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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Мас-медійна мовна комунікація в сучасному глобалізованому світі, де 

постійно зростає роль інформації як засобу впливу, інтеграції суспільства, 

вдосконалюються методи поширення нового знання, має особливе значення. 

Медійна сфера поступово перетворюється на масштабний, синкретичний, складний 

за своєю будовою простір. 

Динамічні процеси, які відбуваються у структурно-типологічній та 

функціональній парадигмі масової комунікації, сприяють її перетворенню в 

необхідний компонент суспільного буття, джерело актуальної інформації, що 

визначає домінанту переконань, світоглядних і ціннісних орієнтирів людини, а 

відтак, – і формування масової мовної свідомості. ЗМІ, отже, створюють особливу 

медійну реальність, у межах якої репрезентують мовну картину світу сучасного 

соціуму: медіа найбільше впливають на суспільство, враховуючи арсенал їхніх 

засобів і кількість постійно створюваних текстів, їхню поширеність. Така ситуація 

пояснює інтерес науковців до вивчення медіалінгвістичного ресурсу, потужного і 

динамічно змінного в часі. Концепції лінгвістів будуються на аналізі інтра- й 

екстралінгвальних чинників мови медіа, мовних трансформацій у суспільно-

політичному, культурному житті, де відбувається актуалізація і своєрідний 

стилістичний перерозподіл можливостей одиниць різних мовних рівнів. Із 

очевидних причин динаміка мовних процесів є найбільш репрезентативною для 

інформаційного простору й передусім – стилю масової інформації, в якому 

вербалізується комунікативна домінанта соціуму. 

Зважаючи на суспільний статус, природу та специфіку мас-медійної сфери, 

важливо й актуально проаналізувати динамічно змінні в комунікації вербалізовані 

форми масової мовної свідомості, що засвідчують переосмислення прецедентних і 

знакових реалій. Ідеться передусім про активний ресурс вторинної номінації, такий 

як перифраз. 

Одиниці вторинної номінації, такі як перифрази та їх інваріант-евфемізми, 

мають великий комунікативно-прагматичний потенціал, що зумовлено їх 

специфікою: вони репрезентують емоційні та експресивні можливості текстів ЗМІ 

та є симетричними одній із домінантних функцій – функції впливу. Зауважимо й на 

тому, що одиниці вторинної номінації в медіа часто оперативніше і точніше, ніж 

одиниці первинної номінації, відображають мовні зміни в суспільстві. 

Лінгвістичні ідеї щодо аналізу особливостей масової комунікації, місця стилю 

ЗМІ в сучасній стратифікації мовних стилів продуктивно розробляють в 

американському та західноєвропейському мовознавстві А. Белл, Д. Мак-Квейл, 

Д. Перрін, В. Ріверс, Б. Тошович, У. Шрамм та ін. У слов’янському мовознавстві 

формування лінгвістичної традиції пов’язується з дослідницьким пошуком 

Московської та Санкт-Петербурзької лінгвістичних шкіл (В. Вакуров, М. Володіна, 

Т. Добросклонська, Л. Дускаєва, В. Костомаров, М. Кохтєв, Д. Розенталь, 

Г. Солганик та ін.) й розвинуті медіалінгвістами польської (Д. Бжозовска, 

М. Войтак, С. Гайда, Е. Маліновська, Р. Опіловськи та ін.), чеської (Я. Гоффманова 

та ін.), болгарської (В. Бонджолова, А. Єфтимова, Л. Цонева та ін.), білоруської 
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(О. Горбач, О. Десюкевич, П. Жолнерович, С. Зелянко, В. Івченков, О. Самусевич) 

шкіл. В україністиці медіалінгвістичні дослідження пов’язуються з працями 

Д. Баранника, Д. Дергача, С. Єрмоленко, Л. Кудрявцевої, Д. Сизонова, О. Стишова, 

О. Тараненка, С. Чемеркіна, Л. Шевченко, Л. Шулінової, Н. Шумарової та ін. 

Питання мовних особливостей і функціональних характеристик мас-медійної сфери 

науковці розглядають із погляду специфіки і розвитку стильової парадигми як 

результату синтезу екстра- й інтралінгвальних чинників. До уваги беруться 

внутрішні ресурси мовних одиниць, можливість реалізації їхнього семантичного 

потенціалу і синтагматичної сполучуваності, традиційної або типової для мови мас-

медіа. Аналізуються позамовні процеси, позначені соціальною, культурною, 

психологічною зумовленістю, що впливає на характер статики і динаміки стилю 

медіа. Результативність фахового пошуку корелюється із дослідженням 

мотиваційних критеріїв щодо стильової спеціалізації мовного ресурсу. 

Зважаючи на природу перифразу, спостерігаємо його актуалізацію в медіа, що 

виявляє мовну тенденцію до демократизації комунікації. Відомо, що особливості 

стилю ЗМІ – експресивність, емотивність, оцінність – глибинно співвідносяться зі 

структурно-функціональними рисами перифразу, й відповідно цей тип вторинної 

номінації постає важливим складником медійного тексту. 

Явище перифразування має традицію мовознавчого дослідження в різних 

наукових парадигмах. Лінгвістичний обсяг поняття «перифраз» обґрунтовується 

французьким лінгвістом Ш. Баллі, звідки запозичається до інших стилістичних 

терміносистем. Системні дослідження перифразу на матеріалі різних мов 

активізуються в 60-х рр. 20 ст. у працях О. Кожина, О. Крилової, О. Юрченка та ін., 

інтерпретуються як традиційні сучасними науковцями (А. Григораш, Л. Гукова, 

О. Копусь, Ю. Макарець, Л. Фоміна та ін.). 

