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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
У реферованій дисертації представлені результати дослідження 

концептуальних метафор КРИЗИ, актуалізованих у сучасному англомовному 
газетному дискурсі.  

Діяльнісна спрямованість сучасних лінгвістичних студій фокусує увагу 
мовознавців на дискурсі як ситуативно обумовленій інтерсуб’єктній розумово-
мовленнєвій діяльності (Н. Д. Арутюнова, А. Д. Бєлова, Т. ван Дейк, 
А. О. Кібрик, О. С. Кубрякова, І. С. Шевченко, Д. Шиффрін) й концепті як 
динамічній ментальній одиниці, що забезпечує цю діяльність (Л. І. Бєлєхова, 
М. М. Болдирєв, О.І. Морозова, В. Г. Ніконова, М. В. Нікітін, М. М. Полюжин, 
А. М. Приходько, Й. А. Стернін).  

У цьому зв’язку нової перспективи набувають дослідження 
концептуальної метафори як способу концептуалізації дійсності (Дж. Лакофф, 
М. Джонсон, М. Тернер, Дж. Грейді, Р. Гіббс, З. Ковечеш), як інструменту 
пізнання, що сприяє формуванню і проясненню концепту у свідомості суб’єкта, 
забезпечує акцентуацію його ознак у дискурсі й сприяє реалізації емоційно-
оцінного ставлення суб’єкта до об’єкта концептуалізації.  

Переважна більшість досліджень концептів містить опис лінгвальних 
засобів їх метафоричного втілення, як сталих конвенціоналізованих, так і нових 
оригінальних, які утворюються суб’єктами дискурсу у процесі розумово-
мовленнєвої діяльності. У цьому аспекті особливо цікавими є дискурси на 
кшталт газетного, функціонально-стилістичний потенціал яких поєднує 
стандартизованість, що створює підґрунтя для реалізації рекурентних 
конвенціоналізованих метафор зі стертою образністю, й експресивність, що 
сприяє формуванню оригінальних нових метафор, наділених живою 
образністю.  

Особливою увагою дослідників користується метафоризація соціально 
значущих аксіологічно маркованих концептів, які відіграють значну роль у 
житті представників лінгвокультурних соціумів, у тому числі й англомовних, і 
впливають на формування їх образу світу. До такого типу концептів 
відноситься і концепт КРИЗА, метафоричне втілення якого ще не було об’єктом 
комплексного лінгвістичного аналізу.  

Актуальність дослідження метафоризації концепту КРИЗА у сучасному 
англомовному газетному дискурсі визначається, по-перше, відповідністю теми 
дисертації пріоритетним антропоцентричним тенденціям сучасного 
мовознавства, спрямованим на акцентуацію активності суб’єктів розумово-
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мовленнєвої взаємодії у формуванні смислів; по-друге, важливим місцем 
концепту КРИЗА в образі світу представників англомовних лінгвокультурних 
соціумів; по-третє, значущістю метафоризації як способу концептуалізації 
дійсності суб’єктом пізнання.  

Зв'язок з науковими темами. Проблематика дисертації відповідає 
профілю досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у межах наукової 
теми “Проблеми іноземної філології, перекладознавства та методики в 
когнітивно-дискурсивній парадигмі” (номер державної реєстрації 
0109U007962). 

Мета дослідження полягає у встановленні когнітивних механізмів, що 
забезпечують актуалізацію концептуальних метафор КРИЗИ у сучасному 
англомовному газетному дискурсі.  

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 
–  обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження 

метафоричного втілення концепту КРИЗА у сучасному англомовному 
газетному дискурсі; 

– надати визначення концепту КРИЗА та встановити його структуру;  
– з’ясувати інтенсіональні й імплікаціональні ознаки концепту КРИЗА;  
– описати концептуальний простір референтів метафор КРИЗИ; 
– встановити поняттєвий та емоційно-ціннісний зміст концептуальних 

корелятів метафор КРИЗИ, актуалізованих суб’єктами аналізованого дискурсу;  
– змоделювати концептуальний корелятивний простір метафор КРИЗИ;  
– виявити метафоричний потенціал доменів корелятивного простору 

метафор КРИЗИ. 
Об’єктом аналізу є засоби метафоричного втілення концепту КРИЗА у 

сучасному англомовному газетному дискурсі. 
Предметом дослідження є поняттєвий та емоційно-оцінний зміст метафор 

КРИЗИ та когнітивне моделювання цього змісту.  
Матеріалом дисертаційної роботи служили 3800 дискурсивних контекстів 

метафоричної (1700) та неметафоричної (2100) актуалізації концепту КРИЗА, 
виокремлених із сучасних британських і американських газетних друкованих та 
Інтернет видань.  

Дискурсивний контекст актуалізації концепту КРИЗА є структурно 
рівним висловленню, яке містить ім’я концепту, лексему crisis, й тематизує 
референтну ситуацію, що відображає феномен кризи буквально та / або 
метафорично, а також віддзеркалює ставлення до нього суб’єктів сучасного 
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англомовного газетного дискурсу. Метафоричні контексти містять 
200 концептуальних метафор КРИЗИ, виражених непредикативними та 
предикативними синтаксичними одиницями.  

Методологічною базою дослідження є когнітивно-дискурсивний підхід, з 
позицій якого мова тлумачиться як інтерактивна регулятивна діяльність, 
змістом якої є формування розумових об’єктів шляхом надання мовній формі 
семіотичної значущості, а метою – орієнтація у життєвому просторі й 
збереження екологічної системи “суб’єкт – середовище його існування” 
(А. Кларк, О. О. Залевська, О. В. Кравченко, Н. Лав, А. П. Мартинюк, 
О. І. Морозова, Ю. С. Степанов, Р. Харрис).  

