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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реферовану дисертацію присвячено дослідженню структури та 

когнітивно-прагматичних аспектів реалізації концепту GLAMOUR у 

сучасному англомовному мас-медійному дискурсі. 

Гламур як специфічний соціально-культурний феномен є помітним 

явищем у сучасному світі. Сукупність уявлень про гламур становить 

ментальну одиницю свідомості людини – концепт GLAMOUR. Вербальні 

репрезентанти цього концепту – лексема glamour та її деривати – широко 

використовуються в різних типах та жанрах сучасного англомовного мас-

медійного дискурсу. Так, один із популярних у багатьох країнах 

щомісячників видавництва Condé Nast має назву Glamour. Слово glamour та 

його похідні зустрічаються у заголовках статей про сучасний спосіб життя та 

тенденції в таких провідних журналах світу, як In Style, Vanity Fair, Harper’s 

Bazzar, фігурують у рекламних текстах численних виробників (наприклад, 

компаній High Fasion Home, Jimmy Choo, Lolibags), вживаються учасниками 

різноманітних реаліті-шоу (зокрема, таких як Celebrity Wife Swap), є 

частиною лексикону кіно- та поп-зірок, яким вони послуговуються під час 

інтерв’ю. Завдяки такому широкому використанню у мас-медійному дискурсі 

концепт GLAMOUR входить до мовної картини світу численних мовців. 

Помітна роль гламуру як соціально-культурного явища в сучасному 

світі викликала інтерес учених різних галузей. Гламур досліджувався 

В.А. Буряковською, Ю.В. Ветошкіною, І.А. Казимировою, І.А. Нефляшевою, 

М.Ю. Рябовою. Попри це структура концепту GLAMOUR, утіленого в 

сучасному англомовному мас-медійному дискурсі, та когнітивно-

прагматичні аспекти цього втілення ще не отримали детального розгляду. 

Актуальність дослідження зумовлено значущістю концепту 

GLAMOUR у мовній картині світу сучасного англомовного соціуму, що 

визначає необхідність докладного опису компонентів концепту GLAMOUR 

та закономірностей його вербалізації в сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі. Таке спрямування роботи вписує її в коло сучасної 

актуальної когнітивно-прагматичної парадигми, у якій наразі недостатньо 

вивченими залишаються питання взаємодії концепту та дискурсу і 

дискурсивної репрезентації концептів. 

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

Проблематика роботи відповідає загальному спрямуванню наукових 

досліджень, які проводяться в Інституті філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у межах наукової теми “Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність” (код 11 БФ 044-01), 

затвердженої Міністерством освіти і науки України. Тему дисертації 

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

№ 31 від 26 грудня 2017 року) Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 
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Мета дослідження полягає у з’ясуванні когнітивних та прагматичних 

вимірів мовної репрезентації концепту GLAMOUR у сучасному 

англомовному мас-медійному дискурсі. 

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язуються такі 

завдання: 

– систематизувати сучасні підходи до дослідження концепту і дискурсу 

і виробити методологічні засади аналізу втіленого в мас-медійному дискурсі 

концепту GLAMOUR; 

– виявити засоби мовної репрезентації концепту GLAMOUR у 

сучасному англомовному мас-медійному дискурсі; 

– розкрити етимологію лексеми glamour і з’ясувати історичні шари 

концепту GLAMOUR; 

– визначити структуру концепту GLAMOUR і описати її в термінах 

поняттєвого, образного й оцінного компонентів; 

– здійснити аналіз семантичної структури лексеми glamour та її 

похідних і встановити інвентар концептуальних складників компонентів 

концепту GLAMOUR; 

– ідентифікувати основні когнітивні домени, на фоні яких відбувається 

актуалізація концепту GLAMOUR у сучасному англомовному мас-медійному 

дискурсі; 

– визначити прагматичні закономірності дискурсивної актуалізації 

кожного з трьох компонентів концепту GLAMOUR; 

– встановити прагматичні особливості реалізації концепту GLAMOUR 

у залежності від різних жанрів англомовних мас-медіа; 

– з’ясувати спектр метафоричної репрезентації концепту GLAMOUR у 

сучасному англомовному мас-медійному дискурсі. 

Об’єктом дослідження є втілений у сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі концепт GLAMOUR. 

Предмет дослідження становить структура концепту GLAMOUR і 

дискурсивна актуалізація цієї структури. 

Матеріалом дослідження слугували лексикографічні статті 22 

тлумачних словників сучасної англійської мови, а також розміщені в мережі 

Інтернет публікації з семи періодичних видань (газет та журналів) за 2012-

2017 рр. (The New Criterion, Daily Mail, The New Inquiry, Financial Times, The 

Washington Post, The Sun, Latinos post), 12 видань журналів для жінок за 

період 2007-2017 рр. (Elle, Harper’s BAZAAR, Glamour, Cosmopolitan, Vogue, 

Popsugar, In Style, VanityFair, Wmagazine, TrendHunter, The Fashion On, Daily 

Treat), інформація з семи рекламних веб-сайтів компаній-виробників 

(Gerryweber, High Fasion Home, Jimmy Choo, Lolibags, Poshgirlvintage, 

Weddbook, Clinique) і 11 випусків реаліті-шоу Celebrity Wife Swap загальною 

тривалістю 8 годин 30 хвилин, 13 дизайнерських випусків від House&Home 

загальною тривалістю 54 хвилин та 58 відео-інтерв’ю з відеохостингу 

YouTube за період 2011-2017 рр. загальною тривалістю 9 годин 36 хвилин. 
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Методологічним підґрунтям дослідження є когнітивно-дискурсивна 

парадигма лінгвістики: насамперед роботи Н.Д. Арутюнової, 

В.З. Дем’янкова, С.А. Жаботинської, О.С. Кубрякової, Дж. Лакоффа, 

А.П. Мартинюк, А.М. Приходька та ін., а також праці з когнітивної 

семантики (Р. Джакендофф, Дж. Лакофф, Р. Ленекер), теорії дискурсу 

(Н.Д. Арутюнова, Р. Барт, Е. Бенвеніст, А.Д. Бєлова, Т. ван Дейк, 

С.А. Жаботинська, Дж. Остман, П. Серіо, І.С. Шевченко); окрім того, у 

дисертаційній роботі було залучено напрацювання лінгвокультурології 

(С.Г. Воркачов, В.В. Воробйов, І.О. Голубовська, В.І. Карасик, В.А. Маслова, 

Г.Г. Слишкін, Ю.С. Степанов, В.М. Телія та ін.). 

