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У статті розглядається лінгвокогнітивний аспект інформаційного впливу як засобу 
протистояння під час конфлікту між державами чи блоками, які їх презентують. У центрі 
уваги дослідження знаходиться картина світу, когнітивне утворення, яке складається із 
взаємопов’язаних ментальних структур (концептуальних царин) та виконує дві базові 
функції: інтерпретативну і регулятивну. На матеріалі англійськомовних електронних 
видань першого та другого вебу виокремлено царини, найбільш вразливі для 
інформаційного впливу, а також вербальні засобі його здійснення.  
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Будь-який злам чи перебудування системи цінностей у суспільстві, 

особливо коли він супроводжується збройним конфліктом, викликає 
необхідність осмислення ролі та методів захисту від негативного впливу 
засобів масової інформації супротивної сторони. Телебачення, радіо та 
Інтернет, широко використовувані в інформаційній війні [7], залучають для 
виконання завдань з отримання превалювання в політиці (ідеології), 
економіці, військових операціях [7, с. 5] різноманітний мовний 
інструментарій. Системно описаний групою авторів під керівництвом 
Ю.О. Жлуктенка ще в 1981 р. [11], він є актуальним, але вже в 
експланаторному дусі у межах еколінгвістичного підходу, що визначає мову 
як певне середовище [16, c. 43], критичного дискурс-аналізу та 
лінгвокогнітивістики [15; 19]. Остання постулює наявність певної ментальної 
структури, посередника між реальністю і культурою, яка постає як засіб 
презентації уявлень людини про оточуючий світ, результат її емпіричного 
досвіду та описується у вигляді взаємопов’язаних когнітивними операціями 
різноманітних за рівнем узагальнення та способами вербалізації баз знання: 
концептів, доменів (концептуальних царин), категорій, гештальтів. Таку 
структуру називаємо картиною світу (КС) та тлумачимо її як динамічну, що 
постійно зазнає трансформацій через вплив різноманітних внутрішніх і 
зовнішніх факторів. 

Серед внутрішніх факторів традиційно називаються історія, 
географічне положення, клімат, соціальний устрій, побут, традиції та багато 



інших, які в сучасній філософії характеризуються як «структура буття» [9, с. 
53]; найбільш дієвим зовнішнім фактором впливу на КС є ЗМІ.  

В умовах ідеологічного протистояння на українських чи російських 
теренах навіть вибір української чи російської мови для текстового чи відео 
повідомлення у різних медіа-середовищах (від ток-шоу до рок-концерту) має 
вирішальне значення. Втім, поза межами уваги сучасних дослідників поки 
залишається інформаційна війна за думки західної авдиторії, яка точиться 
головним чином англійською мовою.   
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Метою цієї роботи є встановлення структурних компонентів картини 

світу та способів їх вербалізації, які є найбільш вірогідними цілями для 
позитивних чи негативних трансформацій в ментальності носія англійської 
мови.  

Актуальність дослідження зумовлена сучасною спрямованістю 
екологічної лінгвістики на випрацьовування дієвих засобів захисту носія 
певної мови від агресивного впливу середовища, у нашому випадку, 
інформаційно-медійного.  

У якості матеріалу обрано публікації про збройний конфлікт в Україні 
2014-2015 рр. провідних англомовних видань у мережі Інтернет: The New 
York Post, The Guardian, The Times, The Financial Times, які публікувалися як 
у форматі Web 1.0, що не передбачає коментування контенту читачами, так і 
в другому вебі (Web 2.0), де вітаються коментарі користувачів. До матеріалів 
дослідження залучені англійськомовні пости сервісів YouTube і Backtweets 
[13] другого вебу, який надає об’єктивні дані про їх популярність через 
визначення кількості посилань.    

Об’єктом дослідження є структурні складові картини світу носія 
англійської мови, що є найбільш вразливими для впливу в межах 
інформаційної війни, яка точиться навкруги гібридного конфлікту між 
Україною і Росією. Предметом постають мовні засоби такого інформаційного 
впливу. 