Методика дослідження інтегрує когнітивно-семантичні й когнітивно-
дискурсивні методи аналізу. Дефінітивний аналіз залучається для встановлення 
інтенсіональних ознак концептуального референта КРИЗА. Методика 
когнітивно-дискурсивної інтерпретації (А. П. Мартинюк), що передбачає 
виявлення пресупозицій продуцента мовлення, які лежать у підґрунті 
експлікатур та імплікатур висловлень і спрямовують виведення інференцій 
інтерпретатора стосовно тих чи інших ознак концепту КРИЗА, а також оцінок 
цих ознак, дозволяє виокремити дискурсивні контексти метафоричної й 
неметафоричної актуалізації концепту КРИЗА, встановити імплікаціональні 
ознаки концептуального референта КРИЗА, з’ясувати емоційно-оцінний 
потенціал метафор КРИЗИ. Для виокремлення концептуальних корелятів 
метафор КРИЗИ застосовується інструментарій теорії концептуальної 
метафори (Дж. Лакофф, М. Джонсон, М. Тернер, З. Ковечеш). Моделювання 
значень синтаксичних одиниць, що актуалізують метафори КРИЗИ в 
аналізованому дискурсі, відбувається на основі пропозиціональних схем 
(Р. Дірвен та М. Верспур, С. А. Жаботинська). Структурування референтного й 
корелятивного концептуальних просторів метафор КРИЗИ здійснюється із 
застосуванням методики моделювання багаторівневих концептуальних 
просторів (С. А. Жаботинська), розробленої на основі понять “домен” та 
“ієрархія доменів” (Р. Ленекер) з урахуванням положень фреймової семантики 
(М. Мінський, Ч. Філлмор). Для з’ясування метафоричного потенціалу доменів 
корелятивного простору метафор КРИЗИ залучаються кількісний та 
імовірнісний аналіз фактичних даних (за О. С. Вентцель).  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше на основі 
когнітивно-дискурсивного підходу виокремлені інтенсіональні й 
імплікаціональні ознаки концептуального референта КРИЗА, описаний 
концептуальний простір референтів метафор КРИЗИ; виявлені 
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пропозиціональні схеми, що лежать в основі актуалізації метафор КРИЗИ у 
сучасному англомовному газетному дискурсі; встановлений і змодельований 
концептуальний простір корелятів метафор КРИЗИ; визначені кореляти, що 
демонструють найбільшу ефективність у проясненні поняттєво-ціннісного 
змісту концептуального референта КРИЗА; з’ясований метафоричний 
потенціал доменів корелятивного простору метафор КРИЗИ. 

Наукова новизна отриманих результатів узагальнена в положеннях, що 
виносяться на захист: 

1. Концепт КРИЗА є операційною одиницею індивідуальної свідомості, що 
виникає у процесі дискурсивної взаємодії в результаті наповнення мовної 
форми змістом. Структурно концепт КРИЗА містить інтенсіональне ядро й 
периферію, сформовану імплікативним потенціалом (як когнітивним, так і 
прагматичним), що задається інтенсіональним ядром.  

2. У процесі метафоричного мапування “висвітленню” підлягають ознаки 
імплікаціоналу концептуального референта КРИЗА. Ознаки інтенсіоналу 
залишаються “прихованими”.  

3. Корелятивний концептуальний простір метафор КРИЗИ є 
багаторівневою ієрархічною структурою, що формується доменами ФІЗИЧНИЙ 
ОБ’ЄКТ, ФЕНОМЕНАЛЬНА СУТНІСТЬ, ЕКСПЕРІЄНЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ, 
МЕНТАЛЬНА СУТНІСТЬ і ОБРАЗ-СХЕМА, кожен з яких містить мережу 
підпорядкованих взаємопов’язаних парцел, що слугують фоном для 
виокремлення корелятивних концептів, які беруть участь у формуванні 
концептуальних метафор КРИЗИ. На кожному рівні ієрархії складники 
корелятивного простору структуруються за допомогою пропозиціональних 
схем базисних фреймів, які формують мережу характеристик корелятів, що 
втілюються в синтаксичних одиницях, які актуалізують концептуальні 
метафори КРИЗИ в досліджуваному дискурсі.  

4. За природою концептуальних корелятів базові концептуальні метафори 
КРИЗИ є онтологічними. У дискурсивних контекстах базові кореляти 
ускладнюють структуру внаслідок лінгвокогнітивних процедур специфікації, 
розширення й ускладненого розширення, а також взаємодії з орієнтаційними 
корелятами. В результаті при проектуванні на референтний простір виникає 
множинність взаємопов’язаних корелятивних понять, що дозволяє 
кваліфікувати утворювані конкретизації базових метафор як структурні. Іншим 
наслідком ускладнення структури базових концептуальних корелятів є набуття 
ними образності й аксіологічної маркованості, що надає їм більшої 
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ефективності у проясненні поняттєво-ціннісного змісту концептуального 
референта КРИЗА. 

5. Корелятивні домени, що проектуються на референтний домен, мають 
високий або низький метафоричний потенціал. Високим потенціалом 
метафоризації відзначаються домени / парцели ЛЮДИНА, ПРЕДМЕТ, 
ФЕНОМЕНАЛЬНА СУТНІСТЬ. Найбільшу ефективність у проясненні 
поняттєво-ціннісного змісту референтного концепту КРИЗА виявляють 
кореляти, що осмислюють його в термінах ФЕНОМЕНІВ (ПРИРОДНИХ 
СТИХІЙ і ЯВИЩ / КАТАКЛІЗМІВ) і “висвітлюють” його гносеологічні 
(“непередбачуваність”, “некерованість”) й аксіологічні (“суворість”, 
“жахливість”, “нестерпність”, “небезпечність”) імплікаціональні ознаки в 
дискурсі. 

Теоретична значущість дисертації полягає в тому, що її результати і 
висновки є внеском у когнітивну семантику (встановлення пропозиціональних 
схем, які структурують значення синтаксичних предикативних і 
непредикативних конструкцій, що актуалізують метафори КРИЗИ у сучасному 
англомовному газетному дискурсі), фреймову семантику (побудова ієрархічних 
моделей референтного й корелятивного просторів КРИЗИ), теорію 
концептуальної метафори (встановлення й класифікація корелятів метафор 
КРИЗИ, з’ясування метафоричного потенціалу доменів корелятивного простору 
КРИЗИ). 

Практична значущість роботи визначається тим, що її результати можуть 
бути використані у курсах лексикології (розділи “Значення слова”, 
“Фразеологія”) і граматики (“Cловосполучення”, “Речення”) сучасної 
англійської мови, загального мовознавства (“Мова і мислення”, “Семантика”), у 
лексикографічній практиці при укладанні словників метафор, у спецкурсах з 
когнітивної семантики, а також у наукових дослідженнях студентів і аспірантів. 
З урахуванням зміцнення міжпредметних зв’язків у гуманітарних науках 
результати дослідження також можуть стати у нагоді політичним діячам, PR-
менеджерам, журналістам. 

