava in new 

eruption” (The Globe and Mail, Jan. 27, 2021) – у пропонованому фрагменті 

аналізована лексема за допомогою метафоричного перенесення актуалізує 
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значення «природний незамкнутий потік достатньо великої кількості», а 

лексичне оточення, зокрема дієслово “unleashes”, сприяє актуалізації 

значення «високої інтенсивності»; 

3) “World’s ‘largest river’ is actually in the sky - as biggest myth about 

Amazon Rainforest dispelled in new documentary” (The Mirror, Mar. 27, 2018). У 

наведеному фрагменті лексема “river”, на перший погляд, у контексті 

“World’s ‘largest river’ is actually in the sky” є індефінітно-кількісною 

метафорою, що актуалізуює семантику «природний, достатньо великого 

розміру, потік чогось, якому властива певна інтенсивність», але лексичне 

оточення, зокрема семантика лексеми  “sky” сприяє перенесенню 

денотативно закріплених ознак річки за типом метафоризації: “river” 

асоціюється з Амазонкою, найбільшою річкою світу. Зміст публікації 

актуалізує значення вторинної номінації невизначеної кількості означеної 

лексеми, оскільки апелює до «річки чистого повітря», яку випускають ліси 

Амазонії; 

4) The “river of money” created by the EU’s €1.8tn pandemic economic 

recovery package highlighted the need for the extra safeguards, said Vera 

Jourova (Financial Times, Dec. 15, 2020) – у наведеному прикладі лексема 

“river” постає як вторинна номінація невизначено великої кількості, оскільки 

лексичний контекст актуалізує значення «природного потоку великого 

розміру», застосованого до характеристики значного обсягу грошей, які 

Євросоюз виділив для боротьби з пандемією, й інтенсифікує семантику 

індефінітної кількості. 

До семантичного поля лексеми “wind” входить ядро «потік повітря» та 

периферія кількісних характеристик на кшталт: «інтенсивність», 

«раптовість», «сила», «тривалість» тощо. Актуалізацію цих значень можна 

простежити в семантичній структурі вторинних номінацій кількості, 

використаних у таких уривках із публіцистичних текстів: 

1) “The dictator’s new rules include ‘Let the strong wind of fish farming 

blow across the country!” (The Mirror, Feb. 12, 2015) – у цьому фрагменті 
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“wind” актуалізує значення «сильного повітряного потоку», що є 

метафоричним описом духу рибальства. Цей приклад індефінітно-кількісної 

метафори утворився на основі асоціативних зв’язків між феноменом вітру як 

потоку повітря, тобто чогось, чого не можна потримати в руках, та ідеєю 

[рибальства], якій також властивий нематеріальний прояв; 

2) “Wind of change sweeps through energy policy in the 

Caribbean” (The Guardian, Feb. 10, 2014) – у наведеному прикладі номінація 

“wind” є основою для утворення вторинної номінації невизначеної кількості 

метафоричної природи й актуалізує значення «різкого та інтенсивного руху», 

підсилене дієслівною лексемою “sweep”. Власне, сполука із індефінітно-

кількісною метафорою застосована для виразного опису характеру змін у 

сфері енергетичної політики Карибських островів стосовно використання 

енергії вітру для потреб жителів; 

3) “Chill wind of fear is still blowing through Arab spring 

countries” (The Guardian, Jun. 16, 2013) –лексема “wind” актуалізує значення 

«тривалого потоку помірної інтенсивності», яким охарактеризовано настрій у 

країнах, де прокотилася хвиля масових повстань під назвою «арабська 

весна». З перспективи назви повстання “spring”, використання лексеми 

“wind” у заголовку до статті видається влучним та яскравим, оскільки 

актуалізує мегаобраз повстанської «весни», під час якої «дмуть вітри» страху 

покарання від режиму при владі». 

З погляду семантичної деривації цікавими є вторинні номінації 

невизначеної кількості, утворені на основі фантастичних образів, наприклад 

«Авгієві стайні». Метафору застосовують для позначення надзвичайно 

брудного місця, великого безладу або вкрай занедбаних та заплутаних справ, 

що свідчить про наявність семантики невизначеної кількості чи розмірності у 

структурі вторинної номінації. 

У процесі наповнення корпусу емпіричного матеріалу було виявлено 

кілька фрагментів публіцистичного дискурсу, у яких образ Авгієвої обори 

мав актуалізувати, окрім іншого, й значення надвеликого обсягу чогось, для 
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прикладу: He and his Greek staff, helped by international experts, cleaned up the 

statistical Augean stable (The Financial Times, Jun. 11, 2018). У пропонованому 

уривку аналізована сполука апелює до баз даних фінансової статистики, які 

проаналізував та впорядкував грецький спеціаліст-аналітик А. Георгіо з 

метою достовірної презентації фінансового стану країни на саміті Великої 

Сімки. Влучність застосованого образу полягає в комплексній актуалізації 

значення «невизначено великої кількості» даних та їх «брудноти» – свого 

часу Греція прославилася фальсифікацією міжнародної фінансової 

статистики з метою реструктуризації боргу перед Світовим банком. 

З позицій актуалізації семантики невизначеної кількості показовими 

прикладами залучення індефінітно-кількісної метафоричної сполуки “Augean 

stables” у публіцистичний текст є приклади, які стосувалися однієї події, але 

презентовані різними виданнями: 

1) Westminster is going to need “some pretty big shovels” to clear out its 

Augean stables (The Financial Times, Nov. 3, 2017); 

2) Scottish Tory leader Ruth Davidson leads calls for ‘Augean stables to 

be swept clean’ amid growing sexual harassment 

scandal (The Guardian, Nov. 2, 2017). 

Р. Девідсон, лідерка шотландської гілки партії консерваторів, під час 

виступу в британському Парламенті вимагала від Прем’єр-міністерки Т. Мей 

негайної відставки Оборонного секретаря М. Фаллона через його 

неприпустиму поведінку щодо однієї з колег. Пані Девідсон у своїй запальній 

промові апелювала до Парламенту через образ «Авгієвих стаєнь», чиї стіни 

просякнуті надто відвертим ставленням чоловіків до жінок-колег та значною 

кількістю таких випадків загалом. 

Наведені приклади було виокремлено з двох англомовних 

публіцистичних джерел, і їх опрацювання показало, що кожен з авторів по-

своєму посилив характеристику невизначено великої кількості брудних 

скандалів у стінах Парламенту. Так, журналіст британського видання The 

Guardian скористався сполукою “to sweep clean”, що експлікує значення 
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швидкого та інтенсивного прибирання. Натомість представник 

американського видання The Financial Times послугувався виразом “some 

pretty big shovels”, який також імпліцитно вказує на занадто великий обсяг 

прихованих проблем через інтенсифікатор “some pretty” для значення 

лексеми “big”. Наведені приклади, з-поміж іншого, указують на відмінності 

британської та американської лінгвокультур. 

На відміну від метафори, де семантична деривація відбувається на 

основі асоціативних зв’язків, метонімія традиційно сприймається як механізм 

утворення нового значення в результаті інкорпорування до семантичної 

структури елемента, семантично суміжного з первинним 

значенням [157, с. 44]. Метафоричне перенесення може вмотивувати появу 

множини нових конституентів семантичного значення, а метонімічне 

перенесення зумовлює лише чітко окреслені варіанти семантичного 

значення. 

Серед виявлених прикладів метонімії значний шар становлять вторинні 

назви, сформовані на основі назв міст чи локацій. На відміну від метафори, 

яка залучає два різні образи на основі аналогічності їх характеристик, 

метонімія дещо обмежена лише одним образом та його структурою. Так, 

вивчення семантики метонімічних індефінітно-кількісних назв дозволяє 

говорити про механізм перенесення, а саме: назва території та усі люди, які 

перебувають/проживають на ній. 

Наприклад, семантичне поле топоніма “America” складається з 

понятійного ядра («материк», «країна Сполучені Штати Америки») та 

периферії, яка, з-поміж іншого, включає значення «уряд США» та 

«населення країни США», які розглядаємо з погляду невизначеної кількості 

людей, об’єднаних спільною характеристикою «перебувають на території 

країни США». Прикладом індефінітно-кількісної метонімії може бути 

фрагмент “America shaken after pro-Trump mob storms US Capitol building / 

America woke up stunned on Thursday after a mob of Donald Trump supporters 

staged an insurrection at the US Capitol building in Washington DC the day 
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before, storming the debating chambers and clashing with armed 

police ” (The Guardian, Jan. 7, 2021). У наведених реченнях лексема “America” 

на перше місце виводить значення не території, а кількості людей, які 

проживають на ній. Контекстуально це визначається через залучення 

дієслівних лексем “shaken” та “woke up stunned”, які вживаються на 

позначення психофізичного стану людини. 

Прикладом метонімічного перенесення є фрагмент “Greek bailout 

extension refused: a panel of leading economists give their 

verdict” (The Guardian, Jun. 27, 2015). Ядром семантичного поля лексеми 

“panel” є «дерев’яна дошка», тоді як значення «спеціалізована група людей» 

є одним із периферійних значень. З перспективи пропонованого дослідження, 

лексема “panel” у наведеному фрагменті є вторинною номінацією 

невизначено великої кількості, оскільки апелює у своєму значенні саме до 

певної множини економістів Світового банку, які надали своє рішення 

стосовно надання чергового кредиту Греції. 

Зауважимо, що в деяких випадках індефінітно-кількісної метонімії та 

синекдохи визначення їх статусу вторинних квантитативів вбачалося майже 

не можливим без контексту, наприклад: “Speaking in a virtual address, Sir Ed 

outlined his pledge to become the “voice” of carers and recalled his own 

experiences looking after his mother and disabled 

son” (The Financial Times, Sep. 28, 2020). Аналіз семантичної структури слова 

“voice” демонструє основне значення «здатність говорити» та периферійні 

типу «вибір», «думка» тощо. Статус вторинної номінації кількості можна 

визначити лише за допомогою аналізу семантичного оточення, зокрема 

сполуки “voice of carers”: поєднання зі словом “carer” у плюральній формі 

множини покликане апелювати до всієї множини опікунів, чиї інтереси 

планує відстоювати Е. Дейві. 

Інше речення з цієї ж статті “UK’s Liberal Democrats to become ‘voice’ of 

carers, vows Ed Davey” (The Financial Times, Sep. 28, 2020) дозволяє описати 

цікавий випадок подвійної квантитативної синекдохи. Так, контекстний 
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аналіз лівої частини речення від “voice” презентує її як вторинний 

квантитатив, що апелює до множини ліберальних демократів. Відповідно, 

аналіз правої частини речення позиціонує “voice” як невизначено-кількісну 

синекдоху з актуалізацією невизначеної множини опікунів людьми з 

обмеженими можливостями. На нашу думку, цей фрагмент є унікальним 

випадком подвійної синекдохи зі значенням невизначеної кількості людей-

представників різних. 

Отже, процес переосмислення лексичних значень зазвичай починається 

із застосування номінації для актуалізації непоширених досі семантичних 

значень. Залежно від частоти використання в новому номінативному амплуа, 

лексема закріплюється у мовному узусі та розширює свою конотацію. Аналіз 

семантичної структури вторинних номінацій невизначеної кількості, 

утворених на основі метафоричних перенесень продемонстрував більші 

можливості для позначення індефінітно-кількісних характеристик, на відміну 

від метонімій та синекдох. Це можна пояснити різницею в самій природі 

метафори та метонімії, за якої остання обмежена перенесенням за 

суміжністю лише в одному домені. 

 

2.3. Лінгвокогнітивні особливості вторинних номінацій 

невизначеної кількості 

 

Вивчення кореляції розумових і мовних структур і їх ролі в пізнанні 

дійсності дозволяє доволяє говорити про проміжну мову думки, яка 

опосередковує мислення і природну мову, і яку можна розуміти як мову 

ментальних побудов. Визначення змістової, структурної й функційної 

організації категорій семантики невизначеної кількості видається можливим 

завдяки аналізу емпіричного матеріалу, тобто, тексту [23, с. 12]. 

Екстраполюючи сказане на наше дослідження, можемо констаувати, що 

простір англомовних публіцистичних текстів стає базою наукового пізнання 

семантично об’ємних концептів й одноіменних категорій. 
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Невизначена кількість як вияв загальної кількості є невід’ємною 

частиною концептуальної картини світу соціуму. Знання носіїв мови про 

невизначено-кількісні відносини концентрує в собі концепт НЕВИЗНАЧЕНА 

КІЛЬКІСТЬ – один із базових концептів картини світу, що належить до 

світоглядних універсалій. Вивчення семантики мовних одиниць, які 

об'єктивують концепт, є «засобом доступу до змісту ментального простору 

індивіда, а точніше, його вербалізованої частини» [68, с. 51]. 

У когніції носіїв концепти активуються через асоціації за схемою 

«стимул → реакція». Різнорівневі засоби мовної апеляції до будь-якого 

концепту утворюють його «номінативний простір» (або «номінативне поле –

сукупність мовних засобів, які репрезентують концепт») [167, с. 47]. 

Вторинні номінації, зокрема, слугують засобом мовної об’єктивації концепту 

НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ, дозволяючи дослідити його через призму 

ціннісних відносин носіїв мови. 

О. І. Єгорова, досліджуючи зміст та структуру англомовного концепту 

НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ, зазначає, що його поняттєва складова охоплює 

інформацію про неодиничність існування об’єктів та фактів реальної 

дійсності, підлягає скалярним варіаціям та визначається термінами «багато» і 

«мало» [73, с. 13]. 

Абстрактність концепту НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ обумовлює його 

розуміння людською когніцією та омовлення через порівняння з об’єктами, 

які піддаються пізнанню перцептивно. Основою порівняння є процес 

взаємодії між структурами знань двох концептуальних доменів, вихідного 

(який піддається чуттєвому сприйняттю) та цільового (НЕВИЗНАЧЕНА 

КІЛЬКІСТЬ), а результатом є метафорична/метонімічна модель «Х – це Y», 

наприклад «НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – це ТВАРИНА». 

Метафорична актуалізація концепту НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ 

здійснюється за допомогою ряду корелятивних доменів, які наповнюють 

його діапазон концептуальних метафор. До основних типів концептуальних 

метафор відносимо: 
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1) орієнтаційні, за яких система понять організована за зразком 

іншої системи, де більшість понять подібного роду пов’язана з просторовою 

орієнтацією, з базовими просторовими опозиціями «правий – лівий», 

«всередині – зовні», «верх – низ»; 

2) структурні, коли одне поняття метафорично упорядковується за 

допомогою термінів іншого, й концептуалізується перенесенням на них 

структурної організації інших сфер; 

3) онтологічні, які передбачають осмислення досвіду через терміни 

об’єктів, речовин та субстанцій, що дозволяє диференціювати певні частини 

досвіду й розуміти їх як дискретні сутності або речовини певного типу [135]. 

Основою різноманіття онтологічних метафор є досвід поводження з 

матеріальними об’єктами, що обумовлює виділення ряду метафоричних 

моделей цього типу з корпусу прикладів вторинних номінацій невизначеної 

кількості. 

Концептуалізація невизначеної кількості передбачає її інтерпретацію, 

перш за все, через образи живої природи, які охоплюють зооморфні та 

фітоморфні метафори. Наочні образи великого та маленького розміру 

представників флори та фауни визначають перенесення назви цих об’єктів 

для позначення великої чи малої кількості, наприклад: 

1) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – це ТВАРИНА: 

You’re guaranteed to have a whale of a time on a Caribbean 

cruise (The Mirror, Jan. 26, 2015) – велика кількість (часу); 

Racism is the elephant in the hospital room: it’s time we confronted 

it (The Guardian, Mar. 14, 2016) – великий розмір (об’єкту); 

He’s the 900lb gorilla when it comes to the Republican 

party.” (The Guardian, Nov. 8, 2020) – великий розмір (людини); 

However, on the “fair and orderly” stipulation, the Reddit bull attacks 

arguably fail the test (Financial Times, Feb. 20, 2020) – великий 

розмір (компанії); 
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On the stock market, the divide is a yawning chasm: reliable cash cows are 

now spurned as dirty dead-enders... (Financial Times, Jan. 20, 2020) – великий 

розмір (фінансового доходу компанії); 

2) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – це РОСЛИНА: 

Ministers said on Monday they wanted to turn the "thicket" of national 

planning policy into a clear document which protects the green 

belt… (The Guardian, Jul. 25, 2011) – велика кількість (регулюючих 

документів); 

She paints jungles of hide-and-seek images… (The Guardian, Jun. 10, 2011) 

– велика кількість (зображень); 

This Keurig sale will save you a bundle on the super versatile K-

Café (USA Today, Jan. 27, 2021) – велика кількість (грошей); 

...might also have planted a seed of hope in the possibility of a better life in 

their own country (Financial Times, Jan. 8, 2021) – маленький обсяг (надії). 

Когнітивне осмислення невизначеної кількості через образи повітря та 

води вмотивовано безпосереднім досвідом людини з оточуючим світом: 

водні та повітряні маси характеризуються людиною за допомогою різних 

параметрів величини, тривалості, обсягу тощо. Образне мислення людини 

виконує операцію ототожнення кількісного параметра з самим явищем, у 

результаті чого його характерні кількісні ознаки закріплюються за назвою 

явища та можуть слугувати основою для творення онтологічних метафор, 

наприклад: 

3) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – це ВОДА: 

…since the practice was revived in 2009 to help with an avalanche of 

issuance after the financial crisis (Financial Times, Dec. 4, 2020) – велика 

кількість (судових позовів); 

Is your paddling pool a cool oasis – or a giant puddle of 

infection (The Guardian, Jul.16, 2018) – невелика кількість (інфекційних 

захворювань); 



90 

 

Can a machine that dispenses water for free also turn into a cash stream for 

Coca -Cola? (The Washington Times, Jul. 26, 2018) – велика кількість (грошей); 

A winter shower of shooting stars (The Guardian, Dec. 13, 2015) – велика 

кількість (падаючих зірок); 

As we entered November the rivulet of reports became a deluge of 

dispatches (The Guardian, Dec. 1, 2016) – невелика кількість (звітів), велика 

кількість (офіційних запитів). 

4) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – це ПОВІТРЯ: 

Covid-19 and security law cloud outlook for Hong Kong luxury 

homes (Financial Times, Sep. 1, 2020) – велика кількість (проблем, які виникли 

у зв’язку з пандемією та законами про національну безпеку); 

Trump Pardons Lil Wayne in Last-Minute Clemency Flurry (The Daily 

Beast, Jan. 20, 2021) – велика нетривала кількість (рішень про помилування); 

Rorem is best known for his songs and his lyrical gift shines through in 

haunting wisps of melody (Financial Times, Jan. 8, 2021) – короткий 

період (музичного натхнення). 

Невизначена кількість може також концептуалізуватися через образи 

світла: інтенсивність освітлення обумовлює диференціацію невизначено 

великої та маленької кількості, наприклад: 

5) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – це СВІТЛО: 

Missing is Zelda's grace, defiant courage, devastating wit, any hint of 

“the gleam of derision” that flickered beneath the black edge… (The Washington 

Times, May 17, 2013) – низька інтенсивність (насмішок); 

Strobe lighting provides a flicker of hope in the fight against 

Alzheimer’s (The Guardian, Dec. 1, 2016) – низька інтенсивність (прояву 

сподівань); 

.... Cecilia’s fury is what you remember as the credits roll – 

a blaze of outrage that spares the movie the sense of opportunism (Financial 

Times, Mar. 27, 2020) – висока інтенсивність (вияву злості); 
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U.S. Space Force historic launch a ray of wonder among Coronavirus 

gloom and doom (The Washington Times, Mar 27, 2020) – висока 

інтенсивність (вияву захоплення). 

Метафоричне мислення у сфері кількісної неточності може бути 

пов’язаним із сприйняттям об’єктів як умістилищ, що обумовлюється 

наявністю у них меж, сторін чи поверхонь. Розмірність об’єктів-контейнерів 

слугує основою для утворення онтологічної метафори за такою моделлю: 

6) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – це КОНТЕЙНЕР: 

Statscan eyes savings ‘pot of cash’ for hints on recovery (The Globe and 

Mail, Aug. 31, 2020) – невеликий обсяг (грошей); 

Hillary Clinton regrets ‘basket of deplorables’ remark as Trump 

attacks (The Guardian, Sep. 10, 2016) – невелика кількість (неприємних 

людей); 

‘In jail you’re a ball of emotion’: Syrian swimmer on her refugee 

experience (The Guardian, Dec. 22, 2018) – невеликий обсяг (емоцій); 

After endless auditions, most dreamers cras-land into the overflowing, 

super-competitive pool of talent and settle for whatever comes their 

way. (USA Today, Jun. 25, 2020) – невелика кількість (талановитих людей). 

У процесі пізнання оточуючого світу, людиною розуміє його як 

складну систему знань. Основою структурної метафори є тенденція людської 

когніції до пояснення одних систем через структурні зв’язки інших, з метою 

полегшення організації знань. Концепт НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ 

відповідними концептуальними моделями структурних метафор, серед яких 

диференціюємо такі:  

7) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – це СИСТЕМА ОБ’ЄКТІВ: 

A library of exile: Edmund de Waal on Venice’s Jewish 

Ghetto (The Guardian, Apr. 24, 2019) – велика структура (емігрантів);  

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

in contemporary times (The Independent, Sep. 12, 2009) – великий 

перелік (фінансових витрат);  
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Simon Goodley explores the ‘constellation of egos’ that makes the World 

Economic Forum… (The Guardian, Mar, 13, 2014) – велике зібрання (галузевих 

спеціалістів); 

It’s a huge cemetery of dreams, if not of people. (The 

Guardian, Feb. 28, 2019) – велика структура (нереалізованих мрій). 

Мілітаристська система як приклад чітко організованої й розгалуженої 

структури, детермінує концептуальні ознаки «множинності», «сили», 

«інтенсивності», завдяки чому є основою для формування метафор за 

концептуальною моделлю 

8) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – це ВІЙСЬКОВА СИЛА, наприклад: 

‘It’s terrifying’: can anyone stop China’s vast armada of fishing boats (The 

Guardian, Aug. 25, 2020) – велике організоване зібрання (рибальських човнів); 

Europe’s army of Filipino domestic 

workers (Spiegel International, Jan. 14, 2021) – велика організована структура 

(домашньої прислуги); 

Wealth managers field onslaught of calls from investors spooked by 

virus (Financial Times, Mar. 19, 2020) – організований масовий напад 

(телефонних дзвінків); 

Country diary: a squadron of swallows is fed, but fears for insect life 

remain (The Guardian, Aug. 27, 2019) – велика організована кількість (птахів). 

