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Олександр Реєнт 

 

ОСОБЛИВОСТІ МЕДІЙНОГО ПІДХОДУ  

ДО ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

В умовах інформаційного ринку, жорсткої конкуренції, сучасні 

засоби масової інформації відображають різні сторони життя суспільства і 

процеси перетворень у мові. Журналісти не лише подають відомості про 

найрізноманітніші події внутрішнього та зовнішнього життя соціуму, 

формують і виражають громадську думку, а й пропагують соціальні й 

культурні явища, прагнуть якомога привабливіше піднести інформацію, 

привернути увагу читача за допомогою різноманітних експресивних 

засобів, серед яких чільне місце посідають фразеологізми. 

За останні десятиріччя фразеологія привертає до себе увагу не тільки 

мовознавців, але й дослідників різних міждисциплінарних галузей: 

істориків, літературознавців. Фразеологія є джерелом дослідження 

минулого життя народу, вивчення його естетичних цінностей, звичаїв та 

культури. Фразеологічні одиниці (ФО) є найбільш виразною частиною 

словникового складу мови. 

Світ фразеології сучасної англійської мови великий та 

багатогранний, і кожен його аспект безумовно заслуговує на увагу. Для 

того, щоб зрозуміти сутність цього мовного феномена, необхідний 

комплексний та всебічний підхід, який би брав до уваги дані різних 

мовознавчих дисциплін, адже фразеологічні одиниці – багаторівневі та 

багатоаспектні утворення, особливості устрою та функціонування яких, 

https://studfiles.net/preview/5610821/page:20/


НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ  

 

 - 93 - 

семантика, компонентний склад, синтаксичні та морфологічні властивості 

визначаються взаємодією цілого ряду чинників, які є пов’язаними з 

різними рівнями мови, а сама лексико-фразеологічна підсистема займає 

проміжний, перехідний характер між лексикою та синтаксисом. 

Актуальність окресленого питання полягає в недостатньому вивченні 

особливостей використання фразеологізмів англійської мови в 

публіцистичних медійних текстах. 

Фразеологічне багатство англійської мови, що стало відображенням 

життя сучасної людини, постійно привертало і привертає увагу як 

українських, так і зарубіжних дослідників (Н. М. Амосова, І. В. Арнольд, 

О. С. Ахманова, К. Т. Баранцев, В. В. Виноградов, В. Х. Коллінз, 

А. В. Кунін, О. І. Смирницький, Л. П. Сміт, М. М. Шанський та ін.). 

Отже, метою публікації є висвітлення семантично-прагматичних 

особливостей фразеологічних одиниць та їх модифікацій в англомовних 

медійних текстах. 

Медійний підхід до вивчення ФО, пов’язаний з перформативним 

етапом текстотворення, тобто конструюванням дійсності мовними й 

технічними засобами, визначається специфікою і призначенням ЗМІ не 

лише для повідомлення інформації, а й для здійснення потужного впливу 

на масову свідомість через подачу подій під певним кутом зору, а також за 

рахунок звернення до масової аудиторії, загальнодоступності й 

оперативності. 

Роль фразеологізмів у медійній реальності визначається сутністю 

медіа-дискурсу, який представляє створену засобами масової інформації 

реальність, яка конструює світ за межами сприйняття людини за 

посередництвом ЗМІ. 

Конструювання медіа-реальності здійснюється з залученням каналу 

передачі інформації, згідно з яким виокремлюють чотири різновиди 

медійного дискурсу: радійний, телевізійний, інтернетний, і друкований 

(представлений пресою) [1, с. 47]. 

Радіодискурс конструює реальність через аудитивний канал. 

Теледискурс спирається на аудіо-візуальний канал. Інтернет-дискурс 

застосовує візуальний, друкований та аудитивний канали. Дискурс преси 

репрезентований газетами й журналами, які поступово змінюють 

друкований канал на електронний, котрий поширює інформацію за 

рахунок поєднання друкованих, візуальних і слухових компонентів 

повідомлення. 

Мультимодальність, яка дає змогу впливу на аудиторію  

за допомогою графічної й аудіо-візуальної інформації, відіграє вагому  

роль у конструюванні дійсності газетами й журналами, адже інтернетні 

аналоги друкованих ЗМІ є доступними в будь-який час, а гіпертекстовий 

формат дозволяє вибір послідовності виведення і читання інформаційних 

фрагментів, частини яких нелінійно пов’язані між собою гіперпосиланнями. 
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Хоча дискурс преси і виражений газетним і журнальним 

різновидами, проте між ними існують відмінності, зумовлені ритмом їх 

функціонування, які також відображаються і в їхніх електронних 

варіантах. 