Загальну природу перифрастичних номінацій, їх функціонування в текстах 

різних мов вивчали такі фахівці, як М. Банько, Т. Битєва, Є. Євдокимова, 

Н. Єсменська, Є. Єськова, Л. Завгородня, Л. Крисін, Г. Лискова, Т. Ліпатов, 

Г. Малажай, В. Москвін, А. Новіков, В. Орлова, Г. Розанова, Л. Синельникова, 

Л. Шубіна та ін. Зокрема, перифрази в українській мові досліджували Г. Євсєєва, 

І. Кобилянський, М. Коломієць, Є. Регушевський, Н. Сологуб, О. Юрченко та ін. 

У 70-80-хх рр. явище перефразування розглядається передусім у площинах 

семантики, синонімії, конотацій (Д. Вовчок, В. Григор’єв, Г. Розанова та ін.). Друга 

половина 80-х рр. позначена появою праць, присвячених типологічному й 

категоріальному осмисленню перифразу, способам його творення. Ідеться про 

вивчення парадигматичних відношень перифразу, експресивних особливостей 

перифрастичних зворотів, закономірностей їх організації (Н. Базарська, А. Новіков, 

З. Попова та ін.). У цей період актуалізується західноєвропейська лінгвістична 

традиція інтерпретації перифрастичних одиниць. Відомими є праці, зокрема, 

французького мовознавця К. Фукс, яка досліджувала перифраз в історичній площині, 

в аспекті генеративної граматики, когнітивної лінгвістики. Серед німецьких фахових 

досліджень ґрунтовним аналізом виділяються системні спостереження Т. Мідяної. 
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У слов’янському мовознавстві перифраз інтерпретується передусім як засіб 

синонімії в художніх текстах, зокрема, польськими вченими (М. Банько, 

М. Гловінський, Р. Дулян, А. Маркунас, В. Махницька, П. Сташинська та ін.), як 

ресурс динаміки мови ЗМІ – болгарськими медіалінгвістами (В. Ватева, 

Є. Тодорова, Х. Станева та ін.). Укладаються авторські словники перифразів 

(М. Банько, А. Григораш, М. Коломієць, Г. Малажай, А. Новіков та ін.), що 

свідчить про початки формування нової лексикографічної традиції, в якій 

закцентовано увагу на значимості перифразу для номінативного ресурсу сучасних 

літературних мов. 

Сформовані напрямки досліджень перифрастичного ресурсу мови можна 

узагальнити як тематичний, структурний, функціональний. Лінгвісти в різних 

дослідницьких парадигмах аналізують способи (метафоричне, метонімічне 

перенесення та розширення обсягу поняття денотата) і джерела творення 

перифрастичних зворотів, їх оцінні конотації. Звертається увага на перифраз як 

прийом і стратегію мовленнєвого впливу та маніпуляції у ЗМІ (Л. Завгородня, 

О. Сусська та ін.), його специфічний сугестивний і лінгвокультурологічний ресурс 

(І. Голубовська, В. Карасик, А. Полонський, З. Попова, Н. Слухай, О. Снитко, 

І. Стернін та ін.), на особливості символічних компонентів перифразу (Т. Лискова 

та ін.), його функціонально-семантичну кореляцію з евфемізмами 

(Й. Дзендзелівський, З. Дубинець М. Ковшова, Л. Крисін, Б. Ларін, В. Москвін, 

Є. Сенічкіна, Л. Ставицька, О. Тараненко, О. Януш та ін.). 

Актуальність проблематики дисертації визначена динамічними процесами 

розвитку української літературної мови, найбільш репрезентативно виявленими в 

медійних текстах. Дисертаційний аналіз дозволяє розширити та поглибити 

аргументацію щодо функцій і стильового потенціалу вторинної номінації, 

предметно – перифразів й евфемізмів, які визначають процеси активного мовного 

розвитку медіа, найбільш оптимально виконуючи домінантні функції медійної 

сфери суспільної комунікації – інформативну та функцію впливу. У концептах 

лінгвостилістичної теорії розгортається теза про те, що мовна реалізація названих 

функцій у медійних перифразах відбувається за аналогією до загальномовної 

вторинної номінації явищ і процесів, часто у формах трансформованих 

традиційних перифразів, а також перифрастичної неології. Формулюється та 

доводиться думка щодо медійного перифразу як особливого типу вторинної 

номінації, семантичні та функціональні інтенції якого актуалізують слово- і 

фразотвірний потенціал української літературної мови. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження відповідає науковій проблематиці кафедри стилістики та мовної 

комунікації Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні 

Вченої ради Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 7 від 24 березня 2015 року) та уточнено (протокол 

№ 3 від 31 жовтня 2016 року). 
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Мета дисертаційної роботи полягає в дослідженні комунікативного статусу, 

природи та типології, функціонального простору й лінгвостилістичних 

особливостей перифразу як одиниці вторинної номінації в мас-медіа сучасної 

України.  

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:  

 схарактеризувати екстра- й інтралінгвальні особливості медійного 

функціонального поля, його здатність до продукування вторинної номінації як 

іманентної характеристики масової мовної комунікації; 

 окреслити лінгвальні характеристики, стилетвірні закономірності й 

домінанти медійного перифразу як репрезентанта функцій вторинної номінації в 

масовій мовній свідомості; 

 проаналізувати динаміку функціонування перифразів у текстах українських 

ЗМІ; 

 схарактеризувати актуалізовані в медіа структурно-семантичні типи та 

комунікативний потенціал перифрастичних одиниць; 

 визначити специфіку функціональної кореляції в семантичних парадигмах 

перифрастичних одиниць у медіа; 

 з’ясувати функціонально-структурні параметри та комунікативний ресурс 

перифразів в архітектоніці медійного тексту; 

 укласти словник перифразів сучасних українських мас-медіа. 

