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У мовознавстві натепер значуща увага приділяється вивченню мовленнєвої діяльності як засобу акти-
візації людських взаємовідносин. Пріоритетним вважається розгляд динамічних мовленнєвих феноменів, 
які регулюються когнітивною діяльністю зокрема. З’ясовано, що газетний інтернет-дискурс характери-
зується реалізацією негативної, позитивної чи нейтральної тактик. Категорія оцінки є невід’ємним еле-
ментом у когнітивній діяльності людини, де оцінне бачення себе, ближніх та інших життєвих реалій 
є повсякденною мовленнєвою діяльністю людини з позицій власних ціннісних орієнтирів. Запропонована 
стаття розглядає контекстуальні cиноніми в аспекті оцінної семантики на матеріалі медичної тема-
тики в газетному інтернет-дискурсі. Завдання статті полягає у з’ясуванні ролі контекстуальних синоні-
мів як засобів реалізації категорії оцінки у створенні емоційності та експресивності. Фактичним мате-
ріалом дослідження послугувала вибірка із статей британських періодичних видань “THE GUARDIAN” 
та “THE TELEGRAPH”. Запропонований персуазивний тип дискурсу містить численні оцінно-синонімічні 
структури. Принагідно зазначимо, що під час формування контекстуальних прагмем у дискурсі, з опер-
тям на модель поля, була представлена структура контекстуальної моделі ментальної репрезентації 
контекстуальної ситуації, яка містить ядро (ситуація) як егоцентричне явище та периферію (оцінки, 
емоції, власний досвід). На матеріалі медичної тематики у газетному тексті було виокремлено контек-
стуально-синонімічні прагмеми, які є засобами реалізації позитивної оцінки, негативної оцінки, біполярної 
оцінної структури та нейтральної оцінки. Встановлено, що контекстуально-синонімічні одиниці сприя-
ють інтенсифікації ілокутивної мети адресанта. У процесі дослідження було виявлено прагмеми із гра-
даційною семантикою, а саме: дія+градація, ознака+градація. З’ясовано, що в основі контекстуально- 
синонімічної одиниці знаходяться імпліцитно-метафоричні контекстуально-синонімічні конструкції. Вияв-
лені випадки різночастиномовного ряду контекстуальних синонімів, у яких міститься біполярна градація 
прагмем. Досліджено стилістичні випадки іронії та ампліфікації. Контекстуальні синоніми як засоби вто-
ринної номінації містять у своїй структурі вторинні смисли з посиленою інформативною значущістю. 

Ключові слова: контекстуальні синоніми, прагмема, контекст, контекстуальна модель,  
оцінка, градація.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
В умовах глобалізації, мас-медійні тексти стали 
одним із динамічних та потужних рушіїв тран-
слювання суспільної думки. Газетні тексти, які 
так активно та цілеспрямовано відображають 
злободенні проблеми громадськості, вельми 
наповнені яскравою експресією, лексичною 
забарвленістю та оцінною конотацією. Оцін-
ний компонент газетного тексту охоплює попу-
лярні тексти різної спеціалізації, які, передусім, 
розкривають нагальні проблеми міжнарод-
ного спрямування. Синонімія як експресивно-
оцінне явище є одним із комплексних завдань 
лінгвістики, яке досі не отримує остаточного 
вирішення, незважаючи на численні ґрунтовні 
та поодинокі зусилля у напрямку теоретичного 
осмислення і практики укладання словників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Натепер мовознавчі дослідження вказують на те, 

