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ВСТУП 

     Актуальна ситуація підривної діяльності Росії у світі викликає 

занепокоєння не тільки в українського народу, а також в іноземних громадян. 

Конфлікти, у яких бере участь Росія, досліджуються політологами, 

соціологами, істориками, а також і лінгвістами. Зображення будь-якої 

держави у пресі передбачає використання певних мовних засобів, які у 

майбутньому впливають на імідж країни загалом. Вплив на свідомість 

читачів часто здійснюється через мовні засоби. Це і є значна частина 

конструювання іміджу. Культурна специфіка певних соціумів має пряме 

відношення до вибору лексичних одиниць і конструкцій, які були б зрозумілі 

англомовним народам. Саме таким чином можна помітити соціолінгвістичну 

сферу формування іміджу будь-чого, зокрема і держави.  

     У лексиконі мови відображається матеріальна та духовна культура 

суспільства. Сюди входять історичні, культурні, політичні події, які 

відбуваються у країні. У зв’язку з політичними подіями у лексиконі жителів 

англомовних країн деякі лексичні одиниці набули іншого забарвлення, 

з’явилися нові  конструкції, які позначають щось, що часто зрозуміле лише 

для них. Для прикладу, „Salisbury poisoning” уже давно є невід’ємною 

частиною іміджу Росії не тільки в Великій Британії, а у більшості країнах, у 

яких є доступ до англомовної преси. Лише декілька років тому це було  

просто місто у  Сполученому Королівстві, а зараз ця конструкція асоціюється 

з Росією через події, які трапились у цьому населеному пункті і через те, як 

саме вони вплинули на сучасне британське суспільство за останній рік. 

     У межах сучасних досліджень ця тема недостатньо розкрита, тому є 

необхідність у її вивченні.  

      Актуальність дослідження полягає в необхідності вивчення 

соціолінгвістичної специфіки в конструюванні іміджу Росії, у зв’язку з 

роллю, яку відіграє у цьому процесі мова і дискурс, а також з поточними 

подіями у світі. 

https://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/salisbury-poisoning-suspect-is-russian-colonel-reports
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/salisbury-poisoning-suspect-is-russian-colonel-reports
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/salisbury-poisoning-suspect-is-russian-colonel-reports
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/salisbury-poisoning-suspect-is-russian-colonel-reports
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/salisbury-poisoning-suspect-is-russian-colonel-reports
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/salisbury-poisoning-suspect-is-russian-colonel-reports
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/salisbury-poisoning-suspect-is-russian-colonel-reports
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/salisbury-poisoning-suspect-is-russian-colonel-reports
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    Об’єктом дослідження є англомовна преса, зокрема статті в газетах The 

Guardian, The Telegraph, The (Sunday) Times, The Washington Post, The 

American Interest, The Daily Beast та інші.  

    Предметом дослідження є наявні в статтях соціолінгвістичні засоби 

конструювання іміджу держави у ЗМІ.  

    Мета дослідження полягає у визначенні ознак соціолінгвістичної 

специфіки конструювання іміджу Росії. 

     Відповідно до мети було окреслено  наступні завдання: 

- визначити лінгвістичні засоби, за допомогою яких відбувається 

конструювання іміджу; 

-  дослідити місце соціолінгвістики у формуванні іміджу держави; 

-  визначити соціолінгвістичну специфіку створення іміджу Росії у пресі. 

       Матеріалом для дослідження слугували тексти статей, дібрані методом 

суцільної вибірки з  британських та американських медіа-видань. Кількість 

проаналізованих статей : 18. Дати публікації : з 26 листопада по 21 грудня. 

Загальна кількість слів у проаналізованих статтях - 23,537.  

      Практична цінність дослідження  полягає у можливості  використання  

результатів дослідження під час викладання теоретичних курсів з практики 

англійської мови, стилістики, лексикології, а також з теорії комунікації, 

політичної лінгвістики та соціолінгвістики. 

    Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків 

та списку літератури. Загальний обсяг роботи – 35 сторінки. Загальна 

кількість використаних джерел теоретичного матеріалу складає 28 одиниць.  

У першому розділі розглянуті загальні теоретичні положення про 

формування іміджу та вплив соціолінгвістики на даний процес. Другий 

розділ присвячений детальному розгляду статей з іноземних видань і 

притаманних їм досліджуваних ознак. 
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РОЗДІЛ 1. ЛІНГВАЛЬНА СПЕЦИФІКА СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ 

КРАЇНИ У ЗМІ 

 

1.1. Формування іміджу за допомогою лінгвістичних засобів 

 

     Питання іміджу є актуальним для науковців різних галузей. Політологи, 

соціологи, культурологи та психологи досліджують різноманітні аспекти 

іміджу. Лінгвісти, в свою чергу,  приділяють  цьому питанню менше уваги, 

проводячи лише деякі дослідження. Такі науковці, як Г.А Кокоза[12] та  О.С 

Кубрякова[13] у своїх мовознавчих студіях досліджують питання 

формування та руйнування іміджу, а також його окремі характеристики[15]. 

         Поняття “імідж”  походить від англійського слова “image” і в перекладі 

означає “образ”, також можливе походження зв’язане з латинським словом 

“imago”.  Цей термін з‘явився і 60-80 роках ХХ століття в дослідженнях 

вчених зарубіжних шкіл соціальної та загальної психології [1, c. 14]. 

      У своїй статті, Макаровець Ю.В. називає імідж соціально обумовленим 

феноменом, що виникає на зрізі багатьох наук, в тому числі і лінгвістики. Це 

спосіб самопрезентації і  також можливість впливу на масову свідомість[15].  

     Імідж – це соціально обумовлений феномен (А.В. Олянич), існує лише в 

суспільстві. Суб‘єктом є людина соціальна (людина у зв‘язку з суспільством). 

Імідж повністю залежить від особливості певного оточення людини, його 

цінностей і традицій, тощо [20, c.125]. Побудова іміджу має відбуватися за 

певною технологією та законами, так як цей процес спеціально проектується. 

Для створення єдиного визначення іміджу, потрібно враховувати: 

 - суб‘єкт орієнтується на груповий та особистий успіх у встановленій меті; 

 - специфіка групових детермінанті іміджу; 

-  використання суб‘єктом погляду, жестів, пози, інтонації, мови стилю одягу 

для досягнення мети ; 

 - суб’єктивна орієнтація іміджу на поточне суспільство[1, с.24]. 
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      У різних науках визначення терміну «імідж» дають різне. Через те, що 

лінгвістика пов’язана з іншими науками, ці визначення також можуть 

допомогти у дослідженні. 

     У політології «імідж», як термін, означає образ людини, предмета чи 

явища, що створюється цілеспрямовано і є орієнтований на масовий вплив з 

метою популяризації чогось за допомогою психологічно-емоційних 

технік[22]. Науковці в галузі філософії для визначення власного бачення 

іміджу називають його цілісним,  визначеним якісно образом певного 

об’єкта, що відтворюється у свідомості індивіда або групи індивідів[7].  