Досягнення поставленої мети й вирішення конкретних завдань зумовили 

використання методів: функціонально-стилістичного, лінгвістичного 

спостереження (зорієнтовані на аналіз функціонального аспекту мови, що 

передбачає вивчення мовних засобів як інструменту та форми вираження думок, 

концепцій, жанрових варіацій); комунікативного (з увагою до мети, завдань, 

ситуації, умов медійного спілкування, індивідуальних і соціальних особливостей 

комунікантів); семантико-стилістичного / стилістичного аналізу (полягає у 

виявленні потенціалу та співвідношення мовних засобів, якими експресивно 

виражається інтелектуальний, емоційний чи естетичний зміст мовлення). Для 

добору фактичного матеріалу застосовано метод суцільної вибірки. При роботі з 

фактичним матеріалом використано: описовий метод; метод контекстуального 

аналізу (дозволив інтерпретувати та коментувати контекст медіапублікацій із 

метою спостереження за конотаціями перифразів); лексикографічний метод 

(зреалізований у процесі укладання словника перифразів сучасних українських 

мас-медіа). 

Об’єктом дослідження в дисертаційній роботі є медійний перифраз в 

українських ЗМІ. 

Предметом дослідження є особливості комунікативного ресурсу, 

функціональної природи та типології, стилістичних можливостей перифразів 

сучасних мас-медіа.  

Матеріалом дослідження є одиниці вторинної номінації в медіа – перифрази, 

дібрані методом суцільної вибірки. Джерельною базою дослідження є тексти медіа 
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сучасної України, національних періодичних друкованих та електронних видань за 

2012-2017 рр. 

Теоретичну основу дисертації становлять дослідження українських і 

зарубіжних лінгвістів у галузі медіалінгвістики, таких як М. Володіна, 

В. Костомаров, Г. Солганик, О. Стишов, Л. Шевченко, Н. Шумарова та ін., 

лінгвокультурології – І. Голубовська, В. Жайворонок, Ю. Мосенкіс, Н. Слухай, 

О. Снитко та ін.; актуалізуються роботи, присвячені дослідженню особливостей 

перифрастичних одиниць, М. Банька, Т. Битєвої, І. Кобилянського, Л. Крисіна, 

Г. Малажай, Ю. Макарець, В. Москвіна, А. Новікова, Є. Регушевського та ін. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що визначена 

аспектологія й запропонована логіка медіалінгвістичного доведення системно не 

розглядалися в українському мовознавстві. Теоретична новизна дисертаційної 

роботи полягає в новому щодо аргументів і міждисциплінарних підходів ракурсі 

лінгвістичного аналізу, який передбачає комплексний розгляд генези медійних 

вторинних номінацій, процесів їх творення, функціонування та комунікативної 

спеціалізації. Лінгвостилістичний ракурс дослідження медійного перифразу вперше 

корелюється з актуальними для лінгвістики проблемами пізнання процесів і 

тенденцій розвитку сучасної української літературної мови. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

вперше дають змогу виявити й аргументувати особливу комунікативну природу 

репрезентативних для медіа одиниць вторинної номінації – перифразів, в парадигмі 

лінгвостилістичної теорії чітко окреслити специфічні структурно-семантичні та 

функціональні особливості перифразів, встановити їх комунікативний і 

лінгвопрагматичний потенціал у текстах мас-медіа. Аналіз вторинної номінації в 

медіа інтерпретується в нових дослідницьких аспектах, як явище творчої масової 

мовної свідомості, зреалізоване у специфічних для комунікативної сфери мовних 

формах. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що результати дослідження 

розгортають аргументативну базу лінгвостилістики як у спеціальні, так і в інші – 

синкретичні сфери наукового пізнання масової мовної свідомості, а також можуть 

бути використані в університетській лінгводидактиці та практичній лексикографії. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто, всі статті написані одноосібно. 

Апробація. Окремі положення роботи висвітлено на таких конференціях: 

«Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (м. Київ, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 9 жовтня 2014 р.), «Філологічна 

наука в інформаційному суспільстві» (м. Київ, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 10 квітня 2014 р.), «Сучасна філологічна наука в 

міждисциплінарному контексті» (м. Київ, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 8 жовтня 2015 р.), «Мова і література в глобальному і 

локальному медіапросторі» (м. Київ, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, 5 квітня 2016 р.) «Глобалізація / європеїзація і розвиток 

національних слов’янських культур» (м. Київ, Національна бібліотека України 
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імені В. Вернадського, 24 травня 2016 р.), «Scientific and Professional conference 

Philology and Linguistics in the digital age – FILIDF 2017» (м. Будапешт, 26 березня 

2017 р.); Language, Individual and Society (Болгарія, 7-11 вересня 2016 р.), 

«Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень» 

(м. Київ, Національна бібліотека України імені В. Вернадського, 24 травня 2017 р.), 

«Людина і право в мові сучасних ЗМІ» (м. Одеса, Національний університет 

«Одеська юридична академія», 1-2 червня 2017 р.). 

Публікації. Результати дослідження викладено у 18 публікаціях, 

надрукованих у міжнародних виданнях («Journal of International Scientific 

Publications», «Science and Education a New Dimension. Phylology»), виданнях, що 

входять до міжнародних науковометричних баз Index Copernicus, Erih Plus, 

Research Bib, РІНЦ («Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і 

практика», «Одеський лінгвістичний вісник»), науковій фаховій періодиці, 

затвердженій Міністерством освіти і науки України («Мовні і концептуальні 

картини світу», «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича»). 