Апробація отриманих результатів. Основні теоретичні положення й 
висновки дисертаційного дослідження обговорювалися на розширених 
засіданнях кафедри теорії та практики перекладу англійської мови 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2009-2011), а 
також на п’яти конференціях: ХI Міжнародній науковій конференції 
“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (Харків, 2010 ), науковій 
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конференції германістів “Германістика у ХХI столітті: когнітивна, соціо- і 
прагмалінгвістика” у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна (Харків, 2010), ІІІ Міжнародній науковій конференції 
“Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2010), Всеукраїнській науковій 
конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича 
"Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми 
перекладу" (Житомир, 2011), V Міжнародній науковій конференції “Пріоритети 
германського та романського мовознавства” (Луцьк, 2011). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 
8 одноосібних публікаціях, у тому числі 6 статтях, опублікованих у фахових 
виданнях України (загальним обсягом 3,5 друкованих аркуша). 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів з висновками до кожного, загальних висновків, списків використаної 
літератури (260 позицій, з яких 24 – лексикографічні джерела; джерел 
ілюстративного матеріалу 25 позицій) та додатків. Загальний обсяг роботи 
становить 214 сторінок. Обсяг основного тексту – 182 сторінки.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Розділ 1. “Теоретико-методологічні підвалини дослідження 

метафоричного втілення концепту КРИЗА у сучасному англомовному 
газетному дискурсі”. У відповідності з діяльнісним розумінням дискурсу як 
ситуативно обумовленої інтерактивної розумово-мовленнєвої діяльності, 
спрямованої на взаємну орієнтацію у життєвому просторі на основі надання 
мовній формі семіотичної значущості (І. К. Архипов, О. О. Залевська, 
О. В. Кравченко, А. П. Мартинюк, О. І. Морозова, Ю. С. Степанов), сучасний 
англомовний газетний дискурс визначаємо як розумово-мовленнєву 
семіотичну взаємодію продуцентів письмового мовлення й інтерпретаторів, 
ситуативно обумовлену інституціональним контекстом друкованих та Інтернет 
газетних видань. Наявність тексту як матеріального продукту розумово-
мовленнєвої діяльності є умовою виникнення дискурсу: інтерпретатор отримує 
доступ до свідомості продуцента мовлення через інтерпретацію його станів, 
зафіксованих у тексті.  

Концепт КРИЗА тлумачимо як динамічну ментальну одиницю, що 
виникає у процесі дискурсивної взаємодії в результаті наповнення мовної 
форми змістом й відбиває соціокультурні уявлення представників англомовних 
соціумів про кризу крізь призму індивідуальної свідомості.  
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Значну роль у проясненні поняттєвого й емоційно-ціннісного змісту 

концепту КРИЗА відіграє метафора як спосіб концептуалізації дійсності, що 
полягає в ідентифікації концептуального референта за допомогою більш 
конкретної або більш структурованої ментальної сутності – концептуального 
корелята – шляхом проектування складників корелятивного простору на 
референтний простір на підставі аналогового мислення (за Дж. Лакоффом). 
Процес ідентифікації позначається терміном “мапування” (Дж. Лакофф, 
М. Джонсон, З. Ковечеш) й полягає в накладанні певних складників 
концептуального корелята, на певні ділянки концептуального референта у 
результаті чого виникає когнітивний ефект “висвітлення” тих ознак референта, 
які, з погляду носіїв мови, є істотними для його розуміння, й “приховування” 
решти ознак.  

Концептуальні референти і концептуальні кореляти КРИЗИ існують не 
ізольовано, а у складі ієрархії (концептосфера / концептуальний простір – 
домен – парцела – концепт), де структура вищого порядку служить контекстом 
для виділення структури нижчого порядку (за С. А. Жаботинською з 
урахуванням поняття “ієрархія доменів” Р. Ленекера).  

Моделювання референтного / корелятивного концептуального простору 
метафор КРИЗИ здійснюється за допомогою універсального інструментарію – 
пропозиціональних схем, що входять до складу базисних фреймів 
(С. А. Жаботинська). Універсальність пропозиціональної схеми дозволяє 
структурувати інтенсіональні й імплікаціональні ознаки концептуального 
референта КРИЗА, а також з’ясувати напрями його метафоричного осмислення, 
що визначають сполучуваність імені референтного концепту, лексеми crisis, з 
іншими лексичними одиницями у предикативних і непредикативних 
структурах, які втілюють концептуальні метафори КРИЗИ у сучасному 
англомовному газетному дискурсі. 

Значення метафоричних мовних виразів структурується на підставі таких 
схем: кваліфікативної ([КРИЗА є ТАКА-якість]: big crisis, vast crisis, eight-month 
old crisis, unrelenting crisis, massive crisis, grave crisis, acute crisis, painful crisis; 
партитивності [КРИЗА-ціле має ДЕЩО-частину]: the heart of a crisis, a bit of a 
crisis, an exit from a crisis; інклюзивності [КРИЗА-контейнер має ДЕЩО-вміст]: 
in a crisis, out of a crisis; процесу [КРИЗА-ПАЦІЄНС потерпає зміни]: crisis is 
brewing, crisis is cooling down, crisis deepens; афективного процесу [КРИЗА-як 
ПРОЦЕС спричиняє зміни АФЕКТИВА]: crisis engulfs smb / smth, crisis 
convulses smb, the virulence of crisis; схеми дії, де КРИЗА є об’єктом, а саме: 
контактної дії [ДЕХТО-АГЕНС діє на КРИЗУ-пацієнс]: to examine a crisis, to 
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handle a crisis, to probe a crisis; афективної дії [ДЕХТО-АГЕНС діє на КРИЗУ-
афектив]: to explode a crisis, to trigger a crisis, to hammer out a crisis; каузативної 
дії [ДЕХТО-АГЕНС створює КРИЗУ-фактитив]: to cook up a crisis, the recipe for 
a crisis, to orchestrate a crisis; схеми дії, де КРИЗА є суб’єктом, а саме: 
неконтактної дії [КРИЗА-агенс діє]: crisis comes / arrives / goes away; контактної 
дії [КРИЗА-агенс діє на ДЕХТО / ДЕЩО-пацієнс]: the grip of a crisis; 
афективної дії [КРИЗА-агенс діє на ДЕХТО / ДЕЩО афектив]: crisis 
racks / shakes / ruins / kills smb / smth; каузативної дії [КРИЗА-каузатор створює 
ДЕХТО / ДЕЩО фактитив]: crisis gives birth to / gives rise to / generates 
smb / smth. 

Заповнення слотів пропозиціональних схем інформацією про властивості 
концептуального референта КРИЗА, яка надається лексемами, що 
сполучаються з іменем референтного концепту, дозволяє шляхом інференції 
встановити корелятивні концепти й виокремити концептуальні метафори 
КРИЗИ, утворені на основі цих корелятивних концептів. Наприклад, слоти 
схеми партитивності, що структурує значення словосполучення the heart of the 
crisis, заповнюються таким чином: ЩОСЬ-ціле (КРИЗА) має ЩОСЬ-частину 
(СЕРЦЕ) → КРИЗА є ІСТОТА. 