що контекстуальна синонімія є багатоаспектним 
явищем, яке досліджувалось і продовжує розви-
ватись у розрізі дослідження лексичної семан-
тики [1; 7; 10; 11; 12; 17]. Сучасне мовознавство 
надає широкий спектр досліджень в аспекті 
вивчення категорії оцінки, які зорієнтовані на: 
прагмасемантичний аспект оцінки як катего-
рії у рекламних текстах [6]; оцінка в медійному 
дискурсі на матеріалі журнальних статей [15]; 
вивчення аксіологічних аспектів прагмалінгвіс-
тики на матеріалі категорії оцінки [5]; оцінка 
у фокусі функціонально-комунікативної пара-
дигми [4]. Однак, на сьогодні відсутні ґрунтовні 
дослідження контекстуальної синонімії на мате-
ріалі медичної тематики у світлі оцінної семан-
тики в сучасній англійській мові. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є виявлення семантичних характеристик кон-
текстуальних синонімів в аспекті оціночної 
номінації на матеріалі британської періодики 
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медичної сфери. Матеріалом дослідження 
послугувала вибірка із 50 статей британських 
періодичних видань “THE GUARDIAN” та 
“THE TELEGRAPH”. Поставлена мета перед-
бачає виконання таких завдань: обґрунтувати 
доцільність розгляду категорії контекстуальної 
синонімії в аспекті оцінної семантики; виокре-
мити контекстуально-синонімічні прагмеми на 
позначення позитивної, негативної, нейтраль-
ної оцінки та біполярної оцінної структури; 
дослідити стилістичні випадки іронії та амплі-
фікації на матеріалі контекстуально-синоніміч-
них прагмем медичного дискурсу.

Виклад основного матеріалу. Невід’ємною 
складовою людської діяльності, як зауважує 
професорка Г. Приходько, є процес оцінювання, 
який актуалізується у процесі пізнання та 
обробки навколишньої дійсності через проек-
цію власного досвіду [9, 66]. Відомо, що оцінка 
(evaluation, stance or appraisal) – це складник 
конотативного компонента семантичної струк-
тури мовної одиниці, який репрезентує став-
лення носіїв мовлення до позначеного. Оцінка 
є текстовою категорією, яка підпорядковується 
інформативності і виражає ставлення автора, 
його функції у тексті, дійових осіб, імовірного 
реального чи модельованого авторською сві-
домістю і гіпотетичного читача до описуваних 
подій [11, 438 – 439]. Т. Космеда, зауважує, що 
оцінка в аспекті семантики – це категорія, що 
об’єднує усі засоби, які має сучасна мова у сво-
єму розпорядженні для категоризації й позна-
чення розмаїття оцінних значень, що мотиву-
ються зв’язками між мовцем і дійсністю [5, 31].

Вченими прийнято розрізняти два типи оці-
нок у публіцистичному тексті, відкриті (екс-
пліцитні) та закриті (імпліцитні) [9; 8; 17; 16]. 
І. Іванкова у своїй праці виокремлює спосіб 
передачі імпліцитної оцінки у вигляді мета-
форичної структури. Так, мовляв, метафора 
є потужним інструментом впливу на читача, 
який пов’язаний з емоційною сферою [3, 94]. 
Імпліцитність сприймається вченими як путів-
ник неявного використання мови, з невідпо-
відністю між висловом та переданим значен-
ням [16]. Вивчаючи категорію контекстуальної 
синонімії (далі КС), слід звернути пильну увагу 
на той факт, що синонімія є явищем мовленнє-
вого плану. Численні дискусії та неоднознач-
ність самого терміну унеможливлює та збід-
нює розгляд синонімії у руслі лише семантики. 
Загальновідомо, що слово в аспекті мовної сис-
теми володіє референцією, яка орієнтується 
лише на об’єкт. У той час як слово у форматі 
мовлення звертається до реципієнта та контек-
стуального оточення. 

Так, розглядаючи проблему контекстуаль-
ної синонімії варто опиратися на семантичний, 
синтаксичний та прагматичний складники. 
Важливу роль у формуванні досліджуваних 
нами контекстуальних прагмем у дискурсі віді-
грає контекст, який є ментальною репрезента-
цією тієї чи тієї ситуації у вигляді контекстуаль-
ної моделі (далі КМ). КМ відтворює дискурсну 
когерентність та семантико-прагматичні інтен-
ції автора. За моделлю поля зобразимо КМ у 
вигляді дворівневої схеми, у якій ситуація як 
егоцентричне явище формує ядро, яке містить: 
місце, час та обставини. Навколо конкретної 
ситуації будується периферія (оцінки, емоції). 
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Рис. 1. Структура контекстуальної моделі  
у газетному дискурсі