Таким чином, роль ФО в медійній реальності визначається 

періодичністю й каналами поширення інформації, що впливає на спосіб 

подачі новин – актуальний чи аналітичний, масовою аудиторією, на яку 

здійснюється вплив за посередництва ЗМІ шляхом подачі подій під певним 

кутом зору за допомогою мовних одиниць і, зокрема, ФО [2, с. 68]. 

Роль фразеологізмів у журнальній реальності, творення якої 

репрезентує риторичний етап перформації, зумовлюється низкою 

специфічних рис часописів: поширенням друкованим і електронним 

каналами, періодичністю, цільовим призначенням текстів, жанровими 

різновидами і композицією статей. Друкований та електронний журнали 

мають змістові й темпоральні спільні та відмінні риси. У змістовому плані, 

пов’язаному з інвенцією, по-перше, статті часописів в обох форматах 

розподіляються за рубриками, присвяченими бізнесу (Economy and 

Finance), політиці (Politics), науці (Science and Tech), мистецтву й культурі 

(Omnivore, Culture). По-друге, тексти друкованих та електронних часописів 

відзначаються, з одного боку, поглибленим аналізом зображуваного стану 

справ, а з іншого, високим рівнем узагальнення внаслідок представлення 

того, як зв’язок окремих ситуацій конструює мегаподії [3, с. 8]. 

Функціонування ФО в журнальних статтях підпорядковується 

композиції тексту, пов’язаній з диспозицією, тобто його побудові за 

певними правилами і моделями, яка узгоджується з прагматичними 

установками й обмеженістю місця на сторінці. Взаємодія між 

структурними компонентами тексту спирається на його смислову 

цілісність і зв’язність. 

Розглянемо функціонування ФО в журнальних текстах згідно  

з найбільш частотними композиційно-смисловими відношеннями 

характеризації, яка полягає в описі рис учасників подій, на прикладі статті 

під заголовком In the Name of the Father, у якому ФО in the name  

of у сполученні з іменником father сигналізує про характеризацію членів 

родини. Наведений фразеологічний заголовок розширюється підзаголовком 

History might have cast Saif as a hero had he not chosen the tyrant’s path, який 

за рахунок антропоніма Saif указує, що у статті здійснюватиметься 

характеризація сина Ґаддафі, адже заголовна ФО in the name of із 

субстантивом father співвідноситься зі словосполученням the tyrant’s path 

внаслідок зображення батька-Ґаддафі як тирана. 

В аналізованому тексті заголовна ФО in the name of у сполученні з 

іменником father виступає семантичною домінантою, тобто підпорядковує 

уживання чотирьох ФО: to beat smb to a pulp «побити до напівсмерті» у 

блоці попередніх подій, to have a shot at «робити спробу» і to be in dire 
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straits «бути скрутному становищі» у блоці контексту, a nasty piece of 

work «негідник» у блоці коментарів [4, с. 18]. 

Таким чином, функціонування ФО в англомовному журнальному 

дискурсі відбувається згідно з канонами античної риторики, адаптованими 

до друкованого й електронного каналів поширення інформації. На етапі 

інвенції визначається змістове наповнення статей, зумовлене потребами 

цільової аудиторії. На етапі диспозиції автор здійснює структурування 

текстів на блоки головної події, загального контексту, попередніх  

подій і коментарів згідно з композиційно-смисловими відношеннями 

характеризації, наслідку й причини, емфатизації, контрасту, результування 

і проспекції. Етап елокуції забезпечує відбір ФО для вербалізації 

структурованого змісту. Перформація пов’язана з поширенням друкованих 

журналів і їхніх електронних аналогів [5, с. 188]. 

ФО активно використовуються у сучасних британських електронних 

ЗМІ, стосуються багатьох сфер життєдіяльності людини, мають різне 

походження, піддаються різного роду трансформаціям. Вживання ФО дає 

можливість розв’язати одне з головних завдань публіцистичного стилю – 

поєднати максимальний рівень інформативності з експресивно-емоційною 

наповненістю матеріалу. У руках досвідченого журналіста фразеологізми є 

одним із найбільш ефективних засобів мови, що надають англійським 

текстам образне звучання та стилістичне оформлення. 
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