Методологічними підвалинами роботи є уявлення про мову як форму 
середовища, яке формується у процесі повсякденної діяльності людини [5] 
під впливом інших оточуючих середовищ (політичного, соціального, 
економічного тощо). З боку ЗМІ такий плив має на меті корегувати бачення 
(картину) світу індивідуумом у напрямку, необхідному, з одного боку, для 
більш-менш гармонійного розвитку суспільства керованого певною 
ідеологією і, з іншого, руйнування ідеологічної єдності суспільства-
супротивника [7, с. 20]. Ступінь ідеологічного впливу, його агресивність, 
природно, варіюється в залежності від типу соціального устрою суспільства, 
його історичних традицій, економічного розвитку тощо, але наявність такого 
впливу є безсумнівною у будь-якому соціумі. В моменти кризи на розвиток 



ідеології впливають «не динамічні причинно-наслідкові закономірності, які 
можна однозначно прогнозувати, і навіть не стохастичні, на перший план 
виходять закони біфуркаційної логіки, коли малі на вході сигнали дають 
<непередбачувані> ефекти на виході» [8]. Це спостереження набуває 
особливого значення у зв’язку із ідеологічним зламом, який відбувся і 
динамічно продовжує відбуватися у картині світу носіїв мов-сторін 
конфлікту, а також його спостерігачів [4].  

Підвищена увага, яка приділяється впливу на картину світу носія 
певної мови, зумовлена не тільки тим, що картина світу є формою 
інтерпретації його уявлень про реальність. Найважливішим, на наш погляд, є 
те, що, окрім інтерпретаційної, картина світу виконує також і регулятивну 
функцію [6, с. 25]. У соціумі це означає, що бачення реальності (картина 
світу) певним чином вливає на діяльність людини, у тому числі й вербальну, 
тобто її спроможність критично чи конформічно оцінювати власну владу 
усередині та ззовні країни, підтримувати чи не підтримувати її ідеологію 
шляхом втручання у медійний простір у межах першого чи другого вебів: 
політичних соціальних мереж, чатів, блогів, які в умовах інформаційної війни 
залучають технології троллінгу, ботів тощо [12]. З часом –   залежно від 
ступеня агресивності  
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інформаційного впливу – така діяльність може перерости в участь у 
політичних акціях, актах громадського спротиву чи військових операціях.  

Тож, під інформаційним впливом у нашому випадку розуміється 
вербальне чи полімодальне (вербальне, комбіноване з аудіо-візуальним) 
умисне викривлення образу реальності, тобто уведення в оману стосовно 
причин, актантів, складових, їх якості, кількості, місця, часу, знаряддя чи 
інших складових подій за пропозиціональною логікою [2, с. 58-60], 
пов’язаних із злочинними за міжнародним, кримінальним чи громадянським 
правом діями та намірами, спрямованими на пасивне (у вигляді вербальної 
підтримки) чи активне (у вигляді прямих дій) залучення об’єкту впливу у 
заволодіння владою, територією чи майном протилежної сторони.  

КС, образ реальності, що підлягає трансформації під інформаційним 
впливом, має певну структуру, стабільність якої залежить від її завершеності. 
Стверджується, що буттєва чи наївна КС, до яких відноситься й політична [1, 
с. 32], як правило, завжди є цілісною: нестача інформації в неї компенсується 
за рахунок забобонів, які частково вербалізуються у вигяді мемів [14], чуток, 
фантазій тощо, тоді як, наприклад, наукова є іманентно нецілісною через 
неможливість фіксації усіх феноменів дійсності в якості наукових фактів [10, 
с 33]. Тенденція до набуття цілісності буттєвою КС є сприятливим 
підґрунтям для інформаційного пливу: брак інформації, що неможливо 



уникнути під час зворушень чи військових дій, компенсується за рахунок 
інформаційного пливу.    