Образи суспільних заходів характеризується низкою ознак кількісної 

визначеності, що обумовлює формування концептуальних метафор за 

моделлю 

9) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – МАСОВА ПОДІЯ: 

In the battle of Tory egos it’s the ‘Man in the Know’ Sunak 

Show (The Guardian, Oct. 22, 2020) – велика кількість (представників 

партії Торі); 

Jason Kenney’s war of words verges on farce (The Globe and Mail, 

Jan. 25, 2021) – велика кількість (політичних промов); 
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Revolution of rising expectations could hit China's 

economy (The Guardian, Jun. 16, 2018) – велика кількість (очікувань); 

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

– велика кількість (проявів незгоди). 

Орієнтаційні метафори виникають фізичного сприйняття людиною 

себе та оточуючих об’єктів у тривимірному просторі. Корелятивні домени 

невизначено-кількісної орієнтаційної метафори утворюються на основі 

просторових опозицій, та актуалізують концепт НЕВИЗНАЧЕНА 

КІЛЬКІСТЬ у таких концептуальних моделях: 

10) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – РУХ ВГОРУ/ВНИЗ: 

Covid pandemic fuelling growth of film and TV studios in 

UK (The Guardian, Jun. 16, 2018) – швидке збільшення кількості (нових 

кінострічок і студій); 

U.S. Open Cup final gets a boost of intrigue (The Washington 

Times, Mar. 27, 2020) – різке збільшення (зацікавленості); 

The Trump Slump Hits U.S. Tourism // Despite a world-wide boom in travel, 

ever since our forty-fifth president was elected, tourism to the United States from 

foreign countries has steadily dropped (The Daily Beast, Aug. 04, 2018) – різке 

зменшення (авторитету Д. Трампа), різке збільшення (кількості туристичних 

поїздок); 

11) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – ВИСОТА/ГЛИБИНА: 

…corrects nickname of lower Broadway to “canyon of heroes”, instead of 

canyon of champions (The Washington Times, Jul. 10, 2019) – великий обсяг 

(людей), орієнтований на глибину; 

George Osborne’s economic miracle is built on a mountain of personal 

debt (The Guardian, Dec.2, 2015) – великий обсяг (особистого боргу), 

орієнтований на висоту; 

Kate Beaton: ‘We watched print die from up on our hill of youth’ (The 

Guardian, Sep. 14, 2015 – велика кількість (років), орієнтована на висоту); 
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12) НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ – ЗВУЖЕННЯ/РОЗШИРЕННЯ: 

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

swoop of fields, trees and yet more hills (The Guardian, May. 15, 2020) – 

інтенсивне розширення (об’єктів природного ландшафту); 

Bond markets should brace for tighter central bank squeeze (The Globe and 

Mail, Nov. 6, 2020) – інтенсивне звуження (становища національного банку 

Канади); 

After an overzealous European expansion last decade, which was one of the 

causes for the company’s downfall (Financial Times, Oct. 19, 2020) – інтенсивне 

розширення (компанії). 

Концепт НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ реалізується в складі 

концептуальних метонімії та синекдохи, які зводяться до референційного 

застосування одного поняття на позначення іншого в межах однієї 

предметної сфери з акцентом на невизначеній кількості. Когнітивна природа 

метонімії та синекдохи полягає в застосуванні знака одного поняття на 

позначення іншого в межах однієї ситуації/предметної сфери, то логічний їх 

зв’язок відображений за допомогою вислову «stand-for», або ж «=». 

Феномен невизначено-кількісної концептуалізації передбачає її мовне 

вираження за допомогою таких моделей когнітивних метонімії та синекдохи:  

1) ТЕРИТОРІЯ = НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ:  

While many European countries have seen declines in new daily coronavirus 

cases, Spain, France and Portugal after relaxing crackdowns in December are 

fighting off a new surge of infections … (Forbes, Jan. 25, 2021) – множина 

(людей, які проживають на території Іспанії, Франції, Португалії);  

Ottawa is not Toronto – so is it necessary to lock them down 

too? (The Globe and Mail, Dec. 23, 2020) – множина (людей, які проживають 

на території Оттави та Торонто); 

The battle between Wall Street and small investors who have gathered on 

Reddit to discuss tactics and celebrate their recent 
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successes. (The Guardian, Jan. 28, 2021) – множина (людей, які працюють на 

Уолл-стріт); 

2) ЛОКАЦІЯ = НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ:  

‘The Capitol Insurrection Was as Christian Nationalist as It 

Gets.’ (The New York Times, Jan. 28, 2021) – множина (людей, які працюють у 

Капітолії);  

The whole town is abuzz: “What have you 

seen?” (The Boston Globe, Dec. 14, 2016) – множина (людей, які знаходяться 

на території міста); 

3) ОБ’ЄКТ = НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ:  

Facebook board set to rule on Trump ban reverses four content removal 

cases. // Cases included content on Covid misinformation and hate speech, and 

panel will rule soon on the decision to suspend 

Trump (The Guardian, Apr. 16, 2016) – множина (людей, які працюють у 

структурі, позначеній через назву об’єкту); 

There aren't many reliable media performers on Labour's frontbench, but 

the shadow health secretary is one of them (Financial Times, Apr. 26, 2017) – 

множина (людей, які займають місця на передніх лавах у британському 

Парламенті); 

4) ТІЛО ЛЮДИНИ/ЙОГО ЧАСТИНИ/ОРГАНИ = НЕВИЗНАЧЕНА 

КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ:  

Alexei Navalny is appealing to the people, over the heads of Russia’s 

crooked system (The Guardian, Jan. 19, 2021) – множина (представників 

корумпованої влади);  

‘I like to infiltrate the brains of the nation’: CBeebies’ Andy Day, Britain’s 

favourite babysitter (The Guardian, Sep. 11, 2020) – множина (людей-

професіоналів); 

Voices of Protest: Desperation, Rage, Hope. (USA Today, Jun. 17, 2020) – 

множина (учасників акцій протесту). 
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Об’єктивуючи невизначену кількість, когніція людини послуговується 

чуттєвими образами, що знаходить втілення у когнітивних метафорах, 

метоніміях та синекдохах різних концептуальних моделей. Результат процесу 

аналогізації мовно репрезентується у вторинних номінаціях невизначеної 

кількості. Таким чином, вони є виразниками невизначено-кількісних 

характеристик, проектованих з концептосфери уявлень людини про кількісні 

особливості різних об’єктів.  

 

2.4. Типологічні ознаки вторинних номінацій невизначеної 

кількості метафоричної природи 

 

Тексти англомовного публіцистичного дискурсу є яскравим прикладом 

використання квантитативної метафори, яка є продуктивним засобом 

творення мовної картини світу авторів публіцистичних повідомлень. У 

процесі аналізу індефінітно-кількісної метафори масив репрезентантів було 

розподілено на тематичні та лексико-семантичні типи з урахуванням 

мовно/мовленнєвого образу, який став основою для виникнення асоціацій 

між концептуальними доменами в певних лексем та набуття ними статусу 

експлікатора невизначеної квантитативної номінації. 

Природоморфна метафора. В основі корпусу природоморфної 

метафори – перенесення явищ природи на невизначено велику чи малу 

кількісну характеристику об’єкта. Було виокремлено групи, де стрижневим 

зметафоризованим компонентом витупають лексеми на позначення тварин, 

рослин, об’єктів природного ландшафту, атмосферних явищ, астрономічних 

об’єктів, фізичних явищ та процесів. 

1) Фауна. Образи тварин, комах чи птахів, особливості їхньої 

поведінки, є одним із продуктивних ресурсних доменів для утворення 

індефінітно-кількісної метафори. На переконання Ф. Г. Гачугі, 

співвідношення доменів ЛЮДИНА – ТВАРИНА відбувається переважно на 

основі таких ознак, як зовнішність, розмір, територія існування, поведінка та 
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відносини між людьми та цим видом тварин [261, c. 297]. Вторинні кількісні 

метафори, в основі яких лежить зіставлення кількісних ознак тварин та інших 

об’єктів реального світу, характеризуються системами стійких асоціацій, 

пов’язаних із певними тваринами [281, с. 122].  

Уподібнення тваринам та постійне порівняння себе з ними було 

природним та, відповідно, залишається вкоріненим і в когніцію сучасної 

людини [251, с. 14]. Мовно-естетичне сприймання та змалювання 

навколишньої дійсності мовцями через тваринну семантику допомагає 

зрозуміти сенс людського буття, зробити наочними й сенсорно пізнаваними 

свої ідеї [78, с. 229]. 

Корпус вторинних номінації метафоричної кількості, які утворилися на 

основі найменувань представників фауни, або їх відмітних особливостей, 

може бути репрезентований такими фрагментами англомовного дискурсу: 

Bull, meet China shop: Trump’s foreign policy in Asia is 

disastrous (The Guardian, Aug. 9, 2019); 

Software sector bulls are left tangled up in Blue 

Prism (Financial Times, Jan. 14, 2021); 

“I believe the great majority of people who voted for Donald Trump want to 

make sure that his principles and his policies are pursued. So yeah, he’s not 

disappearing by any means. He’s the 900lb gorilla when it comes to the 

Republican party.” (The Guardian, Nov. 8, 2020); 

Racism is the elephant in the hospital room: it’s time we confronted 

it (The Guardian, Mar. 14, 2016); 

Elephant stampede: The real reason Trump is nixing the RNC in 

Jacksonville (New York Daily News, Jul. 23, 2020); 

You’re guaranteed to have a whale of a time on a Caribbean 

cruise (The Mirror, Jan. 26, 2015); 

Former Playboy cover girl Jenny McCarthy had a few words for an 

outspoken film critic who likened her cousin, actress Melissa McCarthy, to a 
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“female hippo,” and called her “tractor-

sized.” (New York Daily News, Feb. 13, 2013); 

U.S. Rep. Alexandria Ocasio-Cortez paid homage to liberal elders and 

affectionately called her onetime nemesis the “mama bear of the Democratic 

Party” Wednesday in an appearance on ABC’s morning talk show “The 

View.” (New York Daily News, Feb. 19, 2020); 

See how six other reality show couples have managed to spin their own love 

connections into an exhaustive tabloid circus (and dependable cash 

cow). (New York Daily News, Mar. 30, 2017); 

“As for campaigning, wild horses won’t keep me 

away” (Financial Times, Jan. 28, 2021); 

The incoming chair of the BBC said the broadcaster risks becoming a 

mouse that will be crushed by the “elephants” of the global media 

industry (Financial Times, Jan. 14, 2021); 

Trump may win Iowa with a bevy of lies. If factchecks won’t stop him, what 

will? (The Guardian, Feb. 1, 2016); 

“To me, one of a flock of authors she fussed over like a mother duck, she 

wrote of her happiness spending the lockdown with Alex 

Duncan…” (Financial Times, Jun. 25, 2020); 

Greece is like an Arab oil state without oil. It has an overgrown and 

expensive state machine hard wired with webs of patronage and corruption (The 

Independent, Feb. 23, 2012); 

The gay marriage debate has uncovered a nest of 

bigots (The Guardian, Feb, 5, 2013); 

In his first substantive comments since a gagging order on Brown and his 

legal team was lifted last week, Ahmed Ghappour told the Guardian that in his 

opinion, the US government had tried to "kill a fly with a 

sledgehammer”. (The Guardian, Apr. 28, 2014);  

I called Donald Trump a revolting slug in parliament, but my message was 

not just for him (The Guardian, Oct. 14, 2016); 
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Church pastor suspended after calling Black Lives Matter organizers 

‘maggots’ (USA Today, Jul. 3, 2020); 

Аналіз метафоричних номінацій невизначеної кількості дозволив 

зробити такі висновки: 1) попри значний шар метафор на основі образів 

тварин, їх якостей чи особливостей поведінки, кількість метафоричних 

номінацій, які апелюють саме до кількісних характеристик є порівняно 

незначною; 2) переважна кількість знайдених метафоричних номінацій 

апелює до актуалізації невизначено великої семантики. 

Такі результати пояснюємо особливостями анімалістичних образів та 

стереотипів, пов’язаних із ними: використання назв тварин із відповідними 

якостями можна розцінити як образу, що не відповідатиме етиці англомовної 

якісної преси. Зауважимо, що частина виявлених вторинних номнацій 

невизначеної кількості анімалістичного походження виявлені у складі чужих 

цитат, які публіцисти вирішили включити в свої метеріали. Таким чином, 

автори уникають впямої відповідальності за використану номінацію. 

2) Флора: Рослинам закономірно належить значна частку образного 

ряду для утворення метафори, зважаючи на тисячолітню історію сільського 

господарства та землеробства [316, с. 6]. Аналіз емпіричного матеріалу 

продемонстрував, що основою для кількісної метафори рослинного 

походження слугує розмір окремих рослин, їх частин, сукупностей, 

особливості розвитку:  

Books :Harvesting the trees of knowledge (The Independent, Sep. 4, 1998); 

She paints jungles of hide–and–seek 

images… (The Guardian, Jun. 10, 2011); 

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

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

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

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

James Daley: Beware the forest of ‘green’ 

schemes (The Independent, Sep. 18, 2018); 
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A ‘bundle’ of joy – or a deal that’s set to unravel? // To try to make life less 

confusing for consumers, a number of companies are beginning to “bundle” deals 

– wrapping two, three and, soon to come, four different services together for a 

single monthly (The Independent, Mar. 19, 2006); 

Each seed is equipped with a feather plume to help it disperse, making a 

wonderful wisp of silver. (The Mirror, Nov. 6, 2010); 

For another, this is one of the comparatively rare occasions when the top 

seeds from each conference meet in the season 

finale (The Independent, Feb. 24, 2016); 

Seed-sized chameleon found in Madagascar may be world’s tiniest reptile. // 

Scientists say they have discovered a sunflower-seed-sized subspecies of 

chameleon that may well be the smallest reptile on 

Earth. (The Guardian, Feb. 5, 2021); 

Newton, just 26, is not only the best right now of a crop of superlative young 

NFL quarterbacks that includes the Seahawks’ Russell Wilson and Andrew Luck of 

the Indianapolis Colts (The Independent, Jun. 4, 2016); 

It was the signature moment of the NFC Championship Game: Cam Newton 

swallow-diving over a thicket of opposing linemen to complete a 12–yard rushing 

touchdown (The Independent, Apr. 18, 2016) 

Огляд вторинних номінацій кількості зі стрижневим компонентом 

«рослина/її характерні ознаки» продемонстрував, що в публіцистиці 

переважно користуються метафорами на позначення процесів через етапи 

розвитку росин. Ми пов’язуємо це із особливостями сфери знань, до якої 

належать відомості про об’єкти флори: на відміну від процесів, пов’язаних із 

розвитком рослин, які людина може легко спостерігати без пошуку 

пояснювальної інформації, відсутність знання будови, вигляду певних 

рослин та особливостей окремих представників флори можуть складати 

труднощі для декодування квантитативної метафори, а отже, інтенція автора 

публіцистичного повідомлення не буде реалізовано повною мірою. 
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3) Об’єкти природного ландшафту та їх частини. Здатність 

людини до орієнтації в просторі дає можливість не лише ідентифікувати своє 

місце знаходження з посиланням на об’єкти оточуючого ландшафту, але й 

вербалізувати певний позамовний досвід за допомогою цих самих образів. 

Е. Сереллі та Дж. Фуско зазначають, що метафори на основі об’єктів 

ландшафту дуже поширені, оскільки за своєю сутністю вони є скалярними 

величинами, мають вектор напрямку та градієнтність [260]. Кластер 

квантитативної метафори цього домену включає значний ряд 

зметафоризованих номінацій на основі різних назв природних об’єктів, який 

також можна розділити на дві тематичні підгрупи: 

1) акваторіальний ландашафт та його об’єкти:  

The next morning, I turn my computer back on and see the same street filled 

with a swollen river of humanity chanting their political demands in unison and 

holding up luminous mobile phones to the night 

sky. (The Independent, Dec. 17, 2015); 

Sea of change coming as Power 5 conferences take new tack in hiring 

commissioners (USA Today, Jan. 23, 2021); 

Manchester City manager Pep Guardiola says he does not know how ready 

his players are for the restart of the Premier League and the flood of matches to 

come. (The Independent, Dec. 11, 2013); 

£170m boost for buses dismissed as ‘drop in the ocean’ of 

cuts (The Guardian, Feb. 6, 2020);  

Archbishop of Glasgow Philip Tartaglia revealed that the the woman and 

her family wept from the "abyss of their loss" (The Mirror, Dec. 24, 2014); 

A sea of expectations (The Economist, Jul. 5, 2014); 

UK’s ‘tsunami’ of grief as coronavirus deaths pass 

100,000 (The Chicago Sun-Times, Jan. 26, 2021); 

Paddling the river of mirrors: “The spot to head if you need to leave the 

world behind” (The Guardian, Dec.2, 2015);  
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River of money flows to Thames as it wins global conservation 

prize (The Guardian, 2010); 

2) територіальний ландшафт та його об’єкти: 

…corrects nickname of lower Broadway to “canyon of heroes”, instead of 

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

In the valley of its making… (The Guardian, Jun.16, 2006),  

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

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

The final phase is the "plateau of 

productivity" (The Guardian, Apr. 5, 2014); 

WH Auden, in his elegy for Yeats, posited a marginal glade of disinterest 

where poetry “survives / In the valley of its making where executives / Would never 

want to tamper ...” and I’d say it flourishes in that way 

still. (The Guardian, Sep. 16, 2006); 

George Osborne’s economic miracle is built on a mountain of personal 

debt (The Guardian, Dec.2, 2015); 

Far from the bijou glade of my imagination, it gave the impression of having 

been laid out on the lines of a particularly unfortunate internment 

camp. (The Guardian, May. 15, 2010); 

2016: The year that the volcano of inequality 

exploded (The Independent, Dec. 17, 2015); 

Ian Wright lost in a desert of random noise (The Guardian, Sep. 20, 2009); 

Field of dreams: heartbreak and heroics at the World Ploughing 

Championships (The Guardian, Nov. 23, 2018); 

Wine: why the Jura is a mine of new discoveries for the discerning wine 

lover (The Guardian, Oct. 8, 2015); 

But Burch ranges widely across the landscape of racism, sex, family and her 

own autobiography (The Guardian, Mar. 21, 2017). 

Kate Beaton: ‘We watched print die from up on our hill of 

youth’ (The Guardian, Sep. 14, 2015); 
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Swathes of desert but oases of progress (The Economist, May 3, 2007). 

Огляд кластеру фрагментів із вторинними номінаціями невизначної 

кількості, де центральною лексемою постає назва ландшафтного об’єкта, 

показав, що найпродуктивнішими образами для кількісної метафори є такі 

об’єкти водного та територіального ландшафту, як river, sea, ocean, mountain. 

Водночас, значна репрезентативність цього типу вторинної метафори 

індефінітної кількості говорить про зручність та яскраву образність домену 

ландшафтних об’єктів для утворення вторинної номінації. 

4) Атмосферні явища та процеси. Образи атмосферних явищ – один 

із продуктивних доменів для квантитативної метафори зі значенням 

невизначеної кількості. На думку А. В. Філатової, важливість погоди для 

існування людства та залежність довкілля від неї привертає пильну увагу з 

боку суспільства до цього домену образів, унаслідок чого вони активно 

залучаються до мовлення [214, с. 152]. Репрезентативними для цього типу 

квантитативних метафор можуть бути такі фрагменти англомовного 

публіцистичного дискурсу, як-от: 

The chancellor has been forced to overhaul his emergency aid scheme for 

small businesses amid warnings about a deluge of 

insolvencies (The Mirror, Apr. 2, 2020); 

These shows will help you weather the financial storm with your sanity 

intact (The New York Ties, May 29, 2020); 

Rain of terror: Egypt to crack down on ‘fake’ weather 

reports (The Guardian, 2018), 

Fac-checkers could barely keep up with this blizzard of 

bunkum (The Washington Times, Sep. 14, 2020); 

Mohamed Merah vowed to go out in a hail of 

bullets (The Guardian, Sep. 13, 2012), 

One of them seemed to be on the ground at this point while the other one 

still seemed to be rain of blows, kicking and thumping," said Mr 

Saunders (The Independent, Aug. 17, 2018); 
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MasterChef – a wonderful world of cooking infused with a drizzle of 

drivel (The Guardian, Apr. 7, 2018); 

When John Major referred to three plotters in his Cabinet as "a shower of 

bastards," he sounded wretchedly weak and 

defensive. (The Independent, Oct. 23, 2011); 

No longer the harassed, red-eyed quarry of Monday’s post-election TV 

interview (The Independent, May. 29, 2014); 

Cloud of corruption hangs over Bulgaria as it takes up 

EU (The Guardian, Dec. 17, 2018), 

Of course Dull’s response find such a ready reaction because what Don 

Armado calls the ‘sweet smoke of rhetoric’ is not as readily 

dissipated (The Independent, Sep. 11, 1992); 

Trump appoints flurry of allies as presidency winds down (The Globe and 

Mail, Dec. 13, 2020); 

… vortex of blear-eyed people with festival passes hanging around their 

necks (The Boston Globe, Jun. 8, 2013). 

Корпус фрагментів публіцистичних текстів із індефінітно-кількісними 

вторинними номінаціями охоплює значну частину текстів із кількісною 

метафорою, де зметафоризованим компонентом постає назва повітряних мас, 

явищ погоди, осадів. Аналіз цього сегмента продемонстрував, що найчастіше 

використовуються найменування опадів, що ми пояснюємо їхніми 

особливостями кількісного плану: інтенсивність, масовість, тривалість. 

5) Астрономічні об’єкти. Віддавна космос був предметом 

зацікавлення вчених та звичайних людей, а його популяризація стала 

причиною постійного оновлення кластеру «астрономічних» квантитативних 

метафор. Ф. Рошберг зауважує, що образи астрономічних об’єктів – одні з 

найдавніших, оскільки віддавна людство саме з ними пов’язувало майже усі 

свої дохристиянські та пізніше християнські вірування [300, с. 476]. Кількість 

та розмірність як базові ознаки космосу та його тіл, є суттєвою основою для 

утворення влучних квантитативних метафор у межах текстів 
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публіцистичного дискурсу. Наведені приклади виразно демонструють 

функціонування індефінітно-кількісних метафор «космічного значення»:  

Planet of the vapes: inside one nicotine megafactory (The Guardian, 2015); 

Described by officials as a “Hitchhiker’s Guide” to the “galaxy” of British 

tax… (The Independent, Sep. 10, 2016); 

Simon Goodley explores the ‘constellation of egos’ that makes the World 

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

Eastern Congo has been wracked by violence from a myriad of armed 

groups… (The Washington Post, Jun, 11, 2020); 

Ukraine and Europe have been into Vladimir Putin’s black hole of 

fear (The Guardian, Sep. 18, 2018); 

Jerry Lee Lewis was a Louisiana-born supernova who helped create rock 

‘n’ roll… (The Washington Times, Nov. 24, 2014); 

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

Chinese state media (The Independent, Jan. 04, 2017); 

Let me ask you this: ‘If we pour a sun-sized bucket of water on the sun, will 

it go out?’ (The Independent, May 8, 2014). 