Структура роботи. Дисертація представлена у двох томах. Перший том 

складається зі списку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, висновків до 

кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури (252 позиції) 

та додатка (Додаток А. Список публікацій за темою дисертації). Загальний обсяг 

роботи – 238 сторінок, із них основного тексту – 205 сторінок. Другий том містить: 

Додаток Б. Словник медійних перифразів в українській літературній мові; 

Додаток В. Каталог текстів-репрезентантів досліджуваного в дисертації матеріалу.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У Вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, окреслено мету, завдання та методику дослідження, висвітлено 

наукову новизну роботи, теоретичне і практичне значення отриманих результатів і 

форми їхньої апробації, сформульовано основні ідеї, винесені на захист. 

У першому розділі «Особливості функціональної динаміки мовних 

одиниць у медіа» представлено теоретичну розробку особливостей функціональної 

динаміки мовних одиниць у медіа, специфіки номінативних процесів у медіа, 

екстра- й інтралінгвальних домінант стилю масової інформації, що зумовлюють 

особливості медійної вторинної номінації, зокрема медійного перифразу.  

У підрозділі 1.1. «Лінгвістична аспектологія дослідження номінації у стилі 

масової інформації» проаналізовано роботи, присвячені вивченню характерних 

для сфери масової комунікації мовних одиниць, що об’єктивують наукову 

аргументацію стилю масової інформації та феномен масової мовно-культурної 

ідентифікації. В аналізі дослідницьких концепцій та ідей виявлено, що лінгвісти 

(Л. Дускаєва, Н. Клушина, В. Костомаров, Д. Розенталь, О. Стишов, Г. Солганик, 

Л. Шевченко, Н. Шумарова та ін.) визначили такі домінантні ознаки стилю масової 

інформації, як втрата ознаки лінійності в часі; наявність розмовно-побутової 
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лексики; використання текстових і нетекстових символів; актуалізація 

професіоналізмів; численні іншомовні запозичення, жаргонізми, сленгізми і навіть 

інвективи; варіативний характер інформування; термінологізація інформаційного 

мовлення; тенденція до формування специфічної медійної експресії, одним із 

виявів якої є перифраз. 

У підрозділі 1.2. «Специфіка номінативних процесів у мас-медіа» з’ясовано, 

що специфіка номінативних процесів у мові медіа виявляється в особливому 

комунікативному потенціалі непрямої вторинної номінації, яка часто реалізується в 

синтагматичній сполучуваності в межах певного семантичного поля слів. 

Зважаючи на особливості медіа, що вимагають швидкого й ефективного 

продукування нових мовних одиниць, комунікативна сфера медіа спирається на 

пошук ефективних механізмів продукування емоційно-експресивних засобів, які 

творяться за усталеними в комунікативній сфері масової інформації 

функціонально-семантичними моделями: переважають серед них метафора і 

метонімія. Найбільш актуалізованими серед досліджуваних засобів вторинної 

номінації в медіа є лексико-семантичні трансформації, представлені, зокрема, в 

перифразах. 

У підрозділі 1.3. «Функціональні особливості вторинної номінації в медіа» 

розглянуто специфіку номінативних одиниць у медіа, яка виявляється в реалізації 

функцій, базових для мови медіа: комунікативної, емоційно-експресивної, образної, 

оцінної та ін. Вторинна номінація розкриває функціонально-прагматичний 

потенціал мовних одиниць у ЗМІ, комунікативний ресурс семантики слова, який 

специфічно моделюється і виявляється в медіа, розширює значення слова, розвиває 

семантику мовної одиниці в синтагмі, надаючи слову емоційно-експресивного 

забарвлення, оцінних конотацій, перетворюючи комунікативний потенціал мовної 

одиницю на засіб впливу. 

У підрозділі 1.4. «Перифраз як експресивний засіб вторинної номінації в 

мас-медійному тексті» розглянуто різні інтерпретації поняття «перифраз», 

визначені його стилістичні ознаки і структура, проаналізовано дискусійні питання 

паспортизації перифразів у медійному тексті. Доведено, що специфічними 

ознаками перифразів є тотожність значення із семантикою слова, яке перифрази 

можуть заміняти; перифраз, часто виражений кількома словами, співвідносний із 

одним поняттям, й відповідно є семантично неподільним словосполученням. 

Закцентовано дослідницьку увагу на тому, що медійні перифрастичні одиниці – 

полісемантичні та поліфункціональні, а отже, комунікативно реалізуються за 

допомогою широкого спектру спеціальних прийомів, що і є основою 

прагматичного ефекту. 

У підрозділі 1.5. «Медійний перифраз як вияв динаміки розвитку 

української літературної мови» з’ясовано, що екстралінгвальні чинники 

мотивують появу перифразів як явища, характерного для розвитку стилю і мовної 

системи, її комунікативного потенціалу. Це пов’язано з особливістю медійних 

перифразів – оцінністю, що виникає внаслідок семантичної трансформації слова 

або словосполучення. Модифіковане конотативне значення слова в такому випадку 
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спричинене новим комунікативним контекстом та специфічними завданнями 

медіасфери. У зв’язку з цим у медійному дискурсі створюються нові мовні одиниці, 

нові моделі творення слова, розширюються системні відношення в парадигмах, 

відбуваються інші зміни, що дозволяють мові відбивати реалії часу й мовної 

свідомості української людини. Перифраз як експресивний засіб вторинної 

номінації постає відтак у медійній комунікації ефективним інструментом мовного 

ресурсу засобів впливу на масову свідомість, визначає актуальні тенденції в 

українському слово- і фразотворенні, реалізується у процесах становлення нової 

медійної фразеології й водночас може аналізуватися як компонент стильової 

мовної системи, що виконує важливу функцію – інтелектуалізації української 

літературної мови. 