Для набуття максимальної дієвості останній має були орієнтований на 
певні складові КС. Аналіз періодичної преси англійською мовою свідчить, 
що найбільш вразливими концептуальними царинами КС є ІСТОРІЯ 
(самовизначення української нації як самостійної країни, участь та роль 
України у Другій світовій війні, її ставлення до нацизму та комунізму), 
ГЕОПОЛІТИКА (історичні кордони України; її прагнення до європейських 
стандартів і цінностей) та ЕТНОПСИХОЛОГІЯ (інтелектуальна повноцінність 
української нації та її еліт, самостійність її мови та культури). Метою 
успішного інформаційного впливу є: у межах царини ІСТОРІЯ (месіанська 
місія Московської Русі як опори православ’я та імперії, що об’єднує малі 
нації проти Заходу та США, які морально розпадаються та організують 
націоналістичні революції проти легітимної влади; вирішальна роль Росії у 
перемозі в Другій світовій війні; ностальгія за СРСР); в царині ГЕОПОЛІТИКА 
(розбудування Новоросії як нової післярадянської формації та заперечення 
участі російських військ у конфлікті на Донбасі); в царині ЕТНОПСИХОЛОГІЯ 
(інтелектуальна неповноцінність представників української нації та 
несамостійність її культури й мови).  

Інструментарієм інформаційного пливу, як цілком слушно зазначено в 
колективній монографії під редакцією Ю.О. Жлуктенка, є політична 
символіка, евфемізація, десемантизація, заміна стилістично нейтральних слів 
науковими термінами та інші семантичні зміни [11, c.166-174]. В межах 
сучасного конфлікту багато зазначених російських та українських мовних 
інструментів інформаційної війни вже описані [3]: приклад символіки: 
тризуб, вишиванка та жовто-блакитний колір як символи незалежності 
України проти Георгієвської стрічки як символу боротьби з фашизмом, що 
вербалізується у протиставленні: вышиватники  
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(рос.) – колоради; приклад евфемізації – назва військового конфлікту на 
Донбасі – Антитерористична операція (АТО); приклад десемантизації: 
парафраз Слава Україні! – сало Україні; заміна стилістично нейтральних слів 
численними військовими термінами-жаргонізмами: вантаж 200 (перевезення 
загиблих), трьохсотий (поранений).  

Слід відзначити, що вирішальну роль для означення певної позиції, що 
вербалізується в англійській мові, відіграє ставлення до політики США та 
Заходу і України як прибічника європейського шляху та до Росії і її 
прибічників, де в межах царин ІСТОРІЯ, ГЕОПОЛІТИКА, ЕТНОПСИХОЛОГІЯ 
існують концептуальні протиставлення.  

Цей процес є особливо складним у середовищі англійської мови. З 
одного боку, її носії та псевдоносії (боти, тролі та ін.) здаються лише 



сторонніми спостерігачами подій, які висловлюються із співчуттям до тієї чи 
іншої сторони конфлікту. Наведемо пост від імені всесвітньо відомого 
голландського поп-композитора Арміна ван Бююрена, де реалізується 
концептуальна кореляція УКРАЇНА це ЖЕРТВА: 
 
(а) arminvanbuuren   

My thoughts and prayers are with the people of the Ukraine at the moment. 
It hurts to see these terrible images on the news. Please be safe [13]. 

 
З іншого, враховуючи імпліцитне чи експліцитне залучення у 

протистояння західних країн (США) і Росії та її прибічників, в 
інформаційному середовищі нейтральність не зберігається.  

Наведемо типові коментарі до сюжетів YouTube про Україну (у постах 
нижче зберігається авторська орфографія): 
 

(б) ricky iriarte 1 month ago 
new regime must earn that trust in Moscow? See that's the problem that Russia 
have.  Poroshenko is no where near done (1). He have the packing of NATO (2) 
and He's the elected president of Ukraine (3). I'm sorry but Ukraine will never go 
back to what it was (4).  They are forever lost to Russia (5) and will never be part 
of the russian sphere of influence (6). On the other hand Russia's economy is going 
down like a sinking ship... (7) lmfao now that is something to look at [17]. 
 
У пості (б) прибічника України та блоку НАТО в царині ГЕОПОЛІТИКА 
реалізуються такі концепти стосовно України як САМОСТІЙНІСТЬ (1, 4), 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ (від Росії) (2, 5, 6), ЛЕГІТИМНІСТЬ (3), та стосовно Росії – 
РУЙНУВАННЯ (7).    
 