Цей підтип кількісної метафори репрезентований не надто широко, але 

варто зауважити, що серед виявлених прикладів переважають номени galaxy, 

constellation та myriad. Ми пов’язуємо це з особливістю самих явищ, адже 

вони презентують збірні поняття множини зірок, небесних тіл. Останні у 

своїй семантичній структурі містять спільні значення «незвичайний», 

«видатний», «перевищуюючий інших у чомусь» та за аналогією можуть 

позначати видатних персоналій чи об’єкти з надзвичайними 

характеристиками. Відповідно, лексеми galaxy, constellation та myriad як їх 

збірні назви, також здатні актуалізувати значення надзвичайності одночасно 

із кількісною характеристикою. 

6) Фізичні явища та процеси. У процесі добору емпіричного 

матеріалу нами була виокремлена група вторинних номінацій, де 

зметафоризованими лексемами були назви фізичних процесів. На наше 
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переконання, домен ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЯВИЩА пропонує 

продуктивний масив для опису динаміки процесів, їх векторності та 

інтенсивності, а значна представленість відповідних метафор у мовленні 

публіцистики відповідає твердженням когнітивістів щодо метафор напрямку 

руху [91, с. 55]. Цей тип вторинних номінацій невизначеної кількості 

репрезентовано в таких прикладах:  

… as anxiety mounts over whether the frenzy behind a swift, meteoric rise in 

GameStop ... (Los Angeles Times, Jan. 29, 2021); 

Blast of warm air is set to break record (The Independent, Jul. 6, 2015); 

She emerged on Sunday to vote but remained in a protective bubble of 

campaign staffers and journalists, which press secretary Anna Krasulina called 

“the most trustworthy defence we have”. (The Guardian, Aug. 9, 2020); 

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

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

At the end of a back street just above the harbour, a couple of tiny fields 

command fabulous sea views out to a headland sporting the golden flash of a 

wheat. (The Guardian, May. 15, 2020); 

At about 8:15 a.m. local time, a brief spark and a puff of black smoke were 

visible as the designated portion of the bridge collapsed to the 

ground. (The Guardian, Feb. 2, 2020); 

A glimpse of life in the Elysian fields, if ever there was 

one. (The Guardian, Jul. 12, 2014); 

Covid eruption in Brazil’s largest state leaves health workers begging for 

help (The Guradian, Jan. 14, 2021); 

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

‘Wave of silence’ spread around world during coronavirus 

pandemic (The Guardian, Jul. 23, 2020); 

Global news: Covid plunges UK into deepest slump on 

record (The Guardian, Aug. 9, 2020); 
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But, he says, staffers missed the office’s camaraderie and offhand sparks of 

ideas (USA Today, Jul. 13, 2020); 

Baby formula marketing during pandemic sparks 

concern (The Daily Beast, Jul. 30, 2020); 

… repeat that there are some outrages which seem to be the ebullitions of 

minds agitated by stronger resentment … (The Guardian, Jul. 3, 2009); 

… no broken bones or internal injuries,” she wrote, before taking aim at the 

firestorm of attackers. (The Washington Times, May 30, 2016); 

… sends up a plume of smoke that has reached 

Phoenix (USA Today, Aug. 7, 2020); 

He’s got a new spurt of life": Harry reveals heart op has boosted Prince 

Philip (The Mirror, Mar. 5, 2012); 

The Alan Kurdi migrant rescue boat is so far the only vessel of its kind 

operating in the central Mediterranean during the coronavirus 

outbreak. (The Guardain, Apr. 4, 2020); 

AOC Is Bringing In a Slew of New Recruits to the 

‘Squad’ (The Daily Beast, Jul. 13, 2020); 

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

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

UK weather forecast: Brits to bake in ‘Saharan spurt’ with roasting 30C 

highs (The Mirror, Sep. 13, 2020); 

Bond markets should brace for tighter central bank 

squeeze (The Globe and Mail, Nov. 6, 2020); 

The explosive growth of China now overshadows the foreign policy of the 

West, writes Tony Barber (The Independent, Jul. 8, 2011); 

…but remained in a protective bubble of campaign staffers and 

journalists (The Guardian, Jun. 12, 2020); 

The Kindle – apparently "named to evoke the crackling ignition of 

knowledge" – is, as Amazon has suggested (The Guardian, Nov. 22, 2007); 
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Jerry Lee Lewis: Sustained by brief blaze of 

glory (The Washington Times, Nov. 24, 2014); 

He said that extending the embargo will lead to “further escalation of 

tensions, increasing risk of conflict – such a scenario must be 

avoided (The Washington Times, Aug. 14, 2020); 

… rides out with a final blast of invective (The Independent, Jun. 1, 2015); 

Strobe lighting provides a flicker of hope in the fight against 

Alzheimer’s (The Guardian, Dec. 7, 2017); 

Gatland’s glint, England’s errors and Sam’s sauce // Ugo, Danny and Chris 

are joined by Welsh great Sam Warburton to analyse Wales’ victory over England 

in Cardiff. (BBC News, Feb. 25, 2019); 

Значна наповнюваність корпусу цього типу прикладів індефінітно–

кількісної метафори показав, що автори англійськомовних публіцистичних 

творів послуговуються широким спектром образів фізичних явищ та 

процесів. Оскільки процеси неживої природи є основою для існування та 

функціювання всього матеріального світу, їх кількісні особливості знайомі 

реципієнтові. Публіцисти активно залучають їх з метою створення влучного 

експресивного виразу, при цьому не складного в плані декодування.  

Артефактоморфна метафора. Омовлюючи знання про світ, людство 

природно залучає додаткові образи в тих випадках, коли не вистачає питомих 

мовних засобів. Поява вторинних номінацій невизначеної кількості зі 

стрижневою лексемою-назвою об’єкта, створеного людиною, або такою, що 

виникла в результаті її діяльності, є логічною, оскільки їх кількісні параметри 

достатньо відомі читацькій аудиторії за рахунок їх поширеності в 

побуті [93, с. 69]. Корпус прикладів цього типу квантитативної метафори 

дозволив визначити такі підвиди: 

1) Артефакти та їх збірні назви як центральний номен 

невизначено-кількісної метафори: 

Goblet of fire: how spat–out wine is being turned into 

spirits (The Guardian, Nov. 24, 2017); 
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Squelched by Twitter, Trump seeks new online 

megaphone (Chicago Sun Times, Jan. 9, 2021); 

For years I used to rubbish the idea of tidying up, but there’s more than a 

crumb of comfort in a Dorito-free sofa (The Guardian, Aug. 7, 2020); 

A heap of thanksgiving hypocrisy (Wall Street Journal, Nov. 23, 2020);  

The Energy 202: Trump’s desire ‘to take’ Syrian oil presents a barrel of 

problems (The Washington Post, Oct. 28, 2019); 

All together now: let’s have a cup of char (The Independent, Sep. 6, 1998); 

Box of delights… (The Guardian, Jun. 17, 2001); 

Train of hope throws a commercial 

lifeline… (The Guardian, Dec. 27, 2004); 

Teresa Heinz Kerry has had a battery of 

tests. (The Boston Globe, Jul. 9, 2013); 

Statscan eyes savings ‘pot of cash’ for hints on 

recovery (The Globe and Mail, Aug. 31, 2020); 

Changing economics and advancing miniaturisation now enable flotillas of 

small satellites to be launched into space …. (The Guardian, Dec. 29, 2019); 

The World Health Organization (WHO) says there is a “window of 

opportunity” to stop the deadly new coronavirus becoming a broader global 

crisis (BBC News, Oct. 16, 219); 

Muckaty station compensation no ‘bucket of money’, court 

told (The Guardian, Jun. 6, 2014); 

A mixed bag of policies to solve Britain’s housing 

crisis (The Economist, Nov. 28, 2015); 

The idea that Hong Kong migration will give the UK an entrepreneurial 

rocket boost is based on imperial stereotypes (The Guardian, Feb. 3, 2021); 

String of armed robberies reported in Albany Park, Irving 

Park (The Chicago Sun-Times, Jan. 28, 2021); 

Hillary Clinton regrets ‘basket of deplorables’ remark as Trump 

attacks (The Guardian, Sep. 10, 2016); 
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‘In jail you’re a ball of emotion’: Syrian swimmer on her refugee 

experience (The Guardian, Dec. 22, 2018); 

Democrats haul in big buckets of money for Senate races as Trump’s woes 

spill over to GOP (USA Today, Jun. 16, 2020); 

A fusillade of fireworks marked his final kick, a dodgy 93rd-minute penalty in 

a testimonial he played on one leg. (The Mirror, Nov. 23, 2008). 

2) Об’єкти антропогенного ландшафту (назви об’єктів 

ландшафту, які утворилися в результаті людської діяльності):  

Skyscraper-sized asteroid is heading closer to earth at 11,000mph – but will 

fly past safely (The Independent, Jul.12, 2018); 

Gordon Pape: The latest barrage of bad news may point to the next big 

market pullback (The Globe and Mail, Jun. 29, 2020); 

Midfield of dreams: Nikki Stanton back with Red 

Stars (The Chicago Sun Times, Jan. 16, 2021); 

Be wary of Elon Musk despoiling the ‘vault of heaven’ (The 

Guardian, Dec. 29, 2019) 

The cold temperatures and hostile atmosphere have conspired to make 

Mapfre Stadium a house of horrors for Mexico. (The Guradian, Nov. 10, 2016); 

Communist party officials in Tibet must be a “fortress” against 

separatism (The Guradian, Oct. 22, 2015); 

Cabin of curiosities brings Camden garden extension to 

life (The Guardian, Feb. 2, 2015); 

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

build for himself (USA Today, Feb. 6, 2020); 

It’s a huge cemetery of dreams, if not of 

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

Towers of strength: readers’ photos on the theme of 

‘strong’ (The Guardian, Jun. 3, 2014); 

No longer the harassed, red-eyed quarry of Monday’s post–election TV 

interview (The Independent, Feb. 12, 2014); 
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Once elected, he built a dam of propaganda, misinformation, lies and 

corruption (The Washington Post, Dec. 4, 2020); 

Syria’s 1.7 million Kurds have largely taken a back seat in the 18-month 

struggle to oust President Bashar al-Assad, despite being one of the traditional 

bastions of opposition to his rule. (The Independent, Oct. 6, 2012); 

Museum of Covid-19: the story of the crisis told through everyday 

objects (The Guardian, May 4, 2020); 

A library of exile: Edmund de Waal on Venice’s Jewish 

Ghetto (The Guardian, Apr. 24, 2019); 

It is an inverted pyramid of piffle. (The Guardian, Jul. 15, 2019); 

After endless auditions, most dreamers crash-land into the overflowing, 

super-competitive pool of talent and settle for whatever comes their 

way (USA Today, Jun. 25, 2020). 

Репрезентативність вторинних номінацій невизначеної кількості, 

утворених завдяки метафоричному перенесенню з назв артефактів, 

продемонструвала, що образи реальних предметів, створених людиною є 

продуктивним доменом для застосування публіцистичного мовлення за 

рахунок близькості читацької аудиторії. 

Соціальні явища. У результаті розвитку людини як соціальної істоти 

з’являється усе більше вторинних назв кількості з опорою на образи різних 

сукупностей людей, їх видів зайнятості чи характерних феноменів. Засоби 

масової інформації, у свою чергу, сприяють поширенню та обміну 

квантитативними образами для увиразнення мовлення [92, с. 364]. Серед 

емпіричного матеріалу дослідження було виявлено групу квантитативних 

метафор, утворених від назв соціальних явищ або ж пов’язаних із соціальною 

діяльністю людини: 

Media coverage of other events that are causing more harm in the world 

should not be neglected at the expense of media marathons discussing the cruelties 

of terrorists (The Guardian, Oct. 5, 2015); 

A ‘perfect storm’ of scandals (The Daily Beast, Jul. 3, 2012); 
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Jason Kenney’s war of words verges on 

farce (The Globe and Mail, Jan. 25, 2021); 

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

state (The Guardian, Aug. 20, 2020); 

Country diary: a squadron of swallows is fed, but fears for insect life 

remain (The Guardian, Aug. 27, 2019); 

In the battle of Tory egos it’s the ‘Man in the Know’ Sunak 

Show (The Guardian, Oct. 22, 2020); 

And after reviewing We Can’t Stop/Blurred Lines mash a couple gazillion of 

times we started to think (The Mirror, Aug. 26, 2013); 

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

boats (The Guardian, Aug. 25, 2020); 

Traffic is barred from the Croisette, the promenade of the stars that snakes 

along the seafront between the beach bars on one 

side (The Mirror, Aug. 11, 2012); 

Blackpool Police said there were a “larger than usual number of children” 

going missing on Saturday as throngs of visitors crowded the streets and urged 

tourists to “ensure you have your children in sight at all 

times” (The Independent, Aug. 9, 2020); 

Donald Trump to face ‘carnival of 

resistance’ (The Guardian, Jun. 16, 2018); 

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

in contemporary times (The Independent, Sep. 12, 2009), 

Man City ‘not ready’ for onslaught of games as Premier League returns, 

says Pep Guardiola (The Independent, Jul. 8, 2020); 

The future of Asia remains bright, but a crippling array of challenges 

threatens to upend its potential – and could have an immense impact on the 

US (The Guardian, Aug. 9, 2019); 

Europe’s army of Filipino domestic 

workers (Spiegel International, Jan. 14, 2021) 
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Sometimes, Stuart Ritchie feels like he’s being pursued by an army of smiley 

faces (The Guardian, Jan. 26, 2021). 

Фантастичний світ. У пошуках інструментів експресивності мовці 

можуть звертатися до нереальних подій та істот, які вже давно стали 

традиційними виразниками певних особливостей чи ознак. Так, у домені 

ФАНТАСТИЧНИЙ СВІТ було виокремлено два підвиди, які містять 

продуктивні образи для вторинної номінації невизначеної кількості: 

1) Міфологія. Фольклорні твори малої форми, такі як міфи, казки та 

легенди, реалізують пізнавально-світоглядну та духовно-ідеологічну функції 

для суспільства, послуговуючись образами реальних та вигаданих явищ та 

персоналій [203, с. 34]. Оскільки міфічні образи вже являють собою 

метафори світобудови та соціального устрою, то їх образи вкотре слугують 

основою для утворення метафор конкретного характеру, а саме – опису 

кількісних характеристик: 

For a US president obsessed by size – his hands, his wealth, his crowds – 

Donald Trump made something of a bold U-turn on Thursday night by addressing 

the country from a desk seemingly designed for a 

leprechaun. (The Guardian, Nov. 27, 2020); 

… a profound mark on national life by substantially cleansing the Augean 

stable of corrupt politics (The Guardian, 2007); 

… congressional hearing starring the country’s tech titans began as so 

many video conferences… (The Washington Post, 2020); 

Huawei? Who are they? Meet the coy colossus of China Andrew Murray–

Watson reports from Shenzhen on the telecoms giant that wins contracts round the 

world but keeps quiet about itself (The Independent, Feb. 7, 2017); 

Stanley Cowell’s jazz odyssey is still 

underway (The Washington Post, Nov. 28, 2018); 

I saw a massive marble frieze depicting Sir Peter wrestling with the Nemean 

lion of unemployment and the Erymanthean boar of our misguided involvement in 

Afghanistan (The Guardian, Nov. 7, 2011); 
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“But if we don’t lose at Stamford Bridge, then maybe he can keep him job.” 

If he can also bring back the hide of the Nemean Lion, slay the nine–headed 

Hydra and give the Augean stables a quick swill as 

well (The Guardian, Dec. 9, 2011). 

2) Література та кіно. Завдяки літературним творам, які також є 

віддзеркаленням реальності, в англійській лінгвокультурі закріпилися деякі 

образи, що асоціюються із кількістю чи розмірністю та постають основою 

для творення квантитативної метафори в публіцистиці: 

How Amazonians saved a ‘Terminator’ of the fish 

world (CNN International, Nov. 18, 2020); 

Court hears saga of abuse and Brockton victim’s 

resilience (The Boston Globe, Mar. 16, 2015); 

Dismantling a legal leviathan: Negotiations start today on scrapping 

Israel’s controls on Palestinians in the West Bank and Gaza (The Independent, 

Jan. 5, 2014); 

Someone gave me a cheap Tom Thumb-ish cigar (The Guardian, 2004); 

…phony "facts" as so many ropes to tie down this Gulliver-like truth-telling 

giant and prevent him from… (The Washington Post, 2015); 

Ben Emmerson QC: The bête noire of the right wing press with a ‘leviathan 

intellect’ (The Independent, 2012); 

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

wars? (The Guardian, 2014); 

Juno Temple might look like a pixie version of Tom Thumb, but she is brave 

enough to voice her views on some of the less junket-friendly subjects – namely 

violence towards women (The Independent, Jun. 12, 2012); 

“The fundamental differences between Bill Clinton and Bob Dole can be 

poured into Tom Thumb’s thimble – and you’ll still have space left over for a 

small Martini. (The Independent, Oct. 27, 2015); 

Jonathan Swift’s classic novel Gulliver’s Travels – and in particular the 

novel’s first section in which the tiny Lilliputians succeeded in immobilizing 
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Gulliver by binding him with thousands of their tiny, threadlike ropes – serves as 

a literary metaphor for today’s American economy. (Forbes, Jun. 20, 2013); 

Fossilised bones belonging to the oversized bird were found on the island, 

which was home to the tiny “hobbit” humans during the same 

period (Daily Telegraph, Dec. 10, 2010); 

A real princess, in the pea sense, she has come to my house to be 

interviewed, because it’s easier for me, without a wisp of prima donna 

behaviour. (The Guardian, Oct. 27, 2004). 

Аналіз корпусів дібраної індефінітно-кількісної метафори, де 

стрижневим компонентом є фантастичні образи міфічного чи літературного 

походження, дав змогу зробити такі висновки: утворення вторинної номінації 

невизначеної кількості на основі фантастичних образів потребує високого 

рівня ерудованості як від мовця, так і від реципієнта; недостатні знання про 

стрижений образ значно ускладнюють або взагалі унеможливлюють 

правильне декодування імпліцитної інформації стриженового засобу 

експресивності. Ці висновки підтверджуються незначною кількістю 

фактичних прикладів такої вторинної номінації невизначної кількості, а 

також переважно політичною чи економічною тематикою публіцистичних 

текстів, у яких трапилися приклади. 

Отже, публіцисти англійськомовної якісної преси часто 

послуговуються метафорою з індефінітно-кількісним значенням з метою 

увиразнення свого мовлення та реалізації прагматичних інтенцій. Зокрема 

автори активно застосовують природоморфну квантитативну метафору. Вона 

охоплює такі підвиди вторинних номінацій невизначеної кількості, як: 

зооморфні (назви тварин та кількісні характеристики їх життєдіяльності, 

індивідуальні властивості); фітоморфні (назви рослин, особливості їх будови 

та існування); ландшафтні (лексеми, що позначають кількісні характеристики 

об’єктів територіального довкілля); атмосферні явища (назви атмосферних 

явищ та опадів); астрономічні об’єкти (іменування небесних тіл та об’єктів 
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космосу); фізичні процеси (лексеми, які позначають процеси неживої 

природи та їх квантитативні характеристики). 

До того ж у корпусі продуктивних вторинних номінацій невизначеної 

кількості також наявні індефінітно-кількісні метафори артефактного 

походження. До цього виду відносимо лексеми на позначення об’єктів 

матеріального світу, створених людиною, а також назви об’єктів ландшафту, 

утворених внаслідок антропогенного впливу. З-поміж виділених вторинних 

номінацій індефінітної кількості викоремили вид «соціальні процеси» 

(лексеми, які позначають суспільні процеси та явища, події) та вид 

«фантастичний світ» (охоплює два підвиди: назви, які входять до 

міфологічного та літературного доменів). 

 

2.5. Структурно-граматична специфіка невизначено-кількісної 

метафори 

 

Поява вторинної номінації метафоричної природи так чи інакше 

пов’язана з порушенням звичайних семантичних зв’язків слова та 

виникненням вторинної валентності через зміну лексичного значення слова. 

Для повноцінного розуміння процесу метафоризації в контексті омовлення 

важливо розглянути її структуру за притаманними їй семантичними й 

граматичними категоріями [220, с. 37]. 

Комплексна природа метафори уможливлює аналіз її структури за 

різними підходами. З позицій морфологічного підходу основою формальної 

класифікації метафоричних одиниць виступає належність слова-оболонки до 

тієї чи іншої частини мови [12, с. 18; 198, с. 250]. О. Т. Черкасова також 

переконана, що визначальна роль у процесі метафоризації належить 

основним семантичним категоріям іменника. Це, у свою чергу, визначає 

провідні типи лексичних зв’язків слів, відомі під назвою «родів» метафор, 

або «видів перенесення» [220, с. 38]. 
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Проте, на думку Н. В. Слободи, таке твердження варто піддати сумніву. 

Як приклад учений наводить прислівникову метафору, яка не пов’язана з 

іменником, попри значну смислову роль останнього для розуміння 

адвербіальної метафори, або ж роль прикметника в розкритті 

метафоризованої суті іменника в складі прикметниково-іменникових 

сполук [194, с. 28]. Л. М. Приблуда висловлює думку на підтримку 

недоцільності обмежуватися лише морфологічним підходом, адже у цьому 

випадку деякі випадки залишаються поза увагою [172, с. 410]. 

У дослідженні ми дотримуємося лексико-граматичного підходу до 

аналізу метафоричних утворень з індефінітно-кількісним значенням. Таке 

рішення видається доцільним, оскільки у випадку з метафорою мова йде про 

словосполучення, що функціонують у структурі синтаксичних конструкцій і 

забезпечують їх формально-граматичну та семантико-синтаксичну 

організацію [97, с. 64]. 

Аналіз масиву прикладів вторинних номінацій невизначної кількості 

метафоричної природи дозволив виділити такі типи. 