Методи дослідження. Теоретико-методологічна база дослідження 

визначає доцільність використання таких семантичних та когнітивно-

дискурсивних методів: методу суцільної вибірки (для відбору досліджуваних 

вербальних контекстів), етимологічного аналізу (для з’ясування внутрішньої 

форми імені концепту), дефінітивного та компонентного аналізу (для 

інвентаризації семантичних складників слова glamour і його дериватів), 

семасіологічного аналізу (для визначення змістового обсягу вказаних 

лексем), структурно-семантичного аналізу (для побудови структурно-

семантичної класифікації мовних засобів утілення концепту), методики 

фреймового моделювання (для побудови фреймової моделі структури 

концепту), інструментарію теорії когнітивної метафори (для визначення 

засобів метафоричної репрезентації концепту GLAMOUR), інтерпретаційно-

текстового аналізу (для виокремлення фрагментів дискурсивної реалізації 

досліджуваного концепту), контекстуально-інтепретативного аналізу (для 

інтерпретації змісту мовних засобів дискурсивної репрезентації концепту), 

методу когнітивно-прагматичної інтерпретації (для розкриття ментально-

мовленнєвих засад комунікації та з’ясування оцінних значень, які складають 

оцінний зміст концепту). 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що в 

ньому вперше системно описано структуру концепту GLAMOUR у вигляді 

компонентів з їхніми складниками і з’ясовано особливості дискурсивної 

актуалізації цих компонентів у текстах сучасних англомовних мас-медіа. 

Теоретичне значення дисертаційної роботи визначається її внеском у 

розбудову теорії лінгвокогнітивних досліджень і теорій дискурсу та 

комунікації шляхом удосконалення методики вивчення актуалізованих у 

дискурсі концептів на прикладі сучасного англомовного мас-медійного 

дискурсу в його різних типах та жанрах. 

Практична значущість роботи полягає в можливості використання її 

матеріалів та результатів при розробці та викладанні теоретичних курсів з 

лексикології, когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, культурології, 

дискурсології, теорії комунікації, при проведенні практичних занять з 

англійської мови, а також у наукових дослідженнях студентів, здобувачів, 

аспірантів. 



4 
 

Зміст дисертації узагальнено в таких положеннях, що виносяться 

на захист: 

1. Історичні зміни та сучасний зміст концепту GLAMOUR 

відображається в семантиці слів сучасної англійської мови, котрі є його 

прямими номінаціями, а саме: лексеми glamour та її похідних. Семантику 

концепту GLAMOUR можна змоделювати як таку, що складається з п’яти 

історичних шарів, а актуальний шар цього концепту можна представити як 

структуровану сукупність поняттєвого, образного й оцінного компонентів, до 

складу яких входить ряд концептуальних складників. 

1.1. Поняттєвий компонент концепту GLAMOUR можна представити у 

вигляді сукупності двох фреймів: ACHIEVEMENT OF GLAMOUR і 

PURCHASE OF GLAMOUR, котрі, актуалізуючись на фоні доменів 

EXCLUSIVITY – ACCESSIBILITY, ELITISM – MEDIOCRITY, структурують 

уявлення мовців про різні способи досягнення гламуру, до яких вдаються 

різні категорії людей: знаменитості й пересічні люди. 

1.2. До складу образного компонента концепту GLAMOUR входять три 

типи конкретно-наочних зорових уявлень мовців про гламур: конкретні 

образи матеріальних предметів, співвідносних з узагальненими концептами 

CLOTHES, FOOTWEAR, JEWELRY, ACCESSORIES, HAIRSTYLE, 

MAKEUP; уявлення про еталони гламуру (ікони гламуру); образи гламуру 

минулих епох. 

1.3. Оцінний компонент концепту GLAMOUR становлять дві 

протилежні оцінки: позитивна (яка має складники “good”, “desirable”) і 

негативна (зі складниками “bad”, “undesirable”). Позитивна оцінка 

актуалізується в дискурсі за допомогою актуалізації концептів, які мають 

високу позитивну цінність для мовців, насамперед концептів LOVE і 

HAPPINESS. Негативна оцінка функціонує в дискурсивних контекстах 

завдяки підтримці актуалізованих концептів LIE і DECEPTION, які втілюють 

усвідомлення мовцями того, що гламур не завжди є реальною дійсністю, 

частіше він виступає штучно сконструйованою, лише ілюзорно-казковою 

реальністю. 

2. Оперування мовцями концептом GLAMOUR відбувається в дискурсі 

на фоні актуалізації доменів AESTHETIC і HEDONIC, які пов’язані 

відповідно з уявленнями сучасних мовців про зовнішню красу матеріальних 

об’єктів і про ті ситуації, у яких можна отримати задоволення. 

3. Актуалізація компонентів концепту GLAMOUR у мас-медійному 

дискурсі визначається метою продуцента висловлювання. Ця актуалізація 

відбувається шляхом заповнення фреймів чи концептів з абстрактним 

значенням концептами з конкретними значеннями, що супроводжується 

вибором продуцентом висловлювання певної стратегії представлення 

гламуру реципієнтові повідомлення. 

4. Метафоричній репрезентації концепту GLAMOUR у сучасному 

англомовному мас-медійному дискурсі властива узагальненість і 

схематизованість метафоричного образу гламуру. Метафорично гламур у 
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дискурсі уподібнюється особі (завдяки метафорі GLAMOUR IS A PERSON) 

або предмету (за допомогою метафори GLAMOUR IS A MATERIAL 

SUBSTANCE). 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто, усі статті написані без співавторства. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на 4 науково-

практичних конференціях: Англійська мова в рекламному дискурсі (Київ, 

2015), Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті (Київ, 

2015), Англійська мова як об’єкт концептології (Київ, 2016), Urgent problems 

of philology and linguistics (Budapest, 2017). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено у 6 одноосібних статтях у наукових фахових 

виданнях України, у 2 одноосібних статтях у закордонних періодичних 

виданнях. 

Структура й обсяг дисертації. Робота  складається зі вступу, 

трьох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних наукових джерел, списку джерел фактичного матеріалу, 

додатків. Перелік використаної літератури налічує 394 позиції, з них 

іноземними мовами – 40 позицій, перелік використаних джерел 

ілюстративного матеріалу містить 113 позиції. У дисертації представлено 

графічну схему дослідженого концепту GLAMOUR і вміщено ілюстрації з 

описаного фактичного матеріалу. Загальний обсяг роботи становить 235 

сторінок, із них обсяг основного тексту – 177 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено його 

актуальність і наукову новизну, сформульовано мету та завдання 

дослідження, виділено об’єкт і предмет аналізу, окреслено матеріал 

дослідження, вказано застосовані методи аналізу, викладено теоретичне і 

практичне значення результатів роботи, сформульовано положення, які 

виносяться на захист, подано відомості про апробацію результатів 

дослідження та відповідні публікації. 

У першому розділі “Теоретичні основи дослідження концепту в 

дискурсі” закладено теоретичне підґрунтя роботи, визначено 

термінологічний та поняттєвий апарат, застосований у дослідженні, 

розглянуто основні підходи до визначення й опису концепту як ключової 

одиниці свідомості людини, розглянуто питання структурування концептів і 

розкрито явище динаміки концептів, простежено кореляцію понять 

“концепт” і “дискурс” та з’ясовано основні риси мас-медійного дискурсу як 

сфери побутування концептів. 

До провідних продуктивних напрямків сучасного мовознавства, 

об’єднаних приналежністю до антропоцентричної парадигми, належать 

когнітивна лінгвістика й лінгвокультурологія. Когнітивна лінгвістика, беручи 

свій початок від нейрофізіологічних досліджень (З.Д. Попова, Й.А. Стернін), 
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має своєю специфікою дослідження когнітивних механізмів та структур 

людської свідомості через призму мовних явищ (О.С. Кубрякова) і дозволяє 

розглянути мову як когнітивний механізм, котрий відіграє роль у кодуванні 

та трансформуванні інформації (О.С. Кубрякова, В.З. Дем’янков). 