Протилежна точка зору спостерігається у тих самих царинах у пості (в): 
тут з Україною асоційовані такі концепти як БРЕХУНИ (1, 3), КАРАТЕЛІ, ВБИВЦІ 
(2, 4, 5), НАЦИСТИ (6), з ДНР – ЖЕРТВА (7), ОДИНОКІСТЬ у конфлікті 
(відсутність російських військ на Донбасі) (8): 
 
(в) Max Povetkin 2 weeks ago 
And bullshit and lies (1) starts at the very beginning of this video. Ukies punitive 
forces (2) non stop violating an agreement (3) by constantly shelling Donetsk and 
other towns and villages (4), killing mostly civilians (5). And sure to stop shelling 
by Ukrainian Nazi  
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battalions (6) rebels forced to shoot back (7). And by the way there is NO Russian 
army (8). Full stop [18]. 

https://twitter.com/arminvanbuuren/status/436620121239740416
https://www.youtube.com/user/stolly27
https://www.youtube.com/watch?v=C66mAkS1ZfM&lc=z13qzdcrqmmqflbrj04chnnwpwzfedzpkxg0k
https://www.youtube.com/channel/UCIT-ikBkmeCDWyqNv70_Nig
https://www.youtube.com/watch?v=eIe5N51I_RU&lc=z13cxz2g3uzmf1vgg04cgnfjto2etpfxbb4


 
Слід зазначити, що у прикладах (а) і (б) не виявляються прямі засоби 

інформаційного впливу: автори посилаються на власні емоції та висновки, 
що отримані з фото, фактів про результати виборів, економічні показники. У 
прикладі (в), досить агресивному за тоном, наявні історичні символи, 
пов’язані з фашизмом та карательством: Ukrainian Nazi battalions, Ukies 
punitive forces, shelling Donetsk and other towns and villages, killing mostly 
civilians, констатація моральної неповноцінності української сторони: 
інвектив bullshit and lies, та кліше violating an agreement.  

Тож, інформаційний вплив здійснюється загалом в усіх трьох 
зазначених концептуальних царинах картини світу: ІСТОРІЯ (нацизм) 
ГЕОПОЛІТИКА (спростування присутності російських військ на Донбасі) та 
ЕТНОПСИХОЛОГІЯ (аморальність), що спрямований на регулятивну сферу: 
навіювання необхідності захистити громадське населення як жертв нацистів, 
які є наодинці із власною проблемою, та знешкодити вбивць та брехунів. 

У перспективі цієї роботи залишилися статистичні показники, які 
мають довести типовість залучених лінгвокогнітивних засобів 
інформаційного впливу, а також інші царини картини світу, що є для нього 
потенційно вразливими.     
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Bondarenko. I.V. Language and ideology: information influence on the world map     
 
The article addresses the issue of the linguistic cognitive aspect of information influence as a 
device of warfare during the conflict between the states or the blocs they represent. The research 
focuses on the notion of the world map, a complex cognitive entity, which is composed of 
interrelated mental structures (conceptual domains), and fulfills two basic functions: 
interpretative and regulative. The domains most vulnerable for information influence as well as 
its verbal devices are featured in Web 1.0 and 2.0 English electronic media.  
 
Key words: conceptual domain, information influence, Web 1.0 and 2.0, world map.  
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Бондаренко Е.В. Язык и идеология: информационное влияние на картину мира 
 
В статье рассматривается лингвокогнитивный аспект информационного влияния как 
средства противостояния во время конфликта между странами или представленными ими 
блоками. У центре внимания исследования находится картина мира, которая является 
сложным когнитивным образованием, состоящим из взаимосвязанных ментальных 
структур (концептуальных областей) и выполняющим две базовых функции: 
интерпретативную и регулятивную. На материале англоязычных электронных изданий 
первого и второго веба выделены области, уязвимые для информационного влияния, а 
также вербальные средства его реализации.  
 
Ключевые слова: информационное влияние, картина мира, концептуальная область, 
первый и второй веб.    
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