У другому розділі «Теорія медійного перифразу: комунікативна 

парадигма» досліджено сучасну теорію медійного перифразу, розглянуто його 

природу, функціональні, семантичні й типологічні особливості з погляду 

медіалінгвістичної парадигми аналізу, а також психо- й лінгвокультурологічної 

аргументації, що дозволяє створити цілісну систему аналізу комунікативного 

потенціалу перифразів у медіа. Проаналізовані також особливості системної 

кореляції перифразів у комунікації медіа.  

У підрозділі 2.1. «Медійний перифраз у сучасних дослідницьких 

парадигмах» досліджено поліаспектність вивчення перифразу – медіалінгвістичний, 

психолінгвістичний і лінгвокультурологічний аналіз перифрастичних одиниць. У 

підпорядкуванні до завдань дисертації проаналізовано наукові ідеї Н. Базарської, 

М. Банька, Т. Битєвої, Д. Вовчка, І. Гальперіна, М. Гловінського, Г. Євсєєвої, 

І. Кобилянського, М. Коломійця, О. Копусь, Ю. Макарець, О. Макарової, 

Г. Моложай, А. Новікова, Є. Регушевського, Л. Синельникової, К. Фукс та ін. й 

узагальнено такі перспективні напрямки досліджень перифрастичного ресурсу мови: 

тематичний, структурний, функціональний. Сформульовано думку про важливість 

проаналізованих підходів для стилістичного аналізу функцій мовних одиниць, а 

також комунікативної прагматики. Доводиться, що перифраз мотивує ефективне 

сприймання текстів масової комунікації, визначає мовний ресурс каналу передачі 

інформації, орієнтує реципієнта на визначену аудиторію (адресність) та змістову і 

структурну особливості текстів. Переконання в необхідності певних дій, 

моделювання вербальної рефлексії відбувається переважно через актуалізацію 

семантики мовних одиниць вторинної номінації та специфічні медійні функції, що 

формують особливе конотативне значення, задані негативну чи позитивну оцінки 

повідомлюваному. Зокрема, слова з позитивною конотацією королева, лідер, метр, 

класик та ін. надають усьому звороту позитивних конотацій, експресивно 

вивищують суб’єкт (об’єкт) інформації, позначають, що він – перший, кращий: 

королева шахів, король джазу, метр естради, класик кіно та ін. 

У підрозділі 2.2. «Природа і типологія медійного перифразу» визначено 

особливу функціональну природу та типологію медійних перифразів, що 

виконують специфічні функції в масовій комунікації. Медійні концепти, 

актуалізовані та створені в сучасних ЗМІ, є мовною реакцією на резонансні події 
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суспільного життя: творяться нові смисли, прецеденти нового «прочитання» 

минулого і сучасного, створюється принцип вербалізації нового погляду на світ, що 

його засвідчує сфера мас-медіа. Відбувається символізація важливих для 

українського соціуму понять (Софія Київська, Майдан Незалежності та ін.), 

розгортання функціонально аналогових перифрастичних номінацій, що свідчить 

про вплив медіа на процеси розвитку мови. 

Проаналізовано онімний перифраз як один із дієвих механізмів формування 

медіатексту, що є багаторівневою полікомунікативною структурою, яка спирається 

на соціокультурну традицію та нове знання про світ, зумовлене особливостями 

суспільного досвіду й часу культури. 

Запропоновано класифікацію актуалізованих структурно-семантичних 

моделей перифразів-топонімів у медіа: 

 суб’єктивні асоціації медійника, завдяки яким творяться узуальні авторські 

перифрази (місто квітів – Київ, місто троянд і фонтанів – Іллічівськ, перлина 

Карпат – Яремча, місто сонця – Кам’янець-Подільский та ін.);  

 прецедентні для соціуму явища або події (Херсонський Лас-Вегас – Залізний 

Порт, перша столиця – Харків, українська Прага – Львів, колиска козацтва – 

Запоріжжя та ін.);  

 просторове розміщення важливого для медіа топографічного об’єкта відносно 

інших об’єктів (північний сусід – Росія, західна столиця – Львів, східна столиця – 

Харків та ін.);  

 асоціація з іншим географічним об’єктом (Південна Пальміра – Одеса, 

культурний П’ємонт – Львів або Галичина та ін.);  

 важлива для масової свідомості роль міста, основний вид діяльності жителів 

регіону чи міста (Шахтарська столиця – Донецьк, місто моряків і корабелів – 

Миколаїв та ін.).  

Розглянуто специфіку медійних перифрастичних евфемізмів як засобу 

мітигації, мовного інструмента, що може завуальовувати заборонені, небажані, 

табуйовані номінації, замінювати різкі, грубі слова і вирази, марковані з 

негативною оцінкою соціокультурного явища. 

Оцінна функція є домінантною для мас-медіа, що збігається з 

екстралінгвальною установкою на виконання превалюючих комунікативних 

завдань – інформування та впливу на аудиторію. Часто вербалізація оцінки 

виявляється в перифразах-антропонімах, які є вторинними номінаціями людей, що 

творяться за асоціацією – місця в суспільстві, характеристик етичних, культурних, 

інколи особливостей поведінки, зовнішності. Оцінність в таких медійних 

перифразах спрямована на формування впливу на масового реципієнта. 

Медійні перифрази перебувають у системі семантичних відношень 

функціональної полісемії, синонімії, антонімії, омонімії: доведено, що системні 

зв’язки медійних перифразів виходять за межі традиційної класифікації, розширюючи 

парадигматичні моделі певних типів мовних одиниць, їх структуру, системні 

відношення не тільки перифрастичного звороту, але і слова-денотата, що визначає 

семантику перифразу. У таких перифразах синонімізуються / антонімізуються / 
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омонімізуються контекстні, узуальні новотвори, що мають тенденцію до усталення, 

«стабілізації» в комунікації медійної сфери і створення моделей нових 

перифрастичних номінацій, закріплених у масовій мовній свідомості. Функція впливу 

в цьому випадку визначає динаміку мовних змін, репрезентантом якої є медіа. 