Тобто мета іміджу – вплинути на суспільство, використовуючи  знання про 

цінності та традиції оточення. Кінцевим результатом є досягнення мети 

суб’єктом. 

    Важливо згадати, що В.М. Маркін зазначив, що одною з головних задач 

іміджу є можливість передавати інформацію про себе, свою діяльність, 

плани, погляди та ідеали. О.Б. Перелигіна розглядає імідж, як повідомлення, 

адресоване аудиторії, що клієнт володіє певними властивостями. Для 

розуміння повідомлення, повідомлення повинно бути написаним зрозумілою 

мовою, знайомими знаками, які можливо розшифрувати[1 c.17]. 

    Для того, щоб пояснити цей феномен в лінгвістиці,  ми звернулись до 

словника лінгвістичних термінів Т.В Матвєєвої, де  імідж описується як 

образ людини, організації, предмета, що створюється усвідомлено задля 

досягнення впливу та соціальної мети і будується на психологічному впливі 

на людей. Лінгвістично, імідж певної особистості формується на її мовленні, 

використанні нею мовних засобів, прийомів. Мовленнєва поведінка людини 

має відповідати задуманому образу[16, c.124]. 

      Вербальна і невербальна  складові ( словесні та візуальні образи) є 

основними складовими іміджу. До вербальної відноситься мовлення, як таке, 

і висловлення особи, до невербальної – зовнішність, стиль, жести, тощо. 

Лінгвістика досліджує вербальну складову формування іміджу[15]. 
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    O.C. Кубрякова у своєму дослідженні висловила ідеї, які стосуються 

знакового характеру іміджу. Вона проаналізувала концептуальну структуру 

слова «імідж», що дозволило їй дійти до власного тлумачення даного 

поняття, розбираючи його з лінгвістичної точки зору,  а саме «Умисно 

створений  образ об’єкта, що відповідає стереотипним баченням про те, яким 

він повинен бути». Глядач уже повинен мати певне поняття про створений 

образ[13]. 

     Часто, слову «імідж» приписують негативне значення. Причина цьому є 

часто значна різниця між тим , ким об’єкт є  і те, ким він хоче здаватися, яку 

роль він грає[13].  Поняття іміджу класично пов’язують  з такими 

концептами як «репутація», «образ», «вид», «уявлення», «обрис», хоча також 

концепти «гра», «обман», «маска», «лицемірство», «роль» мають  тут своє 

місце[14]. 

     Задля ефективного формування іміджу, ми розглянемо саму модель 

конструювання, грунтом для якої є Я-концепція суб’єкта, так званий 

прообраз іміджу. Це початковий етап[10, с. 25]. Саме на цьому етапі важливо 

обдумати «реальне Я», порівняти з «ідеальним Я», вияснити ставлення інших 

до себе. Це стане ідеальною базою для майбутнього іміджу. Імідж тут постає 

як компроміс між деталями «Я-концепції», а саме «Реального я» та 

«Ідеального Я»[10 c.27]. Для вираження ідеального образу себе призначений 

наступний етап, на якому відбувається вибір іміджеформувальних символів. 

Тут визначаються концепти для вербалізації, а також небажані концепти, які 

будуть уникнені в майбутньому. Уже сконструйована модель переводиться в 

реальний контекст, що охарактеризована використанням мовленнєвих тактик 

та різноманітних стратегій комунікації[20, c.110]. На фіналі створення 

іміджу, суб’єкт задіяний у коригуванні власного іміджу за допомогою 

вирішення протиріч.  

    Лінгвістичний аспект формування іміджу реалізується на етапі  

іміджеформувальних символів і на етапі переведення  моделі у реальний 
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контекст у зв’язку з використанням комунікаційних стратегій, що є 

завданням лінгвістики, зокрема комунікативної. 

     Г.А. Кокоза розглядає різноманітні комунікативні стратегії створення та 

руйнування позитивного іміджу за допомогою мовних одиниць для 

позначення одягу[12]. Стратегія руйнації позитивного іміджу людини 

передбачає за собою навмисні мовленнєві дії задля завдання шкоди іміджу 

певного об’єкта. В цій стратегії присутнє руйнування сподівань глядачів 

задля негативного сприйманнями ними об’єкта[12]. На меті є умисна 

вербальна агресія щодо цього ж об’єкта. 

   Стратегія створення позитивного іміджу, в свою чергу, передбачає 

використання візуального каналу для передачі основної інформації про 

об’єкт.  

   Дослідницею  в її  статті були запропоновані  «тактика створення образу 

“ікони стилю”» і  «тактика створення  образу “людина з народу”» для 

формування позитивного іміджу, і  «тактика тривіалізації здобутків» для його 

руйнування. 

    Важливою гілкою лінгвістичної сторони формування іміджу є когнітивно-

дискурсивні підходи вивчення феномена іміджу[27]. Шугаєв А.В., на 

прикладі міжнародної організації ООН, вказує, що іміджевий  дискурс - це 

результат мисленнєво-мовленнєвої діяльності, що регулює ставлення 

отримувачів інформації до даної організації. Запорукою успіху передачі такої 

інформації є здатність передавача об’єднати цінності та пріоритети обох 

сторін[27]. 

   Іміджевий і медіа-дискурс пов’язані  спільною задачею забезпечення 

взаємодії та порозуміння між адресантами і адресатами задля обміну 

інформацією. Іміджевий дискурс – це тексти, що передаються через різні 

канали зв’язку з аудиторією, на меті яких є формування іміджу[27]. 

 Незалежно від роду діяльності, протягом донесення інформації до 

аудиторії на меті суб’єкта є формування чіткого іміджу. Саме це сприяє 



9 
 

ефективному спілкуванню та масовому впливу на аудиторію, а також  

досягненню кінцевої мети[28]. 

  Таким чином ми визначили роль лінгвістики у конструюванні іміджу в 

загальному розумінні цього терміну. 

 

1.2. Соціолінгвістичні аспекти  створення іміджу  

 

   Соціолінгвістика – мовознавча наука, що вивчає взаємодію мови та 

суспільства.  Мова є продуктом суспільства. В свою чергу мова також має 

здатність впливати на формування суспільства[17, c.7]. 

     Загальна лінгвістика, аналізуючи мовний знак, концентрується на його 

зовнішній оболонці і внутрішньому змісті, його взаємодію з іншими знаками. 

Соціолінгвістика вивчає як саме цей мовний знак використовується людьми  

в залежності від їх віку, освіти, статі, приналежності до певної культури, 

соціального оточення, тощо[14, c.2 ]. 