Лінгвокультурологія вивчає мову як феномен культури (В.А. Маслова). 

Водночас обом вказаним напрямкам притаманне оперування поняттєвою 

діадою “мова – людина”, котра аналізується насамперед із застосуванням 

термінів концепт і картина світу. 

У когнітивній лінгвістиці концепт вважається ментальною одиницею, 

яка структурує отримані в процесі пізнавальної діяльності знання у 

свідомості людини (А.Д. Бєлова, О.П. Воробйова, І.О. Голубовська, 

О.С. Кубрякова, А.М. Приходько, О.О. Селіванова та ін.). Відповідно діада 

“мова – людина” розгортається як тріада “мова – людина – пізнання”. Маючи 

здатність бути репрезентованими за допомогою мовних засобів, концепти 

надаються до лінгвістичного аналізу. У царині лінгвокультурології концепт 

визначається як базова одиниця культури (В.І. Карасик), як “згусток 

культури у свідомості людини” (Ю.С. Степанов), завдяки чому діада “мова – 

людина” розкривається як чотиричленна конструкція “мова – людина – 

свідомість – культура”. Спільним для когнітивного і лінгвокультурологічного 

підходів до концепту є його опис як такого ментального утворення, яке 

з’являється у свідомості людини в результаті опанування значенням і 

проявляється в умінні оперувати смислами, які входять до складу цього 

концепту у вигляді конститутивних елементів. 

Як одиниця свідомості концепт є складником картини світу – цілісного 

образу світу, що складається у людській свідомості у процесі пізнавальної 

діяльності і визначає в подальшому ставлення людини до світу. Картина 

світу постає внаслідок усієї духовної активності людини і виникає під час 

контактів людини зі світом (В.А. Маслова). Оскільки не всі результати 

пізнавальної діяльності людини отримують вербальну форму, науковці 

розмежовують концептуальну й мовну картини світу (Г.А. Брутян, 

Ю.М. Караулов, Г.В. Колшанський, О.С. Кубрякова, В.А. Маслова, 

М.В. Піменова, З.Д. Попова та Й.А. Стернін). Мовна картина світу відбиває 

особливе бачення дійсності, закріплене в мові певного соціуму. 

Будучи складником картини світу, концепт, у свою чергу, 

розглядається як складне утворення, яке має певну структуру 

(М.Ф. Алефіренко, М.М. Болдирєв, С.Г. Воркачов, В.І. Карасик, 

В.В. Красних, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, О.Є. Філімонова, Л.О. Чернейко 

та ін.). При цьому дослідники вказують на нежорсткість (гнучкість) 

структури концепту (З.Д. Попова та Й.А. Стернін, також О.О. Хорошун та 

ін.). Багатовимірність концепту як ментальної одиниці обумовлює 

можливість різних підходів до опису його структури. У рамках когнітивного 

підходу поширеною є польова модель структури концепту (З.Д. Попова та 

Й.А. Стернін), фреймова (як опис структурування даних стереотипної 

ситуації за М. Мінським), схемна з опорою на концептуальні метафори 



7 
 

(Дж. Лакофф). У межах лінгвокультурологічного підходу активно 

використовуються пошарова модель, за якою на ядро концепту наносяться 

додаткові ознаки (Ю.С. Степанов), і компонентна, за якою виокремлюються 

образний, поняттєвий та асоціативно-ціннісні компоненти концепту 

(С.Г. Воркачов, В.І. Карасик, Г.Г. Слишкін). 

Існування концепту є його розгортанням між двома полюсами: 

динамікою і стабільністю (В.Г. Зусман). Динаміка концепту виявляється в 

тому, що під впливом змін у навколишньому світі у системі знань людей про 

світ та у ставленні людей до світу і знання про нього відбуваються зміни у 

структурі та змісті концепту (Д.О. Морель). Так, зміст концепту GLAMOUR 

зазнав історичних змін, коли на первинну ознаку “magic, spell, bewitchment, 

enchantment” нашаровувалося інше значення “attractive exciting 

appearance/quality of smth; romantic charm”, що було зумовлено насамперед  

суспільними змінами і чутливістю концепту до цих змін та питомою 

здатністю динамічно реагувати на ці зміни. 

Термін дискурс має в сучасній лінгвістиці таке ж розмаїття тлумачень, 

що й термін концепт. Будучи свідомими цілого спектру підходів до 

тлумачення поняття дискурсу, у нашому дослідженні ми поділяємо 

розуміння терміну дискурс як “зв’язного тексту у його сукупності з 

екстралінгвістичними факторами”, як “мовлення, зануреного в життя” 

(Н.Д. Арутюнова), як “тексту, зануреного у ситуацію спілкування” 

(В.І. Карасик), і враховуємо твердження, що “дискурс – це простір для 

реалізації концептів” (А.В. Олянич), це середовище існування й інструмент 

об’єктивації концептів (А.М. Приходько). Дискурс дозволяє тексту 

відображати важливі для культури і суспільства явища дійсності 

(Л.О. Чернейко). Завдяки цьому в дискурсі розширюється і поглиблюється 

структура концепту, актуалізуються його приховані властивості, відбувається 

становлення метафоричного профілю (А.М. Приходько). Дискурс є  

“вербалізованою сукупністю відповідних знань і стратегій” (О.П. Булатова), 

при цьому знання може бути як верифікованим, так і міфологізованим 

(Л.О. Чернейко). Відповідно, зміст концепту реалізується на усіх рівнях 

дискурсивної діяльності та включає як вибір комунікативної стратегії, так і 

конкретних мовних засобів для актуалізації важливих для мовця у конкретній 

ситуації складників концепту. 

 Спираючись на розмежування персонального (особистісно-

орієнтованого) і інституційного типів дискурсу (за В.І. Карасиком), мас-

медійний дискурс можна віднести до другого типу. Дискурс мас-медіа 

характеризується відкритістю, професійне знання в ньому переплітається з 

побутовим, а основними функціями цього дискурсу, на нашу думку, є 

інформативна, маніпулятивна й розважальна. Нами була визначена 

потенційна можливість фреймового моделювання структури концептів, 

актуалізованих у мас-медійному дискурсі, і за основу такого моделювання ми 

взяли концепцію фреймів С.А. Жаботинської. Оскільки образність метафори 
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робить її чудовим засобом впливу, актуалізовані в мас-медійному дискурсі 

концепти нерідко зазнають метафоризації. 

Другий розділ “Структура концепту GLAMOUR у сучасному мас-

медійному дискурсі” присвячено аналізові історичних шарів концепту 

GLAMOUR через призму етимології та семантичного розвитку ключової 

лексеми glamour. У розділі також моделюється актуальний шар 

досліджуваного концепту, який представляється як сукупність поняттєвого, 

образного й оцінного компонентів з їхніми складниками; окрім того, 

визначаються фонові домени, які активуються під час актуалізації концепту 

GLAMOUR у мас-медійному дискурсі. 