У третьому розділі «Функціонально-стилістичні параметри перифразу в 

архітектоніці мас-медійного тексту» пропонується аналіз перифразу за 

архітектонікою і функціонально-структурними характеристиками в медіатексті: 

досліджуються перифраз як засіб медійної інтертекстуальності, функціональна 

типологія перифразів, перифрастичний ресурс як можливість комунікативної 

домінанти в архітектоніці медіатексту, зокрема в перифразах-заголовках і 

перифразах-висновках. 

Виявлено, що медійний перифраз як експресивний засіб номінації є ресурсом 

інтертекстуальності, що підтверджується широким і активним використанням 

перифразів-інтертекстів у ЗМІ (вічна Кассандра, новий великий комбінатор, вічний 

революціонер, найважливіше з мистецтв та ін.). Медійно інтерпретовані цитати, 

метафори, літературні ремінісценції та алюзії в формі перифразу засвідчують 

динаміку розвитку української літературної мови, водночас вони структурують 

текст ЗМІ й дозволяють ефективно виконувати комунікативні завдання. 

Перифрази-інтертексти формують комунікативні параметри сучасних мас-медіа як 

відтворювані оцінні мовні одиниці з характеристиками асоціативної 

багаторівневості, широких діалогічних зв’язків із іншими текстами. Мовна 

компетенція соціуму завдяки інтертекстуальному ресурсу медійних перифраз 

збагачується, відбиваючи новий соціокультурний досвід. 

Інтенсивна мовна універсалізація в медіа і тенденція до відтворення готових 

перифрастичних моделей свідчать про рух сучасної української літературної мови, 

мовленнєву економію в суспільній комунікації. У мові медіа відбувається 

формування рядів універсалізованих образних слововживань, що відбиває природу 

і функціональні характеристики медіастилю. Виявлено такі джерела 

перифрастичних моделей у мові українських медіа: 

1) поява прецедентного перифразу, який часто вживається і 

популяризується (помаранчевий майдан, мовний майдан, податковий майдан, 

медичний майдан та ін.); 

2) перехід моделі перифразу з іншої мови – до української (залізна леді, 

леді Ді), де модель трансформується і стає аналогійною: леді Ю / Білий дім та ін.; 

3) історичні перифрази, які актуалізувалися в нових суспільних реаліях: 

місто Лева, місто Кия, Південна Пальміра, Північна Пальміра, Місто ангелів та ін. 

Перебуваючи в постійній взаємодії, перифрази семантично перетинаються, 

об’єднуючись, створюючи нові перифрастичні ряди, виконуючи різні функції в 

поліваріантних жанрових формах медіатексту. Інтенсифікація перифрастичних 

моделей свідчить водночас про розвиток як масової, так й індивідуальної мовної 

свідомості сучасних українців. 

Аналіз медіатекстів дозволяє твердити про потужний комунікативний ресурс 

перифразів в архітектоніці тексту, де перифраз може бути конструктивним 
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компонентом організації тексту; виконувати фактологічно-інформаційну функцію, 

уточнюючи поняття, синонімічно замінюючи слово експресивним виразом; виконувати 

функцію акцентуації, виділення; виражати індивідуальні мовні особливості автора; 

виявляти концептуальне спрямування тексту, надаючи суб’єктивно-оцінну, емоційно-

експресивну, естетичну характеристику медійному тексту. 

У Додатках представлено словник перифразів сучасних мас-медіа, 

побудований за алфавітним критерієм (Додаток Б) і каталог текстів-репрезентантів 

досліджуваного в дисертації матеріалу, сформатований за принципом реєстру 

розглядуваних у дисертації медійних текстів (Додаток В).  
 

ВИСНОВКИ 
 

Функціональні інтенції сучасної української літературної мови динамічно 

розвиваються і найбільш рельєфно виявляються в масовій комунікації. Активні 

мовні процеси в медіасфері спричинені взаємозумовленістю екстра- й 

інтралінгвальних факторів, що формують загальні та специфічні характеристики 

медійного функціонального поля, його мовотворчий потенціал і здатність впливати 

на мовну свідомість суспільства. 

Реальні процеси мовного розвитку визначають тенденції досліджень в 

українській лінгвістиці, аспектологія якої значною мірою зосереджена на 

функціональному аналізі мови, її стилетвірному і жанровому потенціалах, науковій 

інтерпретації комунікативної динаміки мовних одиниць, зокрема одиниць 

вторинної номінації. 

Специфіка медійного функціонального простору, із взаємозумовленістю 

домінантних функцій інформування та впливу, інтенсифікує пошук нових 

номінацій, нових можливостей для реалізації комунікативних моделей стандарту й 

експресії, пошук нових способів організації медіатексту, що дозволяє поліваріантно 

вербалізувати дійсність і соціум. 

Медіалінгвістична вторинна номінація передусім перифрастична, репрезентує 

активні номінативні процеси в суспільній комунікації та водночас є маркером 

розвитку мови, особливостей її функціонування в досліджуваному стилі, 

матеріалом для аналізу прогностичних висновків щодо комунікативного потенціалу 

мовних одиниць. Вторинна номінація в медіа інтенсифікує іманентно властивий 

слову семантико-експресивний потенціал, актуалізація якого об’єднує функції 

медіа та специфіку масової мовної свідомості. Комунікативні завдання медіасфери 

варіюють семантику мовної одиниці в синтагмі, що узгоджується зі стратегією 

медіа, які розглядають комунікативні можливості мовних одиниць як засобу 

інформації та впливу на суспільство. 