     Термін «соціолінгвістика» з’явився в 1952 році, коли його ввів 

американський соціолог Г. Каррі, хоча дослідження цієї сфери лінгвістики 

проводилися значно раніше, просто не відокремлювали від «чистої» 

лінгвістики[16, с.7]. 

    Лексикон мови зберігає та відображає духовну  та матеріальну культуру 

певного суспільства. Саме в мові помічається розбіжності культур і по мові 

можна дослідити різницю між  різними суспільствами значно глибше 

[16, c.136]. 

     Для науковців М. Бахтіна та Є. Головко соціолінгвістика є сферою 

взаємопроникнення лінгвістики та соціології, де події, процеси, що 

відбуваються в соціумі впливають на мову і мова також впливає на соціальні 

процеси в свою чергу[5, c.16].  Вони підтримують визначення , яке дав 

соціолінгвістиці англійський лінгвіст Р. Хадсон. Він розмежовує поняття 

соціолінгвістики та соціології мови. Соціолінгвістика – це  вивчення мови в 

суспільстві, соціологія мови – це вивчення суспільства у мові.  
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       Соціолінгвістика була задіяна у формуванні «універсальних» правил 

спілкування, де слово  правило не для встановлення регламенту мовленнєвих 

актів, а для опису. С. Ервін-Тріпп пропонує до уваги три види правил : 

 - Правила вибору лінгвістичних засобів: 1. загальні для всіх верств 

населення, 2. спеціальні для  кожної верстви 

 - Правила слідування. Всі мовленнєві дії мають бути послідовні. У межах 

цього правила є  певні  формули, які використовуються при привітанні, 

прощанні,  чи будь-яких типових ситуаціях, тощо 

 - Правила сумісного трапляння  - поєднання лексичних, інтонаційних,  

синтаксичних одиниць. 

     Ці правила доволі абстрактні і пристосовані лише до спрощених 

комунікативних ситуацій. Обов’язковість їх також піддається сумніву. Але 

заперечувати їх дієвість також неможливо[14]. 

      Відповідно, коли адресант хоче передати інформацію, йому необхідно 

володіти знаннями про соціум та цільову аудиторію, до якої він звертається 

для того, щоб підібрати ефективні мовні засоби у кодуванні повідомлення. 

     У зв’язку  з розвитком мовознавчих студій, актуальності набуває значення  

соціолінгвістичної парадигми, де соціальна складова починає грати  важливу 

роль в лексико-граматичній сфері певних лексичних одиниць. Після цього 

процесу, дані одиниці набувають нового значення і стають дискурсивними 

маркерами, що вказують на соціальні стосунки  між співрозмовниками[9]. 

Соціолінгвістичні маркери вказують на те, до якої соціальної групи, гендеру 

відноситься спікер, якого він віку, а також, на освіту та культурний розвиток. 

Саме маркери визначають стан соціальної ситуації і хто у ній домінує. Для 

прикладу, вживання слова «like» для пом’якшення просьби замість слова 

«please» є типовим для групи людей до 30 років, коли група від 30 вважає, що 

це засмічує мову та не викликає довіри. 

     Для створення образу або відображення ідентичності в інтернет-блозі, 

Шкамарда О.А. вказала такі соціолінгвістичні маркери  як маркування віку 

(коли людина чітко наголошує на кількості років прожитих, а отже – 
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здобутого досвіду), маркування гендеру, а також маркування зовнішнього 

вигляду[26]. Мовець себе відносить до певної соціальної групи, щоб 

налагодити контакт з людьми, що також знаходяться у цій групі та розуміють  

повідомлення, яке було відправлене на декодування. 

     При інтернаціональному спілкуванні соціолінгвістичні маркери 

дозволяють побудувати якісний діалог. Вивчаючи особливості цієї 

парадигми, мовці готуються до міжкультурного спілкування і можуть 

врахувати  це у майбутньому для досягнення кінцевої мети. Дискурсивні 

маркери керують тим, як дискурс розгортається і як його сприймає цільова 

аудиторія. Якщо раніше для прикладу брали спрощене суспільство, то 

сучасна соціолінгвістика орієнтується на багатогранність соціальної 

структури [9]. 

     Соціолінгвістична компетентність мовця включає в себе уміння 

розпізнавати дані маркери, вживати їх для кодування повідомлення таким 

чином, щоб адресат його розкодував правильно [19]. 

     Як ми уже згадували, імідж – це феномен, в першу чергу соціальний, на 

меті якого вплив на свідомість оточуючих. Соціолінгвістика - це наука про 

мову та суспільство. Вербальна складова в формуванні іміджу є надзвичайно 

важлива. Без неї імідж, як такий, не буде можливим. Для побудови тактики 

спілкування і для того, щоб підібрати вдалі мовні засоби, які будуть зрозумілі 

цільовій аудиторії, важливо вивчити мовленнєві звички адресатів і 

особливості їх мовлення, на що якраз і вказують  соціолінгвістичні маркери. 

Використовуючи ці маркери у своєму мовленні, спікер матиме змогу донести 

вигідну йому інформацію до аудиторію, завоювати  симпатію та довіру.  

 

 

 

 

 

1.3. Політика створення іміджу держави 
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     Щоб зарекомендувати себе вдало на міжнародній арені, державні діячі 

активно працюють над формуванням іміджу для своєї держави. Основними 

суб’єктами конструювання іміджу країни є інституції, які є провладними : 

президент, парламент, уряд, органи самоврядування, тощо. Імідж держави 

складається внаслідок прямого або опосередкованого контакту з ними (ЗМІ) 

про те, як саме вони виконують свої обов’язки на позиції очільника  тієї чи 

іншої структури [8]. 

    Прудников пропонує три компоненти, за допомогою яких структура влади 

формує імідж держави на міжнародній арені : 

 - Надана інституціями  офіційна інформація; 

 - Загальна інформація про країну, лідерів, інституції та еліту держави ; 

-  Практична інформація про державу та діяльність її чиновників [8]. 

     Для виокремлення факторів, що впливають на формування іміджу країни, 

ми звернулися до дослідницької роботи Галумова Е.А. про міжнародний  

імідж Росії. Він назвав таких три групи:  

- «Умовно-статичні» фактори - це національний спадок, культурний 

розвиток, сировинний потенціал, незмінне географічне положення, історичні 

події, що сформували державу такою, яка вона є, базова система влади. 

 - «Умовно-динамічні» соціологічні фактори - цінності та моральний аспект 

суспільства, діяльність об’єднань  та настрої громадян. 

 - «Умовно-динамічні» інституційні  -  це розвиток економіки, забезпечення 

бюджету, дотримання міжнародних законів, стандартів [6]. 