Розділ 2. “Концептуальний простір референтів метафор КРИЗИ”. 
Ознаки інтенсіоналу концепту КРИЗА встановлюються за даними словникових 
дефініцій лексеми crisis, що дозволяють виявити такі семеми у структурі її 
значення: 1. The turning-point of a disease; 2. A turning-point, a vitally important or 
decisive stage; a time of trouble, danger, or suspense in politics, commerce, etc. or in 
personal life (Oxford English Dictionary – далі OED).  

На підставі значення ідентифікаторів turning-point of a disease /  a stage /  a 
time in politics, commerce, etc or in personal life визначається онтологічна ознака 
денотата crisis – “стан справ / стадія процесу в певній царині людського 
досвіду: медичній, політичній, економічній, особистій тощо”; семантика 
ідентифікаторів vitally important, decisive імплікує гносеологічну ознаку 
“вирішальність / насущність”; аксіологічна ознака “негативна оцінність” 
виводиться із значення ідентифікаторів trouble, danger та suspense. 

Ознаки імплікативного потенціалу концепту КРИЗА, що втілюються в 
експліцитний й імпліцитний спосіб у дискурсивних контекстах, 
встановлюються за допомогою методики когнітивно-дискурсивної 
інтерпретації. Наприклад: (1) A spokesman for the company said: “The extra 
surplus arose when actual steel production fell way below forecasts because of the 
unexpected global economic crisis (Sunday Times, 2009); (2) This means that, on 
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average, each decade experiences an unpredictable crisis, though very strong crises 
are rather rare (American, 2009); (3) “Not since the beginning of the First World 
War has our banking system been so close to collapse,”King said. “It would be a 
mistake, however, to think that had Lehman Brothers not failed, a crisis would have 
been averted” (Herald, 2009). У контекстах (1) і (2) гносеологічна ознака 
“непередбачуваність” експлікується прикметниками-означеннями референта 
crisis: unexpected (неочікуваний), unpredictable (непередбачуваний). У (3) ознака 
“некерованість” імплікується контекстом: думка про те, що кризи можна було б 
уникнути (would have been averted) за наявності певних бенефактивних 
обставин, визнається хибною. Відповідно, продуцент мовлення виходить із 
пресупозиції, що настання кризи є невідворотним процесом, який неможливо 
контролювати. Звідси інференція про те, що КРИЗА має таку властивість як 
“некерованість”. Ознаки “непередбачуваність” і “некерованість” імплікують 
негативну утилітарну оцінку “шкідливо”, оскільки такі властивості кризи є 
потенційною загрозою для суб’єкта оцінки, а також емоційну оцінку 
“неприємно / страшно”. 

Окрім негативної оцінки, аналізовані дискурсивні контексти також містять 
позитивну оцінку КРИЗИ. Наприклад: (4) Call me mad, but this crisis is good for 
China! It is also good for China’s role and responsibilities in the world (Financial 
Times, 2009). Позитивна оцінка КРИЗИ, виражена прикметником good, 
мотивована тим, що криза спричиняє бенефактивний вплив на міжнародне 
положення Китаю, його роль у світі. Загальна позитивна оцінка “добре” тут 
актуалізується синкретично з утилітарною позитивною оцінкою “корисно”. 
Усвідомлення неочікуваності позитивної оцінки КРИЗИ суб’єктом дискурсу 
виражається вигуком Call me mad (Можете вважати, що я з глузду з’їхав). На 
відміну від негативної оцінки, позитивна оцінка не імлікується інтенсіоналом 
концепту КРИЗА й тому належить до його негативного імплікаціоналу (за 
М.В. Нікітіним). 

Імплікативний потенціал концепту КРИЗА, встановлений у такий спосіб, 
містить уточнюючі онтологічні ознаки “членованість” та “цілісність”; 
гносеологічні ознаки “передбачуваність” / “непередбачуваність”, “керованість” /  
“некерованість”, а також аксіологічні ознаки “суворість”, “жахливість”, 
“нестерпність”, “небезпечність”, що імплікують негативну утилітарну оцінку 
“шкідливо” й емоційну оцінку “неприємно / страшно”. Негативний 
імплікаціонал концепту КРИЗА включає позитивну утилітарну оцінку 
“корисно”, яка усвідомлюється суб’єктом як невідповідна ситуації. 
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Інтенсіональні й імплікаціональні ознаки концепту КРИЗА структуруються 

на основі схеми афективного стану / процесу, а також локативної та 
кваліфікативної схем предметного фрейму. Схема афективного процесу 
структурує онтологічні ознаки КРИЗИ за допомогою слотів АФЕКТИВ (об’єкт 
– людина / соціально-економічна система, що потерпає зміни), ПРИЧИНА 
(дії / події, що спричиняють настання змін АФЕКТИВА). Кваліфікативна схема 
на основі слота ТАКИЙ структурує онтологічні, гносеологічні й аксіологічні 
ознаки КРИЗИ. Локативна схема на підґрунті слота ТАМ структурує зовнішній 
стосовно суб’єкта дискурсу (ПОЛІТИКА (парцели ВНУТРІШНЯ та 
ЗОВНІШНЯ), ЕКОНОМІКА і ФІНАНСИ (парцели ВИРОБНИЦТВО, 
ТОРГІВЛЯ, БАНКИ, ФІСКАЛЬНІ ОРГАНИ), МЕДИЦИНА, ОСВІТА, 
КУЛЬТУРА, КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, СПОРТ, КАТАСТРОФИ (парцели 
ПРИРОДНІ, ТЕХНОГЕННІ, ТЕРОРИСТИЧНІ АКТИ) і внутрішній простір 
(ФІЗИЧНИЙ і ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ), у межах якого набуває 
конкретизації інтенсіональний зміст концепту КРИЗА.  

Розділ 3. “Концептуальний простір корелятів метафор КРИЗИ”. 
Корелятивний концептуальний простір метафор КРИЗИ становить собою 
складну ієрархічно організовану структуру із 23 доменів / парцел, що слугують 
фоном для виокремлення 56 концептів, результатом проекції яких на 
референтний домен КРИЗА є 80 концептуальних метафор, актуалізованих у 
досліджуваному дискурсі 200 предикативними і непредикативними 
синтаксичними одиницями (словосполученнями і реченнями).  

Концептуальні кореляти КРИЗИ пов’язані гіпер-гіпонімічними 
відношеннями, врахування яких дозволяє побудувати ієрархічну структуру 
корелятивного простору КРИЗА. Лінгвокогнітивну трансформацію, закорінену 
на гіпер-гіпонімічних відношеннях корелятів, називаємо специфікацією.  