Однокомпонентна метафора. Корпус емпіричного матеріалу містить 

приклади однокомпонентних вторинних ноінацій невизначеної кількості. На 

думку Г. Панчук, іменникова метафора здатна розширювати семантичний 

простір контексту завдяки зміні номінативної функції на функцію 

характеризування [155]. У результаті, іменникова метафора набуває значної 

експресивності та може виражати різні смисли, емоції, оцінку, сприяти 

встановленню діалогічності між мовцем та реципієнтом. 

Проте корпус однокомпонентних невизначено-кількісних метафор зі 

стрижневим іменниковим компонентом репрезентований лише кількома 

прикладами: Bull, meet China shop: Trump’s foreign policy in Asia is 

disastrous (The Guardian, Aug. 9, 2016); Church pastor suspended after calling 

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

Непоширеність цього виду однокомпонентної метафори пояснюємо, 



118 

 

обмеженістю синтаксичної сполучуваності вторинних номінацій 

невизначеної кількості та лексем, які вони характеризують. 

Отже, однокомпонентна квантитативна метафора постає вторинною 

номінацією, яка утворилася через метафоризацію лексем різних лексико-

семантичних класів. Завдяки своїй комплексній природі вона не лише 

синонімічно називає реферований об’єкт, але й додає певної виразності та 

авторської оцінки висловлюванню, у якому така метафора вжита. 

Двокомпонентна метафора. У текстах англомовного публіцистичного 

дискурсу трапляється двокомпонентна метафора індефінітно-невизначеної 

кількості. Вона репрезентована моделлю «прикметник + іменник». З огляду 

на експлікацію кількісних характеристик диференціюємо підвиди цієї моделі 

так: 

1) метафоризований прикметник + іменник: 

Personnel “knocked down» the fire just before 10 a.m., said Hogan, who 

called it a “herculean effort”. (The Guardian, May 19, 2020); 

… both parties were bracing for a titanic battle over voting in courts and at 

the polls (Washington Post, Aug. 11, 2020); 

A giant leap into the unknown: GM salmon that grows and 

grows. (The Independent, Oct. 23, 2011); 

Cabinet minister Sir Jeremy Heywood has told the Public Administration 

Committee it’s possible there was a “gigantic 

conspiracy” (The Telegraph, Mar. 4, 2012); 

Elephant stampede: The real reason Trump is nixing the RNC in 

Jacksonville. (The New York daily News, Jul. 23, 2020). 

2) прикметник + метафоризований іменник: 

Helen Glover out to make more history after relaunching Olympic 

odyssey (The Guardian, Jan. 28, 2021); 

Henry Kissinger: A diplomatic colossus who is still a key influence in US 

amid Syria crisis (The Independent, Sep. 16, 2013); 
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I called Donald Trump a revolting slug in parliament, but my message was 

not just for him (The Guardian, Oct. 14, 2016); 

Lebanon faces a “dangerous” surge in coronavirus cases that will 

overwhelm its battered healthcare system (The Independent, Aug. 6, 2020). 

З погляду граматики, основними в таких метафоричних 

словосполученнях є іменники. Але в плані вираження кількісних 

характеристик акцент може бути або на ад’єктивні, або ж на субстантивній 

лексемі – залежно від особливостей реферованого об’єкта та оцінки, яку 

мовець планує актуалізувати. 

Трикомпонентна метафора. Фрагменти англомовного 

публіцистичного дискурсу демонструють надзвичайну репрезентативність 

саме цієї моделі вторинних номінацій індефінітної кількості. На переконання 

вченої Е. Х. Дейгнан, така модель дозволяє залишити пряму назву 

реферованого об’єкта та надати оцінку його якостям залежно від інтенцій 

мовця [254]. 

Трикомпонентна модель представлена такою конструкцією 

«метафоризований іменник + of + іменник», наприклад: 

The hologram features a myriad of lights that swarm like fireflies to form 

into a 3–D image of Floyd, with his name depicted around his 

image. (USA Today, Apr. 29, 2020); 

Brazil coronavirus: medics fear official tally ignores ‘a mountain of 

deaths’ (The Guardian, Apr. 4, 2020); 

Towers of strength: readers’ photos on the theme of 

‘strong’ (The Guardian, Dec. 13, 2014); 

Muckaty station compensation no ‘bucket of money’, court told (The 

Guardian, Jun. 6, 2014);  

‘Giant of a man’: Three former presidents to attend John Lewis’ funeral in 

Atlanta. (USA Today, Jul. 9, 2020); 
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The future of Asia remains bright, but a crippling array of challenges 

threatens to upend its potential – and could have an immense impact on the 

US. (The Guardian, Aug. 9, 2019); 

There it perches in a thicket of twigs and briars, feigning invisibility, like a 

child hiding behind coats hung on the back of a 

door (The Guardian, May 11, 2016); 

Donald Trump … has engaged a bevy of lobbyists to assist with his 

transition … (The Independent, Nov. 11, 2016); 

Rain of abuse stops play: one persecuted referee’s 

account (The Guardian, Jan. 30, 2005); 

… as investors face a blizzard of news around uneven state 

reopenings… (Washington Post, May 13, 2020). 

Широка репрезентативність цієї моделі вторинних номнацій 

невизначеної кількості зумовлюється її універсальністю за рахунок 

поєднання метафоризовної номінації невизначеної кількості та об’єктів, які 

вона кількісно характеризує. 

У корпусі трикомпонентних метафор невизначено-кількісного значення 

траплялися оказіональні випадки з іншою будовою, зокрема: 

Chinese government’s ‘weird architecture’ ban in ruins as ‘giant toilet’ 

skyscraper is built (The Independent, Jul. 16, 2016); 

Skyscraper-sized asteroid is heading closer to earth at 11,000mph – but will 

fly past safely (The Independent, Jun. 4, 2020); 

… phony “facts” as so many ropes to tie down this Gulliver-like truth – 

telling giant … (Washington Post, Jan. 4, 2017); 

Fossilised bones belonging to the oversized bird were found on the island, 

which was home to the tiny "hobbit" humans during the same 

period (The Telegraph, Sep. 10, 2010) 

Long-necked diplomacy: the tale of the third 

giraffe (The Guardian, Jan. 11, 2016); 
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When the Cold War ended 25 years ago, the Soviet Union vanished into the 

ash heap of history (The Boston Globe, Dec. 25, 2016). 

Поява таких варіацій зумовлюється кількома причинами: 

1) особливостями англійської граматики, яка регулює сполучуваність лексем; 

2) особливостями використаного образу з необхідними індефінітно-

кількісними характеристиками. 

Чотирикомпонентна метафора. Бажання авторів публіцистичних 

текстів якнайкраще увиразнити своє мовлення у випадках вербалізації 

кількісної інформації часто призводить до залучення багатокомпонентних 

квантитативних метафор. Додаткові ад’єктиви чи субстантиви, залучені до 

цієї моделі, очевидно, покликані посилити оцінність квантитативної 

метафори, або полегшити процес декодування імпліцитної інформації 

реципієнтом за рахунок «додаткового опису». 

Прикладами квантитативних метафор чотирикомпонентної моделі 

можуть слугувати такі фрагменти: 

James Daley: Beware the forest of ‘green’ 

schemes (The Independent, Sep. 18, 2011); 

Brazil is bracing for a surge in coronavirus cases as doctors and 

researchers warn that underreporting ... (The Guardian, Apr. 4, 2020); 

George Osborne’s economic miracle is built on a mountain of personal 

debt (The Guardian, Dec. 22, 2015); 

Parent’s survival guide: How to entertain a brood of bored kids during the 

summer holidays (The Independent, Oct. 23, 2011); 

The rush … long known for the thicket of lobbying firms that have their 

addresses on it (The Independent, Nov. 11, 2016); 

… the next morning, I turn my computer back on and see the same street 

filled with a swollen river of humanity chanting their political demands in 

unison (The Guardian, Oct. 3, 2014); 

… but they were nothing like enough to support the great slagheap of 

conspiracy piled on Dr Kelly’s body (The Guardian, Jun. 9, 2011); 
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Greece debt crisis: Yanis Varoufakis rides out with a final blast of 

invective (The Independent, Jul. 6, 2015); 

The ‘Peter Pan’–inspired film ‘Wendy’ is a bunch of beautiful 

nonsense (Washington Post, Mar. 3, 2020); 

Republican presidential candidate Jon Huntsman today agreed with a voter 

that he is a David fighting a Goliath (The Boston Globe, Jan. 5, 2012); 

Meet the coy colossus of China (The Independent, Sep. 18, 2011); 

The Duchess of York admitted yesterday that she had made “a gigantic 

error of judgment” by allowing a convicted paedophile to help pay 

off (The Telegraph, Mar. 7, 2011); 

Twice she persuaded him to forego retirement, … subsequently when she 

persuaded him to clear out the Augean stables of 

MI5. (The Guardian, Aug. 18, 2020); 

A thimble-full of evidence had been spun into a soufflé of 

supposition (The Guardian, Jul. 26, 2000). 

Аналіз цих прикладів продемонстрував наявність ад’єктивної одиниці, 

яка виконує роль додатковго означення у конструкції з вторинною 

номінацією невизначеної кількості. З перспективи автора публіцистичого 

тексту, застосування додатковго прикметника, вочевидь, має підсилити 

експресивність усього виразу. 

Багатокомпонентна метафора. Мовотворчість публіцистів 

регулюється багатьма конвенційними правилами, особливо, якщо видання 

належать до елітарної групи «якісної преси». Завдання адресанта – подати 

інформацію таким чином, щоб реалізувати повною мірою регулятивний 

потенціал інформації, але при цьому зберегти її доступність та зрозумілість. 

З таких позицій залучення метафор зі складною структурою видається 

доцільним. 

Опрацювання корпусу прикладів метафоричних вторинних номінацій 

невизначеної кількості продемонструвало певну кількість метафоричних 

конструкцій, де кількість складових – п’ять і більше. Характерною ознакою 
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таких композицій вважаємо наявність зметафоризованого лексичного центру, 

вираженого невизначено-кількісною метафорою, тоді як решта складових або 

ж додатково описують реферовані об’єкти, або є їх переліком. Для наочності 

наводимо приклади багатокомпонентної моделі: 

The Barrington Plaza high-rise is located along Wilshire Boulevard near a 

string of restaurants and gyms. (The Guardian, May 19, 2020); 

Bill Shorten has called on the Morrison government to suspend the 

controversial rob debt scheme while unveiling a new “David and Goliath” class 

action to be spearheaded by Gordon Legal. (The Guardian, Sep. 17, 2019); 

A nice, hot cup of goodwill: buy a ‘suspended coffee’ and it’s banked for 

someone who needs it (The Independent, Mar. 31, 2013); 

… of hot energy, crazed harmonies, springy exuberant melodies and lyrical 

sideswipes is matched to a fusillade of wired, soaring guitar 

glory. (The Mirror, Mar. 21, 2008). 

До цієї моделі також відносимо кілька прикладів із достатньо 

поширеною граматичною структурою, як-от: 

“But if we don’t lose at Stamford Bridge, then maybe he can keep him job.” 

If he can also bring back the hide of the Nemean Lion, slay the nine-headed 

Hydra and give the Augean stables a quick swill as 

well. (The Guardian, Dec. 9, 2011); 

I saw a massive marble frieze depicting Sir Peter wrestling with the Nemean 

lion of unemployment and the Erymanthean boar of our misguided involvement 

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

Jonathan Swift’s classic novel Gulliver’s Travels — and in particular the 

novel’s first section in which the tiny Lilliputians succeeded in immobilizing 

Gulliver by binding him with thousands of their tiny, threadlike ropes—serves as 

a literary metaphor for today’s American economy. // Just as Swift’s fictitious 

Lemuel Gulliver’s strength wasn’t enough to overcome the cumulative effect of 

myriad tethers, so the American economy’s tremendous strength and energy have 
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been progressively overcome and subdued by innumerable 

government (Forbes, Jun. 20, 2013). 

Унікальною особливістю наведених фрагментів публіцистичних 

текстів є наявність багатокомпонентної метафори із кумулятивним 

значенням невизначено великої або малої кількості. Стрижневими 

компонентами зі значенням кількісної невизначеності постають образи 

фантастичного світу, характерними особливостями яких є надзвичайно 

велика/мала сила чи розмір. Уся структура має на меті стоврити образ 

гіперолізовано великої/малої кількості для актуалізації авторських інтенцій. 

Непоширеність таких моделей пояснюємо тим, що 1) потенційно 

реципієнту невідомі залучені образи, а значить, і декодування такої 

інформації порушується; 2) надто обтяжена граматична структура речення 

ускладнює ефективне сприйняття тексту реципієнтом у цілому. 

Вторинні номінації невизначеної кількості є ефективним інструментом 

подання необхідної інформації в поєднанні з реалізацією прагматичних 

інтенцій мовця. Завдяки яскравій образності автори англомовних 

публіцистичних текстів часто ними послуговуються, уводячи в різні лексико-

граматичні конструкції. 

Так, масив метафоричних номінацій невизначеної кількості 

репрезентований різними моделями граматичних структур. У процесі 

опрацювання цього кластеру виокремлених прикладів було виявлено одно-, 

дво-, три-, чотири-, багато- компонентних моделей. Найвищу 

репрезентативність становлять трикомпонентні моделі за рахунок їх 

граматичної універсальності та ефективності в плані вираження та 

мовленнєвого увиразнення. 
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2.6. Типологічні особливості метонімічних номінацій невизначено-

кількісного характеру 

 

Метонімічне перенесення постійно перебуває в певній опозиції до 

метафори й  визначається як один із базових патернів людського 

мислення [266]. Метонімія полягає в застосуванні образу знайомої чи 

доступної для розуміння частини, при цьому апелюючи до всього 

об’єкта [264]. 

Огляд релевантних наукових праць показав, що проблема типології 

метонімічних перенесень неодноразово поставала центром лінгвістичних 

розвідок. Так, Г. Пауль розрізняв просторові та часові зв’язки в основі 

метонімії [158]. М. М. Покровський, у свою чергу, зазначав, що утворення 

метонімії мотивується зв’язком між предметами/діями та місцями, з якими ті 

пов’язані культурно, історично чи природно (локальний вид метонімії). 

Аналогічно вчений писав і про просторові відношення [165, с. 30 - 36]. 

Класифікації С. Ульмана [212, с. 17 - 19], С. С. Маслової-

Лашанської [136, с. 147 - 148], О. К. Біріх [28] та М. В. Бондаренко [33] 

передбачають включення темпорального, атрибутивного, а також окремих 

видів казуального типу метонімії. Оригінальну класифікацію в ракурсі 

концептуальної лінгвістики запропонувала британська дослідниця 

Е. Х. Дейгнан, розглянувши найчастіше вживані метонімічні перенесення у 

темінах базових концептів [253].  

У результаті опрацювання фрагментів англомовного публіцистичного 

дискурсу з використаними вторинними номінаціями індефінітної кількості, 

було виявлено приклади квантитативної метонімії локального типу. 

Локальна метонімія зумовлена асоціативним зв’язком «місце → 

об’єкт» і «об’єкт → місце», які, у свою чергу, також поділяються на окремі 

різновиди метонімічних перенесень [86, с. 112]. Локальна метонімія із 

значенням невизначної кількості репрезентована такими тематичними 

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

- країна: Why Ukraine needs Russia more than 

ever (The Guardian, Mar. 9, 2016); 

UK not doing enough to stop coronavirus second wave, warns BMA 

chief (The Independent, Jul.29, 2020); 

After more than a decade of stagnating productivity and real wages, 

UK is facing a skills crisis (Finacial Times, Jan. 28, 2021); 

While many European countries have seen declines in new daily 

coronavirus cases, Spain, France and Portugal after relaxing 

crackdowns in December are fighting off a new surge of 

infections … (Forbes, Jan. 25, 2021); 

Italy to build 1,500 pop–up vaccine pavilions, designed by architect 

Stefano Boeri (CNN International, Dec. 15, 2020); 

America looked sick at the time of Watergate 

too (Finacial Times, Jan. 25, 2021); 

Do not exhale yet, America (Finacial Times, Nov. 20, 2020); 

Brazil scrambles to approve coronavirus vaccine as pressure 

mounts (Los Angeles, Jan. 1, 2021);  

Myanmar, Russia pose early tests for Biden’s foreign 

policy (The Chicago Sun–Times, Feb. 1, 2021); 

Trump: Quit Afghanistan So U.S. Ready to Fight China, Russia (The 

Daily Beast, Oct. 8, 2020); 

- місто: New York city to consider banning plastic 

straws. (The Guardian, May 23, 2018); 

The images of thousands of armed troops guarding the seat of US 

democracy ahead of next week’s presidential inauguration have shocked 

Washington and the world (Finacial Times, Jan. 16, 2021); 

Ottawa is not Toronto – so is it necessary to lock them down 

too? (The Globe and Mail, Dec. 23, 2020); 
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As COVID-19 threatens Brazil, its leader threatens the country’s 

Indigenous people (The Globe and Mail, Jul. 30, 2020); 

Venice ‘on its knees’ after historic floods (The Daily Beast, Nov. 13, 

2019) 

- вулиця: ‘Everyone is fighting’ – how Downing Street lost its grip on a 

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

Broadway shuts down due to coronavirus 

pandemic (The Guardian, Mar. 21, 2020); 

Downing Street – a haven for weirdos, misfits and comic-book 

villains (The Guardian, Feb. 23, 2020); 

The battle between Wall Street and small investors who have gathered 

on Reddit to discuss tactics and celebrate their recent 

successes. (The Guardian, Jan. 28, 2021); 

GameStop soars again; Wall Street bends under the 

pressure (Los Angeles Times, Jan. 29, 2021); 

Amid Wall Street’s worries, most stocks 

wilt (The Boston Globe, Jul. 9, 2020);  

2) приміщення → кількість людей, що перебувають у цьому 

приміщенні:  

Goldsmith said he doesn’t think the White House has little “legal leverage” 

and “cannot get prior restraint”against Bolton’s 

book (USA Today, Jan. 29, 2020); 

Here are the White House resignations triggered by Trump’s incitement of 

this week’s mob violence (Los Angeles Times, Jan. 7, 2021); 

‘A tale of decay’: The Houses of Parliament are falling 

down (The Guardian, Dec. 1, 2017); 

Irish PM addresses Houses of Parliament (The Guardian, May 15, 2007); 

‘The Capitol Insurrection Was as Christian Nationalist as It 

Gets.’ (The New York Times, Jan. 28, 2021); 



128 

 

House delivers article of impeachment against Trump (The New York 

Times, Jan. 28, 2021); 

The Kremlin’s for Kavanaugh: Russian media back Trump’s 

man (The Daily Beast, Oct. 5, 2018);  

3) локація → люди, які перебувають на локації: 

After a lesbian couple’s home was targeted by vandals, the whole street 

rallied in support (The Boston Globe, Dec. 14, 2016); 

I saw the entire piazza went in the direction next to the screen to escape, all 

in a panic (The Guardian, Jun. 3, 2017); 

And of course Verona itself is always worth a visit, with the beautiful, 

bustling Piazza delle Erbe, the views from Castel San 

Pietro… (The Guardian, Apr. 30, 2010); 

The whole town is abuzz: “What have you 

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

Аналізований сегмент вторинних номінацій кількості також 

репрезентований випадками метонімії каузального типу (перенесення, що 

грунтується на причинно-наслідкових зв’язках [Зайцева 2009, с. 112]), а саме 

таким напрямком перенесення «об’єкт → кількість людей, які пов’язані з 

об’єктом»: 

In many larger commercial companies the board is usually a balance of 

executive directors (senior management staff) and non–

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

Trying to grow the numbers of women on UK boards has been the greatest 

challenge for diversity professionals for as long as any of us can 

remember (The Guardian, Apr. 16, 2016);  

Facebook board set to rule on Trump ban reverses four content removal 

cases. // Cases included content on Covid misinformation and hate speech, and 

panel will rule soon on the decision to suspend 

Trump (The Guardian, Apr. 16, 2016); 
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FDA advisory panel backs Moderna’s Covid-19 

vaccine (Financial Times, Dec. 11, 2020) 

Метонімії описаних підтипів репрезентовані назвами найвідоміших 

міст та місць, а тому полегшують сприйняття реципієнтом основної 

інформації. Частотність уживання метонімічних перенесень із семантикою 

невизначеної кількості в межах цього типу різниться залежно від підтипу. 

Так, назви країн та міст, об’єктів – назв керівних органів уживаються 

найчастіше порівняно з назвами вулиць та локацій у межах міст. Аналізовані 

фрагменти були взяті з текстів англомовної «якісної преси», яка орієнтована 

на читацьку аудиторію світового рівня. Саме тому залучені індефінітно-

кількісні метонімічні перенесення репрезентують переважно людей, 

об’єднання чи країни, які мають вплив на міжнародній арені. 

Сучасні публіцисти залучають синекдоху у свої тексти не так часто, 

однак у текстах вона здатна значно посилити експресивність. За словами 

Л. М. Приблуди, синекдоха дає можливість глибше зрозуміти внутрішню 

природу об’єкта за рахунок відмінних від решти типів метонімії 

референтивно-денотативних відношень [Приблуда Л. М. Особливості 

використання синекдохи]. У межах синекдохічного типу індефінітно-

кількісного перенесення було виділено приклади таких типів: 

1) «частина тіла людини → невизначено велика кількість 

людей»: 

Alexei Navalny is appealing to the people, over the heads of Russia’s 

crooked system (The Guardian, Jan. 19, 2021); 

Global inequality is growing, with half the world’s wealth now in the hands 

of just 1% of the population, according to a new 

report. (The Guardian, Oct. 13, 2015);  

Shoulders on the Red Carpet (The Daily Beast, Jan. 18, 2010); 

2) «орган людини → невизначено велика кількість людей»: 

Amy What might have been as hearts of Histon [a football team – А. З.] are 

broken. (The Independent, Dec. 5, 2004); 
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RWC 2015: Rugby’s chance to win the hearts of a 

nation (The Independent, Sep. 14, 2015); 

UK plastic surgery statistics: breasts up, 

stomachs in (The Guardian, Jan. 30, 2012); 

The most powerful stomachs in the world were today compelled to stave off 

the great Hokkaido Hunger by lining themselves with an eight course dinner 

prepared by 25 chefs. (The Guardian, Jul. 7, 2008); 

‘I like to infiltrate the brains of the nation’: CBeebies’ Andy Day, Britain’s 

favourite babysitter (The Guardian, Sep. 11, 2020);  

Latest iteration of waist–up dressing is appearing on the catwalk as well as 

being worn by women in the public eye (The Guardian, Dec. 11, 2020); 

Zoom! Power shoulders are back thanks to video 

meetings (The Guardian, Dec. 11, 2020); 

3) «функція органів людини → невизначено велика кількість 

людей»: 

Lena Dunham: Could she be the voice of a 

generation? (The Independent, Oct. 6, 2012); 

The Most Important Voice in artificial intelligence: frontline 

workers (Forbes, Jan. 23, 2021); 

Voices of Protest: Desperation, Rage, Hope. (USA Today, Jun. 17, 2020); 

The lost decade: Voices of the Arab Spring on what happened 

next (Los Angeles Times, Jan. 15, 2021). 