Із трьох існуючих концепцій походження лексеми glamour найбільш 

лінгвістично вірогідною в роботі визнано теорію Річарда Хадсона, згідно з 

якою вказане слово утворилося завдяки бленду: gl(immer etc) + grammar > 

glamour, де перший компонент мав значення “shine”, а семантика другого 

змінилася з первісної “learning, knowledge in general” на “magic, enchantment” 

під впливом поширених в епоху середньовіччя асоціацій між знаннями і 

начитаністю та окультною діяльністю. Перший історичний (етимологічний) 

шар концепту GLAMOUR реконструйовано в роботі у сукупності таких 

складників: “special kind of knowledge, art”, “purposeful influence upon the 

events”, “producing marvels”, “use of hidden natural forces”, “black magic”, 

“glitz”, “intentional delusion”, “bad”. Подальший розвиток концепту 

GLAMOUR був пов’язаний з метафоричним переосмисленням складника 

“magic”. 

Другий історичний шар концепту GLAMOUR сформувався у 1900-

1930 рр. і включав складники “adventure, exotic”, які з’явилися як 

відображення появи можливості подорожувати до екзотичних місць завдяки 

розвиткові транспорту. Третій шар завдячує своєю появою становленню 

голлівудської кіноіндустрії і сформувався у період з початку 1930-х років до 

перших років після Другої світової війни; він включав такі складники: “glitz”, 

“women’s awareness of their strength, charm”, “a woman’s purposeful use of her 

sexuality and attractiveness”, “dangerous actions to men”. Четвертий історичний 

шар концепту GLAMOUR виник у 1950-і роки і містив складники “erotica, 

pornography”. Останній, п’ятий шар концепту GLAMOUR є його актуальним 

шаром. 

Структура актуального шару концепту GLAMOUR відображається в 

семантиці основного ЛСВ лексеми glamour та її похідних, який шляхом 

узагальнення словникових дефініцій можна позначити як “seemingly exciting 

attractiveness, charm, beauty”. Проведений аналіз семантичної структури 

лексеми glamour, а також її 21 деривата (glamorous, glamorize, glamorization, 

glamorously тощо) засвідчив наявність у складі концепту GLAMOUR 

поняттєвого, образного й оцінного компонентів. 

Поняттєвий компонент концепту GLAMOUR реконструйовано в 

сукупності восьми макроскладників з відповідними складниками, а саме: 

І. Макроскладник “quality, its holders and  reception”: І.1. “quality (of somebody 
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or something that is glamorous)”, І.2. “holders”: І.2.1. “someone”, І.2.2. 

“something”, І.2.3. “place”, І.2.4. “situation”, І.2.5. “life”, І.2.6. “professional 

activity”, І.3. “aftereffect of the quality existence”, І.4. “quality reception”: 

“interest”, “association”, І.5. “means for achieving glamour”; ІІ. Макроскладник 

“emotional effect of the quality”: “influence upon the perceiver – exciting”, 

“influence upon the one who strives to be glamorous – disappointment due to the 

inability to impress others with their glamour”, ІІІ. Макроскладник “nature of 

quality”: “attractive”, “alluring”, “appealing”, “beauty”, “fascinating”, “charm”, 

“bewitch”, “mysterious”, “elusive”, “romantic”, “desirable”; ІV. Макроскладник 

“peculiarity of the quality (in comparison with other qualities)”: “special”, 

“striking”, “unusual”, “not mundane”; V. Макроскладник “creation”: “(quality 

that) makes”, “artifice”, “showy”; VІ. Макроскладник “not genuine”: “seeming”, 

“illusory”, “delusion”, “magnified”, “glorified”, “idealize”; VІІ. Макроскладник 

“celebrity world”: “high fashion”, “celebrity”, “elegance”, “luxury”, “stylish”, 

“richness”; VІІІ. Макроскладник “sexuality”: “voluptuous”, “sex appeal”. У 

складі образного компонента виявлено уявлення про гламурні предмети й 

образи, пов’язані з культом молодості, а у складі оцінного – полярні оцінки 

“good”, “desirable” і “bad”, “undesirable”. 

Актуалізація концепту GLAMOUR у сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі спирається на два домени: AESTHETIC і HEDONIC, які 

створюють необхідний смисловий фон для розуміння і використання 

концепту GLAMOUR мовцями. Наприклад, у наступному дискурсивному 

фрагменті: “Their inspiration for the mostly sherbet-colored gowns […] was A 

Place in the Sun, the late Slim Aarons‟ 2005 book of photographs of jet-setters at 

play back in the days when suntans and martinis went hand in hand with poolside 

glamour” (Elle) лексема glamour вербалізує концепт GLAMOUR, уміщений у 

контекст домену AESTHETIC, актуалізованого за допомогою слів jet-setters 

та suntans, і домену HEDONIC, актуалізованого завдяки словам jet-setters, 

martinis, poolside. 

Складники поняттєвого компонента дискурсивно втіленого концепту 

GLAMOUR утворюють певну структуру, яку можна змоделювати на основі 

акціонального фрейму за С.А. Жаботинською і представити у вигляді двох 

фреймів: ACHIEVEMENT OF GLAMOUR і PURCHASE OF GLAMOUR. 

Слот SOMEONE фрейму ACHIEVEMENT OF GLAMOUR заповнюється в 

дискурсі концептами, які репрезентують уявлення мовців про зірок та 

знаменитостей; цей же слот фрейму PURCHASE OF GLAMOUR – 

концептами, що узагальнюють уявлення мовців про пересічних людей. 

Наприклад, у наступному фрагменті актуалізовано фрейм ACHIEVEMENT 

OF GLAMOUR: “There were so many looks to love at last night‟s Country Music 

Association Awards. […] it‟s like everybody was in the mood for major glamour. 

Carrie Underwood went for tousled curls and a sultry, smoky-eye to complement 

her gold, sequined style. Ginnifer Goodwin kept things a little more subdued: Her 

locks looked glossy and extra-dark, and her makeup was shimmery” 

(Cosmopolitan). У цьому тексті концепт GLAMOUR вербалізований за 

https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
https://en.wiktionary.org/wiki/stylish
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допомогою іменника glamour. Слот [SOMEONE WHO IS A CELEBRITY] 

заповнений власними іменами зірок: Carrie Underwood та Ginnifer Goodwin; 

слот [CREATES] репрезентований виразами went for (tousled curls and a 

sultry, smoky-eye) і kept things a little more subdued; слот [MEANS FOR 

ACHIEVING GLAMOUR] представлений достатньо деталізованими описами 

зачіски (tousled curls, locks looked glossy and extra-dark), макіяжу (sultry, 

smoky-eye, makeup was shimmery) та одягу (gold, sequined style). Слот 

[EVOKES THE EMOTIONAL STATE OF THE PERSON WHO PERCEIVES 

(GLAMOUR)] репрезентований виразом looks to love. Фрейм PURCHASE OF 

GLAMOUR набуває дискурсивного втілення, наприклад, у такому фрагменті: 

“These accessories will help you make any party outfit glamorous. / Delias 

Sunburst Rhinestone Ring, $9.50” (Cosmopolitan), де концепт GLAMOUR 

репрезентований лексемою glamorous, слот [SOMEONE WHO STRIVES TO 

BE GLAMOROUS] представлений займенником you, який стосується 

широкої читацької аудиторії, слот [MAKES/ TRANSFORMS] – дієсловом 

make, слот [MOMENT OF ONE’S LIFE / THEMSELVES FOR A CERTAIN 

PERIOD] – іменником party, [THROUGH BUYING SOMETHING THAT IS 

MEANS FOR ACHIEVING GLAMOUR] – назвою товару Sunburst Rhinestone 

Ring і його доступною ціною $9.50. Фрейм ACHIEVEMENT OF GLAMOUR 

контекстуально підтримують актуалізовані домени EXCLUSIVITY і 

ELITISM, а фрейм PURCHASE OF GLAMOUR – домени ACCESSIBILITY та 

MEDIOCRITY. 

