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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Антропоцентрична спрямованість  сучасного мовознавства,
що проявляється у прагненні пояснити природу когніції за допомогою
лінгвального аналізу ментальних структур, об’єктивованих мовними знаками,
сприяла формуванню й розвитку низки напрямів вивчення вербалізованих
концептів: семантико-когнітивного (М. М. Болдирєв, В. З. Демьянков,
О. С. Кубрякова, М. В. Нікітін), логічного (Н. Д. Арутюнова), логіко-
психологічного (З. Д. Попова, Й. А. Стернін), філософсько-культурологічного
(Ю. С. Степанов), лінгвокультурологічного (А. Д. Бєлова, О. Л. Бєссонова,
С. Г. Воркачев, В. І. Карасик, М. М. Полюжин, А. М. Приходько,
Г. Г. Слишкін, І. С. Шевченко), когнітивно-поетологічного (М. Фрімен, Р. Цур,
Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова, В. Г. Ніконова), психолінгвістичного
(О. О. Залевська) і дискурсивного (О. В. Кравченко, А. П. Мартинюк,
О. І. Морозова).
Концепт СУВЕРЕННА УКРАЇНА вивчався на матеріалі статей із газети

New York Times періоду 1991 – 1997 рр. в контексті когнітивної семантики
(Н. А. Чабан). Виходячи з необхідності розробки апарату для формального
представлення структур знань, оцінок і вірувань, об’єктивованих людиною
в мові, вербалізований концепт СУВЕРЕННА УКРАЇНА подається в цьому
дослідженні у вигляді концептуального простору, утвореного шляхом
зіставлення чотирьох концептуальних полів (ПОЛІТИКА УКРАЇНИ,
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ, НАРОД УКРАЇНИ і КУЛЬТУРА УКРАЇНИ);
для кожного поля встановлюється онтологічна модель, структура якої залежить
від представлення газетою реальних фактів, і аксіологічна модель, яка задає
ідеологічну спрямованість концепту; поля конституйовані групами
пропозиційних суб’єктів (актантів), що мають набір статичних і динамічних
предикатів, які, в залежності від кількісних показників, утворюють ядро,
ближню і дальню периферію полів.
Дискурсивна методологія надає нові можливості для дослідження концепту

УКРАЇНА, дозволяючи встановити референти концепту, найбільш часто
тематизовані в аналізованому дискурсі, а також виокремити експліцитні
та імпліцитні поняттєво-ціннісні смисли, яких набувають засоби мовного
втілення цих референтів у дискурсивній взаємодії, на основі з’ясування
пресупозицій суб’єктів мовлення і виведення вірогідних інференцій
інтерпретаторів.
Актуальність обраної теми зумовлюється: її відповідністю пріоритетній

антропоцентричній парадигмі сучасного мовознавства; значущістю об’єкта
дослідження – концепту УКРАЇНА – для україномовної лінгвокультурної
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спільноти і важливістю встановлення його поняттєво-ціннісного змісту,
репрезентованого в сучасному англомовному газетному дискурсі,
для усвідомлення місця й ролі сучасної України у світі; необхідністю
подальшого вдосконалення методики дослідження концептів, утілених
власним ім’ям, у дискурсивному ракурсі.

Зв’язок із науковими темами. Проблематика дисертації відповідає
профілю досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в межах
наукових тем “Проблеми іноземної філології, перекладознавства та методики
в когнітивно-дискурсивній парадигмі” (номер державної реєстрації
0109U007962) та “Когнітивно-дискурсивні дослідження мови як регулятора
соціальної поведінки” (номер державної реєстрації 0111U010009).
Мета дисертації полягає у встановленні мікродіахронічної динаміки

поняттєво-ціннісного змісту концепту УКРАЇНА, актуалізованого в сучасному
англомовному газетному дискурсі двох часових періодів, визначених
ключовими подіями новітньої історії України: Помаранчевою революцією
 (з листопада 2004 р. по лютий 2010 р.) та президентськими виборами
2010 р. (із лютого 2010 р. по жовтень 2012 р.).
Для досягнення цієї мети в роботі розв’язуються конкретні завдання:
– розробити методику аналізу мікродіахронічної динаміки поняттєво-

ціннісного  змісту концепту УКРАЇНА;
– надати визначення концепту УКРАЇНА з позицій дискурсивного підходу;
– встановити референти концепту УКРАЇНА та здійснити їх класифікацію;
– з’ясувати ознаки концепту УКРАЇНА, актуалізовані у фрагментах

аналізованого дискурсу двох часових періодів;
– виявити ознаки концепту УКРАЇНА, що “висвітлюються” корелятами

концептуальних метафор двох часових періодів;
– побудувати фреймову модель концепту УКРАЇНА.
Об’єктом вивчення є концепт УКРАЇНА, актуалізований у сучасному

англомовному газетному дискурсі двох часових періодів (із листопада
2004 р. по лютий 2010 р. та з лютого 2010 р. по жовтень 2012 р.).
Предметом аналізу є семантико-когнітивні характеристики засобів

актуалізації поняттєво-ціннісного змісту концепту УКРАЇНА суб’єктами
сучасного англомовного газетного дискурсу двох часових періодів.
Гіпотеза дослідження спирається на припущення, що поняттєво-ціннісний

зміст концепту УКРАЇНА конструюється в сучасному англомовному газетному
дискурсі і змінюється в залежності від історичного періоду розвитку
українського лінгвокультурного соціуму й аксіологічних орієнтирів суб’єктів
дискурсу.
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Матеріал дослідження складають 4000 дискурсивних контекстів
актуалізації концепту УКРАЇНА (2700 контекстів першого періоду
й 1300 контекстів другого періоду), виокремлених у результаті суцільної
вибірки із 5 англомовних британських (The Guardian, The Independent,
The Telegraph, The Times) та американських (The New York Times) газет.

Дискурсивний контекст є структурно рівним висловленню або кільком
висловленням, що тематизують референтну ситуацію, яка буквально
або метафорично репрезентує уявлення суб’єктів сучасного англомовного
газетного дискурсу про Україну і віддзеркалює їх ставлення до неї як об’єкта
позамовної дійсності. Дискурсивний контекст обов’язково містить власне
ім’я Ukraine, яке цілісно репрезентує концепт УКРАЇНА, або назви
референтів концепту, які репрезентують його метонімічно, а також мовні
засоби, що кваліфікують (за М. В. Нікітіним) референти концепту,
приписуючи їм певні поняттєво-ціннісні ознаки – як буквально, так
і метафорично, уподібнюючи іншим сутностям. Відповідно, виділяємо
дискурсивні  контексти буквальної і метафоричної кваліфікації референтів
концепту УКРАЇНА.
Методологічним підґрунтям дисертації є дискурсивний підхід