На найвищому рівні ієрархії перебуває домен ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 
(to probe a crisis, to examine a crisis, to investigate a crisis, to test a crisis), який 
специфікується як ФІЗИЧНИЙ ОБ’ЄКТ, ФЕНОМЕНАЛЬНА СУТНІСТЬ, 
ЕКСПЕРІЄНЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ, МЕНТАЛЬНА СУТНІСТЬ і ОБРАЗ-
СХЕМА.  

Корелятивний домен ФІЗИЧНИЙ ОБ’ЄКТ (big crisis, massive crisis, huge 
crisis, vast crisis, the height of a crisis) специфікується у підпорядкованих 
доменах ЖИВИЙ ОБ’ЄКТ (ІСТОТА (the heart of a crisis, crisis gives birth, crisis 
generates, crisis moves towards) та РОСЛИНА (growing crisis, unfolding crisis, 
crisis has its roots, the core of a crisis) і НЕЖИВИЙ ОБ’ЄКТ (a bit of a crisis).  
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Парцела ІСТОТА специфікується у підпорядкованих парцелах ЛЮДИНА 

(crisis comes, crisis leaves, crisis arrives, crisis goes away, crisis enters, crisis 
brings) і ТВАРИНА (to head off a crisis, galloping crisis). Парцела ЛЮДИНА 
слугує фоном для виділення малефактивних специфікацій КРИЗА є 
ДИКТАТОР (crisis dominates, crisis forces smb to do smth), КРИЗА є 
ЗЛОВМИСНИК (crisis dents, crisis intervenes into, crisis brings to a standstill, 
crisis has wrought smth), КРИЗА є АГРЕСОР (crisis hits, crisis shakes, crisis racks, 
crisis ruins, crisis cuts, crisis kills, a victim of a crisis, the casualties of a crisis) та 
КРИЗА є ВОРОГ (to struggle with a crisis, to fight a crisis, to defy a crisis, to beat a 
crisis); бенефактивних специфікацій КРИЗА є ДОБРОДІЙ (crisis provides with 
an opportunity, crisis helps) та КРИЗА є УЧИТЕЛЬ (crisis teaches, lessons of a 
crisis, crisis tests, to fail the test of a crisis); а також нейтральних специфікацій 
КРИЗА є ПРИБИРАЛЬНИК (crisis wipes smth), КРИЗА є ВОДІЙ (crisis drives), 
КРИЗА є СПІВБЕСІДНИК (respond to a crisis). 

На фоні домену НЕЖИВИЙ ОБ’ЄКТ (ПРЕДМЕТ) виокремлюються 
концепти різного рівня ієрархії, які утворюють специфікації ОБ’ЄКТ 
МАНІПУЛЯЦІЇ (to handle a crisis, to tackle a crisis, to manage a crisis, to cover a 
crisis), ІНСТРУМЕНТ (to use a crisis), БОМБА / ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ (to 
explode a crisis, full-blown crisis, to trigger a crisis, to set off a crisis), 
ВЕРЕТЕНО / ДЗИҐА (crisis spins), ТЯГАР (the strain of a crisis), БУДІВЛЯ (an 
exit from a crisis), АВТО (to turn a crisis around, to turn a crisis into), КОРАБЕЛЬ 
(to navigate a crisis), СТРАВА (to cook up a crisis, the recipe for a crisis), ШЛАКИ 
(to evacuate a crisis), НАПИСАНЕ СЛОВО (to underline a crisis), СПАДОК (to 
inherit a crisis), ПІДРОБКА (to fake a crisis). 

Домен ФЕНОМЕНАЛЬНА СУТНІСТЬ (crisis intensifies, crisis spreads, 
crisis subsides, crisis looms) містить підпорядковані домени ПРИРОДНИЙ 
ФЕНОМЕН і НЕПРИРОДНИЙ ФЕНОМЕН. Домен ПРИРОДНИЙ ФЕНОМЕН 
включає парцелу СТИХІЯ, що слугує фоном для виділення концептів, які 
утворюють специфікації КРИЗА є ВОГОНЬ (to dampen a crisis, to ignite a crisis, 
to sparkle a crisis), КРИЗА є ВОДНА СТИХІЯ (crisis deepens, crisis washes 
across, crisis ripples around), КРИЗА є ВІТЕР (to stem a crisis). На фоні парцели 
ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ / КАТАКЛІЗМ виокремлюються концепти, що формують 
специфікації СВІТАНОК (crisis dawns), ХМАРА (under the cloud of a crisis), 
ЦУНАМІ (a second wave of a crisis), ВИВЕРЖЕННЯ ВУЛКАНА (crisis erupts). 

Домен НЕПРИРОДНИЙ ФЕНОМЕН слугує фоном для виділення концепту 
ЯДЕРНИЙ ВИБУХ (the fallout from a crisis). 
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На фоні домену ЕКСПЕРІЄНЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ виокремлюється 

концепт ХВОРОБА, який формує базову метафору КРИЗА є ХВОРОБА (deadly 
crisis, to survive a crisis, the recovery from a crisis). 

Домен МЕНТАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ є фоном для виділення концептів, які 
формують метафори-специфікації: КРИЗА є СЛОВО (the sense of a crisis), 
КРИЗА є МУЗИЧНИЙ ТВІР (to orchestrate a crisis), КРИЗА є ЗАДАЧА (to solve 
a crisis, to resolve a crisis, solution to a crisis, crisis resolution mechanism).  

Домен ОБРАЗ-СХЕМА містить підпорядковані домени 
КОНТЕЙНЕР / ВМІСТ КОНТЕЙНЕРА (in a crisis, into a crisis, out of a crisis), 
ШЛЯХ (to be on the way to a crisis) та ЦЕНТР / ПЕРИФЕРІЯ (at the centre of a 
crisis, on the verge of a crisis, amid a crisis, through a crisis, throughout a crisis, in 
the middle of a crisis). 

У дискурсивних контекстах концептуальні кореляти різного рівня ієрархії 
ускладнюють свою структуру на основі лінгвокогнітивних трансформацій 
розширення і ускладненого розширення.  