Представлена контекстуальна модель, що 
характеризує газетний дискурс здатна форму-
вати позитивно-негативний відтінок контек-
стуально-синонімічних прагмем, які у свою 
чергу, покликані інтенсифікувати ілокутивну 
мету мовця. Актуально, вважаємо, у нашому 
дослідженні долучити вивчення імпліцитно-
експліцитної оцінки засобами вторинної номі-
нації – контекстуальними синонімами. Так, 
розмежування лексичного значення і виокрем-
лення синонімів у мовній системі реалізу-
ється на основі денотативного значення [7, 79]. 
Т.А. Чаюк зауважує, що лексичний рівень мови 
актуалізується у наступних комунікативних 
сценаріях: схвалення – похвала – захоплення / 
несхвалення – осуд – обурення; області оціню-
вання (предметну, особисту, подієву, фактичну 
тощо), об’єкти оцінки, форми оцінювання [14]. 
Розглянемо детальніше явища імпліцитно-екс-
пліцитної оцінки на матеріалі контекстуально-
синонімічних прагмем.

Контекстуальні синоніми у двох наступних 
прикладах активізують позначення позитивної 
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оцінки з допомогою контактних прагмем, які 
мають позитивне забарвлення: young, healthy, fit. 
Поява КС спричинена асоціативними зв’язками 
(a priori, молодий – здоровий): It found that 15% 
of these young, healthy women had an induced 
labour without a recorded medical indication [The 
Guardian 04/06/2021]. Even though vaccines 
have weakened the link between the virus and ра 
дуальності, we are seeing young, fit people suffer 
from long Covid [The TELEGRAPH 06/06/2021].

Спостерігаємо випадок суб’єктивної оцінної 
структури з допомогою прагмем (Vaccination – the 
most patriotic thing) у промові президента Дж. Бай-
дена про важливість та необхідність вакцину-
вання: In a Fourth of July address on Sunday, Joe 
Biden called vaccination “the most patriotic thing 
you can do”, saying the US had moved into a new 
phase of virus response. But he also warned that 
while the country is “closer than ever to declaring 
our independence from a deadly virus”, the effort 
was not complete. “We’ve got a lot more work to do,” 
he said [The Guardian 05/07/2021]

Шляхом адгерентної конотації, ситуативно 
актуалізується аксіологічно-іменний контексту-
альний синонім ’freedom’, який у наведеному 
оцінному контексті позначає відчуття свободи у 
разі подолання небезпечної хвороби: Zero Covid – 
Freedom Day [The TELEGRAPH 09/07/2021].

За сприяння пресупозиції, у межах одного 
оцінного контексту знаходимо прагмеми-
контроверсиви на позначення негативної та 
позитивної оцінки (relaxed-rising/ relaxed/
recovering) щодо ситуації поширення коронаві-
русної інфекції у контекстуальних групах ’спо-
кійний – зростаючий’, ’спокійний – той, хто 
одужує’. Дві наведені групи є контроверсив-
ними, а тому можуть трактуватися ’контексту-
альними антонімами’: The six groups are relaxed 
and rising (stringency score under 70; increase in 
weekly cases); relaxed and recovering (stringency 
score under 70; decrease in weekly cases) [The 
TELEGRAPH (09/07/2021].

Характерною рисою газетного дискурсу є 
сугестивний потенціал його лексичних оди-
ниць. У нашому випадку це – актуалізація 
дієслівних прагмем на позначення діяльності 
’to stay informed – to stay ahead’ [The Guardian 
25/06/2021]. Як свідчить вибірка, КС експлі-
цитно активізують негативну оцінку в межах 
контексту, як-от: The impact of these policies, 
will be felt most by people who are vulnerable, 
disadvantaged, marginalised or young [The 
Guardian (07/07/2021)]. Ад’єктиви ’vulnerable, 
disadvantaged, marginalised, young’ з опертям на 
асоціативне (конотатемне) підгрунтя КС ство-
рюють потрібний зміст ситуації, у котрій опи-

суються “вразливі” групи людей щодо зара-
ження коронавірусної інфекції.

Позначення негативної оцінки, в основі 
якої знаходяться імпліцитно-метафоричні кон-
текстуально-синонімічні конструкції (Festival 
Republic – сultural vacuum – psychological 
crowd), утворені за моделлю концептуальної 
інтеграції транслюють сценарій ризику зара-
ження інфекції внаслідок проведення масштаб-
ного фестивалю: 

Benn, who is also managing director of Festival 
Republic, the UK promoter of festivals including 
Reading and Leeds, Download and Wireless, said 
there has been a “cultural vacuum” since the start 
of the pandemic, but that now “the lid is being 
lifted off that vacuum and, gosh, the air is going to 
explode outwards”.<…>

The “psychological crowd” of a festival 
poses a significant risk, he said [The Guardian 
11/07/2021].