Кілька прикладів демонстрували поєднання різних типів індефінітно-

кількісної синекдохи, як-от: Today’s fans recognize Borgia as the face and voice 

of the NBA’s replay center in Secaucus, New Jersey where reviews are conducted 

along with referees on the court (USA Today, Jun. 30, 2020). Також серед 

масиву виявлених синекдох трапився приклад метонімії типу «навза 

частини одягу → невизначено велика кількість людей»: Make no mistake, 

this is a revolt dominated by white faces, blue collars and grey hair: angry, old, 

white working-class men who left school at the earliest 
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opportunity ... (The Guardian, Mar. 5, 2014). Зважаючи на особливість 

синекдохічного перенесення, цей вид вторинних номінацій невизначеної 

кількості є специфічним інструментом увиразнення англомовних 

публіцистичних текстів, з рахунок апеляції до невизначено великої кількості 

реферованих об’єктів через субстантив у формі однини. 

Англомовні публіцисти активно послуговуються корпусом вторинних 

номінацій невизначеної кількості метонімічної та синекдохічної природи. 

Опрацювання корпусу прикладів індефінітно-кількісної метонімії в текстах 

англомовного публіцистичного дискурсу продемонстрував високу 

продуктивність метонімічного перенесення локального типу. Частотність 

його застосування зумовлена характером газетної інформації (стосуються, 

передусім, країн, міст, місць тощо) та специфікою «якісної преси» 

(висвітлення актуальних новин). Певні особливості також були виявлені й у 

типах вторинних номінацій синекдохічної природи: переважання 

корельованих антропонімічних номінацій та виключна експлікація 

індефінітно великої кількості.  

 

2.7. Структурно-граматичні параметри невизначено-кількісної 

метонімії 

 

Лінгвістичні студії сьогодення виявляють помітну зацікавленість у 

дослідженні метонімічних процесів. Вітчизняна дослідниця метонімії 

Г. С. Кузан у своїх доробках наголошує на тісному зв’язку між рівнями 

лексичного та граматичного значень у реалізації певних моделей 

метонімічних переносів, зокрема словотвірної конверсії, у переходах між 

абстрактністю та конкретністю, збірністю й одиничністю тощо [122, с. 6]. 

Лексико-граматичний аналіз виявлених вторинних номінацій 

невизначеної кількості, утворених унаслідок метонімічного перенесення, 

дозволив виявити основні структурні моделі кількісної метонімії.  
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Однокомпонентна метонімія репрезентована переважно прикладами 

локальної метонімії зі стрижневим субстантивним топонімом: 

Two years after legalizing cannabis, has Canada kept its 

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

Amazonas … were pummeled by the epidemic’s first wave last April, when 

authorities were forced to dig mass graves for 

victims. (The Guardian, Jan. 14, 2021); 

Bolsonaro dragging Brazil towards coronavirus calamity, experts 

fear (The Guardian, Apr.12, 2020); 

When Zambia sold the last of its three US dollar bonds in 2015, it capped a 

decade... (Financial Times, Nov. 19, 2020); 

Europe needs quicker vaccinations and more 

stimulus (The Economist, Jan. 30, 2021). 

До однокомпонентної моделі метонімії ми також відносимо фрагменти, 

у яких метонімізований компонент – назва вулиці, на кшталт “Downing Street 

and British Foreign Office do battle, and the fur 

flies” (The New York Times, Jun. 22, 2016). Це є доцільним, оскільки 

формально такі приклади квантитативної метонімії репрезентовані двома 

лексичними одиницями, але за функційністю цілком відповідають 

однокомпонентній квантитативній метонімії. 

Особливістю однокомпонентної моделі кількісної метонімії є 

використання топонімів. З огляду на необхідність привернути увагу 

реципієнта до повідомлення, автори англомовних публіцистичних текстів 

часто послуговуються цим видом квантитативної метонімії, адже назва 

країни індивідуалізує та ідентифікує численну громаду, яка проживає на її 

території. 

Двокомпонентна метонімія охоплює приклади за моделлю 

«іменник/прикметник + іменник», де перший компонент виконує роль 

означення для другого, наприклад: 
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US Senate confirms Christopher Waller for seat on Fed 

board (Financial Times, Dec. 3, 2020); 

Will Facebook’s Trump ban be permanent? Its оversight board will 

decide (Forbes, Jan. 21, 2021), 

He can – and will – claim credit for … steering the federal bench to the 

right …. (USA Today, Jan. 18, 2021); 

Democrats ask ethics panel to investigate Sens. Cruz and 

Hawley (Los Angeles Times, Jan. 21, 2021); 

Trump says he will leave White House if electoral college votes against 

him (The Guardian, Nov. 26, 2020);  

Виходячи із модельної структури індефінітно-кількісної метонімії, ми 

характеризуємо цей тип перенесення як доцільний у плані інформування 

реципієнта: по-перше, центральний компонент – метонімізований онім, який, 

власне, й апелює до невизначено великої групи людей; по-друге, означальний 

компонент ідентифікує головну лексему та може посилювати враження 

масштабності за рахунок власного значення (“US, Fed, federal, electoral” – 

стосуються усього населення країни). 

Трикомпонентна метонімія переважно охоплює моделі зі структурою 

«іменник + of + іменник», наприклад: 

Winehouse: Singer who won the hearts of millions but was unable to 

overcome her dependency on drink and drugs (The Independent, Oct. 23, 2011); 

Voices of Protest: Desperation, Rage, Hope. (USA Today, Jun. 17, 2020); 

‘The brains of operation’ – player ratings for Liverpool’s title 

winners (The Guardian, Jun. 26, 2020). 

Трикомпонентна структура описаної моделі є універсальною та 

практичною формулою утворення квантитативної метонімії: за формальної 

простоти, вона володіє значним експресивним потенціалом та зручністю в 

декодуванні інформації реципієнтом. 
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Багатокомпонентна метонімія, до якої належать моделі з чотирьох та 

більшої кількості складових, здатна ефективно увиразнити текст завдяки 

поширеності виразу, наприклад: 

US academics feel the invisible hand of politicians and big 

agriculture (The Guardian, Jan. 31, 2019); 

Fingers on buzzers: can you beat the biggest brains of University 

Challenge? (The Guardian, Sep. 11, 2020); 

Today’s fans recognize Borgia as the face and voice of the NBA’s replay 

center in Secaucus, New Jersey where reviews are conducted along with referees 

on the court (USA Today, Jun. 30, 2020); 

The Most Important Voice in artificial intelligence: frontline 

workers (Forbes, Jan. 23, 2021). Відмітною ознакою цієї моделі є значна 

кількість лексем у додатковій означальній функції – для полегшення 

сприйняття використаного метонімізованого образу із кількісним значенням. 

Опрацювання корпусу вторинних номінацій невизначеної кількості, 

утворених у результаті метонімічного перенесення, продемонструвало 

невисоку частотність метонімії в мовотворчості публіцистів. Ми пояснюємо 

це обмеженим набором образів, здатних актуалізувати невизначено 

малу/велику кількість після метонімізації. Серед усього масиву 

квантитативної метонімії було диференційовано одно-, дво-, три- та багато- 

компоненті моделі кількісної метонімії. З погляду увиразнення текстів 

англомовного публіцистичного дискурсу валідним вважаємо поширені 

структури, з трьох та більшої кількості конституентів. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Англомовний публіцистичний дискурс вирізняється з-поміж інших 

типів дискурсу яскраво вираженою необхідністю реалізації не лише завдання 

інформативності, але й регулювання суспільної позиції та формування 

певних цінностей. Задля виконання поставлених завдань публіцисти 
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послуговуються широким інструментарієм, у якому вторинні номінації 

індефінітної кількості метафоричної та метонімічної природи займають 

чільне місце. 

Первинні номнації, від яких утворені вторинні назви невизначеної 

кількості, містять у конотації семантичної структури сему певної 

невизначено-кількісної характеристики. Із застосуванням лексеми на 

позначення невизначеної кількості, конотативне значення індефінітної 

кількості набуває домінуючого значення. Залежно від частоти використання 

первинної назви на позначення невизначено-кількісних ознак, лексема 

розширює свою конотацію та закріплюється у мовному узусі в статусі 

вторинної назви невизначеної кількості. 

Вторинні номінації невизначеної кількості інтерпретують у мові 

феномен невизначено-кількісної концептуалізації. Результатом мисленнєвих 

операцій метафоричного, метонімічного й синекдохічного перенесення є 

концептуальні метафори, метонімії і синекдохи, репрезнтовані низкою 

моделей заежно від напрямку перенесення. 

Для увиразнення своєї мовотворчості публіцисти залучають вторинні 

номінації невизначеної кількості метафоричної природи таких видів, як 

природоморфна (включає підвиди «фауна», «флора», «природні ландшафти», 

«атмосферні явища та процеси», «фізичні явища та процеси»), 

артефактоморфна (представлена підвидами «артефакти» та «об’єкти 

антропогенного ландшафту»), «соціальні явища» та «фантастичний світ» 

(репрезентований підтипами «міфологія» та «література»). 

Природоморфна метафора охоплює особливості організмів та явищ, 

динаміку процесів живої та неживої природи. Так, зооморфна кількісна 

метафора характеризує індефінітно-кількісні характеристики представників 

фауни, а фітоморфна, відповідно, об’єднує образи та номінації рослинного 

світу. Природно-ландшафтна метафора залучає назви відповідних об’єктів 

природного походження. «Атмосферні явища та процеси» послуговуються 

образами погодних феноменів різного плану прояву. Метафора, утворена з 
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номінацій фізичних явищ та процесів, користується назвами відповідних 

явищ неживої природи. 

Артефактоморфний вид квантитативної метафори актуалізований у 

назвах артефактів (об’єктів, створених людиною) та номінаціях 

антропогенного ландшафту (ландшафтні об’єкти, утворені внаслідок 

антропогенного впливу). Вид кількісної метафори «Соціальні явища» 

утворений на основі номінацій феноменів соціального буття людини. 

Невизначено-кількісна метафора виду «Фантастичний світ» наповнена 

кількісними образами, залученими з міфологічних або літературних джерел. 

Лексико-граматичний аналіз корпусу вторинних номінацій 

невизначеної кількості виявив структури одно-, дво-, три-, чотири-, 

багатокомпонентних моделей. Однокомпонентні моделі репрезентовані 

варіантами з метафоризованою субстантивною або дієслівною лексемами. 

Двокомпонентні структури охоплюють моделі «метафоризований 

прикметник + іменник» та «прикметник + метафоризований іменник». 

Найвищу репрезентативність становлять трикомпонентні моделі 

невизначено-кількісної метафори, утворені за моделлю «метафоризований 

іменник + of + іменник», за рахунок їх універсальності та виразності. Також 

були диференційовані чотирьохкомпонентні та багатокомпонентні (п’ять і 

більше складових) моделі квантитативної метафори. Відмітною особливістю 

двох останніх моделей є поширеність граматичної структури за рахунок 

ад’єктивних та субстантивних лексем, які додатково характеризують 

центральний образ та посилюють експресивність метафоричного виразу. 

Вторинні номінації індефінітної кількості метонімічної та 

синекдохічної природи демонструють значно меншу частотність залучення в 

англомовні публіцистичні тексти порівняно з метафорою. Корпус виявлених 

квантитативних метонімій презентований вторинними конструкціями 

локального типу («територія, населена людьми → кількість людей, які 

живуть на цій території», «приміщення → кількість людей, які знаходяться 
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у приміщенні», «локація → люди, які перебувають на локації») та каузального 

типу («об’єкт → кількість людей, які пов’язані з об’єктом»). 

Індефінітно-кількісні синекдохи, виявлені в мовотворчості публіцистів 

англомовної «якісної преси», репрезентовані такими моделями перенесення, 

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

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

невизначено велика кількість людей». 

Аналіз метонімічних та синекдохічних конструкцій з позицій лексико-

граматичного аналізу дозволи виділити одно-, дво-, три- та 

багатокомпонентні моделі кількісної метонімії. Однокомпонентні метонімія 

та синекдоха репрезентовані переважно прикладами з метонімізованим 

субстантивним топонімом. Ми віднесли до цієї моделі метонімії, утворені від 

назв вулиць, оскільки за функційністю вони повністю відповідають 

однокомпонентній моделі, попри два формальні конституенти. 

Двокомпонентна модель вторинних номінацій невизначеної кількості 

метонімічного типу включає модель «іменник/прикметник + іменник», де 

перший компонент виконує роль означення для другого. Трикомпонентна 

метонімія/синекдоха переважно нараховує моделі зі структурою «іменник + 

of + іменник». Виявлено відносно високу частотність багатокомпонентної 

моделі (чотири та більше конституентів), яка має поширену структуру за 

рахунок додаткових граматичних складових, покликаних інтенсифікувати 

експресивність вторинної номінації. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАГМАСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІЮВАННЯ 

ВТОРИННИХ НОМІНАЦІЙ КІЛЬКОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ 

ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

3.1. Невизначено-кількісні метафора та метонімія як інструменти 

реалізації прагматики в англомовному публіцистичному дискурсі 

 

Сучасне суспільство в умовах інформаційного буму надає великого 

значення засобам масової інформації. Впливовість публіцистики на 

суспільство, сформована історично, виконує роль «четвертої влади» та бере 

помітну участь у формуванні світогляду сучасної людини, її етнічної 

свідомості та в регуляції суспільно-політичних процесів. Вона відображає не 

лише суспільне життя, а є обличчям країни в цілому. 

Однією з основних рис публіцистичного дискурсу є поєднання двох 

тенденцій – експресивності та стандарту, що зумовлено його функційним 

навантаженням: інформаційно-змістова функція, функція переконання та 

емоційного впливу [160, с. 15]. Значна кількість вітчизняних та зарубіжних 

лінгвістів займаються дослідженням публіцистичного дискурсу, серед яких 

Т. Г. Добросклонська [66; 67], C. В. Бекетова [21], А. Д. Бєлова [22], 

Є. О. Журавлева [83], Н. І. Клушина [105], А. П. Чудинов [222] та ін. 

Прикметною ознакою публіцистичних текстів є словесно-експресивне 

подання інформації, продиктоване потребою досягнення максимального 

рівня впливу на адресата в межах газетного матеріалу [104, с. 25]. За словами 

М. Ю. Сальтевської, для мови публіцистики показовою є насиченість живими 

лінгвістичними процесами, ситуативно зумовленими мисленнєво-

мовленнєвою діяльністю, яка виникає між автором публіцистичного тексту 

та його реципієнтом [184, с. 6]. 

Вторинні номінації є дієвим інструментом реалізації функцій 

публіцистики. Метафоричність, емоційність, експресивність, які притаманні 
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цим лексемам, надають мові та мовленню образності та виразності, адже 

вторинні номінації через назви реальних предметів дійсності апелюють до 

уявлень людей про світ та їх специфічні ментальні особливості, презентуючи 

мову загалом у всій її складності та багатогранності. 

Аналіз буття вторинних номінацій фокусується на матеріалах різних 

дискурсів. Залежно від напрямку досліджень у центрі уваги знаходяться різні 

аспекти вторинних номінацій, вивченню яких присвячені наукові доробки 

Е. C. Азнаурової [1], О. С. Кубрякової [120], В. Г. Гака [49], В. М. Телії [206], 

І. В. Арнольд [8], Н. Д. Арутюнової [12; 13], Дж. Лакоффа [278], 

Ж. О. Вардзелашвілі [38], А. Вежбицька [39], М. Блека [31], 

Н. М. Блінова [30] та ін. 

У пропонованому дослідженні розглядаються функції вторинних 

номінацій у публіцистичному дискурсі, оскільки лінгвістичні елементи, 

потрапляючи в поле публіцстичного тексту, підпорядковуються вимогам 

реалізації саме публіцистичних функцій [207, с. 175]. 

Специфічною рисою публіцистики вважаємо вплив з метою 

переконання у правильності викладених суджень, виклик бажаної реакції в 

реципієнта. Також варто враховувати вимогу до економії текстового 

простору, що може ускладнювати процес створення ефективного 

пуліцистичного матеріалу. 

Успішне досягнення комунікативних цілей залежить безпосередньо від 

повноцінного розуміння адресатом того змісту, який адресант вклав у своє 

повідомлення. Задля реалізації комунікативних цілей автори публіцистичних 

текстів звертаються до засобів, які можуть одночасно виконувати кілька 

функцій з увиразнення та чітко демонструвати імпліцитну інформацію про 

реферований об’єкт [89, с. 111]. 

Прагматичний підхід сприяє розкриттю комунікативного призначення 

мовної одиниці публіцистичного дискурсу, її використання адресантом як 

знаряддя оцінки об’єктів, як експресивного засобу впливу на реципієнта 

інформації та стилістично-забарвленого засобу вербалізації думки 
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мовця [75, с.140]. Застосування цього підходу до аналізу вторинних 

номінацій невизначеної кількості сприятиме розкриттю всіх потенційних 

можливостей, які вони можуть реалізувати в публіцистичному дискурсі. 

Інтерпретуючи кількісні ознаки об’єктів дійсності, мовна когніція 

часто виходить за межі конвенційних маркерів точного числа та міри, 

набуваючи семантики приблизності та невизначеності. Лексеми із значенням 

невизначеної кількості, завдяки своїй властивості реалізувати як кількісні, 

так і якісні параметри референтів [92, с. 362], а тому становлять основу для 

появи вторинних номінацій. У комунікативному модусі квантитативи 

виступають ефективними актуалізаторами прагматичного заряду 

повідомлення за рахунок використання креативних резервів мови, її 

динамізму та адаптивності. 

Метафора вважається одним із найуживаніших художніх тропів у 

мовотворчості публіцистів, оскільки вдало інтерпретує подані факти та 

ефективно сприяє розширенню інформаційного простору тексту, надаючи 

йому яскравої експресії, наочності та образності [19, с. 10].  

На наше переконання, застосування метафоричних номінацій 

умотивоване їх здатністю привнести нові значення у звичні та повсякденні 

предмети. Метафорика зорієнтована в праґматичний простір і 

характеризується неповторністю, передбачає свободу від норм, вільне 

оперування значеннями, зчеплення яких подекуди є синтезом несумісного, 

контрадикторного [77, с. 22]. 

Визначальною особливістю індефінітно-кількісної метафори є апеляція 

до кількісно-великих та малих характеристик певних абстрактних понять 

через образи об’єктів реального світу. Так, у реченні A thimble-full of 

evidence had been spun into a soufflé of supposition and innuendo, as a handful of 

elderly ex-fighter pilots were invited to air grievances they’d apparently been 

harbouring for 60 years (The Guardian, Jul. 26, 2000) для позначення дуже 

малої кількості доказів автор скористався образом наперстку. Стійка 

асоціація наперстка із дуже малою кількістю, по-перше, сприяє легкому 
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розумінню поданої інформації, по-друге, виражає оцінку адресанта та, по-

третє, надає яскравості фрагменту публіцистичного тексту.  

Іншим прикладом дієвості невизначено-кількісної метафори є такий 

фрагмент: Huawei? Who are they? Meet the coy colossus of China // Andrew 

Murray-Watson reports from Shenzhen on the telecoms giant that wins contracts 

round the world but keeps quiet about itself (The Independent, Sep. 18, 2011). 

Автор фрагменту настільки вражений неочікуваним розмахом та 

впливовістю досі невідомого китайського виробника телекомунікаційних 

систем, що описує його субстантивами “colossus, giant”. Яскравості 

залученому образу додає ад’єктивна лексема ‘coy’, яка одночасно реалізує 

подив публіциста та акцентує на скромній поведінці компанії, незважаючи на 

фурор.  

Особливістю квантитативної метафори є її здатність характеризувати 

перебіг процесів через асоціації з аналогічними процесами реального світу. 

Відповідно, прикладами кількісної метафори з дієслівним метафоризованим 

компонентом можуть бути такі фрагменти: 

But as Republican candidates back away from him over his remarks about 

Mexico and immigrants, and corporate partners cut business ties, Trump has 

rocketed in the polls (The Guardian, Jul. 05, 2015); 

The truth is we’re getting illegals in this country, drugs are flowing over 

that border and we need to slam it closed (The Guardian, Jul. 05, 2015); 

Yet another actress I know was coming forward with her story of a foul 

encounter with Harvey Weinstein, and this thought swilled around in the grubby 

impression left by the details (The Guardian, Oct. 16, 2017). Номінації процесів 

навколишньої дійсності, потрапивши в нове контекстуальне оточення та 

зазнавши метафоричних модифікацій, презентують описувані події, 

демонструють авторське ставлення до них, а також ефективно увиразнюють 

мовлення. Усі перелічене сприяє реалізації емоційного впливу на реципієнта. 

Досить показовим, на нашу думку, прикладом дієвості індефінітно–

кількісної метафори є такий фрагмент англомовного публіцистичного 
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дискурсу: “Weinstein – the Hollywood mogul who produced films including Pulp 

Fiction and Gangs of New York – was on a voluntarily leave of absence after a 

slew of sexual harassment allegations emerged last week in a New York Times 

exposé (The Guardian, Oct. 9, 2017). Метафоричний вираз “a slew of sexual 

harassment allegations” актуалізує не лише кількісну семантику, але й надає 

помітно негативного висвітлення новині: очевидно, що настільки велика 

кількість позовів проти одіозного голлівудського кіновиробника 

Г. Вайнштейна затягне його до «болота» нескінченних судових засідань та 

усіх неприємних для публічної персони наслідків [90, с. 103]. 

Вторинні номінації кількості метонімічної та синекдохічної природи 

репрезентовані в мовотворчості публіцистів. Проте порівняно з метафорою їх 

репрезентативність значно нижча, водночас, метонімічним перенесенням 

властиві унікальні можливості актуалізації характеристик реферованих 

об’єктів. 