      Імідж держави виконує певні завдання. Перше завдання – це формування 

позитивного іміджу на міжнародній арені для держави та її структур, друге - 

це реклама державних служб та сервісів, третє – відкритість держави перед 

громадянами, підвищення довіри до інституцій, четверте завдання полягає у 

наданні достатньої громадянської освіти для жителів, щоб вони могли 

здійснити контроль над державою.  
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П’яте завдання – це патріотичне виховання громадян для створення 

соціально дружньої атмосфери внутрішньо в країні [8]. 

      Популярна думка, що імідж держави закордоном формується за 

допомогою офіційної та неофіційної інформації, що проходить через різні 

канали комунікації. Саме за допомогою ЗМІ створюються різного роду 

маніпуляції, позитивний імідж держави може як формуватися, так і 

руйнуватися у зв’язку з різноманітністю думки та способом її подачі. 

Інформаційна складова тут є найважливішою. Імідж держави залежить в 

основному від інформаційної діяльності її інституцій [21]. 

     В інформаційній діяльності держава має два адресати – світова спільнота 

та внутрішньо: громадяни даної країни [11]. Таким чином держава може 

знайти підтримку у своїх громадян та створити картину стабільності для 

майбутніх зовнішньополітичних союзів. Обов’язкова присутність роботи з 

обома адресатами.  

     Імідж, як продукт комунікації пов'язаний з вимогами аудиторії, у яких уже 

складені певні ідеали та вимоги до суб’єкта. Вони базуються на 

соціокультурних баченнях, ідеалах, традиціях, особливостях проживання та 

побуту народу. Держава може бути успішною в конструюванні власного 

образу тільки якщо чітко орієнтуватиметься на соціальну групи та коло 

людей, які зацікавлені.  

     Політичний імідж держави – це складний феномен, що оцінюється будь-

якими соціальними групами населення, саме тому є важливою індивідуальна 

робота зі всіма групами, адже інформаційний масовий вплив є життєво 

необхідним для виживання країни. 
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Висновки до Розділу 1 

 

     1. Імідж – це соціально обумовлений феномен (А.В. Олянич), існує лише в 

суспільстві. Суб‘єктом є людина соціальна (людина у зв‘язку з суспільством). 

Лінгвістично, імідж певної особистості формується на її мовленні, 

використанні нею мовних засобів, прийомів. Мовленнєва поведінка людини 

має відповідати задуманому образу. Лінгвістичний аспект формування 

іміджу реалізується на етапі  іміджеформувальних символів і на етапі 

переведення  моделі у реальний контекст у зв’язку з використанням 

комунікаційних стратегій, що є завданням лінгвістики, зокрема 

комунікативної. Важливим аспектом є іміджевий дискурс. Шугаєв А.В., на 

прикладі міжнародної організації ООН, вказує, що іміджевий дискурс - це 

результат мисленнєво-мовленнєвої діяльності, що регулює ставлення 

отримувачів інформації до даної організації. Незалежно від роду діяльності, 

протягом донесення інформації до аудиторії на меті суб’єкта є формування 

чіткого іміджу. 

     2. У зв’язку з розвитком мовознавчих студій, актуальності набуває 

значення  соціолінгвістичної парадигми, де соціальна складова починає 

важливу роль в лексико-граматичній сфері певних лексичних одиниць. 

Соціолінгвістичні маркери вказують на те, до якої соціальної групи, гендеру 

відноситься спікер, якого він віку, а також, на освіту та культурний розвиток. 

Мовець себе відносить до певної соціальної групи, щоб налагодити контакт з 

людьми, що також знаходяться у цій групі та розуміють  повідомлення, яке 

було відправлене на декодування. Вивчаючи особливості цієї парадигми, 

мовці готуються до міжкультурного спілкування і можуть врахувати це у 

майбутньому для досягнення кінцевої мети. Дискурсивні маркери керують 

тим, як дискурс розгортається і як його сприймає цільова аудиторія. 

Соціолінгвістика - це наука про мову та суспільство. Вербальна складова в 

формуванні іміджу є надзвичайно важлива. Без неї імідж, як такий, не буде 

можливим. Для побудови тактики спілкування і для того, щоб підібрати вдалі 
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мовні засоби, які будуть зрозумілі цільовій аудиторії, важливо вивчити 

мовленнєві звички  адресатів і особливості їх мовлення, на що якраз і 

вказують  соціолінгвістичні маркери. 

    3.В інформаційній діяльності держава має два адресати – світова спільнота 

та внутрішньо : громадяни  даної країни. Обов’язкова присутність роботи з 

обома адресатами  Імідж, як продукт комунікації пов'язаний з вимогами 

аудиторії, у яких уже складені певні ідеали та вимоги до суб’єкта. Вони 

базуються на соціокультурних баченнях, ідеалах, традиціях, особливостях 

проживання та побуту народу.  Політичний імідж держави – це складний 

феномен, індивідуальна робота зі всіма групами населення, адже 

інформаційний масовий вплив є життєво необхідним для виживання країни. 
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РОЗДІЛ 2. 

ІМІДЖ РОСІЇ В АНГЛОМОВНІЙ АНАЛІТИЧНІЙ ПРЕСІ 

 

2.1. Лінгвістичні особливості конструювання іміджу Росії 

 

       У зв’язку з ситуацією у світі та підривною діяльністю Росії у таких 

країнах як Сирія, Грузія, Україна, США, Британія, преса багатьох країн 

уважно спостерігає за зовнішньою та внутрішньою політикою російських 

інституцій. Щодня лише у “The New York Times” з’являється від трьох до 

шести публікацій, які включають в собі згадки про Росію. Ми проаналізували  

статті в таких виданнях, як “The Guardian”(Британія), “The Washington 

Post”(США), “The Telegraph”(Британія), “Independent”(Британія), “The 

Times”(Британія), “Politico”(Європейський відділ американського видання), 

“The Daily Beast” (США), “Foreign Policy”(США), “The American Interest” 

(США).   

     Кожна стаття в газеті , особливо всесвітньо популярній – це спосіб 

масового впливу на свою аудиторію. Люди, читаючи  будь-які новини, 

очікують, що це правда. І особливе мистецтво слова цю правду правильно 

подати. Від того, де виставлять акцент журналісти, залежить сприймання 

інформації загалом. З часом, в засобах масової інформації з’явилась 

тенденція цілеспрямованої маніпуляції для впливу на думку читача.  У ЗМІ 

реалізована не тільки інформативна функція мовних актів,  через заголовок 

здійснюється іллокутивний ефект[24]. 

      Є два різновиди мовних актів у заголовках: 

- «Імперативи» (де виражається наказ, побажання, порада); 

- «Епістемічна» группа (ствердження, вираження думки, або ж автор 

припускає щось ) [24]. 

     Ще один спосіб впливу на читача через текст публікації в газеті – це 

використання стилістичних фігур, а саме: метафор, порівнянь, алегорій, 

жартів. Через те, що читачі - це люди (зазвичай) середнього класу, 
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журналісти орієнтуються на них і підбирають зрозумілі для них лексичні 

одиниці [24]. 