до вивчення вербалізованих концептів, що спирається на діяльнісний стиль
мислення (Л. Віттґенштейн, Ж. Дельоз, Ф. Ґваттарі, М. Фуко, У. Еко),
в рамках якого мова тлумачиться як вид сумісної діяльності, інтегрованої до
комплексу когнітивних процесів складної динаміки (У. Матурана і Ф. Варела,
А. Кларк і Д. Чалмерс, Р. Гаріс, Н. Лав), а мовний знак розглядається
як форма, що наділяється семіотичною значущістю лише в ситуації
інтерсуб’єктної дискурсивної взаємодії (О. О. Залевська, М. Тернер,
М. Томаселло, Ж. Фоконьє, В. Крофт, О. В. Кравченко, О. І. Морозова).
Методика дослідження є комплексною й передбачає застосування

здобутків когнітивної лінгвістики й дискурсології: методика когнітивно-
дискурсивної  інтерпретації  (А.  П. Мартинюк) застосовується
для встановлення пресупозицій суб’єктів мовлення, що лежать у підґрунті
експлікатур та імплікатур дискурсивних контекстів і спрямовують
виведення інференцій інтерпретаторів стосовно тих чи інших буквальних
або метафоричних  ознак концепту УКРАЇНА, а також оцінок таких ознак;
інструментарій теорії концептуальної метафори (Дж. Лакофф,
М. Джонсон, М. Тернер, З. Ковечеш) – для виявлення корелятів
концептуального референта УКРАЇНА; інструментарій фреймової семантики
Ч. Філлмора, розбудований С. А. Жаботинською, – для структурування
концепту УКРАЇНА; кількісний аналіз – для виявлення кількісних відношень
поняттєво-ціннісних ознак референтів концепту УКРАЇНА.
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше зміст
і структуру концепту УКРАЇНА, актуалізованого в сучасному англомовному
газетному дискурсі, змодельовано на підґрунті дискурсивного підходу.
Зокрема, уперше надано дискурсивне визначення концепту УКРАЇНА;
встановлені референти концепту УКРАЇНА та здійснена їх класифікація;
простежена мікродіахронічна динаміка змін поняттєво-ціннісного змісту
концепту УКРАЇНА в часові періоди з листопада 2004 р. по лютий 2010 р.
та з лютого 2010 р. по жовтень 2012 р.; встановлені концептуальні метафори
цих двох періодів; виявлена кореляція між ознаками концепту, реалізованими
в контекстах буквальної та метафоричної кваліфікації його референтів;
побудована фреймова модель концепту УКРАЇНА, актуалізованого
в сучасному англомовному газетному дискурсі двох часових періодів.
Наукова новизна отриманих результатів узагальнена в положеннях,

що виносяться на захист:
1. Концепт УКРАЇНА є динамічною  ментальною одиницею ,

що конструюється у процесі взаємодії суб’єктів сучасного англомовного
газетного дискурсу – продуцентів та інтерпретаторів мовлення – в результаті
наповнення поняттєво-ціннісним змістом імен референтів, які цілісно
або метонімічно репрезентують Україну як об’єкт позамовної дійсності.

2. Референти співвідносні з пропозиційними суб’єктами, або актантами.
Актант УКРАЇНА цілісно репрезентує Україну. Інші актанти та відношення
актантів, співвідносних із референтами внутрішньої сфери життєдіяльності
української лінгвокультурної спільноти (ВЛАДА і НАРОД, ВЛАДА
і ОПОЗИЦІЯ, ВЛАДА і ЗМІ) і зовнішньої сфери (УКРАЇНА і РОСІЯ,
УКРАЇНА і ЄС, УКРАЇНА і США / НАТО), репрезентують Україну
метонімічно на підставі відношення ЧАСТИНА → ЦІЛЕ. Метонімічними
актантами особливого типу є події (ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ,
ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2010 р.).

3. Мікродіахронічна динаміка змін поняттєво-ціннісного змісту концепту
УКРАЇНА, конструйованого в дискурсивних контекстах буквальної
кваліфікації двох часових періодів, виявляється у фокусуванні суб’єктів
мовлення двох періодів на: а) різноаспектності властивостей актантів,
що втілюється в  ознаках “політична незрілість”, “економічна нестабільність”
у перший період і “політична невизначеність”, “економічний потенціал”,
“економічна неефективність” у другий період; б) контрастних властивостях
актантів у другий період (ознаки “політична нестабільність” :: “політична
стабільність”, “демократичність” :: “недемократичність”, “самостійність” ::
“несамостійність”); в) негативних властивостях актантів (“несприятливі умови
праці”, “низький рівень життя”, “корумпованість”, “поляризація”); г) частковій
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втраті позитивних властивостей, приписуваних актантам у перший період
(“відповідність нормі”, “миролюбність”), в другому періоді.

4. У дискурсивних контекстах метафоричної кваліфікації мають місце
образні трансформації базових конвенціональних метафор, що відбуваються
на підставі “висвітлення”  в зоні мапування: а) певного складника корелятивного
домену через приписування актанту властивості або неконтактної дії / процесу
(розширення); б) множинності взаємопов’язаних складників корелятивного
домену у випадку кваліфікації актанта як учасника певного відношення,
вираженого контактною (неафективною / афективною) або каузативною дією
(ускладнене розширення).

5. Мікродіахронічна динаміка змін  поняттєво-ціннісного змісту концепту
УКРАЇНА, що “висвітлюються” корелятами концептуальних метафор УКРАЇНИ
двох часових періодів, корелює з характером змін, встановлених на підставі
аналізу дискурсивних контекстів буквальної кваліфікації референтів концепту
УКРАЇНА двох періодів.
Теоретична значущість роботи обумовлена тим, що розробка методики

дослідження актуалізації концепту УКРАЇНА в сучасному англомовному
газетному дискурсі розглянутих часових періодів сприяє розбудові когнітивно-
дискурсивного напряму лінгвістичних досліджень. Результати роботи
є внеском у когнітивно-дискурсивну лінгвістику (дискурсивне визначення
концепту УКРАЇНА; встановлення типів референтів концепту УКРАЇНА
і способів їх кваліфікації; з’ясування мікродіахронічної динаміки змін
поняттєво-ціннісного змісту концепту УКРАЇНА, актуалізованого в дискурсі
двох аналізованих часових відрізків); теорію когнітивної метафори
(виокремлення корелятів концептуального референта УКРАЇНА, виявлення
двох основних типів образних трансформацій базових конвенціональних
метафор УКРАЇНИ). Розроблена методика дослідження може застосовуватися
для аналізу дискурсивної актуалізації інших концептів, об’єктивованих
власним ім’ям.
Практична цінність роботи обумовлена можливістю використання

її положень і висновків у лекційних курсах із лексикології (розділ “Слово,
його структура і значення”) та стилістики англійської мови (розділ “Стилістична
семасіологія”), загального мовознавства (розділи “Мова і суспільство”,
“Мова і мислення”), а також у спецкурсах із когнітивної лінгвістики,
дискурсології, теорії концептуальної метафори.
Основні положення дисертації пройшли апробацію на засіданнях кафедри

теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна (2009 – 2012), VI Міжнародній науково-
практичній конференції “Новини наукового прогресу – 2010” (Софія 2010),
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IX Міжнародній науковій конференції “Каразінські читання: Людина. Мова.
Комунікація” (Харків 2010), науковій конференції “Дискурсні стратегії
лінгвістики ХХІ століття” (Львів 2011), Міжнародній науково-практичній
конференції “Тенденції розвитку наукових досліджень” (Київ 2011),
VII Міжнародній конференції “Сучасні можливості науки. Філологічні
науки” (Прага 2011), ІV Міжнародній науковій конференції “Іноземна
філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя 2011), XI Міжнародній наукової
конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків
2012).
Публікації. Основні положення дисертації відображено в 6 статтях

у фахових виданнях України, 1 статті в зарубіжному виданні й тезах 6 наукових
конференцій (загальним обсягом 3, 8 друкованих аркуша).
Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів,

загальних висновків, бібліографії та додатків. Загальний обсяг роботи –
223 сторінки, обсяг основного      тексту – 186 сторінок. Бібліографія містить
234 найменування, список довідкових і лексикографічних джерел –
15 позицій, список ілюстративних джерел – 5 позицій. Додатки містять
23 рисунки, що схемно репрезентують фреймову модель концепту УКРАЇНА,
а також кількісні характеристики референтів концепту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження
актуалізації концепту УКРАЇНА в сучасному англомовному газетному
дискурсі. Ґрунтуючись на діяльнісному розумінні дискурсу як інтерактивної
інтерсуб’єктної розумово-мовленнєвої взаємодії, спрямованої на взаємну
регуляцію соціальної поведінки на підґрунті вироблення спільних смислів
(М. Фуко, І. К. Архипов, Р. Гаріс, О. О. Залевська, Н. Лав, О. В. Кравченко),
англомовний газетний дискурс визначаємо як розумово-мовленнєву
взаємодію продуцентів мовлення та інтерпретаторів, що обумовлюється
інституціональними рамками англомовних газетних друкованих та Інтернет-
видань. Аналізований дискурс відносимо до мас-медійних за адресатно-
адресантними характеристиками та сферою функціонування й до політичних
за тематикою і жанровими характеристиками типів газетних текстів
(О. Й. Шейгал), що складають матеріал дослідження.
Англомовний газетний дискурс є активним середовищем конструювання

поняттєво-ціннісного змісту концептів, що репрезентують явища,
які викликають інтерес із боку представників англомовних лінгвокультурних
соціумів. Одним із них є концепт УКРАЇНА.
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Як і будь-який інший концепт, концепт УКРАЇНА актуалізується
у свідомості суб’єкта розумово-мовленнєвої діяльності як гештальт,
який не потребує “жодної структурації під час використання в різного роду
мисленнєвих процесах” (О. С. Кубрякова). Проте зміст і структуру концепту
можна встановити лише розклавши його на складники. Недарма концепт-
гештальт  метафорично уподібнюється музичному акорду, що,
за необхідності, може бути розкладений на окремі звуки, записані
за допомогою нот (С. А. Жаботинська).
Складники концепту УКРАЇНА визначаються шляхом встановлення

референтів, номінації яких найбільш часто репрезентують Україну
в дискурсивних контекстах – як цілісно (Ukraine), так і метонімічно на підставі
відношення ЧАСТИНА > ЦІЛЕ.
Референтна ситуація, відображена фрагментом аналізованого дискурсу,

рівним реченню, співвідносна з пропозицією. Пропозицію розуміємо
як ментальну структуру, що відображає певну ситуацію й типи відношень
у цій ситуації так, як вони структуруються свідомістю суб’єкта (Ю. Г. Панкрац).
Основними компонентами пропозиції є суб’єкт, який вказує на предмет
думки, і предикат, який приписує суб’єкту певні якості (властивості
і відношення). Суб’єкти пропозицій описуються в термінах актантів.
Суб’єктами пропозицій особливого типу є події, що відображають глибокі
і поверхневі зв’язки між речами (актантами) та їх властивостями, діями
і відношеннями (М. В. Нікітін).
За М. В. Нікітіним приписування ознак будь-яким евристичним способом –

інтуїтивно, досвідним шляхом, із верифікацією або без неї – називаємо
кваліфікацією. Кваліфікація обов’язково вміщує аксіологічний компонент,
за яким актанти та події кваліфікуються як позитивні (конструктивні)
або негативні (деструктивні).
У референтних ситуаціях актанти поміщаються в певні просторово-часові

координати: просторову сферу діяльності українського лінвокультурного
соціуму – внутрішню (політичну, економічну та соціальну) і зовнішню,
а також в один із двох часових періодів розвитку цього соціуму, визначений
двома ключовими подіями – ПОМАРАНЧЕВОЮ РЕВОЛЮЦІЄЮ (з листопада
2004 р. по лютий 2010 р.) та ПРЕЗИДЕНТСЬКИМИ ВИБОРАМИ 2010 р.
(з лютого    2010 р. по жовтень 2012 р.).
Ключовими метонімічними актантами, співвідносними з референтами

сфери внутрішньої політики є ВЛАДА, ОПОЗИЦІЯ, ЗМІ і НАРОД. Кваліфікація
цих актантів здійснюється через виокремлення їх властивостей або відношень
між ними. Ключовими відношеннями є ВЛАДА і НАРОД, ВЛАДА
і ОПОЗИЦІЯ, ВЛАДА і ЗМІ. У сфері зовнішньої політики кваліфікація актанта
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УКРАЇНА здійснюється через кваліфікацію відношень актантів УКРАЇНА
і РОСІЯ, УКРАЇНА і ЄС, УКРАЇНА і США / НАТО.
За способом лінгвальної репрезентації кваліфікація референтів концепту

УКРАЇНА поділяється на буквальну і метафоричну.
Розділ 2. Буквальна кваліфікація референтів концепту УКРАЇНА.

У дискурсивних контекстах буквальної кваліфікації референти концепту
УКРАЇНА, співвідносні з актантами, відношеннями актантів і подіями,
кваліфікуються експліцитно, на основі буквальних значень кваліфікативних
мовних виразів, та імпліцитно, коли кваліфікативні характеристики
встановлюються на основі інтерпретації висловлень і виведення відповідних
інференцій.
Наприклад, у контексті Ukraine has suffered constant political instability

since the Orange Revolution (New York Times, Jun 05, 2009) надається
експліцитна кваліфікація актанта УКРАЇНА. Актант представлений власним
іменем Ukraine. Кваліфікація здійснюється за допомогою предиката to suffer
constant political instability, що приписує актанту таку ознаку, як “політична
нестабільність”.
Приклад The vote was a victory for Viktor Yanukovych, the country’s Kremlin-

friendly president who swept to power in February promising to reverse many of
the achievements of the 2004 pro-Western “Orange revolution” (Times, Jun 04,
2010) репрезентує імпліцитну кваліфікацію актанта УКРАЇНА. Власне актант
актуалізується метонімічно власним іменем президента – Viktor Yanukovych.
Із пропозиційного змісту висловлення випливає, що Президент, прийшовши
до влади, пообіцяв звести нанівець досягнення Помаранчевої революції.
Як відомо, одним з основних надбань революції, з точки зору суб’єктів
аналізованого дискурсу, є демократичні засади суспільства. Відтак, сказане
надає підстави для інференції про таку ознаку актанта УКРАЇНА в період
після виборів 2010 р., як “недемократичність”.
У наступному прикладі There is little logic to the new law apart from that it