Розширення тлумачимо як появу у корелятивному домені нового 
елемента, що не “висвітлюється” у базовій конвенціональній кореляції 
(Дж. Лакофф, М. Тернер, З. Ковечеш). Значення мовних виразів, що втілюють 
розширення базових метафор КРИЗИ, структуруються за допомогою 
пропозиціональних схем, які містять один аргумент, що наділяється 
додатковою характеристикою. Наприклад, корелят ЛЮДИНА в результаті 
розширення набуває характеристик СЕРЙОЗНА ЛЮДИНА (serious crisis, grave 
crisis), БЕЗЖАЛІСНА ЛЮДИНА (unrelenting crisis, severe crisis), ЛЮДИНА, 
що НАКУЛЬГУЄ (crippling crisis), ЛЮДИНА, що СПОТИКАЄТЬСЯ (crisis 
stumbles), ЛЮДИНА у СТАНІ ПРИГНІЧЕННЯ /  ХВОРОБИ / ТРИВОГИ (to 
ease a crisis). Цей же корелят слугує фоном для виокремлення специфікацій-
розширень ВОДІЙ, що ЇДЕ по ВИХЛЯСТІЙ ДОРОЗІ (crisis takes twists), КРИЗА 
є ДЗВОНАР, що СПОВІЩАЄ про СМЕРТЬ (crisis delivers its death knell).  

Корелят ХВОРОБА конкретизується в результаті розширення як 
ХВОРОБА, що ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ (lingering crisis, exacerbating crisis). Корелят 
КОНТЕЙНЕР / ВМІСТ КОНТЕЙНЕРА слугує фоном для утворення розширень 
ГЛИБОКИЙ КОНТЕЙНЕР (deep in a crisis, deep crisis), СЛИЗЬКИЙ 
КОНТЕЙНЕР (slide deeper into a crisis), КОНТЕЙНЕР-ВОДНИЙ РЕЗЕРВУАР 
(to emerge from a crisis). 

Значення мовних виразів, що втілюють ускладнене розширення, 
структуруються за допомогою пропозиціональних схем, що містять кілька 
аргументів, пов’язаних певними відношеннями. Наприклад, базовий корелят 
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КОНТЕЙНЕР трансформується у КОНТЕЙНЕР-БОЛОТНА ТРЯСИНА, що 
ПОГЛИНАЄ ЖЕРТВУ (to be mired in a crisis). В результаті трансформації у 
корелятивному домені з’являється не лише характеристика КОНТЕЙНЕРА – 
НАПОВНЕНИЙ БОЛОТНОЮ ТРЯСИНОЮ, а й новий аргумент – ПАЦІЄНС – 
ЖЕРТВА, ЩО ПОГЛИНАЄТЬСЯ БОЛОТНОЮ ТРЯСИНОЮ.  

Іншими прикладами ускладнених розширень є КРИЗА є ХВОРА 
ЛЮДИНА, якій СТАВЛЯТЬ ПРИПАРКИ (to foment a crisis), ХВОРОБА, яка 
ЗНЕСИЛЮЄ ХВОРОГО (to be weakened by a crisis), ХВОРОБА, яка 
СПРИЧИНЯЄ КОНВУЛЬСІЇ ХВОРОГО (to be convulsed by a crisis / crisis 
convulses), ХВОРОБА, яка ОТРУЮЄ ОРГАНІЗМ ХВОРОГО (the virulence of a 
crisis), КОНТЕЙНЕР-ВОДНИЙ РЕЗЕРВУАР, що ПОГЛИНАЄ ЖЕРТВУ (to be 
engulfed in a crisis, to be plunged into a crisis).  

За природою концептуальних корелятів базові концептуальні метафори 
КРИЗИ є онтологічними (за Дж. Лакоффом і М. Джонсоном). Множинність 
взаємопов’язаних корелятивних понять, що виникає в зоні мапування в 
результаті трансформацій специфікації, розширення і ускладненого 
розширення, а також взаємодії з орієнтаційними корелятами, дозволяє 
кваліфікувати утворювані конкретизації базових метафор як структурні. 
Наприклад, у структурі специфікації КРИЗА є ТЯГАР (under the strain of a 
crisis) ознака “вага”, що є притаманною будь-якому ПРЕДМЕТУ, 
переосмислюється як “критична / непосильна вага” (strain – pressure or exigency 
that makes severe demands on one’s strength [OED] – тиск чи критичне 
навантаження, що стає суворим випробуванням чиїмсь силам) і взаємодіє з 
привнесеним прийменником under просторовим орієнтиром НИЗ, що вказує на 
плачевне положення людини, яка потерпає від кризи.  

Іншим наслідком специфікації й розширення є набуття корелятами 
образності й аксіологічної маркованості. Як результат, на відміну від базових 
корелятів, вони є більш ефективними у проясненні поняттєво-ціннісного змісту 
концептуального референта. Наприклад, якщо базові метафори КРИЗА є 
ПРЕДМЕТ / ЛЮДИНА / КОНТЕЙНЕР надають обмаль відомостей про 
властивості референта, то специфікація КРИЗА є ТЯГАР “висвітлює” такі 
аксіологічні ознаки референта, як “суворість”, “нестерпність”, що імплікують 
негативну утилітарну оцінку “шкідливо” й емоційну оцінку “неприємно”; 
розширення КРИЗА є ЛЮДИНА, що СПОТИКАЄТЬСЯ – гносеологічну ознаку 
референта “відхилення від норми”, що імплікує негативну нормативну оцінку 
референта “ненормально”; ускладнене розширення КРИЗА є КОНТЕЙНЕР-
БОЛОТНА ТРЯСИНА, що ПОГЛИНАЄ ЖЕРТВУ – гносеологічну ознаку 
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“некерованість” й аксіологічні ознаки “суворість”, “жахливість”, 
“небезпечність”, що імплікують негативну утилітарну оцінку “шкідливо” й 
емоційну оцінку “страшно”. 

Корелятивні домени, що взаємодіють з референтним доменом КРИЗА, 
мають різний метафоричний потенціал, який визначаємо за: 1) кількістю 
концептів, що виділяються на фоні домену; 2) кількістю концептуальних 
метафор, які утворюються за участі цих концептів; 3) кількістю мовленнєвих 
виразів, що актуалізують концептуальні метафори в аналізованому дискурсі; 
4) частотою вживання відповідних метафоричних виразів у дискурсі.  

Кількісні дані верифікуються статистичною формулою ймовірності Р = 
1 / N (О. С. Вентцель), де P – ймовірність, а N – кількість доменів. Нехтуючи 
місцем того чи іншого домену в ієрархічній структурі концептуального 
простору корелятів метафор КРИЗИ й орієнтуючись на кількісні дані, до 
статистичних підрахунків залучаємо 10 доменів (ЛЮДИНА, ПРЕДМЕТ, 
ТВАРИНА, РОСЛИНА, ЕКСПЕРІЄНЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ, 
ФЕНОМЕНАЛЬНА СУТНІСТЬ, МЕНТАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ, КОНТЕЙНЕР/ 
ВМІСТ КОНТЕЙНЕРА, ШЛЯХ, ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ). Відповідно, значення Р 
= 10% (1 / 10). Високим потенціалом метафоризації характеризуються домени, 
які за всіма показниками перевищують 10%. До таких відносяться домени 
ЛЮДИНА, ПРЕДМЕТ і ФЕНОМЕНАЛЬНА СУТНІСТЬ. Усі решта доменів 
мають низький метафоричний потенціал. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Англомовний газетний дискурс є інституціонально обумовленим 

інтерактивним розумово-мовленнєвим середовищем формування соціально 
значущих аксіологічно маркованих концептів, одним з яких є концепт КРИЗА. 

