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Наповнення рубрики «Guide to Style» («Гид по стилю») у журналі Men’s Health варіюється кожного номеру. 

Тут є фотосесії чоловічого одягу, поради перукаря, стиліста, косметолога, жіночий коментар щодо чоловіків, їх 
поведінки та зовнішнього вигляду, як правильно обрати костюм, годинник чи косметику, які аксесуари доречні, а 
від яких краще відмовитися, як формувати гардероб, якщо фінансування обмежене та про інше мають можливість 
читати чоловіки в рубриці. 

Висновки. Тематичне наповнення українських глянцевих видань для чоловіків різноманітне. У результаті 
дослідження чоловічих глянців було виявлено, що видання уявляють свого читача активним, спортивним, 
молодим, мобільним, енергійним і таким, що прагне розвиватися та цікавиться новою інформацією. Глянцевий 
часопис «MAXIM» публікує матеріали на найрізноманітніші теми. У журналі «Men’s Health» більше уваги 
звертається на здоров’я, зокрема фізичний розвиток, тренування та фізкультуру, а також здорове харчування, 
екзотичні види спорту. У результаті проведеного дослідження можна стверджувати, що видання пропагують 
здоровий спосіб життя, не акцентують на сімейних цінностях, а отже бачать свого читача самостійним, успішним, 
ерудованим, здоровим і стильним. 

Перспективами подальших розвідок у цьому напрямку будуть дослідження питань, пов’язаних із 
глянцевими гендерно орієнтованими виданнями та їхнім впливом на читацьку аудиторію, а також прогнозування і 
порівняння розвитку жіночих та чоловічих образів на сторінках видань.  
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КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ МОДЕЛЮВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ В ТЕКСТАХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН 
 

У статті аналізується значення когнітивних конструкцій у матеріалах засобів масової інформації. Досліджуються 
мовні особливості ЗМІ, а також репрезентація реальності за допомогою журналістики. 

Ключові слова: когнітивний дискурс, концепт, когніції, фрейм, рефреймінг, модель світу.  
 
В статье анализируется значение когнитивных конструкций в материалах СМИ. Исследуются языковые особенности 

СМИ, а также репрезентация реальности посредством журналистики. 
Ключевые слова: когнитивный дискурс, концепт, когниции, фрейм, рефрейминг, модель мира. 
 
This article еxamines the importance of cognitive structures in the mass media. There is a study of linguistic features of the 

media, representation of reality in journalism. 
Keywords: cognitive discourse, a concept, cognition, frame, reframing, a model of the world. 

 
Здебільшого, аудиторія ЗМІ формує уявлення про світ, ґрунтуючись на своєму досвіді «спілкування» з 

журналістськими матеріалами. Це ми називаємо когнітивним підходом до ЗМІ. Дане сформоване уявлення про світ 
має колосальний вплив на наше життя, адже засоби масової інформації, здебільшого телебачення та Інтернет, 
перетворюються з інформаторів про події на другу реальність, що стає для багатьох людей реальнішою за саме 
життя. Проблема, якій присвячено дослідження, полягає саме особливості мови ЗМІ, яка не тільки доносить до 
аудиторії інформацію, вона здійснює на неї емоційний вплив, «допомагаючи» зробити потрібні висновки, в 
матеріалі відчувається ставлення до об’єкта та прогнозується ставлення до нього аудиторії. До формування 
когнітивного контексту події долучаються фрейми (рамки), що спрямовують нашу увагу.  
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Аналізуючи дослідження когнітивних структур новин ми спираємося, зокрема, на Дж. Лакоффа і Ф. Лунца в 

області вивчення фреймів; Шанто Айенгара та Дональда Кіндера, що зробили значний внесок у практичні 
дослідження теорії епізодичних і тематичних новин; Б. Рассела, Д. Девідсона, Роберта Ділтса, які вивчали теорію 
метафор; Р.Барта, Ю. Крістевої, М. Бахтіна, які значно просунулися у вивченні інтертекстуальності. 

Метою нашої статті є розкриття такого поняття, як рефреймінг, що змінює рамку, переміщуючи образ в 
інший фрейм. За допомогою рефреймінгу можна змінити ставлення до об’єкта. Іншими словами рефреймінг можна 
назвати зміною точки зору. 