shuts the door on any newly formed parties <…> weakens the opposition
(Guardian, Aug 22, 2010) міститься експліцитна кваліфікація відношення
ВЛАДА і ОПОЗИЦІЯ. Актант ВЛАДА репрезентований метонімічно
через продукт дії української влади – новий закон про вибори, прийнятий
улітку 2010 р. (the new law), а актант ОПОЗИЦІЯ – експліцитно й цілісно
референтом номінації opposition, а також метонімічно на підставі відношення
ЧАСТИНА → ЦІЛЕ референтом словосполучення any newly formed parties.
Предикати, що позначають дії актанта ВЛАДА стосовно актанта ОПОЗИЦІЯ –
shuts the door on any newly formed parties (перешкоджає формуванню нових
партій) / weakens the opposition (послаблює опозицію), – актуалізують дії
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ВЛАДИ, що можна кваліфікувати як “утиск”, і, відповідно, імплікують таку
ознаку концепту УКРАЇНА, як “недемократичність”.
Інший приклад The EU has strongly condemned the October sentencing

of the former premier and opposition leader to seven years in prison, dismissing
the verdict as politically motivated and calling for her release (Independent,
Jan 20, 2012) містить імпліцитну кваліфікацію відношення ВЛАДА
і ОПОЗИЦІЯ. Актант ОПОЗИЦІЯ тут представлений метонімічно референтом
словосполучення opposition leader. Актант ВЛАДА теж репрезентований
метонімічно через експлікацію дій владних структур предикатом to sentence
to seven years in prison (засудити на 7 років ув’язнення). Із пропозиційного
змісту висловлення, у якому йдеться про осуд зазначених дій влади стосовно
опозиційного лідера і визначення такого вироку як політично мотивованого,
випливає інференція про кваліфікацію суб’єктами аналізованого дискурсу
дій актанта ВЛАДА стосовно актанта ОПОЗИЦІЯ як “утиск”. Зазначений
характер відношення ВЛАДА і ОПОЗИЦІЯ імплікує таку ознаку концепту
УКРАЇНА, як “недемократичність”.
На відміну від актантів, які кваліфікуються за якостями – властивостями

і відношеннями, події кваліфікуються лише за властивостями. Наприклад:
But it comes with a catch: the election won by the candidate, Viktor F. Yanukovich,
was highly competitive, unpredictable and relatively fair  (New York Times,
Feb 08, 2010). У наведеному фрагменті здійснюється експліцитна позитивна
кваліфікація виборів 2010 року. Власне подія представлена словосполученням
the election won by the candidate, Viktor F. Yanukovich. Прикметники-атрибути
експліцитно приписують цій події такі характеристики, як “змагальність”
(competitive), “непередбачуваність” (unpredictable) та “відносна чесність”
(relatively fair). Усі ці характеристики співвідносні з ознакою концепту
УКРАЇНА “демократичність”.
Поняттєво-ціннісні ознаки концепту УКРАЇНА встановлюється на основі

інтерпретації змісту властивостей актанта УКРАЇНА, властивостей  актантів,
що метонімічно репрезентують Україну, відношень між цими актантами,
які переносяться на актант УКРАЇНА за принципом СКЛАДОВА ЧАСТИНА →
ЦІЛЕ, а також змісту відношень актанта УКРАЇНА із зовнішніми стосовно
нього актантами – РОСІЄЮ, ЄС, США / НАТО.
У період до виборів 2010 р. у внутрішньополітичній сфері актанту УКРАЇНА

приписуються ознаки “демократичність”, “політична нестабільність”, “політична
незрілість”. У внутрішньоекономічній сфері актант УКРАЇНА кваліфікується
за ознакою “економічна нестабільність”; у соціальній сфері – за ознаками
“несприятливі умови праці” / “низький рівень життя”, “корумпованість”
та “відповідність нормі” / “миролюбність”. У зовнішньополітичній сфері актант
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УКРАЇНА характеризується за ознаками “демократичність” / “самостійність”,
“політична незрілість”.
У період після виборів 2010 р., у внутрішньополітичній сфері актант

УКРАЇНА  характеризується на підставі ознак “політична стабільність”,
“недемократичність” / “демократичність”. В економічній сфері актанту
УКРАЇНА приписуються такі ознаки, як “економічний потенціал”
та “економічна неефективність”; у соціальній сфері – “низький рівень життя” /
“поляризація” / “корумпованість”. У зовнішньополітичній сфері актант
УКРАЇНА набуває ознак “невизначеність”, “несамостійність” / “cамостійність”.
Розділ 3. Метафорична кваліфікація референтів концепту УКРАЇНА.

У підґрунті  метафоричної кваліфікації референтів концепту УКРАЇНА лежить
когнітивна операція мапування, яка полягає в ідентифікації концептуального
референта за допомогою більш конкретної або більш структурованої сутності
– концептуального корелята – шляхом проектування складників корелятивного
домену на референтний домен. Результатом такого проектування є когнітивний
ефект “висвітлення” тих ознак референта, які, з погляду суб’єкта мовлення,
є істотними для його розуміння та “приховування” решти ознак (Дж. Лакофф,
З. Ковечеш).
Завдяки ефекту “висвітлення-приховування” одна й та сама концептуальна

метафора може бути джерелом як конвенціональних, так і нових метафоричних
виразів (Дж. Лакофф, М. Джонсон). Образні трансформації базових метафор
газетного дискурсу є результатом когнітивних операцій специфікації
та розширення. Операція специфікації закорінена на на гіпер-гіпонімічних
відношеннях між концептами / доменами, у той час як в результаті розширення
кореляти залишаються на тому ж рівні ієрархії, проте ускладнюють свою
структуру, набуваючи додаткової характеристики (З. Ковечеш, Дж. Лакофф,
М. Тернер) на основі приписування їм певної властивості, процесу
або неконтактної дії. Наприклад, у структурі значення мовленнєвих виразів
Ukraine’s economy shrank by one seventh / Ukraine’s rapidly contracting
economy / the fraying economy базовий корелят ПРЕДМЕТ специфікується
як ТКАНИНА й актуалізує розширення: відповідно, ТКАНИНА,
що ЗНОШУЄТЬСЯ і ТКАНИНА,  що УСІДАЄ ; у предикації
the country’s finances would unravel into a default базовий корелят ПРЕДМЕТ
набуває специфікації КЛУБОК і розширення КЛУБОК НИТОК,
що РОЗПЛУТУЄТЬСЯ; посесивна конструкція Ukraine’s sagging economy
втілює розширення КАНАТ, що ПРОСІДАЄ.
Окрім простого розширення, метафори газетного дискурсу є продуктами