Перифраз як одиниця вторинної номінації та водночас експресивний засіб 

постає в медійній комунікації досконалим інструментом мовних можливостей 

впливу на масову свідомість, формує сучасні тенденції в українському слово- і 

фразотворенні, інтенсифікує процеси становлення нової медійної фразеології та як 
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компонент стильової мовної системи виконує важливу функцію – інтелектуалізації 

української літературної мови.  

У модерних лінгвістичних парадигмах перифраз інтерпретується як важливий 

компонент комунікативної сутності текстів мас-медіа. Проведений аналіз дозволяє 

твердити, що перифраз реалізовує основні функції та характеристики медійної 

комунікації – інформативність, оцінність, емоційність та функцію впливу. 

Домінантною для перифразу в текстах мас-медіа є оцінна функція, що визначає 

комунікативну можливість варіюватися щодо оцінки повідомлюваного – від 

нейтральної до позитивно чи негативно заданої. Функція впливу формує динаміку 

мовних змін, репрезентантом якої є медіа. 

ЗМІ не тільки відтворюють актуальні для суспільства цінності, але й 

формують нові, послідовно варіюючи вербальні форми їх репрезентації, 

поширюючи медійне повідомлення текстуально чи графічно. Медійні перифрази, 

отже, є поліфункціональними одиницями, що надають семантиці вислову 

експресивних конотацій. Конотовані лексичні одиниці, які мають експресивні 

оцінні семи у складі перифразу, підсилюють його оцінну й емотивну природу.  

Медійні перифрази репрезентують процеси динаміки розвитку української 

літературної мови, тому що їх функціональна природа і специфіка творення у ЗМІ 

свідчать про активні процеси вторинної номінації. Явища мовних змін типово 

виявлені також у перифрастичних символах та концептах, характерних для мовної 

свідомості українців.  

Психолінгвістичні та лінгвокультурологічні принципи аналізу медійних 

перифразів дозволяють сформулювати їх комунікативну перспективу, врахувавши 

особливу природу каналу передачі інформації, її адресність та адресатність, різні 

способи переконання – логічні й емотивно-експресивні. Комунікативна мета мас-

медійної інформації аналізується в єдності екстра- й інтралінгвальних 

зумовленостей повідомлення, що має реалізувати специфічні медійні функції – 

інформування та переконання, а також завуальовування і мітигації, специфічні 

функції для, зокрема, політичної комунікації. 

Досліджений матеріал свідчить про актуалізацію медійної перифрастичної 

номінації як явища, характерного для всіх літературних мов, що комунікують у 

медіасфері. Перифрази як особливі номінативні одиниці перебувають в системі 

семантичних відношень функціональної полісемії, синонімії, антонімії, омонімії, 

активуючи експресивний потенціал мови ЗМІ, розширюючи межі традиційних 

лінгвістичних класифікацій, зокрема відношень синонімії, антонімії та омонімії в 

мовній системі. 

Процес активного творення перифразів у медіа є наслідком 

екстралінгвістичної мотивації економії комунікативних зусиль та внутрішніх 

інтенцій мови, що як результат призводить до утворення типових перифрастичних 

моделей: їх інтенсифікація свідчить про розвиток індивідуальної та масової мовної 

свідомості, готовність мовної свідомості соціуму до поняттєвих інновацій. 

Медійний перифраз є ресурсом інтертекстуальності та структурації тексту, 

виявлених у перифрастичного типу цитатах, метафорах, літературних 
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ремінісценціях та алюзіях. Перифрази-інтертексти домінують у сучасних медіа як 

відтворювані оцінні мовні одиниці, характерними для яких є асоціативна 

багаторівневість, широкі діалогічні зв’язки з іншими текстами. Новий 

соціокультурний досвід, репрезентований у перифразах-інтертекстах, розширює 

мовну компетенцію суспільства. 

Комунікативно-конструктивний потенціал перифразу в архітектоніці тексту 

виявляється у його структурації, домінуванні в основних композиційних 

компонентах – заголовку, висновку (резюме) та ін. Перифраз структурує, 

генералізує, конструктивно організовує текст, виконуючи фактологічно-

інформаційну функцію, уточнюючи ключове поняття, акцентуючи увагу на 

смислових домінантах, розкриваючи особливості ідіостилю медіаавтора. 

Інтенсивна перифрастична універсалізація в медіа свідчить про активізацію 

процесів пошуку нових форм номінації актуальних для соціуму явищ та процесів і 

водночас дію універсального процесу мовної економії. Перебуваючи у постійній 

комунікативній взаємодії, перифрази семантично перехрещуються, створюють нові 

перифрастичні ряди, виявляються як функціонально поліваріантні одиниці. 

Комунікативний статус перифразу в медіатексті є, отже, актуальною 

проблемою сучасної лінгвістики, зверненої до питань сутності реальних мовних 

явищ, їх функціональної природи та наукової інтерпретації процесів 

інтелектуальної динаміки літературної мови. 
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АНОТАЦІЯ 

Булах М. Б. Комунікативний статус перифразу в медіа: стилістична 

аспектологія. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. 

У дисертації досліджено мовну природу та функціонування перифразів у стилі 

мас-медіа сучасної української літературної мови. У роботі визначено особливості 

процесів вторинної номінації в мові медіа, а саме: функціонально відтворювані 

лексико-семантичні трансформації слова, фразеологізованої конструкції, медійної 

неології. 