Хід дослідження. Так, можна прослідкувати за інтерпретацією однієї події, переглядаючи ТОП-новини на 
сайті телеканалу «1+1». Протягом тижня ми бачимо зміну фрейма (рамки) у відношенні до ходу судової справи 
Юлії Тимошенко. За перший фрейм візьмемо залишений без змін вирок апеляційного суду: «Суд залишив у силі 7-
річне ув'язнення Тимошенко» (23.11.2012) → «Високий представник ЄС розкритикувала апеляційний процес щодо 
газової справи Тимошенко» (24.11.2012) → «За словами глави Європарламенту Єжи Бузека, випадок з Тимошенко 
дає найгірший з можливих прогнозів щодо співпраці з ЄС» (26.11.2012) → «Тимошенко у СІЗО не лікують» 
(26.11.2012) → «США закликали звільнити Тимошенко» (28.11.2012) → «Політолог: Тимошенко етапували в 
класичному радянському стилі» (30.11.2012) → «Прихильники Тимошенко взяли в облогу нове пристановище екс-
прем’єрки» (30.11.2012) → «ЄС терміново очікує на пояснення, як Тимошенко опинилась в колонії» (30.11.2012) 
[2]. Тобто, фрейм, в якому міститься саме хід судового процесу над українським політиком розширюється до 
міжнародних відносин, зміни ставлення до України ЄС. Тут же рамка переміщується з власне суду на умови 
знаходження Ю. Тимошенко у СІЗО, протести її прихильників та безпосередні натяки на політичні репресії в 
Україні. Себто, відношення до новини на початку, набуває кардинальних змін. 

Розглядаючи варіативність сприйняття ситуації суспільством, слід приділити увагу і формуванню 
стереотипного ставлення до неї через поширені стандарти у суспільстві. З позицій когнітивізму людина вивчається як 
система переробки інформації, а поведінка людини описується і пояснюється в термінах її внутрішніх станів. Ці 
стани фізично проявлені, досліджувані та інтерпретуються як отримання, переробка, зберігання, а потім і мобілізація 
інформації для раціонального вирішення завдань [3]. Саме за допомогою когнітології маємо змогу відмежувати 
особливості ознаки журналістики нашої епохи. Сфера когнітології виходить за межі психології та лінгвістики, вона 
певним чином охоплює галузь гуманітарних наук та, звичайно, стосується журналістики. Франк Лунц своєю теорією 
показує, що кожне слово несе в собі певну інформацію, що впливає на його сприйняття. Він створив невеликий 
словничок для республіканців – як можна і як не можна називати ті чи інші реалії американського життя. Що 
стосується «правильних» чи «неправильних» слів, то, наприклад, за його рекомендацією, не треба критикувати уряд, 
замість цього слід казати Вашингтон, бо американці люблять свої місцеві уряди. Американці не люблять слів 
«глобальна економіка», «глобалізація», «капіталізм», тому замість них слід казати «економіка вільного ринку» [4]. 
Його книжка «Слова, що спрацьовують» має цікавий підзаголовок: «Важливо не те, що ви кажете, а те, що люди 
почули» (Luntz F. Words that work. It's not what you say, it's what people hear).  

Людська свідомість сприймає один предмет на тлі іншого, тобто фігура орієнтована відносно фону. У будь-
якій ситуації мовець розрізняє рухомі і нерухомі об'єкти, які утворюють фон. Фігури мобільні в часі і просторі. 
Вони мають просторові межі, які задаються фоном – об'єкт на тлі простору, якийсь факт на тлі процесу [5]. Тобто, 
одне й те саме поняття може викликати залежно від контексту його застосування різні типи емоцій. Особливість 
сприйняття залежить від багатьох факторів. Але набуті характеристики часто стають такими, що 
використовуються постійно і представляють предмет постійно-позитивним чи постійно-негативним. Знаковим є 
випадок перевидання у США класичних романів Марка Твена «Пригоди Тома Соєра» і «Пригоди Гекльберрі 
Фінна» з попереднім видаленням з них усі «неполіткоректних» висловів. Зокрема, мова йде про заміну таких слів 
як «негр», а також, наприклад, слова «раб», що позначало чорношкірих, які працювали на білих панів. Тим часом 
надходить безліч листів, зі звинуваченням у паплюженні творчості великого письменника. Критики стверджують, 
що мова Марка Твена відображає історію Америки, тому заміна будь-яких слів є недоцільною, і цензура з 
політичною коректністю зайшла занадто далеко. Раніше твори Твена були виключені з програм десятків шкіл 
США через використання слова «негр» [6].  

Уявлення американських когнітологів про структури і одиниці пам'яті оформлені в термінах-поняттях 
scheme, frame, scenario, script, scene. Також слід виділити поняття семантичної пам'яті. Це є особливий «розумовий 
тезаурус», який організовує знання людини про слова та інших вербальних символах, їх значеннях і референта. 
Семантична пам'ять – це пам'ять на слова, поняття, правила й абстрактні ідеї, вона необхідна, щоб користуватися 
мовою [7]. Когнітологи пропонують також репрезентації текстів, кодування яких відбувається за допомогою схем. 
Текст в кодовому поданні – це ієрархічна структура, з рівневою організацією: найважливіші висловлювання 
(вищий рівень) підтримуються другорядними (нижчий рівень) [8]. Всі оперативні одиниці пам'яті, фрейми, 
скрипти, сценарії, концепти, гештальти (цілісні допоняттєві образи фрагментів світу) і т.д., сходять до образу 
минулого сприйняття, який отримує в когнітології цілий ряд термінологічних позначень – внутрішнє уявлення, 
ментальна репрезентація, прототип. Прототип – це образ довгострокової пам'яті, в основу якого закладене перше 
сприйняття, а його вдосконалення пов'язано з безліччю поправок при наступних сприйняттях [9]. Когнітивісти 
намагаються описати когніції з позицій наївного сприйняття світу. Наївне знання добре тим, що воно не відчуває 
тиску традиційних уявлень.  