На переконання Г. М. Хмари, якщо метафора є наслідком глибокого 

внутрішнього семантичного перетворення слова. Її утворення не торкається 

глибинної сутності вихідного, номінативного значення слова. Відсутність 

складних багатоступеневих асоціацій, глибинної трансформації первинного 

значення, – зазначає дослідниця, – дає змогу говорити про простішу 

мотивацію цих утворень порівняно з метафоричними [215, с. 86]. 

Квантитативні метонімії часто будуються на основі асоціативних 

зв’язків із поняттями простору. Зауважимо, що прийом використання назв 

простору чи локацій для актуалізації кількості – квантитативна метонімія 

локального характеру – є одним із поширених у публіцистичних текстах. 

Оскільки тематика англомовної якісної публіцистики часто стосується 

саме подій в країнах світу, то традиційною практикою є залучення метонімії 

з метою апеляції до всієї множини їх населення, як–от: 

While many European countries have seen declines in new daily coronavirus 

cases, Spain, France and Portugal after relaxing crackdowns in December are 

fighting off a new surge of infections … (Forbes, Jan. 25, 2021); 
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America looked sick at the time of Watergate 

too (Finacial Times, Jan. 25, 2021); 

What Trump denial of reality is really doing to the 

US (CNN International, Nov. 10, 2020). Метонімія не лише демонструє, що 

описані події стосуються усіх людей, які проживають на території, але 

посилює враження масовості. 

Фрагмент “I saw the entire piazza went in the direction next to the screen to 

escape, all in a panic,” Brian Hendrie, an Associated Press reporter, 

said.” (The Guardian, Jun. 3, 2017) демонструє локальний тип метонімії за 

видом «локація – кількість людей на цій локації». У спробі влучно описати 

паніку людей під час випадку стрілянини в італійському містечку, репортер 

скористався словом piazza (укр. «площа»), що допомогло створити образ 

великої сукупності людей, поведінка якої була неконтрольована, та мала 

майже непереборну силу. 

Унікальною метонімією є перенесення каузального типу, яке базується 

на зв’язку між певним предметом та невизначеною кількістю людей, яку він 

позначає. З-поміж усього корпусу подібних прикладів найбільш цікавим 

видається фрагмент “Cameron will be unable to act without the support of the 

Labour frontbench because Tory rebels would cut his parliamentary majority on 

any military action” (The Guardian, Jul. 02, 2015). Як відомо, перші лави у 

Британському парламенті займаються владними постатями політичних сил. 

Автор, бажаючи підкреслити масштаби їх впливових можливостей на 

рішення екс-прем’єр-міністра Д. Кемерона, застосовує метонімію “the Labour 

frontbench”. У результаті мовцю вдалося створити особливо виразний ефект 

протиставлення кількостей: «великий вплив маленької групи людей». Такий 

прийом якісно розкрив інформацію про стан справ у британському 

парламенті, але разом із тим додав йому оцінки, посприяв поширенню 

репутації інфлюенсерства певної групи людей [90, с. 102]. 

Незначною популярністю в мовотворчості англомовних публіцистів 

користується різновид метонімічного перенесення – синекдоха. Польові 
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спостереження показали, що найчастіше індефінітно-кількісна синекдоха 

залучається у тексти, які стосуються великої кількості людей, об’єднаних 

характерною ознакою. 

У ракурсі подій останнього року особливу увагу привернув до себе 

антирасистський рух “Black Lives Matter”, який ознаменувався численними 

мітингами в містах Сполучених Штатів Америки. В одній із газетних статей 

про ті події було використано вдалу, на нашу думку, синекдоху індефінітно-

кількісного значення: “Voices of Protest: Desperation, Rage, 

Hope. (USA Today, Jun. 17, 2020)”. Субстантив “voice”у формі множини 

розкриває такі ключові характеристики як масовість та мирний прояв 

протесту, який переважно обмежувався вигукуванням закликів незгоди з 

проявами системного расизму на теренах США. 

Вторинні номінації індефінітної кількості метафоричної та 

метонімічної природи – специфічні комплексні мовні явища, які активно 

використовуються журналістами з метою увиразнення публіцистичного 

мовлення. Опиняючись у мас-медійному оточенні, такі номінації здатні 

виконувати кілька функцій одночасно. Завдяки експресивному та 

емотивному потенціалу вторинні номінації індефінітної кількості посідають 

чільне місце в інструментарії увиразнення текстів англомовної преси. 

 

3.2. Першорядні прагматичні функції метафоричних та 

метонімічних номінацій невизначеної кількості 

 

Процес утворення вторинних номінацій невизначеної кількості через 

метафоричне та метонімічне перенесення пов’язаний із образами 

великої/малої кількості. Потрапляючи в текст, актуалізатори цих образів 

сприяють розкриттю додаткових характеристик сусідніх лексем, при цьому 

також набувають здатності реалізувати низку функцій у межах 

публіцистичного дискурсу. 
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3.2.1. Експресивна функція.  Експресивність мовлення насамперед 

пов’язана з бажанням мовця до підсилення сказаного, до впливу на слухача. 

Експресивність актуалізується мовними одиницями, здатними підсилити 

логічний та емоційний зміст висловлення. Експресія розглядається у 

філологічних студіях як семантична, емоційно-оцінна категорія, сформована 

системою конкретних засобів [41, с. 42]. 

С. Єрмоленко досить влучно охарактеризувала потребу в 

експресивності: «Думка, народжуючись, втілюється в певній мовній формі; 

вона не існує окремо, щоб до неї добирався стильовий «одяг»; вона відразу 

народжується як стилістично окреслене, призначене для конкретної сфери 

спілкування, зумовлене комунікативною метою висловлення» [76, с. 119]. 

У ході опрацювання теоретичних джерел було відмічено, що поняття 

експресивності й досі не має остаточного визначення. Так, було виокремлено 

такі потрактування експресивності: 

1) «конотативна складність» [250, с. 78];  

2) сукупність семантико-стилістичних ознак, які здатні суб’єктивно 

виражати ставлення мовця до змісту або адресата [329, с. 591];  

3) інтенсифікація виразності та зображальності, які посилюють 

упливовість сказаного [17, с. 107]; 

4) побудова мовлення таким чином, щоб воно якнайкраще 

реалізувало мету та завдання спілкування для досягнення своєї 

ефективності [219, с. 17]; 

5) породження конотації та частково тотожне їй поняття, але 

конотація сприймається переважно ширше [76, с. 113]. 

Відповідно до предмета дисертаційного дослідження ми розуміємо 

експресивність як невідповідність мовних засобів стандартам мови: там, де 

мовна одиниця потрапляє у незвичне оточення, та активізує свої 

недомінантні властивості, утворюється експресивність.  
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З огляду на актуальін тенденції  публіцистичного дискурсу до 

експресивізації, вторинні номінації невизначеної кількості природно 

посилюють свої виражальні властивості в цьому текстовому середовищі. 

У творчості публіцистів експресивно-образний ефект метафори зі 

значенням індефінітної кількості є наслідком усвідомлення асоціативного 

багатства мовних значень. Наприклад, в уривку “Lift this cloud of 

secrecy” (The Guardian, Feb. 28, 2009) ідеться про секретність деяких рішень, 

ухвалених американським урядом. Автор, бажаючи уяскравити образ 

таємничості, яку варто розвіяти, охарактеризував її за допомогою аналогії як 

«хмару», яка окутала прийняті рішення та постаті, які їх стосувалися. А ось у 

прикладі “There was a flurry of activity in and around Salisbury on Monday 

afternoon” (The Guardian, Mar. 12, 2018,) образ іншого атмосферного явища 

покликаний влучно актуалізувати ідею неочікуваного посилення агітаційної 

діяльності на одному з британських виборчих округів. 

У фрагменті “Between a rock and a mountain of 

debt (The Guardian, Sep. 16, 2019) мова йде про національні борги Греції 

перед Світовим банком та в межах країни. Акцент на образах 

територіального ландшафту, яким властива значна висота, дієво та виразно 

описав фінансову ситуацію країни: з одного боку, борг перед Міжнародним 

банком, з іншого, фінансова заборгованість перед населенням у виплаті 

заробітної плати.  

Кількісні метафори та метонімії з розгорнутими граматичними 

структурами ефективно реалізують експресивну функцію, що спостерігаємо 

в уривку “But if we don’t lose at Stamford Bridge, then maybe he [the US 

President] can keep him job. If he can also bring back the hide of the Nemean 

Lion, slay the nine–headed Hydra and give the Augean stables a quick swill as 

well.” (The Guardian, Dec. 9, 2008). Наведений перелік подвигів Геракла 

створює відчуття неймовірно великої кількості зусиль, майже нереальної 

(власне, як і самі подвиги), що їх варто докласти голові секретної служби 

США, щоб лишитися на посаді. Також варто додати, що застосовані образи 
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автор перемежовує із лексемами типу “slay / give a quick swill”, які також у 

своїй семантиці актуалізують сему «інтенсивності виконуваної дії». У 

результаті, перед реципієнтом постає яскравий образ значних за складністю 

та маловірогідних щодо виконання умов. 

Аналогічним потенціалом експресивізації володіє метонімія зі 

значенням невизначеної кількості, поєднана із синекдохою у фрагменті 

“Make no mistake, this is a revolt dominated by white faces, blue collars and grey 

hair: angry, old, white working-class men who left school at the earliest 

opportunity ... (The Guardian, Mar. 5, 2014)”. Автор вирішив не вдаватися до 

розгорнутого опису прихильників британської політичної сили UKIP, 

натомість скористався метонімічним перенесенням та назвав 

найхарактерніші риси цієї групи у формі множини, щоб акцентувати на їх 

численності. 

Потрібно підкреслити, що деякі вторинні номінації зі значенням 

невизначеної кількості вже настільки закріпилися в когніції людини, що не 

викликають враження незвичності та експресивності. У таких випадках 

публіцисти виявляють тенденцію до залучення одразу кількох подібних 

виразів, наприклад, як у фрагменті “The rush that has already begun up and 

down Washington’s K Street corridor, long known for the thicket of lobbying firms 

that have their addresses on it, not just to tap into the cash river that will come 

from Trump transition team but also to start work on influencing key areas of 

policy.” (The Independent, Nov. 11, 2016). Зауважимо, що всім задіяним 

метафорам властиве значення невизначної кількості. Водночас їх 

концентрація в межах одного речення не викликає перевантаження, а 

сприймається реципієнтом зрозуміло та яскраво. 

Іншим прикладом застосування кількох вторинних номінацій 

невизначеної кількості може бути такий фрагмент “Syria’s Kurds flock to Iraq 

to prepare for Assad’s onslaught ”(The Independent, Oct. 6, 2012). У цій фразі 

одночасно із індефінітно-кількісною метафорою “onslaught” ужито дієслівну 

лексему із семантикою невизначної кількості “to flock”. У комплексній 
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взаємодії цих мовних засобів речення отримало значного посилання 

експресивності, та влучно характеризувало події на Близькому Сході. 

3.2.2. Оцінна функція.  Говорячи про експресивність вторинних 

номінацій невизначеної кількості в публіцистичному дискурсі, неможливо 

оминути їхню властивість виражати оцінку. На думку А. В. Вовка, поняття 

мовної експресії є дотичним до оцінки [41, с. 42], тоді як І. І. Паров’як взагалі 

включив її у структуру експресивності [156, с. 6]. 

На погляд В. В. Телії, оцінка охоплює не лише раціональну сторону 

висловлення, але й різні види емоційної реакції, закладені в нього. Більше 

того, використання оцінки зазвичай обумовлене чимось (емоційними, 

етичними, утилітарними конвенціями) та виконується відповідно до певного 

стандарту буття речей [206, с. 22 - 23]. Учена також слушно зауважує, що 

оцінка почасти зумовлена світоглядом лінгвокультури мовця, різними 

видами досвіду та прийнятими критеріями оцінки [206, с. 22]. 

На думку Г. І. Приходько, категорія оцінки фактично є комунікативною 

категорією, оскільки «виражає особливе ставлення мовця до того, що 

говориться, до твердження, а тому використовується як засіб комунікативної 

стратегії комунікативної особистості» [176, с. 129]. 

До помітних модифікацій у сучасному публіцистичному дискурсі 

відноситься поширене застосування комунікативної стратегії оцінки, що 

підтверджується тезою Я. Б. Брухаль стосовно тенденцій до «збільшення 

кількості оцінної лексики» в газетних матеріалах [35, с. 24]. Вторинні 

номінації невизначеної кількості за рахунок інгерентної їм аксіологічності 

також входять до ряду мовних інструментів вираження оцінки. 

Категорії «кількість» та «якість» мають універсальний характер. 

Оскільки чуттєво-предметна діяльність індивіда спрямована на конкретно 

виражену в квалітативному різноманітті систему об’єктів дійсності з 

певними в конкретній ситуації квантитативними характеристиками, то 

формою вираження згаданих категорій виступають кількісно–якісні 
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відношення [18, с. 87], які знаходять своє вираження в метафоризованих та 

метонімізованих назвах невизначеної кількості. 

Переносні значення, утворені на основі метафоризації та метонімізації, 

є образно-фігуральними й виконують «характеризувальні» функції, що 

супровідно надає новим значенням здатності до оцінки [70, с. 103]. 

Зауважимо також, що оцінна номінація є суб’єктивною, але вона зумовлена 

прагненням мовця знайти еталон та описати об’єкт відповідним чином, 

зазначити позитивні чи негативні риси об’єкта оцінки [125, с. 190; 150]. 

Здатність вторинної номінації невизначної кількості до актуалізації 

оцінки також підтверджується думкою Н. Д. Арутюнової про те, що 

«метафора – це передусім метод схопити індивідуальність конкретного 

предмета, передати його неповторність» [14, с. 149]. Вторинні номінації є 

саме тим засобом, який дає змогу пов’язати між собою різні способи опису 

світу [60, с. 50]. 

Екстраполюючи все вищезазначене на вторинні номінації невизначеної 

кількості, виявлені в англомовному публіцистичному дискурсі, маємо усі 

підстави для визначення їх оцінної функції. Зауважимо, що аксіологічний 

потенціал невизначено-кількісних метафори, метонімії та синекдохи відіграє 

важливу роль у формуванні та регулюванні суспільної думки, особливо, 

якщо вона опублікована відомим виданням. 

Влучним прикладом на підтримку висловленого вважаємо фрагмент 

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

Michael” (The Guardian, Feb. 2018). На нашу думку, пропонований приклад є 

демонстрацією кількох образних нашарувань, властивих образу фігового 

листка: 1) частина рослини невеликого розміру; 2) алюзія до античних 

статуй, де характерні частині чоловічого тіла прикривалися з міркувань 

етики. У комплексі вторинна номінація “fig leaf” отримала здатність не лише 

увиразнити авторську мову, але надати оцінку героям описуваної ситуації: 

футболіст Майкл Оуен, про якого йде мова в уривку, попри всі свої заяви про 

відданість футбольному клубу, не зможе виправдати свій вихід із нього. У 
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такому контексті образ листка набуває оцінної конотації, та певним чином 

формує думку читача. 

Яскравим прикладом оцінної функції є фрагмент “A real princess, in the 

pea sense, she has come to my house to be interviewed, because it’s easier for me, 

without a wisp of prima donna behaviour.” (The Guardian Oct. 27, 2004). Автор 

тексту говорить про актрису Е. Гетевей, яка стала відомою після зйомок 

фільму «Щоденник принцеси». Водночас, під час особистої зустрічі з 

акторкою, інтерв’юерка була вражена «аурою маленької принцеси», без того 

«нальоту холодної стриманості та відстороненості», які часто характерні для 

впливових осіб – чи-то монархічного світу, чи-то кіноіндустрії. Варто 

зазначити, що цей приклад демонструє здатність вторинних номінацій 

невизначеної кількості до актуалізації авторської оцінки, суголосно 

поширеному уявленню про властивості вторинних номінацій. 

У випадку із фрагментом “Lena Dunham: Could she be the voice of a 

generation? (The Independent, Oct. 6, 2012)” оцінність реалізується через 

синекдохічну номінацію “voice of generation”: автор газетного повідомлення 

висловив імпліцитно свою оцінку через ужитий вираз. Примітно, що 

питальна конструкція, на перший погляд, залишає відповідь на питання за 

читачем, хоча насправді така помітна оцінка у наведеному заголовку 

налаштовує на ствердну відповідь читача. 

У наступному фрагменті вторинна номінація невизначеної кількості 

“slagheap”, на нашу думку, є гарною підтримкою тези про оцінність: “The 

New Labour government’s achievements, such as they are, are buried beneath a 

vast, verbal slagheap of bitchiness, rows and 

moaning” (The Guardian, Jan. 23, 2011). Цікавим є факт стосовно природи 

самих териконів, оскільки вони є об’єктом антропогенного ландшафту та 

зазвичай утворюються як побічний наслідок видобування корисних копалин 

значних масштабів. Так і в наведеному уривку: автор назвав виступи 

лейбористів неприємним побічним продуктом їх вчинків – «териконами 
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полеміки із надмірним драматизмом, сварками та наріканнями», які 

затьмарюють своєю шкодою усі позитивні досягнення. 

Інколи реалізація функції оцінки досягається завдяки редуплікації 

індефінітно–кількісних одиниць вторинної природи, як–то: Mountains and 

mountains of plastic’: life on Cambodia’s polluted 

coast (The Guardian, Apr. 24, 2018). Повторення метафоризованого 

субстантиву “mountains” щодо пластику, який знаходять на узбережжі 

Камбоджі увиразнює авторське засудження політики ігнорування з боку 

уряду країни. 

Польові спостереження дозволили випадки актуалізації оцінки через 

астрономічні образи: “Elgar’s letter is a mathematical enigma wrapped in a 

constellation of riddles” (The Independent, Apr. 28, 2019). Поняття «сузір’я» 

вже давно характеризує сукупність нетривіальних об’єктів у побутовому 

мовленні. Отже, автор, застосувавши саме таку вторинну номінацію, 

імпліцитно подає захоплено-позитивний відгук про стиль листа математика. 

3.2.3. Стилістична  функція.  Впливовість публіцистичного 

дискурсу на формування та закріплення суспільних цінностей не оминає і 

сферу культурного розвитку. Оскільки мова англійської публіцистики 

правомірно вважається одним із законодавців мовного узусу, то авторам її 

текстів властиво послуговуватися усіма виражальними можливостями. З 

огляду на «культурну відповідальність» перед читачами мовотворчість 

публіцистів природно насичена стилістичними фігурами. 

Вторинні номінації невизначеної кількості, утворені на основі 

метафоричного, метонімічного та синекдохічного перенесень належать до 

корпусу тропів з перспектив стилістики, та розуміються як відповідні 

поняття стилістичного слововжитку [161]. 

Наведемо приклад реалізації стилістичного потенціалу метонімії із 

невизначено-кількісною семантикою у фрагменті “The most powerful 

stomachs in the world were today compelled to stave off the great Hokkaido 

Hunger by lining themselves with an eight course dinner prepared by 25 
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chefs.” (The Guardian, Jul. 7, 2008). Лексема “stomachs” охоплює всіх 

міжнародних лідерів, присутніх на міжнародному саміті, а її стилістична 

ефективність якнайкраще розкрита тією частиною речення про їхній ситний 

обід після розмов про проблему голоду в світі. Загалом, невизначено-

кількісна метонімія актуалізувала авторське сатиричне ставлення до 

описуваної події. 

Ще одним прикладом реалізації стилістичної функції слугує синекдоха 

в уривку “Today’s fans recognize Borgia as the face and voice of the NBA’s 

replay center in Secaucus, New Jersey where reviews are conducted along with 

referees on the court (USA Today, Jun. 30, 2020)”. Називаючи пана Борджіа 

обличчям та голосом спортивного центру баскетбольної ліги, автор вказує на 

його співвіднесеність із усіма особами, які належать до цього центру. 

Примітно, що автор окремо зазначив образи обличчя та голосу, які 

актуалізують різне значення для читача: пан Борджіа не лише є офіційним 

представником центру, але також має вплив на прийнття рішеннь правлінням 

центру, не будучи його частиною, і право на їх офіційне оприлюднення.  

На окрему увагу заслуговує фрагмент із залученою індефінітно–

кількісною метафорою, як–то: “Julia Gillard’s adoption apology comes after an 

abyss of trauma” (The Guardian, Mar. 22, 2013). У цьому контексті метафора 

“abyss of trauma” влучно характеризує глибину розпачу, а точніше мовити, 

безодню туги тих жінок, яких уряд Австралії силою змусив віддати на 

всиновлення своїх новонароджених дітей лише через те, що вони не були 

офіційно заміжні. 

З позицій стилістичного застосування метафори вважаємо вартим уваги 

приклад “European churches say growing flock of Muslim refugees are 

converting” (The Guardian, 2016, June 05). Завдяки метафоричному 

субстантиву “flock” із невизначено-кількісним значенням автор 

охарактеризував ісламських біженців як зграю сполоханих птахів, яких 

воєнні дії змусили тікати з рідних домівок. 
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Стилістично значущими вважаємо приклади залучення індефінітно-

кількісних метафор, які постали з образів літератури чи міфології, а саме: 

“… that are supposedly tying down "America’s Gulliver 

economy” (The Washington Post, Sep. 30, 2016); … indignation, he regaled an 

audience by ridiculing the gnomes of Brussels whose European Union regulations 

torment … (The Washington Post, Apr. 30, 2020). На нашу думку, з погляду 

стилізації публіцистичного висловлювання такі випадки застосування 

вторинних номінацій невизначеної кількості сприяють вираженню 

авторського художнього мовлення, але й відображають його суб’єктивний 

погляд на описуване, чого не має бути в публіцистиці. 

Вторинні номінації індефінітної кількості метафоричного та 

метонімічного характеру завдяки своїй комплексній природі, здатні 

виконувати образотвірну, оцінну та стилістичну функції, які сприяють 

реалізації персуазивного потенціалу текстів англомовного публіцистичного 

дискурсу. Подекуди застосування стилістем зі значенням невизаченої 

кількості може розкрити авторську суб’єктивну оцінку події, що порушує 

вимогу об’єктивного викладу матеріалу. 

 

3.3 Другорядні прагматичні функції вторинних номінацій 

невизначеної кількості  

 

Неоднорідність завдань публіцистичного дискурсу в умовах 

посередницької комунікації між автором повідомлення та аудиторією 

зумовлюють рухливість, гнучкість та безперервне оновлення мови 

журналістики. У зв’язку з цим особливої ваги набуває метод вторинного 

найменування, який, по суті, зводиться до використання вже існуючих назв у 

нових значеннях. 