Образний компонент концепту GLAMOUR становлять конкретно-

наочні уявлення про гламур трьох типів: 1) наочно-конкретні образи 

матеріальних предметів, які відповідають узагальненим концептам 

CLOTHES, FOOTWEAR, JEWELRY, ACCESSORIES, HAIRSTYLE, 

MAKEUP, наприклад: “Her [Lauren Bacall‟s] style was simply, effortlessly 

glamorous – silk blouses, pencil skirts, sharply creased trousers…” (Elle); 

2) уявлення про еталони (ікони) гламуру, наприклад: “Vogue names Queen as 

glamour icon” (Telegraph); 3) образи гламуру минулих епох, наприклад: “she 

[Lily Collins] went with a classic look that drew from Old Hollywood glamour. 

Her hair stylist, Gregory Russell, gave her some amazing soft waves that added a 

ton of volume to her hair and looked super sexy with her backless Elie Saab dress” 

(Glamour). 

Амбівалентність оцінки (наявність складників “good”, “desirable” і 

“bad”, “undesirable”) є характерною рисою оцінного компонента концепту 

GLAMOUR. Наприклад, у публікації “I Lived as Marilyn Monroe for a Week” 

(Cosmopolitan) концепт GLAMOUR вербалізовано за допомогою лексем 

glamorous і glam; позитивна оцінка актуалізована в контексті: “On very good 

days (like, the best days ever), people will say that I remind them of a modern 

version of Marilyn Monroe”, а негативна – в контексті: “Stepping out in front of 

my colleagues for the first time in my full Marilyn look made me feel glamorous 

but also vulnerable”. Контекстуальну підтримку позитивна оцінка “good”, 

“desirable” як один із двох складників оцінного компонента концепту 

https://www.glamour.com/about/lily-collins
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GLAMOUR набуває в контекстах актуалізації концептів, які репрезентують 

позитивні цінності, насамперед концептів LOVE і HAPPINESS. Наприклад, у 

підзаголовку розглянутої вище публікації вербалізовано концепт LOVE:  

“A tale of channeling my idol – and learning to love myself” (Cosmopolitan). 

Негативна оцінка отримує контекстуальну дискурсивну підтримку за 

допомогою актуалізованих концептів, пов’язаних з негативними явищами, 

насамперед концептів LIE і DECEPTION, наприклад: “Like Earnshaw‟s 

dreams, glamour colors the way we see the world and changes how we want to 

experience it. The promise it offers … is intoxicating. But it is also dangerous and 

deceitful. Glamour glosses over reality and presents a picture of how life ought to 

be. When we try to collect on its false promise, we get in trouble” (The New 

Criterion). У наведеному фрагменті концепт GLAMOUR репрезентовано 

вжитою двічі лексемою glamour, негативна оцінка вербалізована за 

допомогою слів dangerous, deceitful, false, trouble, при цьому лексема false 

актуалізує концепт LIE, а лексема deceitful – концепт DECEPTION. 

У третьому розділі “Когнітивно-прагматичні аспекти реалізації 

концепту GLAMOUR у сучасному англомовному мас-медійному 

дискурсі” розглянуто прагматичні особливості дискурсивної мас-медійної 

актуалізації кожного з трьох компонентів концепту GLAMOUR, встановлено 

жанрово-незалежні й жанрово-специфічні особливості дискурсивної 

актуалізації досліджуваного концепту та з’ясовано закономірності 

метафоричної репрезентації концепту GLAMOUR у мас-медійному дискурсі. 

Використання концепту GLAMOUR у мас-медійному дискурсі 

зумовлюється метою продуцента висловлювання. Актуалізація поняттєвого 

компонента концепту GLAMOUR здійснюється як вибір і дискурсивне 

втілення продуцентом висловлювання певної стратегії, а саме: 1) стратегії 

прилучення реципієнта, тобто створення ілюзії можливості (легкого) 

досягнення гламурного життя реципієнтом повідомлення; 2) стратегії 

відсторонення реципієнта, тобто закріплення переконання про недоступність 

гламурного життя пересічній людині, 3) стратегії загравання з реципієнтом 

повідомлення, коли неможливість реципієнта жити гламурним життям 

притлумлюється, водночас реципієнту пропонується можливість бути 

спостерігачем гламуру інших людей. Наприклад, у публікації про плани на 

літо редакторів видання Elle, на початку якої актуалізовано концепт 

GLAMOUR (“From lazy lake-side weekends to glamorous jaunts in the south of 

France, our editors tell you where they‟re off to this summer” (Elle)), застосовано 

стратегію прилучення реципієнта шляхом переліку елементів одягу, взуття та 

аксесуарів, які редактор планує взяти в таку гламурну поїздку, і посиланням 

на сайти, де реципієнт повідомлення може їх придбати. У наступному 

дискурсивному фрагменті з публікації під назвою “A Glamorous Photo of Karl 

Lagerfeld & 3 Princesses” (Harper’s Bazzar) стратегія відсторонення 

реципієнта реалізована, наприклад, як опис відпочинку зіркового дизайнера в 

колі королівської сім”ї (“The designer spends time with the royal family of 

Monaco…”), під час якого він бере участь у такій події в такому місці (“at the 
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annual Rose Ball in Monte-Carlo”), які є недосяжними пересічним людям. 

Стратегія загравання з реципієнтом утілена, наприклад, у публікації “Inside 

„Hunger Games‟ Producer Allison Shearmur‟s Glamorous Closet” (Elle), у якій 

читача спонукають зазирнути в гламурну гардеробну кімнату відомого 

зіркового продюсера (“…we take a peek inside Shearmur‟ closet”). 

Дискурсивне втілення образного компонента концепту GLAMOUR 

пов’язано з такими трьома комунікативно-прагматичними стратегіями: 

1) спонукання реципієнта повідомлення засвоїти готовий сконструйований 

гламурний образ, 2) спонукання реципієнта повідомлення модифікувати 

готовий сконструйований гламурний образ у власному житті, 3) спонукання 

реципієнта повідомлення сконструювати свій власний гламурний образ. 

Наприклад, стратегія спонукання реципієнта повідомлення засвоїти готовий 

сконструйований гламурний образ використана в публікації про Канський 

кінофестиваль (“The Cannes Film Festival is always a glamorous event, and this 

year the trend was gorgeous white and gold looks” (Cosmopolitan)) шляхом 

опису зовнішнього вигляду зірок, які його відвідали, зокрема: “Salma Hayek. 