трансформації, яку називаємо ускладненим розширенням (М. Ю. Cальтевська).
У результаті ускладненого розширення кореляти характеризуються на основі
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відношення, вираженого спрямованою (неафективною / афективною)
і каузативною дією. Наприклад, у рамках відношення, репрезентованого
предикацією Ukrainian economy has been battered by the financial crisis,
актант УКРАЇНА переосмислюється як ЛЮДИНА-МАЛЕФАКТИВ
АГРЕСИВНОЇ ДІЇ. У ситуації також присутній агенс цієї дії – КРИЗА,
яка уподібнюється ЛЮДИНІ, котра ЗДІЙСНЮЄ ПОБИТТЯ. Проте в зоні
мапування “висвітлюється” лише малефактив, адже метафоричного втілення
тут набуває саме актант УКРАЇНА, в той час як агенс залишається
“прихованим”.
Специфіка референтів аналізованого концепту, які репрезентовані не лише

окремими актантами / подіями, але і відношеннями між актантами, призводить
до утворення ускладненого розширення особливого типу, де обов’язково
“висвітлюються” обидва референтні складники відношення. Наприклад,
у предикації Mr Yanukovych has used his first 100 days in office to move his
country firmly back into Russia’s orbit метафора задається предикатом
контактної (афективної) дії to move smth back into its orbit, який позначає
відношення і водночас визначає характер переосмислення актантів, задіяних
у цьому відношенні. Відношення структурується на базі домену
ПЕРЕСУВАННЯ ШЛЯХОМ, де “висвітлюються” одразу кілька складників:
ТОЙ, ХТО РУХАЄТЬСЯ, ЗАСІБ ПЕРЕСУВАННЯ, ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ.
Відповідно, агенсом руху є КОМАНДИР КОРАБЛЯ (Президент України),
ЗАСОБОМ ПЕРЕСУВАННЯ – КОРАБЕЛЬ-СУПУТНИК (актант УКРАЇНА),
ПУНКТОМ ПРИЗНАЧЕННЯ – ОРБІТА ПЛАНЕТИ (актант РОСІЯ).
Поняттєво-ціннісний зміст метафор, що кваліфікують актант УКРАЇНА,

в обидва часові періоди суттєво не відрізняється. Негативно оцінні метафори
висвітлюють ознаки “нежиттєздатність” (УКРАЇНА є ЖЕРТВА,
яка ПОГЛИНАЄТЬСЯ КОНТЕЙНЕРОМ-БОЛОТНОЮ ТРЯСИНОЮ:
Ukraine’s energy industry is mired in shady political and business interests),
“дезінтегрованість” (УКРАЇНА є ПРЕДМЕТ, що РОЗПАДАЄТЬСЯ
на ЧАСТИНИ: Ukraine’s disintegrating economy), “непередбачуваність”
(УКРАЇНА є ТУМАННА ПОГОДА: Ukraine’s murky prospects).  Позитивно
оцінні метафори актуалізують ознаку “життєздатність” (УКРАЇНА
є КОРАБЕЛЬ, що ПОТЕРПАЄ від ШТОРМУ, але НЕ РОЗКОЛЮЄТЬСЯ
НАВПІЛ: The outlook for Ukraine is stormy, but the country’s not about
to split apart).
Поняттєво-ціннісний зміст метафор, що кваліфікують відношення

між актантами внутрішньої сфери, різниться лише у випадку актантів ВЛАДА
і ЗМІ. В обидва часові періоди метафори відношення НАРОД і ВЛАДА
“висвітлюють” ознаки “шкідливість” (ВЛАДИ) і “пасивність” /
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“розчарованість” (НАРОДУ) (ВЛАДА-ЗЛОВМИСНИК РОЗБИВАЄ ВЩЕНТ
ПРЕДМЕТ-НАДІЇ НАРОДУ:  political paralysis that crushed many of the high
hopes), метафори відношення ВЛАДА і ОПОЗИЦІЯ – ознаку
“конфронтаційність” (ВЛАДА-СУПЕРНИК КАЛІЧИТЬ СКАКУНА-ЛІДЕРА
ОПОЗИЦІЇ-СУПЕРНИКА перед ВИБОРАМИ-ВЕРХОГОНАМИ: the case was
designed to hobble Tymoshenko and to cripple the pro-western, anti-Yanukovych
forces she represents). Метафори відношення ВЛАДА і ЗМІ першого періоду
є позитивно оцінними й актуалізують ознаку “сприяння” (ВЛАДА-САДІВНИК
ПІКЛУЄТЬСЯ про ПРЕСУ-РОСЛИНУ: the gains of the 2004-10 Orange
Revolution, in which newspapers and TV flourished), а метафори другого
періоду негативно оцінні та висувають у фокус уваги ознаку “утиск” (ВЛАДА-
ЛЮДИНА ПІДРІЗАЄ ХВІСТ ПРЕСІ-ТВАРИНІ: press freedoms are being
curtailed in Ukraine seven months after the election of Viktor Yanukovych).
Поняттєво-ціннісний зміст метафор, що кваліфікують відношення

між актантами зовнішньої сфери, різниться в залежності від періоду.
Негативні й нейтрально оцінні метафори відношення УКРАЇНА і РОСІЯ

першого періоду, відповідно, актуалізують ознаки “конфронтація” (УКРАЇНА
і РОСІЯ є ПРОТИВНИКИ, які ВЕДУТЬ ВОЄННІ ДІЇ: Russia and Ukraine
are engaged in a cultural cold war), “дистанціювання” (УКРАЇНА-
СПІВБЕСІДНИК ВІДВЕРТАЄ ОБЛИЧЧЯ від РОСІЇ-СПІВБЕСІДНИКА:
Ukraine may be turning its face away from Russia) та “паритетність” (УКРАЇНА
і РОСІЯ є СПОРТСМЕНИ, які ЗІГРАЛИ ВНІЧИЮ: Russia is engaging in an
increasingly hostile standoff with another pro-Western neighbor, Ukraine).
Метафори другого періоду є переважно нейтрально оцінними й актуалізують
ознаки “зближення” й “добровільне підпорядкування” (ПРЕЗИДЕНТ
УКРАЇНИ-КОМАНДИР КОСМІЧНОГО КОРАБЛЯ СПРЯМОВУЄ УКРАЇНУ-
КОРАБЕЛЬ на ОРБІТУ РОСІЇ-ПЛАНЕТИ: Mr Yanukovych … has used his
first 100 days in office to move his country firmly back into Russia’s orbit).
Метафори відношення УКРАЇНА і ЄС першого часового періоду мають

як позитивний, так і негативний аксіологічний потенціал і, відповідно,
“висвітлюють” ознаки “зацікавленість” із боку України (УКРАЇНА
є СПОРТИВНИМ БОРЦЕМ, який БОРЕТЬСЯ за ПЕРЕМОГУ-ІНТЕГРАЦІЮ
до ЄС: Ukraine is undergoing profound change and is grappling with
the challenge of finding its place, and identity, in Europe)  і “нещирість
із боку актанта ЄС” (ЄС-ПОРУЧИТЕЛЬ НЕ ПОСПІШАЄ ВНОСИТИ
ЗАСТАВУ за УКРАЇНУ-ПРАВОПОРУШНИКА: the European Union is reluctant
to bail out the Ukrainians).
Метафори другого періоду є негативними і висувають у фокус ознаки