         Отож, ми можемо дійти  висновку, що засоби масової інформації мають 

вплив на людську свідомість, а ще стають незамінним інструментом у 

формуванні іміджу людини, предмету, явища. В даному контексті ми 

говоримо про конструювання іміджу Росії англомовними виданнями.  

 Для початку, розглянемо заголовки, які надають нам автори 19 статей, що 

були відібрані нами для  лінгвістичного аналізу. 

     У першій статті журналу Independent за  21 грудня 2018 року заголовок 

звучить як “Step up Vladimir Putin, president of Belarus?”. Назва передає мету і 

створює бачення очільника Росії, як агресора, що зазіхає на сусідню країну. 

Заголовок відноситься до епістемічної групи, так як виражає  припущення.  

Він натякає  читачу в якій стороні йому потрібно думати. Як ми згадували 

вище,  еліта держави, очільники та державні інституції є базовою складовою 

формування іміджу держави, тому згадування  Путіна в  такому припущенні 

формує образ агресора. 

       Схожа ситуація в іншій  статті тієї ж газети за 22 грудня 2018 року, 

заголовок “Brexit: Vladimir Putin warns against second referendum and throws 

weight behind May”. Тут знову звучить  ім’я президента Росії, який є 

офіційним лицем держави. Заголовок має місце в епістемічній групі і 

виражає ствердження. Фраза “throws weight behind May” у британській газеті, 

що означає «виражає повну підтримку прем’єр-міністру Терезі Мей» несе за 

собою у першу чергу негативний образ для британців, так як  настрої 

британців щодо прем’єр-міністра Британії не є позитивні через ті зміни, що 

на даний момент відбувається у цьому суспільстві. 

       Наступна стаття була опублікована 17 грудня 2018 року у Washington 

Post під заголовком “Why Vladimir Putin is a terrible strategist”. Заголовок у 

цій американській (а не британській) газеті виражає ствердження, він доволі 

агресивний, через використання емоційно забарвленого слова “terrible”, що 

означає «жахливий».  Зображення президента Росії у негативному ключі  
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формує негативний імідж держави Росія. Тобто «практична інформація» [23], 

яка надається про  голову  певної інституції, тут негативна. Отже і читач 

налаштовується на прочитання  іміджевого тексту, який формує негативне 

бачення не лише президента, а й усієї держави.  

      Такі ж тактики у своїх заголовках  застосовують автори статей у Politico – 

“Putin is in control”(28.11) та Foreign Policy – “Goodbye Grotius, Hello 

Putin”(29.11). У першому випадку журналіст зображає через Путіна Росію, 

яка повністю контролює ситуацію. Вираз “to be in control” передбачає те, що 

особа буде приймати всі важливі рішення, а тобто – мати владу. Образ, який 

надається Росії через офіційного представника – це сильна країна. Читач, в 

силу свого досвіду, вже готовий до прочитання інформації, яка нестиме за 

собою  новини про нову небезпеку, спричинену Росією через її вплив та 

право рішення. В другому випадку використовується порівняння (як 

протилежності) відомого юриста, основоположника міжнародного права 

Гроція і Путіна. Цей ефект створюється за допомогою прощання(Goodbye) та 

привітання (Hello) За своїм досвідом, читач сформує думку, що Гроцій та 

Путін не можуть існувати разом. Тому, якщо Гроцій створює міжнародне 

право, то Путін його руйнує. Це дає інституції президента  хитку позицію, а 

отже сумнівний образ  і таким чином автор створює негативний імідж Росії 

через порівняння Путіна та Гроцій у одному  заголовку, як у контексті подій. 

     Ще одна згадка в заголовку про голову держави є у статті Washington Post 

“What Putin knew on Election Day 2016”(13.12) по цій ж системі, голова 

президентської інституції представляє країну загалом і його дії формують 

імідж для  цілої  Російської Федерації. Інформація в статтях не офіційна, а 

практична. 

     Але не лише  президент формує бачення країни за кордоном. Аналізуючи 

статті в The Daily Beast, варто виділити публікацію з заголовком “Putin’s 

Mouthpiece Is Center Stage in the Mueller Investigation” центром заголовку є  

не Путін, але тим не менш, згадують все одно президента. Путін став 
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невід‘ємною частиною іміджу Росії, його ім’я вживається так часто, як і 

назва самої країни загалом. 

     Дотримання міжнародного права також відноситься до складової  

формування іміджу держави[8]. Підривна діяльність РФ є базовою темою для 

публікацій в англомовній пресі. Washington Post публікує такі статті, як “New 

report on Russian disinformation, prepared for the Senate, shows the operation’s 

scale and sweep” (17.12), “Agents of doubt” (10.12), “Trump administration gives 

Russia an ultimatum on Cold War-era arms treaty”(4.12). Таке слово, як 

„disinformation“ створює враження про ненадійність країни, про яку буде 

згадка в статті. “Agents of doubt” в другій статті схоже на насмішку над 

розвідкою РФ, а тобто створює образ несерйозної країни в очах аудиторії. 

Слово “ultimatum” дає зрозуміти про домінацію США в лиці їх очільника 

Трампа над Росією, знову ж таки, створюючи образ слабшої країни.  

Журналіст The American Interest у статті “How To “Normalize Relations With 

Russia”(26.11) в підзаголовку уточнює “No, it doesn’t mean  playing nice”. Це 

абсолютно дві різні американські газети, але формують вони імідж для Росії 

одинаково,  сумніваючись в  силі країни і наголошуючи на домінації власної 

країни, і це створює імідж РФ як ненадійної держави. 

     У Європі спостерігається інший настрій, якщо порівнювати вибір слів для 

заголовку. The Guardian 12 грудня опублікувала статтю під назвою “The EU’s 

response to Russia must be bold and unanimous”,  а перед тим в газеті “The 

Times” британці публікують статтю з заголовком-наказом “Europe must  get 

ready to take on Russia” (5.12). Ці заголовки належать до групи «імперативи» і 

налаштовують цільову аудиторію на сприймання інформації з чіткими 

тезами.  Слово “bold” передбачає протистояння  небезпеці, а слово 

“unanimous” говорить про об’єднання в спільній меті. “To get ready” означає 

готуватися, а тобто збирати сили, щоб змагатися у силі(“take on”) з Росією. 

Для Британії, Росія зображується як небезпечний супротивник, який рівний 

по силі, а іноді може бути і сильнішим. Це надає Росії образ сильної країни, 

на відміну від того, який імідж створює для РФ  Америка. 
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    “Why Britain could fight its future battles with Russia in space”(12.12) в  The 

Telegraph  має на меті змусити  британців задуматися про пряму небезпеку зі 

сторони Росії, так як слово “fight” вживається в контексті з Британією та РФ. 