Основою процесу вторинного іменування є асоціативний характер 

мислення, завдяки якому відбувається зіставлення якостей двох 

об’єктів [237, с. 13]. З утворенням метафори чи метонімії лексичні одиниці 
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майже не втрачають своїх попередніх функцій і навіть набувають потенціалу 

до реалізації додаткових. Так, опрацювання емпіричного матеріалу 

продемонструвало, що завдяки своїй комплексній природі вторинні 

номінацій невизначеної кількості здатні реалізувати низку другорядних 

функцій. 

За Л. М. Приблудою, вторинним номінаціям властиво реалізувати 

номінативну функцію, оскільки вони утворені від одних назв з метою 

називання інших [173]. О. В. Терханова зауважує, що цінність вторинних 

номінацій – у їх здатності позначати нові сторони об’єкта, які тісно пов’язані 

із ключовим найменуванням [207, с. 130]. На думку дослідниці, 

публіцистичний дискурс є продуктивним середовищем для утворення нових 

назв на основі вже існуючих, адже саме за такого навантаження номінативні 

засоби виконують свою функцію в комунікації. Описуючи необхідні 

елементи, вторинні номінації адаптуються до реалізації комунікативного 

навантаження, завдяки переосмисленню вже існуючих у них 

значень [207, с. 130]. 

Аналіз емпіричного матеріалу виявив, що вторинні номінації 

невизначеної кількості здатні реалізувати функцію називання. Зазначимо, що 

якнайкраще її актуалізують метонімія та синекдоха, адже серед їх 

прагматичних потенцій наявні здатність до утворення нового імені для 

адресації [274, c. 15]; здатність до утворення скорочених та містких назв 

об’єктів реальності [258] та здатність до експлікації ставлення [299, с. 196]. 

Варто зауважити, що виявлений тип локальної метонімії актуалізує 

функцію номінування першочергово, оскільки стрижневі компоненти – назви 

географічних чи топографічних локацій: 

Northamptonshire’s financial woes are just the tip of the iceberg (The 

Guardian, Aug. 2, 2018,); 

While Hollywood looked for perfect villains, they were hiding in plain 

sight (The Washington Post, Jan. 15, 2021) 
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China to conduct military drills in South China Sea amid tensions with 

U.S. (The Globe and Mail, Jan. 26, 2021); 

Memphis faces Houston, aims for 4th straight home 

win (The Washington Post, Feb. 4, 2021); 

Myanmar charges Suu Kyi, giving legal basis to detain 

her (The Chicago Sun–Times, Feb. 3, 2021); 

Britain should welcome Hongkongers, but not the ‘good migrant’ 

narrative (The Guardian, Feb. 3, 2021); 

America has an infant mortality crisis. Meet the black doulas trying to 

change that (The Guardian, Nov. 25, 2019) тощо. 

Польові спостереження показали, що серед виокремлених метафор 

досить невелика частка вторинних номінацій, які реалізують функцію 

називання. Функцію номінування метафори реалузують у таких фрагментах: 

Bull, meet China shop: Trump’s foreign policy in Asia is disastrous (The 

Guardian, Aug. 9, 2019) та “I believe the great majority of people who voted for 

Donald Trump want to make sure that his principles and his policies are pursued. 

So yeah, he’s not disappearing by any means. He’s the 900lb gorilla when it comes 

to the Republican party.” (The Guardian, Nov. 8, 2020). Цікавим фактом є те, 

що обидві апелюють до президента США Д. Трампа, чи його політичних 

методів. Варто зауважити, що виявлені квантитатині метафори, окрім 

актуалізації невизначено кількісних характеристик, також можуть 

реалізувати й інші особливості людини чи її поведінки. Наприклад, звертання 

до особи за допомогою лексеми «горила» можна розцінити як позитивне, так 

і негативне звертання до її надзвичайної міці чи розмірів. 

Таке потрактування певною мірою пояснює спорадичність вторинних 

номінацій невизначеної кількості у функції номінування: через стереотипи, 

закладені в основу їх образності. Так, вторинні номінації можуть розцінитися 

читачем як публічна вербальна образа, що може стати причною негативної 

репутації автора повідомлення та видання. 
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Вторинні номінації невизначеної кількості, актуалізуючи певні образи, 

здатні виступати джерелом додаткової інформації, виконуючи 

інформативну функцію як щодо теми повідомлення, так і стосовно 

залученого образу в основі вторинної номінації невизначеної кількості. 

Зауважимо, що значна частина вторинних номінацій невизначеної 

кількості метафоричної та метонімічної природи перейшла в клас 

онтологічних метафор, а тому не сприймається як опосередкована номінація, 

наприклад: “Cabinet minister Sir Jeremy Heywood has told the Public 

Administration Committee it’s possible there was a “gigantic 

conspiracy” (The Telegraph, May 9, 2016). Сприймаючи повідомлення із такою 

вторинною номінацією невизначеної кількості читачеві навряд знадобиться 

довідка про її значення, адже “gigantic” традиційно вживається як синонім 

до «надмірно великого», незважаючи на його походження з давньогрецьких 

міфів про утворення світу. 

На нашу думку, такі вторинні номінації лише частково реалізують 

функцію інформативності, повідомляючи лише про характеристики об’єкта, 

якого вони стосуються в тексті повідомлення. Водночас у процесі польових 

спостережень нами було виявлено кілька прикладів, де залучені образи 

невизначеної кількості можуть змусити читача шукати пояснень описаному. 

Так, у фрагменті публіцистичного дискурсу “I saw a massive marble 

frieze depicting Sir Peter wrestling with the Nemean lion of unemployment and 

the Erymanthean boar of our misguided involvement in 

Afghanistan” (The Guardian, Nov. 7, 2011) автор застосував образи із серії 

міфів про подвиги Геракла. Згідно з міфами, обом названим істотам, 

Немійському левові та Еврисфейському кабанові, були властиві надприродні 

фізичні сили. Проте завдяки своїй кмітливості та видатним фізичним 

здібностям Гераклові вдалося їх побороти. Зауважимо, що історії цих 

міфологічних істот мають бути відомими читачеві для успішного 

декодування закладених смислів. У разі відсутності фонових знань 
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адекватене сприйняття реципієнтом закладеної автором інформації в її 

образному осмисленні стане неможливим. 

Ще одним прикладом є уривок із вторинною номінацією невизначеної 

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

wars? (The Guardian, Sep. 5, 2014). Образ Голіята, біблійного велета, 

здебільшого знайомий ерудованому читачеві. Але для успішного 

потрактування виразу читач має пам’ятати, що Голіят вважався 

найсильнішим воїном серед філістимлян. Відтак автор називає компанії Гугл 

та Амазон рівноцінно сильними. 

Серед біблійських образів, яким властиві характеристики кількісної 

невизначеності, вирізняється чудовисько Левіятан, нездоланна морська 

істота, чий образ у міфологічній свідомості асоціюється із надзвичайною  

силою. Метафора із таким образом в основі стає концептуально значущою 

лексемою речення “Dismantling a legal leviathan: Negotiations start today on 

scrapping Israel’s controls on Palestinians in the West Bank and Gaza”. 

Повноцінне розуміння цього повідомлення також є можливим за відповідної 

поінформованості реципієнта. 

Наведеним прикладам вторинних номінацій невизначеної кількості 

властиво не лише інформативність у межах публіцистичного тексту стосовно 

описуваного явища, але й «самостійна» інформативність – наявність 

відомостей, які стоять за цими найменуваннями [91, с. 57]. 

Польові спостереження засвідчили, що класичним літературним 

образом невизначено великої та малої кількості є герої пригодницького 

роману Дж. Свіфта «Пригоди Лемюеля Гулівера в країні ліліпутів», 

наприклад: 

Jonathan Swift’s classic novel Gulliver’s Travels – and in particular the 

novel’s first section in which the tiny Lilliputians succeeded in immobilizing 

Gulliver by binding him with thousands of their tiny, threadlike ropes – serves as 

a literary metaphor for today’s American economy. (Forbes, Jun. 20, 2013); 
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… phony “facts” as so many ropes to tie down this Gulliver-like truth-

telling giant and prevent him from (The Washington Post, Nov. 25, 2015).  

Якщо порівнювати обидва наведені фрагменти, то в першому 

індефінітно–кількісна метафора використана в зручнішому для читача 

форматі: названо твір, та навіть частину, у якій відбуваються описувані події. 

Крім того, наведено досить детальний опис подій – для читача це, можна 

вважати, ідеальний формат сприйняття залученого образу, оскільки не 

вимагає додаткового пошуку інформації. 

У другому прикладі, навпаки, автор лише використав ім’я Гулівера та 

схарактеризував його як велетня. Водночас, залучення таких обазів може 

ускладнити сприйняття змісту повідомлення за відсутності відповідних 

фонових знань. 

Однією із особливостей «якісної преси», вважаємо, є орієнтування на 

реципієнта з відповідним рівнем ерудованості. Проте наведені приклади 

функціювання метафор, в основу вторинних номінацій невизначеної 

кількості яких закладено міфічні образи, потенційно можуть викликати 

труднощі семантичного декодування концептуального змісту всього уривку. 

Внаслідок цього реципієнт або має шукати додаткові відомості про об’єкти 

чи факти, використані в публіцистичних текстах, або втратить інтерес до 

повідомлюваного. 

Перелік функційних можливостей вторинних номінацій невизначеної 

кількості також включає функцію візуалізації. На відміну від 

журналістського потрактування цього терміна, який зосереджується на 

графічному представленні інформації в публіцистичному тексті [231], з 

огляду на предмет нашого дослідження ми розуміємо візуалізацію як 

здатність певних лексем до актуалізації візуального образу реферованого 

об’єкта в когніції реципієнта тексту. 

У процесі роботи з емпіричним матеріалом було виявлено, що функцію 

візуалізації здатні реалізувати ті вторинні номінації невизначеної кількості, 

які мають прототип у матеріальному світі, зокрема в побуті людини. Відтак 
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за рахунок фаміляризації зовнішнього вигляду об’єкта, чий образ включено в 

квантитативну метафору чи метонімію, реципієнт здатний швидко зрозуміти 

смисл повідомлення.  

Серед прикладів реалізації функції візуалізації виділяємо такий уривок 

публіцистичного повідомлення: “My Facebook is basically a mausoleum of my 

20s; a repository of old photos, status updates and conversations with people who 

have drifted out of my life” (The Guardian, Mar. 13, 2018). У пропонованому 

фрагменті залучений образ мавзолею зумовлює виникнення в уяві образу 

великої будівлі, де розміщена хронологічно систематизована інформація 

авторки повідомлення. Варто зазначити, що в цьому фрагменті 

візуалізований образ може різнитися залежно від культурного досвіду 

реципієнта. Наприклад, для жителів країн колишнього Радянського Союзу 

«мавзолей» асоціюється із відповідною будівлею у м. Москві. Для жителів 

азіатських країн «мавзолей» уявляється як будівля з великими кімнатами та 

численними нішами для розміщення в них поховальних урн. Жителям Заходу 

чи Північної Америки близьким стане образ на кшталт склепу, де також є 

окремі ніші для урн з прахом померлих. У світлі наведеного прикладу ми 

схиляємося до останнього названого образу: архів соцмережі Фейсбук 

розподіляє усі дані за місяцями та роками, створюючи теки за роком та 

місяцем. Залучивши образ мавзолею, авторка публіцистичного повідомлення 

апелювала до дуже великої кількості систематично архівованих даних, які 

зберіг її акаунт у мережі Фейсбук про людей, які вже з нею не підтримують 

контакту. 

Прикладом реалізації функції візуалізації є фрагмент “Media coverage 

of other events that are causing more harm in the world should not be neglected at 

the expense of media marathons discussing the cruelties of 

terrorists” (The Guardian, Oct. 5, 2015). Підкреслимо, що ця вторинна 

номінація невизначеної кількості не має реального об’єкта-прототипу, проте 

цей спортивний захід широко відомий у сучасному суспільстві через значну 

часову та просторову тривалість та фізичне навантаження на його учасників. 
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Використання в тексті такого образу швидко запускає в когніції реципієнта 

образ марафону, та екстраполює його на тривалі та малорезультатні медіа-

дискусії стосовно превенції світового тероризму за рахунок ефірного часу 

інших корисних телепрограм.  

Корпус прикладів засвідчує випадки використання синекдохи як 

ілюстрації описуваної ситуації. Серед усіх вторинних номінацій 

синекдохічної природи на особливу увагу заслуговує частина зі стрижневим 

компонентом “hands” на позначення багатьох людей: 

Hands off our treasured railway, say locals in Sóller, 

Mallorca (The Guardian, Aug. 17, 2019) – ідеться про чиновників, які хотіли 

продати історичну пам’ятку – місцеву залізничну дорогу; 

I’ve lost count of the unwanted hands that have touched 

me (The Guardian, Oct. 16, 2017) – мовиться про чоловіків, які змушували 

актрису до небажаних стосунків, маніпулюючи її майбутнім у кінобізнесі; 

Iraq protests blamed on ‘malicious hands’ as death toll passes 

100 (The Guardian, Oct. 06, 2019) – розповідається про «зрадників», на яких 

терористи поклали відповідальніть за численні жертви серед населення у 

процесі терористичної операції. Підкреслимо, що всі наведені приклади 

завдяки візуалізаційній складовій передавали авторську негативну оцінку 

вчинків тих людей, до яких автори фрагментів апелювали через вторинні 

номінації. 

Аналіз функційного потенціалу вторинних номінацій невизначеної 

кількості засвідчив поширену практику їх залучення в публіцистичні тексти 

для виконання атрактивної функції, з метою привернення уваги читача до 

змісту всього повідомлення або його частини. 

Огляд релевантної літератури показав, що зазвичай атрактивну 

функцію відносять до газетних заголовків чи структурних частин рекламного 

тексту [86, с. 105]. Утім ми переконані, що в умовах сучасного різноманіття 

інформаційних каналів та новинних платформ традиційні англомовні 

видання поступово переймають особливості розважального та рекламного 
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дискурсів задля утримання вибагливого читача та розширення читацької 

аудиторії в усьому світі. 

Серед виокремлених прикладів наявні фрагменти публіцистичного 

дискурсу із невизначено–кількісним номінативом “vista”. Хоча сам 

субстантив має значення «пейзаж, перспективи» [343], йому властива 

семантика кількісно невизначеної множини, через що публіцисти 

використовують його у своїй мовотворчості з метою атракції: 

Civilisation: a breathtaking vista of life in the 21st century – in 

pictures (The Guardian, Sep. 10, 2019); 

So there you go, a brand new vista of opportunity is opening up for Torres 

already (The Guardian, Jul. 26, 2016); 

An uneasy, nausea–inducing vista of the world’s 

cities (The Guardian, Jul.20, 2012). 

Вторинні номінації невизначеної кількості можуть реалізувати 

атрактивну функцію в межах публіцистичного дискурсу за рахунок яскравих, 

хоча й не завжди приємних образів, як-от: A river of rubbish: the ugly secret 

threatening China’s most beautiful city (The Guardian, Mar. 24, 2017). Залучена 

індефінітно-кількісна метафора вже від самого початку привертає увагу 

яскравістю образу. Продовження речення постає не менш привабливим за 

рахунок словосполучення “the ugly secret”. Зважаючи на те, що це заголовок, 

автор застосовував такі засоби увиразнення, які б ефективно привернули 

увагу аудиторії. 

Проникнення в мову преси військової термінології є природним, 

оскільки повідомлення преси на воєнну тематику привертають увагу 

суспільства через потребу людини у відчутті безпеки та, відповідно, 

поінформованості про можливі джерела загрози її існуванню. 

Репрезентативність невизначено-кількісної метафори мілітарної теми 

свідчить про дієвість квантитативної метафори цього лексико-семантичного 

типу в приверненні читацької уваги, наприклад: 
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It took another, still–angrier turn as protests spread against the police 

killing of George Floyd, with users on this bastion of unfettered conservatism 

railing against Black Lives Matter (The Washington Post, Feb. 5, 2021); 

… after a dispute over tariffs, is hardly a bastion of courage and conviction, 

critics say (The Washington Post, Feb. 5, 2021); 

How an army of badass Indian farmers put Delhi under 

siege (The Daily Beast, Dec. 23, 2020); 

The NHS is bringing together an army of retired doctors, health visitors and 

physiotherapists to embark on the country’s biggest ever mass 

vaccination (The Guardian, Nov. 19, 2020); 

A vast fishing armada of Chinese vessels just off the Galápagos Islands 

logged an astounding 73,000 hours of fishing during just one 

month (The Guardian, Sep. 17, 2020); 

Tara was equally impressed with her “insane” body she’s showed of in the 

gazillion of bikini pictures taken during her holiday in 

Hawaii (The Mirror, Apr. 18, 2012); 

… area by Manchester United’s Rio Ferdinand, Man City’s Gael Clichy and 

Reading’s Jason Roberts along with a squadron of stars from 

QPR (The Mirror, Feb. 29, 2012); 

Isis has ordered supporters to follow only its “official” channels amid an 

onslaught of spoof propaganda and cyberattacks by international intelligence 

agencies (The Independent, Jul.11, 2018). 

Також серед низки прикладів влучними атракторами вважаємо речення 

із номінаціями суспільних зібрань:  

“Further protests are planned in Glasgow and Edinburgh during the 

weekend, including a “carnival of resistance” including country fete–style games 

mocking the president (The Guardian, Jul. 12, 2018); 

But then, I think the whole fandango of the bottomless brunch is pretty 

rum (The Guardian, Mar. 5, 2020); 
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‘Perfect bullish storm’ lies ahead for natural gas, Goldman 

predicts (The Globe and Mail. Jan. 13, 2021). 

Однією із рубрик преси є висвітлення світського життя. Тенденція до 

залучення індефінітно-кількісних метафор зі значенням світських зібрань 

вважаємо дієвою. Читачі мають природний інтерес до цієї сфери суспільного 

життя, саме тому залучення подібної лексеми може привернути увагу до 

речення та, як наслідок, до усього контенту повідомлення. 

Наприклад, у фрагменті “Further protests are planned in Glasgow and 

Edinburgh during the weekend, including a “carnival of resistance” including 

country fete–style games mocking the president (The Guardian, Jul. 12, 2018) 

виділена лексема апелює до масштабності та різноманітності заходів по всій 

Америці і має на меті продемонструвати незгоду (“resistance”) з рішеннями 

уряду [92, с. с. 364]. 

Однією із другорядних функцій індефінітно-кількісної метафори та 

метонімії є описова функція, яка полягає в застосуванні вторинних 

квантитативів метафоричної чи метонімічної природи для повного, 

всебічного відтворення реферованої події. Серед лінгвістів поширена думка, 

що засоби виразності здатні реалізувати цю функцію лише в межах 

художнього дискурсу, сприяючи створенню стильової площини художнього 

тексту [195, с. 125]. Проте ми переконані в її актуальності й для сучасної 

публіцистики: за умов швидкого прогресу людства та постійних суспільних 

змін необхідність влучного та інформативного опису подій постає 

необхідною вимогою до мовотворчості публіцистів. Прикладами реалізації 

цієї функції можуть бути такі фрагменти англомовного публіцистичного 

дискурсу, як: 

Governors have delegated the vaccination process to a web of underfunded 

county health departments (The Washington Post, Feb. 3, 2021) – індефінітно-

кількісна метафора описує складну федеральну систему департаментів 

охорони здоров’я в США; 
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Suing for climate action: can the courts save us from the black hole of 

political inaction? (The Guardian, Nov. 14, 2020) – індефінітно-кількісна 

метафора «чорна діра» ефективно змальовує бездіяльність європейських 

урядів у ситуації глобальної екологічної кризи; 

It was the perfect storm of free time and access to social 

media (The Washington Post, Feb. 4, 2021) – індефінітно-кількісна лексема 

«буря» має на меті описати період під час локдауну, коли заклади не 

працювали, проте була необмежена можливість спілкуватися в соцмережах; 

He described the retailer as a “rudderless ship” drifting in an “ocean of 

insolvency” (The Mirror, Jan. 25, 2021) – зазначена невизначено-кількісна 

метафора описує обсяг кредитного боргу, який накопичився в компанії 

роздрібної торгівлі Debenhams; 

A bucket of trouble for Ed Miliband (The Guardian, Nov. 24, 2013) – 

невизначено-кількісна метафора описує проблеми з Національним банком, 

які неочікувано постали перед британським політиком Е. Мілібандом, коли 

той заступив на посаду; 

In outburst of tweets, Trump dashes any lingering hope of a deal to protect 

undocumented migrants who arrived in the US as 

children (The Guardian, Apr. 1, 2018) – індефінітно-кількісна метафора 

“outburst” не просто передає інтенсивність та масовість публікації твітів від 

президента США, але й апелює до їх емоційного навантаження. 

А. П. Чудінов, досліджуючи доцільність засобів увиразнення в 

публіцистиці, зазначив, що вони постають не більше ніж яскравою 

обкладинкою, яка не може гарантувати якості змісту [223, с. 129]. 

Екстраполюючи сказане на об’єкт нашого дослідження, маємо визнати, що 

вторинні номінації в межах публіцистичних заголовків здатні реалізувати 

функцію реалізації ефекту очікування – відповідність/невідповідність 

яскравого образу, створеного залученою метафоричною/метонімічною 

номінацією, змісту самої статті. Польові спостереження показали, що деякі 

вторинні номінації невизначеної кількості здатні реалізувати: 
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1) ефект ошуканого очікування, зокрема:  

Hong Kong: the river of democracy will flow to Tiananmen 

Square (The Guardian, Oct. 3, 2014) – у тексті наявна невідповідність 

заявленому заголовку, та, як зазначає сам автор, попри всі історичні зміни в 

Гон-Конгу, демократія там ще не скоро настане; 

2) ефект виправданого очікування, наприклад: 

Parent’s survival guide: How to entertain a brood of bored kids during the 

summer holidays (The Independent, Oct. 23, 2011) – у повідомленні йде мова 

про різні види розваг на канікулах для великої компанії дітей; 

3) ефект підсиленого очікування: 

Ten years after the invasion: Iraq helpless under rain of 

terror (The Independent, Nov. 23, 2013) – йдеться про негаразди, які постійно 

загрожують жителям Іраку: від воєнних дій до природних катаклізмів. 

Аналіз функційного потенціалу вторинних номінацій невизначеної 

кількості метафоричної/метонімічної природи дозволив виявити їхню 

здатність до реалізації евфемістичної функції. У нашому дослідженні 

виходимо з розуміння евфемізмів як «вторинної номінації з відносно 

позитивною конотацією, що використовується для заміни прямих 

найменувань, вживання яких із соціально чи психологічно зумовлених 

причин вважається небажаним» [217, с. 5]. 