Фактичний матеріал вказує на те, що контек-
стуальні синоніми-прикметники (sycophantic, 
spineless, hypocritical) інтенсифікують нега-
тивний настрій автора. Так, Танманджіт Сінгх 
Дхесі, член парламенту Великої Британії, з 
негативною оцінкою вказує на улесливість, 
лицемірність та безхребетність урядових дій 
щодо змісту невиправданого політичного гасла 
“рухатися вперед” (’It’s time to move on’): Dhesi 
said: “Having experienced such painful, personal 
sacrifices, like many others, imagine our collective 
disgust when in order to curry favour with the 
prime minister’s chief adviser, we see sycophantic, 
spineless, hypocritical government ministers 
lining up to defend the indefensible, saying, ’It’s 
time to move on,’ with some even having the gall to 
tell us that they too go for a long drive when they 
need to get their eyesight tested [The Guardian 
07/07/2021]. Для створення емоційного змісту, 
Девід Бауер, головний спеціаліст лаборато-
рії щодо розмноження вірусу РНК послуго-
вується у своїй промові іронічними засобами, 
вираженими контекстуальними синонімами-
прикметниками (a cold-hearted, self-interested) 
щодо важливості вакцинування усіх задля збе-
реження себе та ближніх: It can come across 
as idealism, but it’s not – there’s a cold-hearted, 
self-interested motivation behind all of it [”The 
Guardian (03/07/2021)].

За заувагами О. Бердіної, дієслова з града-
ційною семантикою є мовним засобом відобра-
ження когнітивних структур, що належить до 
системи пізнання світу. У формуванні градо-
семи беруть участь градуатори різного ступеня 
актуалізації градуальності в семантичній струк-
турі лексичної одиниці [2, 3]. Так, у нашому 
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дослідженні знаходимо семантичну комбінацію 
дія+градація. Стилістичне забарвлення наведе-
них дієслівних форм контекстуальних синоні-
мів уможливлює реалізувати конкретні дії з боку 
невідомого чоловіка (shouting, swearing, getting 
very close and ’squaring up’) та дії у відповідь 
медичних працівників (to acknowledge our error 
and apologise, and offer to discuss) з допомогою 
хвилеподібної семантичної градації прагмем як 
оціночних семантичних знаків, у яких яскраво 
виражений прагматичний компонент:

The man was aggressive enough that we called 
999 – shouting, swearing, getting very close 
and ’squaring up’ to us, despite my attempts to 
acknowledge our error and apologise, and offer 
to discuss.” “leave me ALONE!!”, “Fuck off”,  
“U really trying to kill me” and “Why would  
I come for an untested, experimental, killer 
vaccination…?”[The Guardian 14/07/2021].

Контекстуальні синоніми-прикметники 
(untested, experimental, killer) є засобами уви-
разнення градації з допомогою стилістич-
ного засобу ампліфікації, тоді як прагматично 
спрямований контекстуальний-прикметник 
“killer”, який має найбільш експресивний сту-
пінь вираженості ознак експресії викликатиме 
переживання у адресата. Вартим уваги є випа-
док прагмем із градаційною семантикою на 
позначення кольору (ознака+градація): Green 
countries, Amber countries, Red countries [The 
TELEGRAPH 29/08/2021]. У цьому контексті 
відбувається зближення значень на основі пові-
домлення про ступінь епідеміологічної ситуа-
ції у місті, районі чи країні. Кожна зона перед-
бачає встановлення карантинних правил та 
запровадження посилених заходів на тій чи тій 
території. Спостерігаємо випадок різночасти-
номовного ряду із контекстуальних синонімів, 
у якому прослідковується біполярна градація 
прагмем, яка покликана інформувати адресата 
щодо суттєвих позитивних / негативних наслід-
ків вакцинації: to take part in the vaccination 
program – “war crime” – best protection – a 
route to a normal life [The Guardian 14/07/2021]. 
Прикладом біполярної структури є прагмеми 

I-behaviour (flouting rules, holding house parties, 
choosing not to get vaccinated) та We-behaviour 
(wearing masks, social distancing and self-
isolating, communal) [The Guardian 06/07/2021].