Відповідно, що свідчить про майбутні воєнні дії.  Ситуація така ж , як  у 

попередніх публікаціях в інших виданнях. В виданнях Британії, як і в 

Америці, єдина тактика будування  іміджу Росії.  

      В тому ж The Telegraph   публікація “Ukraine vs Russia: Inside the biggest 

schism in Orthodox Christianity in 350 years”(9.12) дещо відрізняється від 

інших своїм заголовком. Тут згадується протистояння України та Росії, але 

зображення Росії  в домінантній позиції не відбувається. 

     Вище згадана The Times опублікувала 8 грудня статтю “Russian accounts 

fuel French outrage online” де “fuel” використовується метафорично ( 

«заправляти паливом»), вказуючи на підривну діяльність Росії. Саме так 

журналісти  формують образ небезпечної країни,  що займається 

безпорядками в інших країнах. 

    Проаналізувавши назви публікацій, ми дійшли до висновку, що вибір 

метафор і  порівнянь для створення заголовку та іллокутивного ефекту через 

мовний акт в заголовку залежить від загальноприйнятого іміджу РФ для 

певної країни. Якщо в США  Росія зображується як слабша держава, для  

Британії та Європи загалом Російська Федерація несе за собою небезпеку, за 

силою ця держава є такою ж, або ж сильнішою. 

     Повертаючись до лексичних одиниць, які використовуються для 

зображення Росії у власне текстах публікацій, ми виділили такі: 

To undermine – дане дієслово дослівно означає «підривати». Воно було 

вжите в двох статтях  Washington Post : “Why Vladimir Putin is a terrible 

strategist” та “What Putin knew on Election Day 2016”, в публікації „Goodbye 

Grotius, Hello Putin” Foreign Policy,  і вже тісно стало пов’язане  з Росією. В 

даних текстах воно вжите в негативному ключі для опису діяльності 

держави, яка не була оцінена позитивно міжнародною спільнотою. Це чітко 

прослідковується в проаналізованому тексті, а саме -  у даних цитатах: 
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“Nearly every single short-term Putin achievement has undermined a long-term 

Putin objective.” [29] 

“At the same time, of course, Russian intelligence agencies were probably involved 

in two other efforts to undermine the election”[33] 

Disinformation – іменник був вжитий в статтях “New report on Russian 

disinformation, prepared for the Senate, shows the operation’s scale and 

sweep”[30]. Washington Post, “How To “Normalize” Relations With Russia” The 

American Interest[44] та “Russian accounts fuel French outrage online” The 

Times[39]. Дане слово в англомовній пресі асоціюється з Росією у зв’язку з її 

участю в виборах США, в Брексіт референдумі, а тепер і в французьких 

протестах. Таким чином, викриваючи підривну діяльність держави, 

журналісти формують образ небезпечної та ненадійної країни через 

неофіційну діяльність офіційних інституцій. 

Provocative – прикметник, що часто зустрічається в статтях про Росію, 

зокрема в таких, як “Putin refuses to release Ukrainian sailors and ships” The 

Guardian[35], “How To “Normalize” Relations With Russia” The American 

Interest[44] та „Goodbye Grotius, Hello Putin” Foreign Policy [43]. Даний 

прикметник, відповідно, конструює бачення  країни, що порушує міжнародні 

норми.поведінки. 

Aggressive, agression – слова, що використовуються для опису дій Росії у майже 

всіх статтях, які були проаналізовані, особливо на даних словах був 

сконцентрований автор статті “How To “Normalize” Relations With Russia” The 

American Interest [44] 

Propaganda – зустрічається в “New report on Russian disinformation, prepared 

for the Senate, shows the operation’s scale and sweep”[30] та “Agents of doubt” 

[32] Washington Post  і ще згадується  а багатьох статтях, це слово є 

незмінною  складовою іміджу Росії в англомовній пресі. 

      Окрім того, журналістами використовуються такі слова, як conflict, 

confrontation, hybrid, invasion, annexing, threat. Всі вище згадані слова 

використовуються  в  текстах для будування іміджу Росії, як країни-агресора, 
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що веде підривну діяльність і несе загрозу для міжнародного суспільства. 

Дані слова зазвичай супроводжуються епітетами і отримують яскраве 

емоційне забарвлення для того, щоб викликати почуття в читачів.  

 

2.2. Соціолінгвістична специфіка зображення Росії в англомовній пресі 

 

      При кодуванні інформації, дуже важливо враховувати всі 

екстралінгвістичні  умови, які існують, щоб повідомлення було 

розшифроване правильно. Важливо розуміти, хто є цільовою аудиторією, як 

до неї звертатися і  які мовні засоби при цьому варто використовувати. Для 

цього існує соціолінгвістика, на меті якої є дослідження мови в суспільстві; 

змін, які зазнала мова в соціумі; і те, як люди різного соціального статусу, 

гендеру, віку її використовують. 

     Зміст має бути зрозумілим аудиторії, бути частиною їхнього життя. Тобто, 

чим актуальнішим він є для читачів, чим більше пов’язаний з їхніми 

інтересами, тим більше можливостей для впливу на свідомість він матиме. 

Актуальності набуває локалізація події, тобто  проведення паралелі з 

читачами. Це спосіб показати їм яким чином потрібна ситуація стосується 

безпосередньо цільової аудиторії [24]. 

     Певні соціолінгвістичні маркери можуть вказувати на те, до якої аудиторії 

апелює автор статті. Ці маркери вказують на соціальну групу, на вікову 

категорію, географічне положення (різноманітність варіантів англійської 

мови в  світі дозволяє нам визначити до аудиторії якої країни було звернення 

автора), також на стать або професію.  

     Перше, на що ми звернули увагу, аналізуючи британські та американські 

виданнях - це варіанти мови. В статтях часто можна зустріти різне написання 

схожих слів, для прикладу, в статті “Agents of doubt” Washington Post 

присутні такі варіації слів, як “agonizing”, “apologize”, “analyze”. В інших 

публікаціях присутні схожі лексичні одиниці, які відрізняються написаннях. 

Британські видання, консервативно, орієнтуються на місцевих читачів, тому  
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використовують автентичне британське написання слів. Таким чином, читачі 

піддаються більшому впливу, цей варіант мови їм ближчий, а отже 

підсвідомо вони йому довіряють. Те ж саме відбувається з американським 

варіантом англійської та американцями. 

      Окрім того, згадуючи про локалізацію подій, ми аналізуємо статті  з 

розділу «Світ». В  8 з 9 проаналізованих публікацій в американських газетах 

були згадки про США, президента США, або будь-яких інституцій цієї 

країни. Таким чином американські газети мають змогу отримати більш 

зацікавлених читачів і цільова аудиторія збільшується, що в інтересах 

авторів.  

    Щодо британської преси, з 10 публікацій в 8 фігурує Британія. В 3 

Британія або інституції Британії згадуються в заголовку, що позитивно 

впливає на проведенням паралелі між життям та інтересами читав і новинами 

в світі. 