“ультимативність із боку актанта УКРАЇНА” (УКРАЇНА-ДІВЧИНА

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ПОГРОЖУЄ ЄС-ПАРУБКУ ЛЯГТИ В ЛІЖКО з ІНШИМ ПАРУБКОМ-
РОСІЄЮ, якщо ЄС-ПАРУБОК НЕ ПРИЙМЕ ЇЇ ТАКОЮ, ЯК ВОНА Є,
і НЕ ПРИГОРНЕ: The EU must not let itself be blackmailed by the implicit
threat so often deployed in Kiev: “If you don’t embrace us just as we are, we’ll
fall into bed with Russia”), “послаблення зацікавленості з боку актанта
УКРАЇНА” (УКРАЇНА ПЕРЕРИВАЄ ФЛІРТ із ПАРУБКОМ-ЄС: Ukraine shut
the book on its flirtation with democracy and European integration),
“нерішучість із боку актанта ЄС” (ЄС-ПОТЕНЦІЙНИЙ РЯТІВНИК, який
МІГ БИ ПЕРЕРВАТИ СПОВЗАННЯ УКРАЇНИ-ЖЕРТВИ до КОНТЕЙНЕРА-
СФЕРИ ВПЛИВУ РОСІЇ: Europe might have a real chance in halting Ukraine’s
slide away from democracy and into Russia’s sphere of influence),
“підпорядкування” (ЄС-ЛЮДИНА ВОЛІЄ ТИСНУТИ на УКРАЇНУ / РОСІЮ-
ПРЕДМЕТ за допомогою ІНСТРУМЕНТА-ПРЕСА: The EU must press
Ukraine and Russia).
Метафори відношення УКРАЇНА і НАТО / США першого часового періоду

мають як негативний, так і нейтральний оцінний знак. Негативні метафори
“висвітлюють” ознаки “невизначеність” (УКРАЇНА є ОБЕРЕЖНИЙ КАРТЯР:
Ukraine are playing their cards very carefully), “примусове підпорядкування”
(УКРАЇНА-ТАНЦІВНИК ТАНЦЮЄ під МУЗИКУ, ОРКЕСТРОВАНУ НАТО-
КОМПОЗИТОРОМ: they are dancing to the music which is being orchestrated
not in Kiev but outside the country. I am making reference to the agreement
between Ukraine and the United States), а нейтральні – “добровільне
підпорядкування” (ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ-КОМАНДИР КОСМІЧНОГО
КОРАБЛЯ, який ВИВОДИТЬ КОРАБЕЛЬ з ОРБІТИ РОСІЇ-ПЛАНЕТИ
і СПРЯМОВУЄ на ОРБІТУ ІНШОЇ ПЛАНЕТИ-НАТО: Viktor A. Yushchenko,
an Orange leader who wanted to pull Ukraine away from Moscow’s orbit by
joining NATO).
Метафори другого часового періоду є нейтральними за оцінкою

та актуалізують ознаку “незацікавленість” (УКРАЇНА-МОГИЛЬНИК
ХОРОНИТЬ МЕРЦЯ-МОЖЛИВІСТЬ ВСТУПУ до НАТО: the move buried
Ukraine’s chances of joining NATO).
Поняттєво-ціннісний зміст метафори подій різниться в залежності

від об’єкта кваліфікації.
Метафори ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ є водночас позитивно

і негативно оцінними та висвітлюють ознаки “короткочасність позитивного
ефекту” (МИТТЄВИЙ ЯСКРАВИЙ СПАЛАХ, що НА МИТЬ ВИХОПИВ
УКРАЇНУ із СІРОГО НЕБУТТЯ: The Orange Revolution illuminated Ukraine,
in the eyes of the outside world, with a fleeting flash of colour before
the country faded away again into the grey of relative obscurity)
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і “неефективність використання позитивного ефекту” (КОШТОВНИЙ ЗАПАС,
який РОЗТРИНЬКАЛА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА: Ukraine’s leaders squandered
the Orange Revolution), “непередбачуваність / небезпечність” (УРАГАН:
the Orange Revolution swept through Ukraine).
Метафори ВИБОРІВ 2010 р. є нейтрально оцінними та актуалізують ознаку

“паритетність” (ПРЕТЕНДЕНТИ є ГРАВЦІ КОМАНД-СУПЕРНИКІВ:
Mrs Tymoshenko lost narrowly to Yanukovich in a run-off vote).

ВИСНОВКИ

Концепт УКРАЇНА є динамічною ментальною одиницею гештальтної
структури, яка конструюється у процесі взаємодії суб’єктів сучасного
англомовного газетного дискурсу – продуцентів та інтерпретаторів мовлення.
Поняттєво-ціннісний зміст концепту формується в результаті наповнення
змістом імен референтів, які цілісно або метонімічно репрезентують концепт
УКРАЇНА в дискурсивних контекстах і відбивають / формують соціокультурні
уявлення представників англомовних соціумів про Україну як об’єкт
позамовної дійсності.
Структура концепту УКРАЇНА відображається фреймовою моделлю,

що конституюється низкою взаємопов’язаних пропозицій базисних фреймів.
Базовою об’єднуючою ланкою є схема класифікації ідентифікаційного

фрейму, яка представляє енциклопедичну інформацію про Україну. Інші схеми
структурують інформацію, отриману на основі аналізу дискурсивних
контекстів актуалізації концепту УКРАЇНА. Локативна схема предметного
фрейму уточнює сфери [УКРАЇНА існує ТАМ: ВНУТРІШНЯ СФЕРА
(ПОЛІТИКА / ЕКОНОМІКА / СОЦІАЛЬНА СФЕРА) / ЗОВНІШНЯ СФЕРА],
а темпоральна схема – часові періоди життєдіяльності української
лінгвокультурної спільноти, що підлягають тематизації в сучасному
англомовному газетному дискурсі [УКРАЇНА існує ТОДІ: перший часовий
період із листопада 2004 р. по лютий 2010 р. і другий часовий період
із лютого 2010 р. по жовтень 2012 р.].
Схема партитивності посесивного фрейму структурує складники концепту

УКРАЇНА, співвідносні з референтами внутрішньої та зовнішньої сфер,
тематизованими в аналізованому дискурсі [УКРАЇНА-ЦІЛЕ має ЩОСЬ-
ЧАСТИНУ: СКЛАДНИКИ ВНУТРІШНЬОЇ СФЕРИ, МЕТОНІМІЧНО
РЕПРЕЗЕНТОВАНІ РЕФЕРЕНТАМИ, СПІВВІДНОСНИМИ З АКТАНТАМИ
(актанти ВЛАДА (УРЯД / ПРЕЗИДЕНТ / ПАРЛАМЕНТ / ПРАВЛЯЧІ
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ тощо) / НАРОД  / ОПОЗИЦІЯ (ЛІДЕРИ ОПОЗИЦІЇ /
ОПОЗИЦІЙНИЙ УРЯД / ОПОЗИЦІЙНІ ПАРТІЇ тощо) / ЗМІ (ГАЗЕТИ /
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ЖУРНАЛИ / ТЕЛЕВІЗІЙНІ КАНАЛИ тощо) // відношення актантів НАРОД
і ВЛАДА / ВЛАДА і ОПОЗИЦІЯ / ВЛАДА і ЗМІ // події ПОМАРАНЧЕВА
РЕВОЛЮЦІЯ / ВИБОРИ 2010 р.) та СКЛАДНИКИ ЗОВНІШНЬОЇ СФЕРИ,
МЕТОНІМІЧНО РЕПРЕЗЕНТОВАНІ РЕФЕРЕНТАМИ, СПІВВІДНОСНИМИ
З АКТАНТАМИ (відношення актантів УКРАЇНА і РОСІЯ / УКРАЇНА
і ЄС / УКРАЇНА і  США / НАТО)].
Ознаки концепту УКРАЇНА встановлюються на основі аналізу властивостей