Концепт КРИЗА становить собою операційну ментальну одиницю, 
структурне ядро якої складає інтенсіонал, а периферію – імплікативний 
потенціал (когнітивний і прагматичний). Інтенсіонал концепту КРИЗА включає 
онтологічну (“стан справ / процес в певній царині людського досвіду”), 
гносеологічну (“насущність, “вирішальність”) та аксіологічну (“негативна 
оцінність”) ознаки. Імплікативний потенціал концепту КРИЗА, що задається 
інтенсіоналом, містить уточнюючі онтологічні ознаки “членованість” та 
“цілісність”; гносеологічні ознаки “передбачуваність” та “непередбачуваність”, 
“керованість” та “некерованість”; а також аксіологічні ознаки “суворість”, 
“жахливість”, “нестерпність”, “небезпечність”, що імплікують негативну 
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утилітарну оцінку “шкідливо” й емоційну оцінку “неприємно / страшно”. 
Негативний імплікаціонал концепту КРИЗА включає позитивну утилітарну 
оцінку “корисно”, яка усвідомлюється суб’єктом дискурсу як невідповідна 
ситуації. 

Метафоричному “висвітленню” підлягають ознаки імплікаціоналу 
референтного концепту, ознаки інтенсіоналу залишаються “прихованими”.  

Концептуальний простір корелятів метафор КРИЗИ становить собою 
складну ієрархічну мережу доменів / парцел / концептів, де сутності вищого 
порядку ієрархії слугують фоном для виокремлення сутностей нижчого 
порядку. Упорядкування мережі здійснюється за допомогою універсального 
інструментарію пропозиціональних схем, які входять до складу базисних 
фреймів. Ці пропозиціональні схеми формують мережу характеристик 
корелята, які отримують оформлення в синтаксичних одиницях, що 
актуалізують концептуальні метафори КРИЗИ у досліджуваному дискурсі.  

Природа концептуальних корелятів дозволяє визначити базові 
концептуальні метафори КРИЗИ як онтологічні (предметні, біоморфні 
(антропні, зооморфні, ботаноморфні), феноменальні, експерієнціальні, 
ментальні та образ-схемні). У дискурсивних контекстах базові онтологічні 
кореляти ускладнюють структуру в результаті лінгвокогнітивних процедур 
специфікації, розширення й ускладненого розширення, а також взаємодії з 
орієнтаційними корелятами. У результаті в зоні мапування виникає 
множинність взаємопов’язаних корелятивних понять, що дозволяє розглядати 
дискурсивні конкретизації базових метафор КРИЗИ як структурні. На відміну 
від базових метафор вони характеризуються образністю й аксіологічною 
маркованістю, що надає їм більшої ефективності у проясненні поняттєво-
цінісного змісту корелятивного концепту. 

Корелятивні домени, що проектуються на референтний домен КРИЗА, 
мають різний метафоричний потенціал. Високим потенціалом метафоризації 
характеризуються домени / парцели ЛЮДИНА, ПРЕДМЕТ, ФЕНОМЕНАЛЬНА 
СУТНІСТЬ. Решта доменів / парцел мають низький метафоричний потенціал. 
Корелятивні парцели ЛЮДИНА і ПРЕДМЕТ становлять собою метафоричні 
універсалії, які залучаються для концептуалізації різноманітних сутностей, 
незважаючи на їх специфіку. Осмислення КРИЗИ в термінах ФЕНОМЕНІВ 
(ПРИРОДНИХ СТИХІЙ і ЯВИЩ / КАТАКЛІЗМІВ) диктується специфікою 
концептуального референта КРИЗА. Феноменальні кореляти висвітлюють 
гносеологічні (“непередбачуваність”, “некерованість”), та аксіологічні 
(“суворість”, “жахливість”, “нестерпність”, “небезпечність”) імплікаціональні 
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ознаки референта КРИЗА, що імплікують негативну утилітарну оцінку 
“шкідливо” й емоційну оцінку “неприємно / страшно”. 

Висновок про типовість залучення встановлених доменів для 
концептуалізації концепту КРИЗА в інших типах дискурсу і в інших 
лінгвокультурах можна зробити за результатами компаративних досліджень. 

Відтак перспективним уважаємо здійснення компаративного аналізу 
метафор КРИЗИ в різномовних інституціональних і неінституціональних 
дискурсах з метою встановлення спільних та відмінних способів 
концептуалізації феномена КРИЗА представниками різних соціокультурних 
спільнот різних лінгвокультур.  
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АНОТАЦІЯ 

 
Сальтевська М. Ю. Метафоричне втілення концепту КРИЗА у 

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. – Харків, 2011. 

У дисертації надані результати когнітивно-дискурсивного дослідження 
концептуальних метафор КРИЗИ, актуалізованих у сучасному англомовному 
газетному дискурсі. 

Концептуальний простір корелятів метафор КРИЗИ становить собою 
складну ієрархічну мережу доменів, кожен з яких є мережею парцел, а кожна 
парцела містить концепти. Ця ієрархічна мережа структурується за допомогою 
пропозиціональних схем базисних фреймів, які формують мережу 
характеристик корелятів, що проектуються на референтний домен і втілюються 
в синтаксичних одиницях, які актуалізують концептуальні метафори КРИЗИ в 
досліджуваному дискурсі.  

Високим потенціалом метафоризації характеризуються домени / парцели 
ЛЮДИНА, ПРЕДМЕТ, ФЕНОМЕНАЛЬНА СУТНІСТЬ. Найбільшу 
ефективність у проясненні поняттєво-ціннісного змісту референтного концепту 
КРИЗА виявляють кореляти, що осмислюють його в термінах ПРИРОДНИХ 
СТИХІЙ і ЯВИЩ / КАТАКЛІЗМІВ. 

Ключові слова: газетний дискурс, концептуальна метафора, референтний 
домен, корелятивний домен, пропозиціональна схема, метафоричний потенціал.  
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АННОТАЦИЯ 

 
Сальтевская М. Е. Метафорическое воплощение концепта КРИЗИС 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. – Харьков, 2011. 