Залучення метафор та метонімій із невизначено–кількісною 

семантикою як евфемізму має за мету уникнути вказівки на точну кількість з 

для пом’якшення, зокрема,  загального враження від кількісної інформації, 

що демонструє такий дискурсивний фрагменті: I’ve lost count of the unwanted 

hands that have touched me (The Guardian, Oct. 16, 2017). На тлі розкриття 

скандальних ситуацій, пов’язаних з харрасментом у кіноіндустрії, у відвертій 

розповіді анонімна селебріті апелювала до численності подібних ситуацій, 

пом’якшивши ефект огидності за допомогою метонімічного 

перенесення [91, с. 57]. 
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Зважаючи на концепцію сучасних медіа, орієнтованих на приваблення 

аудиторії за рахунок красивих, вишуканих чи романтичних образів, 

невизначено–кількісні метафори та метонімії здатні ефективно втілити 

функцію естетизації англомовного публіцистичного тексту, наприклад:  

How we made a garden of edible delights: monoculture to 

permaculture (The Guardian, Jul. 9, 2014); 

Described by officials as a “Hitchhiker’s Guide” to the “galaxy” of British 

tax law – which reaches up to 6,102 pages, equivalent to about four Complete 

Works of Shakespeare (The Independent, Dec. 29, 2015); 

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

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

A carnival of creepiness: Europe’s freakiest revellers – in 

pictures (The Guardian, Jul. 21, 2015); 

The Technology 202: NYU report calls social media titans to stop 

outsourcing content moderation (The Washington Post, Jun. 8, 2020); 

UK’s Glee comedy club wins ‘David and Goliath’ victory against US TV 

studio (The Guardian, Feb. 07, 2014). 

У світлі когнітивної лінгвістики метафора, метонімія та синекдоха 

розглядаються як базові мисленнєві процеси (Дж. Лакофф, А. Барселона, 

К. Сето). Для когнітивних процесів аналогія відіграє не менш важливу роль, 

ніж нормалізація раціонального мислення, адже опрацьовуючи нову та 

складну інформацію, людина вдається до знайомих та зрозумілих образів. 

Реалізацію когнітивної функції вторинними номінаціями невизначеної 

кількості демонструють випадки залучення одного образу невизначеної 

кількості, але для актуалізації різних кількісних характеристик: 

Mexico call centers await ‘huge pool of talent’ if Trump keeps deportation 

pledge (The Guardian, Feb. 17, 2017) – невизначено велика площа води; 

Premiership dips toe in deep pool of free-to-air viewers with live 

debut (The Guardian, Deс. 29, 2017) – невизначено велика глибина резервуару; 
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The murky pool of big business, water and policy 

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

кількості об’єктів/феноменів реальності. Різні аспекти образу “pool”, 

експліковані в наведених прикладах, допомагають реципієнтові зрозуміти 

нову інформацію через апеляцію до відомого когніції об’єкта та його 

властивостей. 

У результаті аналізу прагматичного потенціалу вторинних номінацій 

невизначеної кількості було визначено низку вторинних функцій, 

підтверджених прикладами з текстів англомовного публіцистичного 

дискурсу. Невизначено-кількісні найменування вторинної природи в межах 

газетних текстів здатні до реалізації інформативної, номінативної, описової, 

естетичної, евфемістичної, когнітивної, візуалізаційної, атрактивної функцій 

та ефекту читацького очікування. 

Огляд функційного навантаження виявив, що вторинні номінації 

невизначеної кількості можуть одночасно виконувати кілька зазначених 

функцій, що пояснюється їх комплексною природою. Опрацьований 

потенціал найменувань невизначеної кількості дозволяє авторам 

публіцистичних текстів широко залучати їх у свою мовотворчість за рахунок 

мінімальних мовних витрат з досягненням максимального комунікативного 

та прагматичного ефекту. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Для сучасної публіцистики властиві тенденції до експресивності та 

стандартності, які зумовлені низкою її основних функцій, а саме: 

інформаційно-змістову, персуазивну та емоційного впливу. Використання 

вторинних найменувань є відповідністю мовним тенденціям англомовної 

«якісної преси», оскільки вони можуть поставати стилістемами із потужним 

образним потенціалом. 
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Вторинні номінації індефінітної кількості завдяки своїй комплексній 

природі посідають чільне місце у мовному інструментарії публіцистів. З 

огляду на процеси їх утворення та контекст існування в межах газетного 

повідомлення вторинним квантитативам властиве значне функційне 

навантаження. 

У результаті опрацювання емпіричного матеріалу з позиції 

прагматичного підходу було диференційовано функції першорядного та 

другорядного плану. До першорядних функцій вторинних номінацій 

невизначеної кількості віднесено експресивну, номінативну, оцінну та 

стилістичну функції. 

Експресивна функція вторинних номінацій кількості реалізується за 

рахунок їх апеляції до яскравих образів великої та малої кількості. 

Актуалізація номінативної функції зумовлена номінативною природою 

вторинних номінацій невизначеної кількості та їх здатністю називати об’єкти 

з акцентом на їх кількісних характеристиках. Оцінна функція реалізується 

завдяки їх природній аксіологічності, яка ґрунтується на здатності вторинних 

квантитативів реалізувати кількісно-якісні відношення. Стилістична функція 

квантитативної метафори та метонімії зумовлена їх потенціалом до 

художнього увиразнення публіцистичного тексту. 

Перелік другорядних функцій вторинних номінацій індефінітної 

кількості охоплює: інформативну, візуалізаційну, атрактивну, описову, 

евфемістичну, естетичну, когнітивну та реалізації ефекту очікування. 

Номінативна функція полягає в здатності вторинного квантитативу 

називати об’єкт, що зумовлено їх номінаційною природою. Інформативна 

функція вторинних квантитативів визначається наявністю інформаційного 

шару як вторинної номінації кількості в межах тексту, так і «самостійного» 

інформативного потенціалу лексеми, яка була 

метафоризована/метонімізована. 

Сутність візуалізаційної функції полягає в здатності вторинних 

квантитативів презентувати реферований об’єкт, через що у свідомості 
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реципієнта виникає образ, про який ідеться в публіцистичному тексті. 

Завдяки атрактивній функції, вторинні номінації невизначеної кількості 

здатні привернути увагу читача до конкретного публіцистичного 

повідомлення серед усього масиву доступної інформації. 

Описова функція індефінітно-кількісних квантитативів зосереджується 

на їх властивості всебічно описувати реферований об’єкт. Евфемістична 

функція реалізується завдяки здатності опосередкованого називання 

кількості з метою уникнення небажаної емоційної реакції читача. Естетична 

функція вторинних найменувань невизначеної кількості має на меті 

прикрасити висловлювання мовця та додатково увиразнити його. 

Функція реалізації ефекту очікування полягає у створенні певного 

враження від публіцистичного заголовку та спонуканні до перегляду повного 

тексту публіцистичного матеріалу. Когнітивна функція індефінітних 

квантитативів реалізується через апеляцію одного образу до різних 

кількісних характеристик, як-то: інтенсивність, кількість, розмірність. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Результати виконання дисертаційного дослідження дозволили дійти 

таких висновків. 

Кількість є однією із базових категорій реальної дійсності, яка 

ґрунтується на об’єктивних властивостях предметів. Мовна категорія 

кількості – це результат лінгвального відображення набутих знань про 

кількісні характеристики предметів дійсності, а її структура описується 

лінгвістами як лексико-семантичне поле із поширеною організацією. 

У процесі пізнання трапляються випадки, коли виконання точного 

обрахування є неможливим. Це обумовило появу поняттєвих субкатегорій 

точної, приблизної та невизначеної кількості в людській когніції. 

Субкатегорія невизначеної кількості є одним із виявів категорії кількості та 

лінгвально представлена як функційно-семантичне поле, куди входять 

мікрополя множинності та оцінки невизначеної кількості.  

Експлікатори мікрополя невизначено великої/малої кількості 

наповнюють мікрополе оцінки невизначеної кількості та репрезентовані 

засобами прямої, вторинної та опосередкованої номінацій. За відсутності 

прямої номінації, людська свідомість виходить за межі терміносистеми та на 

основі асоціативних процесів утворює вторинні номінації індефінітної 

кількості. 

Мовна номінація – це процес іменування, що полягає в лінгвальному 

відображенні фактів позамовного середовища. У процесі виконання завдань 

дослідження було диференційовано первинну, повторну та вторинну 

номінації. Первинна номінація – це базовий номінант, якому властива 

одинична референція та нейтральна конотація. Повторна номінація полягає в 

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

уточнення первинного найменування. 

Вторинна номінація – це засіб концептуалізації дійсності шляхом 

використання вже існуючого мовного матеріалу в новому значенні. 

визначено Продуктивними патернами творення вторинних номінацій є 
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метафора, метонімія та синекдоха як різновид метонімії. Омовлення 

вторинних номінацій обумовлено тим фактом, що метафоричні та 

метонімічні процеси є базовими мисленнєвими операціями. 

Англомовний публіцистичний дискурс – це комплексне комунікативне 

явище, якому характерні інформативність, регулятивність, персуазивність, 

аксіологічність, демократичність, монологічність та діалогічність комунікації 

та оперування фактами дійсності та жанрова різноманітність. 

Англомовний публіцистичний дискурс вирізняється з-поміж інших 

типів дискурсу яскраво вираженою необхідністю реалізації інформативності, 

регулювання суспільної позиції та формування певних цінностей. Вторинні 

номінації невизначеної кількості метафоричної та метонімічної природи 

посідають чільне місце в інструментарії засобів образності. 

Вторинна номінація невизначеної кількості – це назва, утворена 

внаслідок метафоричного чи метонімічного перенесення, яка експлікує 

невизначено велику чи невизначено малу кількісну ознаку об’єкта. 

Семантика метафоричних/метонімічних квантитативів зі значенням 

невизначеної кількості зводиться до передачі такої великої/малої кількості чи 

множини, яка не може бути описана жодним іншим мовним засобом. 

У процесі утворення вторинної номінації невизначеної кількості 

когніція людини вдається до аналізу семантики знайомих їй первинних 

найменувань, підбираючи образ, здатний актуалізувати необхідне 

невизначено-кількісне значення. Чим частіше первинна номінація 

залучається для вираження невизначено-кількісних характеристик, тим 

міцніше у її семантичній структурі закріплюються семи невизначено-

кількісних характеристик. Зрештою, лексема закріплюється у статусі 

вторинної номінації невизначеної кількості, утвореної метафоричним чи 

метонімічним перенесенням. 

Вторинні номінації невизначеної кількості сприяють мовній 

інтерпретації феномену невизначено-кількісної концептуалізації. 

Результатом мисленнєвих операцій метафоричного, метонімічного й 
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синекдохічного перенесення є концептуальні метафори, метонімії і 

синекдохи, репрезнтовані низкою моделей залежно від напрямку 

перенесення. У результаті концептуального аналізу було виокоремлено 

десять концептуальних моделей онтологічної, структурної та орієнтаційної 

метафор, а також чотири моделі концептуальних метонімії та синекдохи. 

Корпус виявлених вторинних номінацій індефінітно-кількісної 

метафори наповнений квантитативами таких видів, як природоморфна 

(охоплює підвиди «фауна», «флора», «природні ландшафти», «атмосферні 

явища та процеси», «фізичні явища та процеси»), артефактоморфна 

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

ландшафту»), «соціальні явища» та «фантастичний світ» (репрезентований 

підтипами «міфологія» та «література та кіно»). 

Природоморфна метафора охоплює особливості організмів та явищ, 

динаміку процесів живої та неживої природи. Зооморфна кількісна метафора 

актуалізує невизначено-кількісні характеристики, властиві образам 

представників фауни, а фітоморфна, відповідно, об’єднує образи та номінації 

рослинного світу. Природно-ландшафтна метафора залучає назви 

відповідних об’єктів природного походження. Метафоричні номінації типу 

«Атмосферні явища та процеси» послуговуються образами погодних 

феноменів різного плану прояву. Вид невизначено-кількісних метафор типу 

«Фізичні явища та процеси» залучає найменування відповідних явищ та їх 

перебігу в неживій природі. 

Артефактоморфний вид квантитативної метафори актуалізований 

назвами артефактів (об’єктів, створених людиною) та номінаціями 

антропогенного ландшафту (ландшафтні об’єкти, утворені внаслідок 

антропогенного впливу). Вид кількісної метафори «Соціальні явища» 

утворений на основі номінацій феноменів соціального буття людини. 

Невизначено-кількісна метафора виду «Фантастичний світ» наповнена 

кількісними образами, залученими з міфологічних або літературних джерел. 
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На основі лексико-граматичного аналізу було встановлено, що корпус 

індефінітно кількісної метафори включає структури одно-, дво-, три-, чотири, 

багатокомпонентних моделей. Однокомпонентні моделі репрезентовані 

вторинними номінаціями з метафоризованим субстантивом. Двокомпонентні 

структури охоплюють моделі «метафоризований прикметник + іменник» та 

«прикметник + метафоризований іменник».  

Трикомпонентним моделям невизначено-кількісної метафори властива 

найвища репрезентативність. Їх корпус представлений моделлю 

«метафоризований іменник + of + іменник». Решту моделей становлять 

чотирикомпонентні та багатокомпонентні (п’ять і більше складових) моделі 

вторинних номінацій невизначеної кількості, які вирізняються структурною 

поширеністю.  

Вторинні номінації невизначеної кількості метонімічної та 

синекдохічної природи демонструють значно меншу частотність залучення в 

англомовні публіцистичні тексти порівняно з метафорою. Репрезентативність 

корпус виявлених вторинних номінацій метонімічної природи становлять 

вербалізатори локального типу («територія, населена людьми → кількість 

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

перебувають у приміщенні», «локація → люди, які перебувають на локації»), 

та каузального типу («об’єкт → кількість людей, які пов’язані з об’єктом»). 

Вторинні номінації синекдохічного походження утворені за такими 

моделями перенесення, як: «частина тіла людини → невизначено велика 

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

«функція органів людини → невизначено велика кількість людей». 

На основі лексико-граматичного аналізу індефінітно-кількісних 

метонімій було виділено одно-, дво-, три- та багатокомпонентні моделі. 

Однокомпонентні вторинні найменування невизначеної кількості 

репрезентовані прикладами з метонімізованим субстантивним топонімом; 

двокомпонентна модель утворюється за схемою «іменник/прикметник + 

іменник»; трикомпонентна модель представлена схемою «іменник + of + 
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іменник». Багатокомпонентна модель (чотири та більше конституентів) із 

поширеною граматичною структурою відзначається широтою репрезентації. 

Вторинні номінації невизначеної кількості в англомовному 

публіцистичному дискурсі виступають як поліфункційні одиниці. Залучені в 

тексти з метою сприяння реалізації функцій публіцистики, перша за все, вони 

здатні виконувати експресивну, оцінну та стилістичну функції. 

Експресивна функція вторинних номінацій невизначеної кількості 

реалізується під час омовлення невизначено-кількісних характеристик одних 

об’єктів через найменування інших. Вторинні номінації невизначеної 

кількості є експресивними за своєю сутністю, а тому доповнюють 

інструментарій засобів виразності публіцистів. Їх експресивність досягається 

за рахунок апеляції до образів, які володіють невизначено-кількісними 

характеристиками і можуть якнайкраще репрезентувати ознаку реферованого 

об’єкта. 

Оцінна функція реалізується природною аксіологічністю вторинних 

квантитативів, оскільки вторинні номінації невизначеної кількості є 

вербалізаторами лексико-семантичного поля оцінки невизначеної кількості. 

В текстах публіцистичного дискурсу вторинні квантитативи метафоричної й 

метонімічної природи здатні виражати оцінку події, описуваній у матеріалі, 

що інколи порушує вимогу до об’єктивності викладу. 

Стилістична функція квантитативної метафори та метонімії зумовлена 

їх стилістичною природою. Застосування вторинних номінацій невизначеної 

кількості у якості стилістем надає раціональній інформації у публіцистичних 

текстах змістовності, а також сприяє уникненню тавтологій та популяризації 

мовних новоутворень. 

Вторинні номінації невизначеної кількості можуть виконувати й ряд 

інших функцій, які реалізуються залежно від мовного контексту, 

особливостей викладу матеріалу тощо. Перелік другорядних функцій 

вторинних номінацій індефінітної кількості охоплює інформативну, 
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номінативну, візуалізаційну, атрактивну, описову, евфемістичну, естетичну 

та когнітивну функції. 

Інформативна функція вторинних квантитативів реалізується через 

надання інформації, сповіщення, опис події чи явища відповідно до картини 

світу цільової аудиторії. Вторинні номінації невизначеної кількості містять 

інформацію про денотат, яка не пов’язана зі змістом, проте слугує 

додатковим джерелом відомостей. 

Номінативна функція зумовлена здатністю вторинних номінацій 

невизначеної кількості до лаконічного опосередкованого називання з 

указівкою на кількісні характеристики об’єкта. Ця функція допомагає 

уникнути надлишкового опису складних понять та явищ, сприяючи мовній 

економії. 

Візуалізаційна функція полягає у здатності вторинних номінацій 

невизначеної кількості актуалізувати образи в когніції реципієнта за рахунок 

виразності. Виконання вторинними квантитативами функції візуалізації 

сприяє швидшому розумінню інформації у матеріалі, внесенню ясності в 

складі для реципієнта поняття. 

Сутність атрактивної функції визначено як здатність вторинних 

номінації невизначеної кількості привертати увагу реципієнта до 

повідомлення. Невизначено-кількісні метафори та метонімії притягують 

увагу читачів до матеріалу за рахунок залучення знайомих образів, тим 

самим акцентуючи важливі частини статті, її актуальність. 

Описова функція вторинних номінацій невизначеної кількості 

визначена як властивість вторинних квантитативів до опису реферованого 

об’єкта з акцентом на кількісних характеристиках. Вторинні квантитативи 

замінюють прямий опис явища, при цьому запобігаючи розгубленості читача 

під час інтерпретації. 

Евфемістична функція реалізується завдяки здатності дескриптивного 

називання кількості з метою нейтралізації некоректного чи образливого для 

гідності людини образу. У функції евфемізму вторинні номінації 
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невизначеної кількості сприяють уникненню небажаної емоційної реакції 

читача. 

Естетична функція вторинних одиниць невизначеної кількості реалізує 

їх прикрашальні можливості в межах висловлювання. Метафори й метонімії, 

виражаючи кількість вторинно, здатні додавати естетичності викладу 

авторських думок, чи підкреслити красу описуваного об’єкта. 

Функція реалізації ефекту очікування виконується вторинними 

номінаціями невизначеної кількості через їхню здатність створити певне 

враження в читача про контент публіцистичного тексту, яке потім буде 

підтверджене/не підтверджене. Квантитативи метафоричної й метонімічної 

природи створюють оригінальні й неочікувані образи, які збуджують 

цікавість читача та змушують переглянути повний текст публіцистичного 

повідомлення. 

Когнітивна функція вторинних номінацій невизначеної кількості 

реалізується через апеляцію одного образу до різних кількісних 

характеристик об’єкта. Вторинні квантитативи, виконуючи когнітивну 

функцію, забезпечують формування способів сприйняття реципієнтами 

оточуючої реальності та сприяють утворенню нових концептів. 

Перспективою подальшого дослідження вважаємо лінгвопрагматичний 

аналіз вторинних номінацій індефінітної кількості в англомовному 

рекламному та розважальному дискурсах. 
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Додаток Б 

Фрагменти ілюстративного матеріалу до Розділу 3 

 

Розширені приклади функції реалізації ефекту 

 

1) ефект ошуканого очікування, наприклад:  

Вторинна номінація невизначеної кількості виявлена у фрагменті 

“Hong Kong: the river of democracy will flow to Tiananmen 

Square” (The Guardian, Oct. 3, 2014).  

Фрагменти основного тексту тексту газетної статті, у якому не 

підтверджується читацьке враження від заголовку з невизначено-кількісною 

метафорою: “Whatever the outcome of Hong Kong’s protests, it’s a historic 

turning point in the fight for Chinese democracy // The people of Hong Kong 

should take heart, and realise that although each one of them may be but a single 

drop of rain, they converged this week to become an unstoppable river of 

democracy that coursed through Admiralty, Causeway Bay and Mongkok. The 

river will flow again, despite efforts to block it, and will one day, perhaps this year 

or many years from now, surge across the border all the way to Tiananmen 

Square.” (The Guardian, Oct. 3, 2014). 

2) ефект виправданого очікування, наприклад: 

Вторинна номінація невизначеної кількості виявлена у фрагменті 

“Parent’s survival guide: How to entertain a brood of bored kids during the 

summer holidays” (The Independent, Oct. 23, 2011). 

Фрагменти основного тексту тексту газетної статті, у якому 

підтверджується читацьке враження від заголовку з невизначено-кількісною 

метафорою: “It's that time of the year: school's out and the summer hols are here 

again. But how do you cope with a brood of bored kids during the long, long 

vacation? Here, Deborah Ross offers a tired parent's survival guide & plus, we 

present a practical compendium of things to do.” 
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3) ефект підсиленого очікування, наприклад: 

Вторинна номінація невизначеної кількості виявлена у фрагменті “Ten 

years after the invasion: Iraq helpless under rain of 

terror” (The Independent, Nov. 23, 2013). – йдеться про негаразди, які постійно 

загрожують жителям Іраку: від воєнних дій до природних катаклізмів. 

Фрагменти основного тексту тексту газетної статті, у якому 

закріплюється та посилюється читацьке враження від заголовку з 

невизначено-кількісною метафорою: “Saddam Hussein may have gone but, for 

many poor Iraqis, little has improved. Now a devastating flood has left villagers 

homeless and there is precious little government support. // Aside from that first 

warning from officials of impending disaster, the Iraqi government has remained 

inert and dysfunctional at all levels. Displaced villagers all say, with varying 

degrees of anger, that they have received no help from the central or provincial 

authorities. In Baghdad, Prime Minister Nouri al-Maliki was much derided for 

blaming the floods in the capital on sabotage of the sewage system by his political 

enemies. // Water and drainage experts say that $7bn (£4.3bn) has been spent on 

new sewage and drainage projects in Baghdad since 2003, but they do not work 

because of corruption and incompetence. In some districts of the capital last week, 

people took to makeshift rafts to negotiate streets turned into rivers of diluted 

sewage and water.” 