актанта УКРАЇНА (метонімічних актантів, відношень актантів і подій),
тематизованих у дискурсивних контекстах буквальної і метафоричної
кваліфікації, і структуруються на основі квалітативної схеми предметного
фрейму [УКРАЇНА є ТАКА].
Схема подібності компаративного фрейму є підґрунтям для виокремлення

та структурування ознак концепту УКРАЇНА на основі метафоричного
уподібнення його іншим сутностям [УКРАЇНА (СКЛАДНИКИ,
МЕТОНІМІЧНО РЕПРЕЗЕНТОВАНІ РЕФЕРЕНТАМИ, СПІВВІДНОСНИМИ
З АКТАНТАМИ) є начебто ХТОСЬ / ЩОСЬ].
Динаміка поняттєво-ціннісного змісту концепту, встановленого на основі

аналізу дискурсивних контекстів буквальної та метафоричної кваліфікації двох
періодів, виявляється у приписуванні актанту УКРАЇНА несумісних ознак
у другий часовий період при втраті позитивних ознак і збереженні негативних
ознак першого періоду.
Перспективи дослідження пов’язуються з проведенням мікродіахронічного

аналізу актуалізації концепту УКРАЇНА в сучасному англомовному газетному
дискурсі з метою виявлення динаміки поняттєво-ціннісного змісту концепту
УКРАЇНА на низці зрізів у рамках часового періоду від проголошення
незалежності України по теперішній час; вивченням варіативності поняттєво-
ціннісного змісту концепту УКРАЇНА в американському і британському
газетному дискурсі з урахуванням характеру видання й типу мовця
(ретранслятор, оповідач, конферанс’є, інтерв’юер, псевдокоментатор,
коментатор); дослідженням інших концептів, об’єктивованих власним ім’ям,
на основі розробленої методики аналізу.

Основні положення роботи викладено в таких одноосібних
публікаціях автора:

1. Долгова Т. Б. (Мудраченко Т. Б.) Аксіологічні ознаки концепту УКРАЇНА
у британському газетному дискурсі /  Т. Б. Долгова // Вісник
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія:
Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. –
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – № 848. – С. 28–31.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


2. Долгова Т. Б. (Мудраченко Т. Б.) Поняття теми як підґрунтя встановлення
структурних складників концепту УКРАЇНА (на матеріалі сучасного
англомовного газетного  дискурсу) / Т. Б. Долгова // Вісник
Житомирського державного університету імені Івана Франка. –
Житомир : ЖДУ імені І. Франка, 2009. – № 48. – С. 165–168.

3. Долгова Т. Б. (Мудраченко Т. Б.) Метафорична інтерпретація
концепту УКРАЇНА (на матеріалі англомовного газетного дискурсу) /
Т. Б. Долгова // Вісник Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика
викладання іноземних мов, 2010. – № 896. – С. 17–22.

4. Мудраченко Т. Б. Базові референти концепту УКРАЇНА в англомовному
публіцистичному дискурсі / Т. Б. Мудраченко // Науковий вісник
Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія:
Філологічні науки: Мовознавство : [у 2-х ч.]. – 2011. – Ч. 1, № 3. –
С. 126–129.

5. Мудраченко Т. Б. Кваліфікація референтів концепту УКРАЇНА
в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі /
Т. Б. Мудраченко // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ,
2011. – № 45. – С. 89–92.

6. Мудраченко Т. Б. Метафорическая интерпретация референтного
отношения УКРАИНА и ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (на материале
современного англоязычного газетного дискурса): Электронный журнал
[Электронный ресурс] / Т. Б. Мудраченко // Вестник Кузбасской
государственной педагогической академии. – Раздел “Филологические
науки”. – 2012. – № 10 (24), ноябрь 2012. – Режим доступа : http://
vestnik.kuzspa.ru/articles/107.

7. Мудраченко Т. Б. Подія як референт концепту УКРАЇНА в англомовному
публіцистичному дискурсі / Т. Б. Мудраченко // Вісник Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2011. – № 953. –
С. 95–100.

8. Долгова Т. Б. (Мудраченко Т. Б.) Метафора як засіб структурування
концепту УКРАЇНА / Т. Б. Долгова // Новини на научния прогрес –
2010 : 6-а международна научна практична конференція, 17-25 август
2010 г. : тези доп. – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2010. – Т. 4.
Педагогически науки. Филологични науки. Психология и социология. –
С. 68–70.

9. Долгова Т. Б. (Мудраченко Т. Б.) Методика аналізу поняттєво-ціннісного
змісту концепту УКРАЇНА, актуалізованого у сучасному англомовному
газетному дискурсі / Т. Б. Долгова // Каразінські читання: Людина. Мова.
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стратегії лінгвістики ХХІ століття: зб. мат-лів конф. ; [укл. А. І. Раду]. –
Львів : Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 2011. –
С. 43–44.

11. Мудраченко Т. Б. Кваліфікативний аналіз референтів концепту УКРАЇНА
(на матеріалі сучасного англомовного газетного дискурсу) /
Т. Б. Мудраченко // Тенденції розвитку наукових досліджень : збірка
наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної
конференції, 21 лютого 2011 р., тези доп. – К. : Наірі, 2011. – С. 7–10.

12. Мудраченко Т. Б. Кваліфікація референтних складників концепту
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Т. Б. Мудраченко // Moderní vymoženosti vedy – 2011 : Materiály
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and Science” s.r.o, 2011. – S. 45–48.

13. Мудраченко Т. Б. Специфіка концепту УКРАЇНА як об’єкта когнітивно-
дискурсивного аналізу [Електронний ресурс] / Т. Б. Мудраченко //
Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : XI наук. конф.
з міжнародною участю, 3 лютого 2012 р. : тези доп. – Харків :
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 190–192. – 1 електр. опт. диск
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АНОТАЦІЯ

Мудраченко Т. Б. Актуалізація концепту УКРАЇНА в сучасному
англомовному газетному дискурсі. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України. – Харків, 2013.
У дисертації надані результати когнітивно-дискурсивного аналізу

мікродіахронічної динаміки поняттєво-ціннісного змісту концепту УКРАЇНА,
актуалізованого в сучасному англомовному газетному дискурсі двох часових
періодів, визначених ключовими подіями новітньої історії України:
Помаранчевою революцією (з листопада 2004 р. по лютий 2010 р.)
та Президентськими виборами 2010 р. (із лютого  2010 р. по жовтень 2012 р.).