The voluptuous star looked gorge in a silver, beaded, strapless gown”. Стратегія 

спонукання реципієнта повідомлення модифікувати готовий 

сконструйований гламурний образ у власному житті реалізується як 

рекомендація когось із гламурних знаменитостей придбати який-небудь 

товар як засіб привнесення гламуру в свої життя. Прикладом втілення 

стратегії спонукання реципієнта повідомлення сконструювати свій власний 

гламурний образ є рекламна публікація, у якій рекламовані товари 

презентуються як такі, що допоможуть покупцеві створити за їх допомогою 

свій гламурний образ відповідно до своїх потреб: “Glitzy sequins give a 

glamorous edge to day looks, eveningwear and accessories. Whether you‟re 

headed to a weekend in Vegas or just painting the local town red, these sequin 

pieces are sure to make any outfit sparkle” (Elle). 

Дискурсивна реалізація оцінного компонента концепту GLAMOUR 

пов’язана зі стратегіями міфологізації або деміфологізації гламуру. Перша з 

названих стратегій передбачає формування такої ціннісної установки, за якої 

гламур сприймається як бажане соціальне досягнення. Саме на цій стратегії 

заснована, наприклад, публікація “Look at the Glamorous Wedding Justin 

Bieber‟s Music Video Star Had” (Elle), у якій описується неймовірно розкішне 

весілля відомої моделі й мільйонера, для чого застосовано такі 

комунікативно-дискурсивні тактики: і) створення ореолу винятковості, 

непересічності гламурної людини чи гламурного об’єкта, іі) навіювання 

емоції захвату від гламурної людини чи гламурного об’єкта, ііі) експлуатація 

важливих незмінних соціальних цінностей, iv) навіювання стереотипу певної 

демонстративної соціальної поведінки. Стратегія деміфологізації гламуру 

реалізується завдяки тактикам викриття обману і дискредитації гламуру. 

Тактика викриття обману втілюється як протиставлення гламурного образу, 

створеного у фільмах або представленого у соціальних мережах, і реальної 

дійсності. Вона реалізується, зокрема, у публікації “Definitive Proof That 
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Everything You See on Instagram Is a Lie”: “Your friends‟ lives aren‟t nearly as 

glamorous as they‟d like you to think” (Cosmopolitan). Тактика дискредитації 

гламуру виявляється в: і) описі невиправданих жертв, на які має піти дівчина, 

що прагне гламуру, іі) демонстрації нездатності гламуру забезпечити людині 

тривале щастя. 

Жанрово-незалежні особливості мас-медійної дискурсивної 

актуалізації концепту GLAMOUR не залежать від жанрових різновидів і 

однаковою мірою проявляються в дискурсах різних функціональних типів. 

До них належать: 1) контекстуальне виділення окремих складників концепту 

GLAMOUR через протиставлення певному експліцитно вербалізованому 

концепту, 2) дискурсивна актуалізація концепту GLAMOUR у контексті 

актуалізації концепту HOLLYWOOD. У сучасному мас-медійному дискурсі 

концепт GLAMOUR протиставляється концептам COMFORT, REALITY, 

NATURALNESS, AUTHENTICITY, SIMPLICITY, ORDINARY EVERYDAY 

LIFE, ORDINARY HOME, FUNCTIONALITY, HARDWORKING, KITSCH. 

Дискурсивна актуалізація концепту GLAMOUR у контексті актуалізації 

концепту HOLLYWOOD свідчить про стійкий асоціативний зв’язок між 

цими двома концептами, наприклад: “CLASSIC HOLLYWOOD GLAMOUR. 

Haven‟t you always wanted just a little of that smoldering Hollywood style?” 

(Instyle). 

Жанрово-специфічні особливості дискурсивної актуалізації концепту 

GLAMOUR найяскравіше виявляються в одному з дискурсивно-жанрових 

різновидів мас-медійного дискурсу й обумовлюються вибором продуцентом 

висловлювання певного фокусу розгляду гламуру і його презентації 

реципієнтові повідомлення. У публіцистичних статтях гламур аналізується й 

оцінюється як специфічне соціальне явище. Аналіз гламуру здійснюється у 

сукупності таких когнітивно-дискурсивних засобів: і) наводиться визначення 

гламуру, наприклад: “Glamour is an illusion, and an allusion too. Glamour is a 

performance, a creation, a recipe, but one with give” (thenewinquiry.com); 

іі) розкривається етимологія лексеми glamour і виокремлюється історичний 

семантичний компонент “magic”; ііі) наводиться приклад випадків 

досягнення гламуру з життя конкретної пересічної людини; iv) наводиться 

приклад випадків досягнення гламуру у житті авторки статті; 

v) узагальнюється досвід пересічних людей щодо досягнення гламуру у 

власному житті; vi) розкривається штучність створюваного попиту на гламур 

серед населення; vii) наводяться роздуми авторки щодо можливості і 

доцільності гламуру в повсякденному житті пересічної людини; 

viii) піднімається питання про вплив гламуру на життя жінки. 

Специфіка актуалізації концепту GLAMOUR у рекламі полягає в тому, 

що в рекламних текстах щоразу рекламується не власне гламур, а якийсь 

об’єкт, із яким пов’язана якість гламуру, як, наприклад, у цьому рекламному 

повідомленні про туфлі: “Jimmy Choo Glamorous Crown Glitter-Covered & 

Metallic Leather Evening Pumps” (weddbook.com). У рекламних текстах 

реалізується подвійна мета: просування окремого гламурного товару і 
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просування гламуру як того, чого варто прагнути кожному. У підсумку в 

рекламному дискурсі гламур пропагується.  

У розважальних шоу гламур вмотивовується цінностями 

розважальності й споживацтва. Наприклад, в одному з відео-випусків “House 

& Home” дизайнер описує створену ним гламурну ванну кімнату (“very 

glamorous bathroom”) і захоплено розповідає, як для досягнення гламурного 

ефекту заповнив простір ванної кімнати великою кількістю речей: “…we 

brought in a little feather track, some great locker boxes, some candles, some old 

sculptures…”.  

У світській хроніці, іншому мас-медійному жанрі, що актуалізує 

концепт GLAMOUR, гламур представляється як світоглядна домінанта 

сучасного західного суспільства і як засіб самовираження особистості, що 

виявляється насамперед у тому, що публікації світської хроніки, у яких 

йдеться про гламур, переважно присвячені якійсь одній особі (наприклад, 

“Some Glamorous, Dangerous Photos of Lady Gaga Filming “American Horror 

Story” Have Leaked” (Cosmopolitan)), а коли йдеться про кількох 

знаменитостей, називаються імена незначної кількості осіб: від двох до 

чотирьох (наприклад, “Bradley Cooper and Irina Shayk have enjoyed a 

glamorous getaway with celebrity friends…” (Elle)). 

У сучасному англомовному мас-медійному дискурсі функціонують дві 

концептуальні метафори, за допомогою яких осмислюється гламур: 

персоніфікації GLAMOUR IS A PERSON (наприклад, “Glamour, it seems, 

always lives elsewhere” (Elle)) і субстантивізації GLAMOUR IS A MATERIAL 

SUBSTANCE (наприклад, “His modern „50s chic collection for Dior was packed 

with glamour” (Elle)). Характерною рисою метафоричної репрезентації 

концепту GLAMOUR у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі є 

те, що метафоричні образи гламуру є узагальненими й доволі схематичними. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації змодельовано структуру концепту GLAMOUR й описано 

когнітивно-прагматичні аспекти його вербалізації в сучасному англомовному 

мас-медійному дискурсі. 