Науково інтерпретовано функціонально-стилістичну специфіку використання 

перифрастичних одиниць у медіатекстах сучасної української масової комунікації, 

розглянуто їх вплив на динаміку розвитку літературної мови, її інтелектуалізацію. 

Досліджено семантичні відношення функціональної системи перифрастичних 

одиниць, зокрема синонімії, антонімії, омонімії, вплив процесів становлення 

функціональної парадигматики на актуалізовані тенденції змін у мові. 

У процесі дослідження виявлено, що перифраз є ресурсом інтертекстуальності 

медіатексту, завдяки якому творяться перифрастичні алюзії, ремінісценції.  

Обґрунтовано комунікативно ефективну модель медіатексту, проаналізовано 

стилістичні функції перифрастичних одиниць у мові мас-медіа, серед яких виділено 

номінативну, інформаційну, евфемістичну, образну, емоційну, експресивну, 

оцінну; особливу увагу приділено функціональному ресурсу перифразів в 

архітектоніці медійного тексту.  

Ключові слова: медійний перифраз, функціональні перифрастичні моделі, 

інтертекстуальність медіатексту, перифрастичний евфемізм, архітектоніка 

медійного тексту, стиль масової інформації, мова ЗМІ, функціональна стилістика, 

медіалінгвістика. 
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АННОТАЦИЯ 

Булах М. Б. Коммуникативный статус перифраза в медиа: 

стилистический аспект. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 

2017. 

В диссертации исследована языковая природа и функционирование перифраз в 

стиле масс-медиа современного украинского литературного языка. В работе 

определены особенности процессов вторичной номинации в языке медиа, а 

именно: функционально воспроизводимые лексико-семантические трансформации 

слова, фразеологизированных конструкций медийной неологии. 

Научно интерпретирована функционально-стилистическая специфика 

использования перифрастических единиц в медиатекстах современной украинской 

массовой коммуникации, рассмотрено их влияние на динамику развития 

литературного языка, его интеллектуализацию. 

Исследованы семантические отношения функциональной системы 

перифрастических единиц, в частности синонимии, антонимии, омонимии, влияние 

процессов становления функциональной парадигматики на актуализированные 

тенденции изменений в языке. 

В процессе исследования выяснено, что перифраз является ресурсом 

интертекстуальности медиатекста, благодаря которому создаются 

перифрастические аллюзии, реминисценции.  

Объяснена коммуникативно эффективная модель медиатекста, стилистические 

функции перифрастических единиц в языке масс-медиа, среди которых выделено 

номинативную, информационную, эвфемистическую, образную, эмоциональную, 

экспрессивную, оценочную; особое внимание уделено функциональному ресурсу 

перифраз в архитектонике медийного текста.  

Ключевые слова: медийный перифраз, функциональные перифрастические 

модели, интертекстуальность медиатекста, перифрастический эвфемизм, 

архитектоника медийного текста, стиль массовой информации, язык СМИ, 

функциональная стилистика, медиалингвистика. 
 

SUMMARY 

Bulakh M. B. Communicative status of periphrasis in the media: stylistic 

aspect. – Manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Philology, 

speciality 10.02.01 – Ukrainian language. – Institute of philology of Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The dissertation deals with the linguistic nature and functioning of periphrases in 

massmedia style of modern Ukrainian literary language, analyzes the specific features of 
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nominative processes in media language. Specific attention is also paid to lexical-

semantic transformations as a method of secondary nomination. 

The author clarifies functional and stylistic features of periphrastic units in texts of 

modern Ukrainian media. 

The communicative potential of periphrases as a means of secondary nomination 

from the point of view of functional stylistics and the theory of intellectualization of the 

Ukrainian literary language is analyzed. 

In the dissertation text a number of topical issues of the secondary nomination were 

solved, the argumentation of the functions and style potential of the secondary 

nomination, substantively periphrases and euphemisms that dominate in the processes of 

active language development of the media and most effectively perform the basic 

functions of the media sphere of social communication – informative and impact 

function, were expanded and deepened. In the concepts of linguistic stylistics theory, 

following thesis is advanced the linguistic realization of these functions in the media 

periphrasis occurs analogically to the secondary nomination of phenomena and processes, 

in particular in the forms of transformed traditional periphrases, as well as periphrastic 

neologism. The thought about periphrasis as a special type of secondary nomination and 

media intentions of the present article that actualize the word and phrase formation 

potential of the Ukrainian literary language is being also formulated and proved. 

The semantic relations of the periphrastic units system, in particular synonymy, 

antonymy, homonymy are investigated. 

In dissertation attention is paid to homonymous periphrases, in particular, toponymic 

periphrases, which implements primarily nominative, expressive, synonymous, evaluative 

functions, as well as functions of giving characteristic, pattern and text structuring. The 

polyfunctionality of the toponymic periphrases makes it possible to realize the main 

characteristics of the secondary nomination – appreciation, emotionality, implement the 

function of influence, as well as the ability to verbalize new social values and priorities. It 

was determined that toponymic periphrases are one of the effective mechanisms for the 

formation of media text as a multi-level polycommunicative structure, which is based on 

the sociocultural tradition and new knowledge about the world, due to the peculiarities of 

social experience and time of culture. 

In the course of the study, it was discovered that periphrasis is a resource of 

intertextuality in mediatext, which results in periphrastic allusions and reminiscences. 

The stylistic functions of periphrastic units in the language of massmedia are 

identified, among it is important to fix nominative, informational, euphemistic, 

imaginative, emotional, expressive and evaluative functions. Special attention is paid to 

the functional resource of periphrases in the architectonics of the mediatext. 

Keywords: media periphrasis, periphrastic models, intertextuality of media text, 

periphrastic euphemism, architectonics of media text, media style, media language, 

functional stylistics, medialinguistics.  