ˆ
ˆ ˆ
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Виокремлені референти концепту УКРАЇНА, співвідносні з пропозиційними
актантами (відношеннями актантів) і подіями. Розкрита кореляція
мікродіахронічної динаміки поняттєво-ціннісного змісту концепту,
встановленого на основі аналізу дискурсивних контекстів буквальної
та метафоричної кваліфікації референтів двох періодів, яка виявляється
у приписуванні актанту УКРАЇНА несумісних ознак у другий часовий період
при втраті позитивних ознак і збереженні негативних ознак першого періоду.
Побудована фреймова модель концепту УКРАЇНА.
Ключові слова: газетний дискурс, поняттєво-ціннісний зміст концепту,

мікродіахронічна динаміка, референти концепту, буквальна / метафорична
кваліфікація референтів, фреймова модель концепту.

АННОТАЦИЯ

Мудраченко Т. Б. Актуализация концепта УКРАИНА в современном
англоязычном газетном дискурсе. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный
университет имени В. Н. Каразина Министерства образования и науки,
молодежи и спорта Украины. – Харьков, 2013.
В диссертации изложены результаты когнитивно-дискурсивного анализа

микродиахронической динамики понятийно-ценностного содержания концепта
УКРАИНА, актуализированного в современном англоязычном газетном
дискурсе двух временных периодов, определенных ключевыми событиями
новейшей истории Украины: Оранжевой революцией (с ноября 2004 г.
по февраль 2010 г.) и Президентскими выборами 2010 г. (с февраля 2010 г.
по октябрь 2012 г.).
Концепт УКРАИНА определяется как динамическая единица гештальтной

структуры, конструирующаяся в процессе взаимодействия субъектов
современного англоязычного газетного дискурса – продуцентов
и интерпретаторов речи. Понятийно-ценностное содержание концепта
формируется в результате наполнения содержанием имен референтов,
целостно или метонимически репрезентирующих концепт УКРАИНА
в дискурсивных  контекстах  и отображающих  /  формирующих
социокультурные представления представителей англоязычных социумов
об Украине как объекте неязыковой действительности.
Структура концепта УКРАИНА отображается фреймовой моделью,

конституирующейся набором взаимно связанных пропозиций базисных
фреймов.
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Базовым объединяющим звеном выступает схема классификации
идентификационного фрейма, представляющая энциклопедическую
информацию об Украине. Другие схемы структурируют информацию,
полученную на основе анализа дискурсивных контекстов актуализации
концепта УКРАИНА. Локативная схема предметного фрейма уточняет сферы
[УКРАИНА существует ТАМ: ВНУТРЕННЯЯ СФЕРА (ПОЛИТИКА /
ЭКОНОМИКА / СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА) / ВНЕШНЯЯ СФЕРА],
а темпоральная схема – временные периоды жизнедеятельности украинского
лингвокультурного сообщества, подлежащие тематизации в современном
англоязычном газетном дискурсе [УКРАИНА существует ТОГДА: первый
временной период с ноября   2004 г. по февраль 2010 г. и второй временной
период с февраля 2010 г. по октябрь 2012 г.]
Схема партитивности поссессивного фрейма структурирует составляющие

концепта УКРАИНА, соотносимые с референтами внутренней и внешней сфер,
тематизированными в анализированном дискурсе [УКРАИНА-ЦЕЛОЕ имеет
НЕЧТО-ЧАСТЬ: СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЙ СФЕРЫ, метонимически
репрезентированные референтами, соотносимыми с актантами (актанты
ВЛАСТЬ (ПРАВИТЕЛЬСТВО / ПРЕЗИДЕНТ / ПАРЛАМЕНТ / ПРАВЯЩИЕ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ и т.д.) / НАРОД / ОППОЗИЦИЯ (ЛИДЕРЫ
ОППОЗИЦИИ / ОППОЗИЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО / ОППОЗИЦИОННЫЕ
ПАРТИИ и т.д.) / СМИ (ГАЗЕТЫ /ЖУРНАЛЫ / ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАНАЛЫ
и т.п.) // отношения актантов НАРОД и ВЛАСТЬ / ВЛАСТЬ и ОППОЗИЦИЯ /
ВЛАСТЬ и СМИ // события ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ / ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
ВЫБОРЫ 2010 г.) и СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВНЕШНЕЙ СФЕРЫ, метонимически
репрезентированные референтами, соотносимыми с актантами (отношения
актантов УКРАИНА и РОССИЯ / УКРАИНА И ЕС / УКРАИНА и США /
НАТО)].
Признаки концепта УКРАИНА устанавливаются на основе анализа свойств

актанта УКРАИНА, метонимических актантов, отношений актантов и событий,
тематизированных в дискурсивных контекстах буквальной и метафорической
квалификации, и структурируются на основе квалификативной схемы
предметного фрейма [УКРАИНА есть ТАКАЯ].
Схема подобия компаративного фрейма структурирует признаки концепта

УКРАИНА, лежащие в основе метафорического уподобления Украины другим
сущностям [УКРАИНА (СОСТАВЛЯЮЩИЕ, МЕТОНИМИЧЕСКИ
РЕПРЕЗЕНТИРОВАННЫЕ РЕФЕРЕНТАМИ, СООТНОСИМЫМИ
С АКТАНТАМИ) есть как будто НЕКТО / НЕЧТО].
Динамика понятийно-ценностного содержания концепта, установленного

на основе анализа дискурсивных контекстов буквальной и метафорической
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квалификации двух периодов, проявляется в приписывании актанту
УКРАИНА несовместимых признаков во второй период при утрате позитивных
признаков и сохранении негативных признаков первого периода.
Ключевые слова:  газетный дискурс, понятийно-ценностное содержание

концепта, микродиахроническая динамика, референты концепта, буквальная /
метафорическая квалификация референтов, фреймовая модель концепта.

ABSTRACT

Mudrachenko T. B. Instantiation of the UKRAINE concept in the modern
English newspaper discourse. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in philology. Speciality 10.02.04 – Germanic
Languages. – V. N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of
Education and Science, Youth and Sports of Ukraine. – Kharkiv, 2013.

The thesis presents the results of the cognitive-discursive studies of the
microdiachronic dynamics of the notional-evaluative content of the UKRAINE
concept, instantiated in the modern English newspaper discourse of the two
periods, defined by the key events in the recent history of Ukraine: Orange
revolution (from November 2004 till February 2010) and the Presidential election
of 2010 (from February 2010 till October 2012).

The thesis introduces the referents of the UKRAINE concept, which are
correlated with the propositional actants (relations between the actants) and events.
It also discovers the correlation of the microdiachronic dynamics of the notional-
evaluative content of the UKRAINE concept within the two periods, found on
the basis of the analysis of the discursive contexts of literary and metaphoric
qualification of the referents.

The UKRAINE concept is modelled as a frame.
Key words: newspaper discourse, notional-evaluative content of the concept,

microdiachronic dynamics, referents of the concept, literary / metaphoric
qualification, frame model of the concept.
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