Лексема glamour та її деривати як прямі номінації концепту 

GLAMOUR мають у своїй семантичній структурі п’ять ЛСВ, які 

відображають знання і пам’ять мовців про низку інтерпретацій гламуру на 

різних історичних етапах розвитку суспільства й культури, завдяки чому 

можна виділити п’ять історичних шарів у складі цього концепту. Перший 

(етимологічний) шар концепту GLAMOUR пов’язаний з етимологічним 

значенням лексеми glamour, до складу якого входили семи “shine” і “learning, 

knowledge in general”; другий з цих складників був пізніше переосмислений 

як “magic, enchantment” у контексті середньовічних асоціацій ерудиції з 

окультною діяльністю. Другий, третій та четвертий історичні шари концепту 

GLAMOUR формувалися відповідно в періоди 1900-1930 рр. (важливість для 

мовців уявлень про екзотичні місця, подорожі до яких стали можливими 

http://twitter.com/mrjoezee/status/2497195772
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завдяки розвиткові транспортних засобів, зокрема появі літаків), 1930 рр. – 

перші роки після Другої світової війни (становлення голлівудської 

кіноіндустрії), 1950-ті рр. (виникнення асоціацій гламуру з еротикою та 

порнографією). П’ятий шар концепту GLAMOUR є його актуальним шаром. 

Структура цього шару відображена в основному ЛСВ лексеми glamour та її 

похідних. На основі узагальнення словникових дефініцій основний ЛСВ 

лексеми glamour можна позначити як “seemingly exciting attractiveness, charm, 

beauty”. Семантична структура цього ЛСВ свідчить про наявність у складі 

концепту GLAMOUR поняттєвого, образного й оцінного компонентів. 

У складі поняттєвого компонента концепту GLAMOUR у результаті 

проведеного дослідження виділено ряд складників, які можна представити у 

вигляді 8 макроскладників: 1) “quality, its holders and  reception”, 2) “emotional 

effect of the quality”, 3) “nature of quality”, 4) “peculiarity of the quality (in 

comparison with other qualities)”, 5) “creation”, 6) “not genuine”, 7) “celebrity 

world”, 8) “sexuality”. Під час актуалізації концепту GLAMOUR у мас-

медійному дискурсі ці складники актуалізуються у вигляді двох фреймів: 

ACHIEVEMENT OF GLAMOUR і PURCHASE OF GLAMOUR, перший з 

яких пов’язаний з уявленнями мовців про те, як досягають гламуру 

знаменитості, а другий – звичайні люди. Актуалізація першого фрейму 

відбувається на фоні доменів EXCLUSIVITY і ELITISM, а другого – на фоні 

доменів ACCESSIBILITY та MEDIOCRITY. 

Образний компонент концепту GLAMOUR, вербалізованого в 

сучасному англомовному мас-медійному дискурсі, є сукупністю ментальних 

картинок трьох типів: наочно-конкретних образів матеріальних предметів, 

котрі відповідають узагальненим концептам CLOTHES, FOOTWEAR, 

JEWELRY, ACCESSORIES, HAIRSTYLE, MAKEUP; уявлень про еталони 

(ікони) гламуру; образів гламуру минулих епох. Складники образного 

компонента концепту GLAMOUR асоціюються з культом молодості. 

Оцінний компонент концепту GLAMOUR структурований двома 

протилежними оцінними значеннями: “good”, “desirable” і “bad”, 

“undesirable”. Позитивна оцінка актуалізується в дискурсивних контекстах за 

підтримки контекстуально значущих концептів, які мають високу позитивну 

оцінку, насамперед це концепти LOVE і HAPPINESS. Негативна оцінка 

спирається на актуалізацію концептів LIE і DECEPTION. Дискурсивна 

актуалізація усіх трьох компонентів концепту GLAMOUR пов’язана з 

актуалізацією доменів AESTHETIC і HEDONIC. 

Використання концепту GLAMOUR у мас-медійному дискурсі 

підпорядковане меті продуцента висловлювання. Воно відбувається як 

заповнення узагальнених фреймів чи уявлень певними концептами й  

вибором і втіленням продуцентом висловлювання певної стратегії щодо 

презентації гламуру реципієнтові повідомлення. Дискурсивне втілення 

поняттєвого компонента концепту GLAMOUR пов’язано з такими трьома 

комунікативно-прагматичними стратегіями: 1) стратегією прилучення 

реципієнта, тобто створення ілюзії можливості (легкого) досягнення 
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гламурного життя реципієнтом повідомлення, 2) стратегією відсторонення 

реципієнта, тобто закріплення переконання про недоступність гламурного 

життя пересічній людині, 3) стратегією загравання з реципієнтом 

повідомлення, коли неможливість реципієнта жити гламурним життям 

притлумлюється, водночас він заохочується спостерігати гламур інших. 

Дискурсивне втілення образного компонента концепту GLAMOUR пов’язано 

з такими трьома комунікативно-прагматичними стратегіями: 1) спонукання 

реципієнта повідомлення засвоїти готовий сконструйований гламурний 

образ, 2) спонукання реципієнта повідомлення модифікувати готовий 

сконструйований гламурний образ у власному житті, 3) спонукання 

реципієнта повідомлення сконструювати свій власний гламурний образ. 

Актуалізація оцінного компонента концепту GLAMOUR пов’язана з такими 

двома стратегіями: 1) міфологізації, 2) деміфологізації гламуру. 

Дискурсивна актуалізація концепту GLAMOUR має жанрово-незалежні 

і жанрово-специфічні закономірності. До перших належать регулярне 

контекстуальне виділення окремих складників концепту GLAMOUR через 

його протиставлення певному експліцитно вербалізованому концепту і 

вживання концепту GLAMOUR у контексті актуалізації концепту 

HOLLYWOOD. Другі пов’язані з вибором продуцентом висловлювання 

певного фокусу розгляду гламуру, відповідно в публіцистичному дискурсі 

гламур аналізується як специфічний суспільний конструкт, у рекламному 

дискурсі гламур пропагується, у розважальному шоу гламур умотивовується 

цінностями розважальності й споживацтва, у світській хроніці гламур 

орієнтується у напрямку індивідуалізації як світоглядної домінанти 

сучасного західного суспільства. 

Метафоричний образ гламуру в сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі спирається на метафори двох типів: персоніфікації 

GLAMOUR IS A PERSON і субстантивізації GLAMOUR IS A MATERIAL 

SUBSTANCE і характеризується узагальненістю й схематичністю. 

Перспективою подальших досліджень є розгляд особливостей 

актуалізації концепту GLAMOUR в інших типах дискурсу, вивчення 

гендерної специфіки концепту GLAMOUR, застосування розробленої 

методики для аналізу дискурсивного втілення інших концептів. 
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АНОТАЦІЯ 

Саранюк Є.В. Концепт GLAMOUR у сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2017. 

Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню 

структури концепту GLAMOUR та розгляду когнітивно-прагматичних 

аспектів його реалізації в сучасному англомовному мас-медійному дискурсі. 