У світлі теорії вторинної номінації контек-
стуальні синоніми як засоби інтенсифікації 
суб’єктивної оцінки отримують нове забарвлення 
та образну тональність у конкретній ситуації. 
Так, американський вчений та науковець Ентоні 
Фаучі називає процес утримання людей від вак-
цинування “ідеологічною ригідністю”: On Sunday 
Anthony Fauci, chief medical adviser to Joe Biden, 
said he did not rule out the possibility of recommending 
a third shot. Fauci also deplored what he described as 
“ideological rigidity” stopping people from getting 
shots [The Guardian 12/07/2021].

На матеріалі оцінно-дієслівних прагмем (to 
evolve – to mutate) актуалізується негативна 
оцінка процесу народження небезпечного вірусу:

“The Delta variant is dangerous and is 
continuing to evolve and mutate, which requires 
constant evaluation and careful adjustment of the 
public health response,”Ghebreyesus said [The 
TELEGRAPH 03/07/2021]. Контекстуальні сино-
німи є засобами реалізації нейтральної оцінки: 
Moderna vaccine – “multivalent” vaccine. У цьому 
випадку характеризується підвид новітньої вак-
цини [The TELEGRAPH (09/07/2021)].

Можемо стверджувати, що на матеріалі медич-
ної тематики у газетному тексті, з опертям на 
прагматичний компонент, контекстуальні сино-
німи є засобами реалізації авторської думки і 
переконання адресата. Очевидним є те, що кон-
текстуальні синоніми позначають вторинну номі-
націю об’єкта, у якій прослідковується негативна, 
позитивна чи нейтральна оціночна номінації. 
На матеріалі текстів медичного спрямування у 
газетному дискурсі, було виокремлено контексту-
ально-синонімічні оцінні структури, які є засо-
бами реалізації позитивної оцінки, негативної 
оцінки, біполярної оцінної структури, нейтраль-
ної оцінки. Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо у частиномовному вивченні контексту-
альних синонімів в аспекті оцінної семантики на 
матеріалі політичного дискурсу.
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A significant attention in linguistics is now greatly paid to the study of speech activity as a means of initiating 
human relationships. The dynamic speech phenomena, which are regulated by cognitive activity are of the advantage 
consideration. Newspaper internet – discourse is characterized by the implementation of negative, positive or neutral 
tactics. The category of evaluation is believed to be an integral element in a person’s cognitive activity, where the evaluation 
of himself, others and other realities of life is a person’s daily speech activity in terms of their own values. The given article 
is aimed at considering contextual synonyms in the aspect of evaluative semantics on the material of medical articles 
in the newspaper Internet-discourse. The goal of the article is to clarify the role of contextual synonyms as a means of 
implementing the category of evaluation in creating emotions and expressiveness. The factual material of the study was a 
selection of articles from the British periodicals “THE GUARDIAN” and “THE TELEGRAPH”. The proposed persuasive 
type of discourse contains numerous evaluative-synonymous structures. Formation of contextual pragmemes in the 
discourse, a contextual model of mental representation of a contextual situation was presented, which contains the core 
(situation) as an egocentric phenomenon and periphery (evaluations, emotions, personal experience). The investigated 
synonymous pragmemes were singled out on the material of medical articles in the newspaper text, which are the means 
of realization of positive evaluation, negative evaluation, bipolar evaluation structure, neutral evaluation. It has been 
established that contextually-synonymous units assist the process intensification of the addressee’s illocutionary goal. In 
terms of the given research, pragmemes with a gradational semantics were identified, namely: action + gradation, quality 
+ gradation. It has been found that the contextually-synonymous units are based on implicit-metaphorical contextually-
synonymous constructions. It has been revealed the cases of contextual synonyms with a bipolar gradation. Stylistic cases 
of irony and amplification have been studied. Contextual synonyms as a means of secondary nomination contain in their 
structure secondary meanings with enhanced informative significance.

Key words: contextual synonyms, pragmeme, context, contextual model, evaluation, gradation.
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