     Ми проаналізували мову написання текстів, журналісти дотримуються 

правила С.Ервін-Тріпп [14] про вибір лексичних одиниць, вони загальні для 

всіх верств населення, за винятком певних термінів політичного, 

економічного, наукового або соціального характеру. Наприклад: “Cold war”, 

“distortion campaigns”, “military intelligence service”, “deep state” та інші. Для 

розуміння кожної статті, мають бути присутні знання по певній темі. 

     Деякі теми (“Russian accounts fuel French outrage online”  The Times) є 

актуальніші для молодшої групи читачів через те, що кількість користувачів 

інтернету і тих, хто володіє аккаунтами онлайн значно вища, аніж у старшій 

групі. В даному випадку, слова “accounts”, “online”, “Twitter”, “tweets”, 

“retweets” виступають маркерами віку. 

     Професійно маркованою є стаття “MI6 chief calls for new era of spying 

using AI and robots to combat rogue states” The Telegraph. Маркерами, які 

на це вказують, стали слова та словосполучення: “fourth generation 

espionage“, “combat rogue”, “accelerated innovation”, “quantum computing”, 
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“nanotechnology”, “artificial intelligence”. Для повного розуміння цієї статті 

необхідні певні знання про тему штучного інтелекту та роботів. 

      Маркованою за ознакою релігії є стаття “Ukraine vs Russia: Inside the 

biggest schism in Orthodox Christianity in 350 years” The Telegraph. Тут 

присутні такі соціолінгвістичні маркери : “brothers”, “patriarch”, “church”, 

“monastery complex”, “Orthodox Church”, “Moscow Patriarchate”, 

“Catholicism”, “Christianity”, “paganism”, тощо. Для того, щоб зрозуміти цю 

статтю, потрібно цікавитись новинами в сфері релігії. 

    Текст статті “Why Britain could fight its future battles with Russia in 

space” The Telegraph належить також до професійно маркованих. Такі 

слова, як: “rigorous sea trials”  “warplanes”, “F-35B”, “aircraft carrier” 

вказують нам на професійну термінологію. 

     Окрім соціолінгвістичних маркерів, в статтях відображаються настрої 

суспільства. В цьому і причина різниці зображення Росії у пресі між 

Британією та США. В  текстах, опублікованих в американських виданнях  

відчуття домінування над Росією.  

“In Asia, Russia is a weak state; in Europe, Russia is potentially a great 

power[18].” 

“The United States and allied militaries should harness it, fielding access-denial 

forces and strategies of their own to make things just as tough on Russia and 

China… Washington must push back hard“ [17]. 

В цьому випадку відчувається невпевненість Британії у своїх силах, і це 

передається  журналістами в статтях. Британія бачить Росію, як загрозу, 

рівню: 

“…Russia has gradually brought the entire area under its control, causing severe 

economic damage to the Ukrainian trading ports of Mariupol and 

Berdyansk[14].”  

“… the defence of the West against a Russian military push may come down to 

Europeans with chronically inadequate levels of military spending, poorly thought-

out strategies and no political stomach for a fight[8].” 
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       Отже, соціолінгвістичний аспект формування іміджу Росії є надзвичайно 

важливим. Саме він вирішує які саме верстви населення будуть захоплені в 

цільову аудиторію. Саме за допомогою соціолінгвістики можна дослідити 

настрій  громади, результати цього дослідження можна буде 

використовувати в подальшому впливі на суспільну думку. А це і є основою 

іміджу. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

       1. Кожна стаття в газеті , особливо всесвітньо популярній – це спосіб 

масового впливу на свою аудиторію. Люди, читаючи  будь-які новини, 

очікують, що це правда. Один з способів впливу на читача через текст 

публікації в газеті – це використання стилістичних фігур, а саме: метафор, 

порівнянь, алегорій, жартів. Путін став невід‘ємною частиною іміджу Росії, 

його ім’я вживається так часто, як і назва самої країни загалом. Дотримання 

міжнародного права також відноситься до складової  формування іміджу 

держави. Підривна діяльність РФ є базовою темою для публікацій в 

англомовній пресі. Проаналізувавши назви публікацій, ми дійшли до 

висновку, що вибір метафор і  порівнянь для створення заголовку та 

іллокутивного ефекту через мовний акт в заголовку залежить від 

загальноприйнятого іміджу РФ для певної країни. Дві різні американські 

газети формують імідж для Росії однаково,  сумніваючись в  силі країни і 

наголошуючи на домінації власної країни, і це створює імідж РФ як 

ненадійної держави. Для Британії, Росія зображується як небезпечний 

супротивник, який рівний по силі, а іноді може бути і сильнішим. Це надає 

Росії образ сильної країни, на відміну від того, який імідж створює для РФ  

Америка. Журналістами використовуються такі слова, як conflict, 

confrontation, hybrid, invasion, annexing, threat, propaganda disinformation, 

to undermine в  текстах для будування іміджу Росії, як країни-агресора, що 

веде підривну діяльність і несе загрозу для міжнародного суспільства. 
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        2.Британські видання, при написанні, консервативно, орієнтуються на 

місцевих читачів, тому  використовують автентичне британське написання 

слів. Таким чином, читачі піддаються більшому впливу, цей варіант мови їм 

ближчий, а отже підсвідомо вони йому довіряють. Те ж саме відбувається з 

американським варіантом англійської та американцями. В 8 з 9 

проаналізованих публікацій в американських газетах були згадки про США, 

президента США, або будь-яких інституцій цієї країни. з 10 публікацій в  8 

фігурує Британія. В 3  Британія або інституції Британії згадуються в 

заголовку,  що  позитивно впливає на проведенням паралелі між життям та 

інтересами читав і новинами в світі. Журналісти дотримуються правила 

С.Ервін-Тріпп про вибір лексичних одиниць, вони загальні для всіх верств 

населення, за винятком певних термінів політичного, економічного, 

наукового або соціального характеру. Окрім соціолінгвістичних маркерів, в 

статтях відображаються настрої суспільства. В цьому і причина різниці 

зображення Росії у пресі між Британією та США. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У результаті нашого аналізу ми дійшли таких висновків:  

    1. Поняття “імідж”  походить від англійського слова “image” і в перекладі 

означає “образ”, також можливе походження зв’язане з латинським словом 

“imago”. Імідж – це соціально обумовлений феномен (А.В. Олянич), існує 

лише в суспільстві. Суб‘єктом є людина соціальна (людина у зв‘язку з 

суспільством). За Т.В. Матвєєвою, імідж описується як образ людини, 

організації, предмета, що створюється усвідомлено задля досягнення впливу 

та соціальної мети і будується на психологічному впливі на людей. 