Шляхом аналізу семантики лексеми glamour та її похідних як прямих 

номінацій концепту GLAMOUR у тлумачних словниках та інтерпретації 

дискурсивних контекстів вживання зазначених лексем у роботі змодельовано 

структуру концепту GLAMOUR у вигляді поняттєвого, образного й оцінного 

компонентів з відповідними складниками. Окрім того, виявлено основні 

домени, які виступають фоном для розуміння концепту GLAMOUR, 
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актуалізованого в сучасному англомовному мас-медійному дискурсі. Також у 

роботі описано комунікативно-прагматичні стратегії дискурсивного втілення 

поняттєвого, образного й оцінного компонентів концепту GLAMOUR; 

розмежовано й охарактеризовано жанрово-незалежні і жанрово-специфічні 

закономірності використання концепту GLAMOUR у мас-медійному 

дискурсі; з’ясовано особливості метафоричної репрезентації дослідженого 

концепту. 

 Ключові слова: семантика, лексема, концепт GLAMOUR, структура 

концепту, поняттєвий компонент, образний компонент, оцінний компонент, 

мас-медійний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, 

концептуальна метафора. 

 

АННОТАЦИЯ 

Саранюк Е. В. Концепт GLAMOUR в современном англоязычном 

масс-медийном дискурсе. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию структуры 

концепта GLAMOUR и изучению когнитивно-прагматических аспектов его 

реализации в современном англоязычном масс-медийном дискурсе. Путем 

анализа семантики лексемы glamour и ее дериватов как прямых номинаций 

концепта GLAMOUR в толковых словарях и интерпретации дискурсивных 

контекстов употребления указанных лексем в работе моделируется структура 

концепта GLAMOUR в виде понятийного, образного и оценочного 

компонентов с соответствующими составляющими. Кроме этого, 

идентифицированы основные домены, служащие фоном для понимания 

концепта GLAMOUR, актуализированного в современном англоязычном 

масс-медийном дискурсе. Также в работе описаны коммуникативно-

прагматические стратегии дискурсивного воплощения понятийного, 

образного и оценочного компонентов концепта GLAMOUR; разграничены и 

охарактеризованы жанрово-независимые и жанрово-специфические 

закономерности употребления концепта GLAMOUR в масс-медийном 

дискурсе; выяснены особенности метафорической репрезентации 

исследованного концепта. 

Ключевые слова: семантика, лексема, концепт GLAMOUR, структура 

концепта, понятийный компонент, образный компонент, оценочный 

компонент, масс-медийный дискурс, коммуникативная стратегия, 

коммуникативная тактика, концептуальная метафора. 
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Germanic Languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The dissertation focuses on the study of the GLAMOUR concept and 

examines the structure of this concept as well as cognitive-pragmatic aspects of its 

realization in modern English mass media discourse. Following the tenets of 

cognitive linguistics, the lexeme glamour and its derivatives as means of the direct 

nomination of the GLAMOUR concept are assumed to reflect its components 

semantically. Thus, the dictionary definitions of the lexeme glamour and its 

derivatives have revealed that, historically, the GLAMOUR concept is made up of 

five layers. The first conceptual layer is rooted in the etymological meaning of the 

word glamour which most likely appeared as a result of blending and had the 

semes “shine” and “learning, knowledge in general” at the core of its structure. 

During the medieval period, the “knowledge” seme obtained the interpretation of 

“magic, enchantment” due to the association between knowledge and black magic, 

typical of that age. The other three consecutive layers of the GLAMOUR concept 

are connected, respectively, with the periods of 1900-1930s (when the idea of 

exotic places became prominent owing to the development of transport and the 

availability of air travel), the 1930s – the first years after the World War II (when 

Hollywood film industry boosted), and the 1950s (when glamour acquired 

associations with eroticism and pornography). The fifth layer of the GLAMOUR 

concept is constituted by its present-day interpretation. The structure of the modern 

layer is represented by the main lexico-semantic variant of the lexeme glamour and 

its derivatives. The dictionary definitions have revealed three components in the 

structure of the GLAMOUR concept: conceptual component, imagery component, 

and evaluative component. When the GLAMOUR concept is used in modern 

English mass media discourse, it is actualized on the background of the conceptual 

domains AESTHETIC and HEDONIC. 

The conceptual component of the GLAMOUR concept is composed of eight 

macro-constituents: 1) “quality, its holders and  reception”, 2) “emotional effect of 

the quality”, 3) “nature of the quality”, 4) “peculiarity of the quality (in comparison 

with other qualities)”, 5) “creation”, 6) “not genuine”, 7) “celebrity world”,  

8) “sexuality”. Each of these macro-constituents includes a number of constituents. 

Drawing on discourse contexts where the GLAMOUR concept is used, it is 

possible to model relationships between the constituents within two frames: 

ACHIEVEMENT OF GLAMOUR and PURCHASE OF GLAMOUR. The former 

is associated with celebrities, while the latter is connected with ordinary people. 

The imagery component of the GLAMOUR concept is constituted by mental 

images of three types: images of material objects that correspond to the generalized 

concepts of CLOTHES, FOOTWEAR, JEWELRY, ACCESSORIES, 

HAIRSTYLE, MAKEUP; ideas of what glamour icons look like; and the images 

of glamour from past epochs. The evaluative component of the GLAMOUR 

concept is structured via the two opposite evaluations: “good”, “desirable” and 

“bad”, “undesirable”. The positive evaluation is supported in discourse by the 

concepts of LOVE and HAPPINESS, while the negative evaluation is highlighted 
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on the background of the concepts of LIE and DECEPTION. 

 Functions of the GLAMOUR concept in mass media discourse are 

determined by a speaker/writer’s aim: they choose a particular strategy to represent 

glamour to their addressees and to instantiate abstract frames with concrete objects, 

qualities, and actions. The analysis has enabled us to identify three main 

communicative strategies of representing the conceptual component of the 

GLAMOUR concept: 1.1) creating for the addressee an illusion that glamour can 

easily be achieved by everyone, 1.2) confirming the idea that glamour is very hard 

to achieve for ordinary people, 1.3) obscuring the difficulty of achieving glamour 

while inviting the addressee to observe how glamour is achieved by others. 

Strategies to actualize the imagery component are: 2.1) inducing the addressee to 

perceive a pre-constructed image of glamour, 2.2) inducing the addressee to 

modify a pre-constructed image of glamour, 2.3) inducing the addressee to 

construct their own image of glamour. There are two communicative strategies of 

representing the evaluative component: 3.1) mythologization and 

3.2) demythologization.   

Discursive actualization of the GLAMOUR concept reveals genre-

independent and genre-specific features. The former are equally manifested in 

discourses of various functional types and the latter are most clearly manifested 

mainly when the GLAMOUR concept is verbalized in a certain genre variety. 

Metaphoric representation of glamour in mass media discourse provides the 

generalized metaphoric images of glamour of two types, namely GLAMOUR IS A 

PERSON and GLAMOUR IS A MATERIAL SUBSTANCE. 

Key words: semantics, lexeme, GLAMOUR concept, concept structure, 

conceptual component, imagery component, and evaluative component, mass 

media discourse, communicative strategy, communicative tactic, conceptual 

metaphor. 
 


