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У збірнику вміщені наукові розвідки, присвячені журналістським проблемам, 
соціальним та комунікаційним технологіям. Подаються матеріали, які відбива-
ють наукові інтереси викладачів і студентів кафедри журналістики та філології 
а також викладачів загальномовної підготовки іноземних громадян Сумського 
державного університету, а також представників інших регіональних журналіс-
тикознавчих шкіл.

The collection contained scientific researches, devoted to journalistic issues, 
social and communication technologies. Served materials that reflect the research 
interests of teachers and students of the Department of Journalism and Philology of 
SSU and representatives of other regional journalism schools.
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КОНЦеПт «УКРаЇНа-РОСІя» яК аКтУаЛЬНа теОРетИЧНа ПРОбЛеМа

Пропонується постановка концепту «Україна-Росія» як теоретичної проблеми.
Ключові слова: українсько-російські взаємини, концепт, мас-медіа.

This paper deals with the enunciation of the «Ukraine-Russia» concept as a 
theoretical problem. 

Key words: Ukrainian-Russian relations, concept, mass media.

Українсько-російські відносини (у різних аспектах – на державному рівні, ет-
нічному, культурному) – проблема, що бере початок у далекому минулому, й за-
лишається особливо актуальною в тематиці ЗМі обох країн упродовж усіх років 
незалежності. Сьогоднішній вимір цих відносин з ознаками конфлікту – передусім 
політико-економічний, трохи раніше в центрі суспільної уваги перебував істори-
ко-культурний аспект. Суперечності «мірами розгораються й мірами згасають» то 
в одній сфері, то в іншій протягом століть, що дає підстави шукати їхні витоки не 
в змінних зовнішніх умовах, а в більш стійких внутрішніх: ми пропонуємо роз-
глядати конфлікт України й Росії як смисловий, інтерпретаційний у своїй основі, 
тому звертаємося до поняття концепт – ментального утворення, фрагменту кар-
тини світу, що частково може отримувати мовне вираження в тому числі й у ЗМі. 
Цим зумовлюється актуальність нашої розвідки.

Мета – постановити концепт «Україна-Росія» в соціально-комунікаційному 
дискурсі як теоретичну проблему.

Об’єктом є наукові дослідження, у яких зачіпалася проблема висвітлення укра-
їнсько-російських взаємин у ЗМі. 

Предмет – викладені в цих працях конкретні результати стосовно характеру 
українсько-російських взаємин, якими їх показують ЗМі.

Огляд наукових джерел показав, що мас-медійний концепт «Україна-Росія» до-
поки залишається проблемою малодослідженою, тоді як концепт «Україна-Євро-
па» інтенсивно вивчався, зокрема, такими вченими, як С. Андрусів, л. Василик, 
я. Прихода та інші), це відношення виокремлюється як важливе й описується в 
працях, присвячених концептові «Україна», дослідженому на матеріалах україн-
ських (і. Брага, л. Василик), російських (М. Пименова, Н. Барбара), західноєвро-
пейських та американських ЗМі (С. Кулик, Т. Долгова, О. Бутирський, О. Чабан).

Водночас дослідники концепту «Росія» в дискурсі мас-медіа різних країн (ро-
сійських – А. Чудінов, А. Бєлоусова, О. Абрамова, К. Торопова, Т. Моїсеєва; єв-
ропейських та американських – О. Орлова, Т. Маршанських, Є. Сайко, М. Ступ-
ницька, Д. Кошко) не акцентують увагу на українсько-російських відносинах як 
винятково важливих для Росії. Найчастіше ці взаємини є складовою, ймовірно, 
більш вагомої в розумінні авторів російських ЗМі пари «Росія-країни СНД». За 
нашими підрахунками, публікації, що повністю або частково стосуються теми 
«Україна-Росія», у загальноросійських виданнях, віднесених більшісю російських 
дослідників до якісних («Независимая газета», «Новая газета», «Коммерсантъ»), 
з’являються в середньому 0,8 разів на номер, у той час як українські ЗМі («Укра-
їна молода», «День», «Дзеркало тижня») порушують цю тему близько 4 разів у 
номері.

У дослідженнях концепту «Україна» на матеріалі російських мас-медіа най-
частіше визначаються такі ролі України відносно Росії: друг і сусід, боржник, 
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партнер, покупець і споживач, постачальник продукції в СНД; кровний родич; 
приз у програній Росією спортивній грі; здобич.

Українські ЗМі можна умовно поділити на дві групи відповідно до вибору на-
пряму майбутньої інтеграції країни – європейського чи євроазійського. Для кож-
ної з них наповнення концепту «Україна-Росія» відіграє вирішальну роль, зокре-
ма, для національного самовизначення [2, 25]. На думку С. Онуфрів, Росія реалізує 
щодо України свої «великоімперські амбіції», нав’язуючи образи дійсності, тому 
відношення Україна-Росія в інформаційній сфері – це боротьба двох дискурсів [4, 
13]. Політику Росії відносно України дослідниця визначає як примирення й тиск. 
За л. Павлюк, «післярадянський» період конфлікту тримається на новостворених 
в обох країнах міфологемах, запроваджених на зміну радянським, які вступили в 
суперечність: «український міф виступив антагоністом російської імперської сві-
домості і традиції» [3, 97]. 