Лінгвістично, імідж певної особистості формується на її мовленні, 

використанні нею мовних засобів, прийомів. Мовленнєва поведінка людини 

має відповідати задуманому образу. Вербальна і невербальна  складові ( 

словесні та візуальні образи) є основними складовими іміджу. Лінгвістична 

сторона формування іміджу відбувається на етапі  іміджеформувальних 

символів і на етапі переведення  моделі у реальний контекст у зв’язку з 

використанням комунікаційних стратегій, що є завданням лінгвістики, 

зокрема комунікативної. Важливою гілкою лінгвістичної сторони 

формування іміджу є когнітивно-дискурсивні підходи вивчення феномена 

іміджу. Іміджевий  дискурс  - це результат мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності, що регулює ставлення отримувачів інформації до даної 

організації. Запорукою успіху передачі такої інформації є здатність 

передавача об’єднати цінності та приорітети обох сторін. Іміджевий дискурс 

– це тексти, що передаються через різні канали зв’язку з аудиторією, на меті 

яких є формування іміджу. 

     2. Мова є продуктом суспільства. В свою чергу мова також має здатність 

впливати на формування суспільства. Лексикон мови зберігає та відображає 

духовну  та матеріальну культуру певного суспільства. Для науковців 

М.Вахтіна та Є. Головко соціолінгвістика є сферою взаємопроникнення 

лінгвістики та соціології, де події, процеси, що відбуваються в соціумі 
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впливають на мову і мова також впливає на соціальні процеси в свою чергу. 

Соціолінгвістичні маркери вказують на те, до якої соціальної групи, гендеру 

відноситься спікер, якого він віку, а також, на освіту та культурний розвиток. 

Саме маркери визначають стан соціальної ситуації і хто у ній домінує. 

Мовець себе відносить до певної соціальної групи, щоб налагодити контакт з 

людьми, що також знаходяться у цій групі та розуміють  повідомлення, яке 

було відправлене на декодування. Соціолінгвістична компетентність мовця 

включає в себе уміння розпізнавати дані маркери, вживати їх для кодування 

повідомлення таким чином, щоб адресат його розкодував правильно. 

    3. Основними суб’єктами конструювання іміджу країни є інституції, які є 

провладними : президент, парламент, уряд, органи самоврядування, тощо. 

Імідж держави складається внаслідок прямого або опосередкованого 

контакту з ними (ЗМІ) про те, як саме вони виконують свої обов’язки на 

позиції очільника  тієї чи іншої структури. Як структура влади формує імідж 

держави на міжнародній арені: 

     4. Кожна стаття в газеті, особливо всесвітньо популярній – це спосіб 

масового впливу на свою аудиторію. У ЗМІ реалізована не тільки 

інформативна функція мовних актів, через заголовок здійснюється 

іллокутивний ефект. Ще один спосіб впливу  на читача через текст публікації 

в газеті – це використання метафор, порівнянь, алегорій, жартів. Зображення 

президента Росії у негативному ключі формує негативний імідж державі.  

Тобто «практична інформація» яка надається про  голову  певної інституції 

тут негативна. Отже і  читач налаштовується на прочитання іміджевого 

тексту, який формує  негативне бачення.  Дотримання міжнародного права 

також відноситься до складової  формування іміджу держави. Підривна 

діяльність РФ є базовою темою для публікацій в англомовній пресі. 

Проаналізувавши назви публікацій, ми дійшли до висновку, що вибір 

метафор і  порівнянь для створення заголовку та іллокутивного ефекту через 

мовний акт в заголовку залежить від загальноприйнятого іміджу РФ для 

певної країни. Якщо в США  Росія зображується як слабша держава, для 
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Британії та Європи загалом Російська Федерація несе за собою небезпеку, за 

силою ця держава є такою ж, або ж сильнішою. 

      5. Зміст має бути зрозумілим аудиторії, бути частиною їхнього життя. 

Тобто, чим більше він є актуальним  для читачів, зв’язаний з їх інтересами, 

тим більше можливостей для впливу на свідомість буде. Актуальності 

набуває локалізація події, тобто  проведення паралелі з читачами. Перше, на 

що ми звернули увагу, аналізуючи британські та американські  виданнях - це 

варіанти мови. В статтях часто можна зустріти різне написання схожих слів. 

Окрім того, згадуючи про локалізацію подій, ми аналізуємо статті  з розділу 

«Світ». В  8 з 9 проаналізованих публікацій в американських газетах були 

згадки про США, президента США, або будь-яких інституцій цієї країни. 

Таким чином американські газети мають змогу отримати більш зацікавлених 

читачів і цільова аудиторія збільшується.  

    Щодо британської преси, з 10 публікацій в 8 фігурує Британія. Окрім 

соціолінгвістичних маркерів, в статтях відображаються настрої суспільства. 

В цьому і причина різниці зображення Росії у пресі між Британією та США. 

В  текстах, опублікованих в американських виданнях  відчуття домінування 

над Росією.  

     Отже, соціолінгвістичний аспект формування іміджу Росії є надзвичайно 

важливим. Саме він вирішує які саме верстви населення будуть захоплені в 

цільову аудиторію. 
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АНОТАЦІЯ 

Актуальність дослідження полягає в необхідності вивчення 

соціолінгвістичної специфіки в конструюванні іміджу Росії, у зв’язку з 

роллю, яку відіграє у цьому процесі мова і дискурс, а також з поточними 

подіями у світі. 

Об’єктом дослідження є англомовна преса, зокрема статті в газетах The 

Guardian, The Telegraph, The (Sunday) Times, The Washington Post, The 

American Interest, The Daily Beast та інші.  

Предметом дослідження є наявні в статтях соціолінгвістичні засоби 

конструювання іміджу держави у ЗМІ.  

Мета дослідження полягає у визначенні ознак соціолінгвістичної специфіки 

конструювання іміджу Росії. 

Відповідно до мети було окреслено наступні завдання: 

- визначити лінгвістичні засоби, за допомогою яких відбувається 

конструювання іміджу; 

-  дослідити місце соціолінгвістики у формуванні іміджу держави; 

-  визначити соціолінгвістичну специфіку створення іміджу Росії у пресі. 

Матеріалом дослідження слугували тексти статей, дібрані методом 

суцільної вибірки з  британських та американських медіа-видань. Кількість 

проаналізованих статей: 18. Дати публікації: з 26 листопада по 21 грудня. 

Загальна кількість слів у проаналізованих статтях - 23,537.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків 

та списку літератури. Загальний обсяг роботи – 35 сторінки. Загальна 

кількість використаних джерел теоретичного матеріалу складає 28 одиниць.  

У першому розділі розглянуті загальні теоретичні положення про 

формування іміджу та вплив соціолінгвістики на даний процес. Другий 

розділ присвячений детальному розгляду статей з іноземних видань і 

притаманних їм досліджуваних ознак. 

 