В диссертации изложены результаты когнитивно-дискурсивного 
исследования концептуальных метафор КРИЗИСА, актуализированных в 
современном англоязычном газетном дискурсе.  

Англоязычный газетный дискурс понимается как институционально 
обусловленная интерактивная среда формирования социально значимых 
аксиологически маркированных концептов, одним из которых является концепт 
КРИЗИС.  

Концепт КРИЗИС представляет собой операционную ментальную 
единицу, структурное ядро которой образует интенсионал, а периферию – 
импликативный потенциал (когнитивный и прагматический).  

Интенсионал концепта КРИЗИС включает онтологический (“состояние дел 
в определенной сфере человеческого опыта”), гносеологический 
(“насущность”) и аксиологический (“негативная оценка”) признаки. 
Импликативный потенциал концепта КРИЗИС задаётся интенсионалом и 
включает онтологические признаки “членимость” и “целостность”, 
гносеологические признаки “предсказуемость” и “непредсказуемость”, 
“управляемость” и “неуправляемость”, а также аксиологические признаки 
“суровость”, “ужасность”, “непереносимость”, “опасность”. Аксиологические 
признаки имплицируют негативные оценки: утилитарную “вредно” и 
эмоциональную “неприятно / страшно”. Негативный импликационал концепта 
КРИЗИС включает позитивную утилитарную оценку “полезно”, осознаваемую 
субъектом дискурса как несоответствующую ситуации.  

Концептуальное референтное пространство КРИЗИС моделируется на 
основе процессуальной, квалификативной и локативной схем базисных 
фреймов. Слот ПАЦИЕНС процессуальной схемы структурирует 
онтологические признаки референта КРИЗИС (“объект – человек / социально-
экономическая система, претерпевающая изменения”). Слот ТАКОЙ 
квалификативной схемы структурирует уточняющие онтологические, 
гносеологические и аксиологические признаки референта КРИЗИС. Слот ТАМ 
локативной схемы структурирует внешнее по отношению к субъекту дискурса 
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и внутреннее референтное пространство КРИЗИС. Внешнее пространство 
включает домены ПОЛИТИКА (парцеллы ВНУТРЕННЯЯ и ВНЕШНЯЯ), 
ЭКОНОМИКА и ФИНАНСЫ (парцеллы ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЛЯ, 
БАНКИ, ФИСКАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ), МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, 
КУЛЬТУРА, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СПОРТ, КАТАСТРОФЫ 
(парцеллы ПРИРОДНЫЕ, ТЕХНОГЕННЫЕ, ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ). 
Внутреннее пространство содержит домены ФИЗИЧЕСЧКОЕ и 
ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА.  

Метафорическому “высвечиванию” подлежат признаки импликационала 
референтного концепта. Признаки интенсионала остаются “скрытыми”.  

Концептуальное пространство коррелятов метафор КРИЗИСА 
представляет собой иерархическую сеть доменов / парцелл / концептов, где 
сущности высшего порядка служат фоном для выделения сущностей низшего 
порядка. Упорядочение сети осуществляется с помощью универсального 
инструментария пропозициональных схем, входящих в состав базисных 
фреймов. Эти пропозициональные схемы формируют сеть характеристик 
коррелята, получающих оформление в синтаксических единицах, 
актуализирующих концептуальные метафоры КРИЗИСА в исследуемом 
дискурсе. 

Природа концептуальных коррелятов позволяет определить базовые 
концептуальные метафоры КРИЗИСА как онтологические (предметные, 
биоморфные (антропные, зооморфные, ботаноморфные), феноменальные, 
экспериенциальные, ментальные и образ-схемные). В дискурсивных контекстах 
базовые онтологические корреляты усложняют структуру вследствие 
лингвокогнитивных процедур спецификации, расширения и усложненного 
расширения, а также взаимодействия с ориентационными коррелятами. В 
результате в зоне картирования возникает множество взаимосвязанных 
коррелятивных понятий, что позволяет рассматривать дискурсивные 
конкретизации базовых метафор как структурные. В отличие от базовых 
метафор они характеризуются образностью и аксиологической 
маркированностью, что делает их более эффективными в прояснении 
понятийно-ценностного содержания коррелятивного концепта.    

Коррелятивные домены, проектирующиеся на референтный домен 
КРИЗИС, имеют разный метафорический потенциал. Высоким метафорическим 
потенциалом обладают домены / парцеллы ЧЕЛОВЕК, ПРЕДМЕТ и 
ФЕНОМЕН. Остальные домены характеризуются низким метафорическим 
потенциалом. 
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Коррелятивные парцеллы ЧЕЛОВЕК и ПРЕДМЕТ представляют собой 

метафорические универсалии, привлекаемые для концептуализации различных 
сущностей, невзирая на их специфику. Осмысление КРИЗИСА в терминах 
ФЕНОМЕНОВ (ПРИРОДНЫХ СТИХИЙ и ЯВЛЕНИЙ / КАТАКЛИЗМОВ) 
диктуется спецификой концептуального референта КРИЗИС. Феноменальные 
корреляты “высвечивают” гносеологические (“непредсказуемость”, 
“неуправляемость”) и аксиологические (“суровость”, “ужасность”, 
“непереносимость”, “опасность”) импликациональные признаки референта 
КРИЗИС.  

Ключевые слова: газетный дискурс, концептуальная метафора, 
референтный домен, коррелятивный домен, пропозициональная схема, 
метафорический потенциал. 

 
ABSTRACT 

 
Saltevska M. Y. Metaphoric instantiation of the concept CRISIS in modern 

English newspaper discourse. – Manuscript.  
Thesis for a candidate degree in philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Vasyl Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2011. 
The thesis presents the results of the cognitive-discursive analysis of the CRISIS 

conceptual metaphors which are instantiated in the modern English newspaper 
discourse. 

The correlate conceptual space of the CRISIS metaphors is a hierarchic network 
of domains, each domain is a network of parcels, and each parcel contains concepts. 
This hierarchic network is formed by the propositional schemas of the basic frames. 
These schemas determine the network of properties of the constituents of the source 
domain which are projected upon the target domain and are compatible with the 
syntactic forms of phrases instantiating the CRISIS conceptual metaphors in the 
analyzed discourse.  

The source domains with the high metaphoric potential include PERSON, 
OBJECT and PHENOMENON. Constituents of the PHENOMENON source domain 
which identify the conceptual referent CRISIS in terms of NATURAL ELEMENTS 
and PHENOMENA / CATACLYSMS are the most efficient in revealing its notional 
and evaluative content. 

Key words: newspaper discourse, conceptual metaphor, conceptual referent, 
conceptual correlate, propositional schema, metaphorical potential.  