Таким чином, спільна реальність інтерпретується в українських та російських 
ЗМі по-різному, питання лише в тому, що обумовлює ці різночитання світу. По-
глянувши на цю проблему з позиції журналістикознавства і ширше – комунікати-
вістики, можна дійти висновку, що будь-який концепт, відображений у мас-медіа, 
зокрема, концепт «Україна-Росія» – явище нібито подвійного походження: з од-
ного боку його стихійно формує природній менталітет й історико-культурний до-
свід народу, з іншого – штучна ідеологія, яка часто формується й ретранслюється 
за участі ЗМі. Так, і. Брага, наприклад, у дослідженні образу держави (України) 
користується поняттям політичного дискурсу ЗМі, визначеним як «сукупність 
газетних текстів, які з позиції соціокультурних традицій та ідеологічного спря-
мування відтворюють образ держави з усіма її інституціями й конститутивними 
елементами...» [1, 4]. Дилема знімається, коли поглянути з точки зору Ж. Сореля, 
М. еліаде, К. Керені, К. Хюбнера чи П. Рікера на співвідношення міфу й ідеології: 
так, К. Хюбнер писав, що «псевдоміф» (ототожнений у нього з ідеологемою) – це 
наповнення новим змістом глибоко вкорінених у суспільній свідомості форм уяв-
лення [6, 340], тих самих, що становлять каркас стихійних, соціокультурно обу-
мовлених міфів. Розмірковуючи про міфологію в сучасному суспільстві, П. Рікер 
стверджував, що «культуру не можна звести до її найпростіших функцій: політич-
ної, економічної, юридичної і т.д. Вони не вичерпують її змісту. існує приховане 
ядро, що визначає місце усіх видимих функцій та інституцій культури. Саме ця 
єдина основа нібито розподіляє ролі усередині суспільства між його окремими чле-
нами щодо инших суспільств і природи, котра стоїть над усім» [5]. Такі підходи 
дають фундамент припущенню, що концепт «Україна-Росія», мовно репрезентова-
ний ЗМі, у своїй основі запрограмований глибинними соціокультурними смисло-
вими структурами, які в ході історичних змін актуалізуються в контекстах різних 
подій і передаються в соціальних просторі й часі (сьогодні великої мірою завдяки 
мас-медіа). 
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СОЦІОЛІНГвІСтИЧНа ваРІатИвНІСтЬ ЗОбРажаЛЬНОГО КОМПОНеНта 
КРеОЛІЗОваНОГО теКСтУ НОвОРІЧНОЇ ЛИСтІвКИ

Проаналізовано соціолінгвістичні особливості зображального компонента но-
ворічної листівки; досліджено вплив соціокультурного простору на візуалізацію 
листівки, а також ціннісні домінанти, що акумулюються в зображенні. 

Ключові слова: креолізований текст, листівка, трансформація, зображаль-
ний компонент, ціннісні домінанти.

Sociolinguistic peculiarities of the descriptive component on New Year’s postcard 
are analyzed; the influence of the social and cultural space on the visualization of 
postcard is tested as well as value dominants that are accumulated in the image.

Key words: creolized text, postcard, transformation, descriptive component, value 
dominants.

листівка в усі часи була неодмінним атрибутом привітального дискурсу, важ-
ливою складовою тісної міжособистісної комунікації, невід’ємним елементом ду-
ховного життя людей, а також виразником специфіки епохи, суспільних та полі-
тичних настроїв. Цей комунікативний феномен представляє собою одне візуальне, 
структурне, смислове та функціональне ціле, утворене вербальними та зображаль-
ними елементами, яке спрямоване на досягнення потрібного комунікативного 
ефекту, і, відповідно, є яскравим зразком креолізованого тексту. Проте доволі 
часто зображальна частина листівки відіграє значно більшу роль, ніж вербальна, 
оскільки саме в ній міститься основне смислове навантаження, акумулюються го-
ловні настрої та цінності. іноді зображальний компонент майже цілком замінює 
вербальну частину і стає головним засобом так званої візуальної комунікації. 

Термін «креолізований текст» уперше був уведений у широкий обіг у 90-х роках 
ХХ століття психолінгвістами Ю. О. Сорокіним та Є. Ф. Тарасовим. Під креолізова-
ними дослідники розуміли тексти, «фактура яких складається з двох негомогенних 
частин: вербальної (мовної/мовленнєвої) та невербальної (належить до інших знако-
вих систем, ніж природна мова)» [7, с. 180–181]. У подальшому питання креолізова-
ного тексту активно розвивалося у працях О. Є. Анісімової [1], і. В. Вашуніної [3; 4], 
М. Б. Ворошилової [5], З. О. Гетьман [6], А. О. Бернацької [2] та ін. 

Проте у вивченні креолізованого тексту нині ще є певні лакуни, які необхідно запо-
внити. Зокрема, наразі існує потреба в соціолінгвістичному аналізі листівки як різно-
виду креолізованого тексту загалом, а також зображального компонента як головної 
складової зокрема. Саме цим і пояснюється актуальність нашого дослідження.

Мета роботи – дослідити соціолінгвістичні особливості зображального компо-
нента креолізованого тексту новорічної листівки.

Об’єктом дослідження є зображальний компонент креолізованого тексту ново-
річної листівки як об’єкт соціолінгвістичного дослідження.