«Когнітивна модель світу» – це саме людська свідомість, людська пам'ять. Когнітивну модель, пише Р. 
Солсо, ми визначаємо як метафору про те, як виявляється, зберігається і використовується інформація [10]. 
Когнітологи замінюють ідеальну модель світу картиною світу, «втіленою» у мові, і будують модель внутрішнього 
світу людини, спираючись на мовні дані.  

Кожне відоме людству поняття, чи то просто слово містить у собі певну інформацію, таку собі змістову 
наповненість. Але ця інформація зазвичай є не властивою від «народження», а набутою вже під час життя. 
Відношення до того чи іншого об’єкту або ж явища формується не без впливу зовнішніх факторів. Зокрема, якщо 
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ми беремо за приклад відношення до певної країни, то конструювання поглядів на неї здійснюється не без 
допомоги ЗМІ.  

Якщо за теорією дослідника метафор Дж. Лакоффа, наша повсякденна поняттєва система, в рамках якої ми 
думаємо та діємо, за своєю суттю метафорична, то в основі метафоризації лежить процес взаємодії між 
структурами знань. Завдяки вже наявному досвіду людина структурує отриману інформацію та формує її 
розуміння, враховуючи вже наявну взаємодію з навколишнім середовищем. Концептуальні метафори безсумнівно 
пов’язані з культурою мовлення людини. Здебільшого з плином часу вони є настільки прийнятними і звичними, 
що вже не усвідомлюються як метафори. З мовою взагалі та мовою ЗМІ відбуваються значні зміни. Враховуючи й 
те, що з’являються нові слова та поняття, з’являються також слова, що здатні скоротити пояснення події, 
характеристики та ін. Все більше актуалізується інтертекст.  

Проаналізувавши періодичність та контекст згадування Російської Федерації у блоках новин таких 
телеканалів, як «1+1», «5 канал», «Інтер» та «ICTV» за період з 1.06.2011 по 30.06.2011, слід зазначити, що новини, 
стосовно даної країни містять інформацію про: заборгованості інших держав перед нею, зокрема, України, а також 
вирішення питань щодо цих заборгованостей («Стоимость российского газа к концу года составит 500 долларов за 
тысячу кубов» - Передача Подробности на «Інтер» за 06.06.2011; «Росія погрожує вимкнути для Білорусі 
електрорубильник» - Передача ТСН на «1+1» за 28.06.2011); про переговори між нашими країнами («Янукович 
призвал Азарова сохранить динамический рост товарооборота между Украиной и Россией» - Передача 
Подробности на «Інтер» за 06.06.2011); а також повідомлення здебільшого щодо кримінальних подій, стосовно 
громадян Росії («Головному підозрюваному у вбивстві російської журналістки Анни Політковської висунули 
звинувачення за чотирма статтями» - Передача Час новин на 5-й канал за 02.06.2011). З огляду на представлені 
громадянам нашої держави новини відносно Росії, можна охарактеризувати РФ як країну, від якої багато залежить 
в економічному плані і втрати співтовариства з нею слід остерігатися; як державу, з якою Україна намагається 
налагодити співробітництво; як державу з нестабільною кримінальною ситуацією. 

В Білорусії: економічна криза в країні («Беларусь обратилась к МВФ с просьбой предоставить кредит» - 
Передача Подробности на «Інтер» за 01.06.2011; «Обурені цінами на бензин водії у Мінську, заблокували центр 
білоруської столиці» - Передача ТСН на «1+1» за 12.06.2011); напружена атмосфера у відносинах за ЄС та 
всередині країни («Судом погрожує Євросоюзу президент Білорусі» - Передача "Час новин" на «5-й канал» за 
23.06.2011; «У Білорусії затримали 450 людей за участь у вчорашній акції "Революція через соціальні мережі"» - 
Передача Факти на «ICTV» за 23.06.2011). Білорусія показана як країна з нестабільним становищем в економічній 
та політичній сфері; протестами громадян та відсутністю можливості вільного вияву громадянської позиції; 
диктатурою влади.  

Що стосується ЄС, то це повідомлення про події відносно підготовки до Євро-2012 («Генсек УЄФА 
упевнений, що "Євро-2012" відбудеться успішно і в Україні, і в Польщі» - Передача Час новин на «5-й канал» за 
09.06.2011) та позиції Євросоюзу щодо перебігу судового процесу над Ю. Тимошенко («Європарламент 
занепокоєний вибірковим правосуддям в Україні» - Передача Факти на «ICTV»), а також випуски теленовин 
стосовно переговорів між урядом України та ЄС, а також визначення позиції Європи щодо реформ в Україні («У 
Європи – великий інтерес до реформ в Україні» - Передача Факти на «ICTV» за 15.06.2011). Отже, від Європи 
залежало, чи відбудеться в Україні Евро-2012; Євросоюз постійно намагався втрутитись у внутрішню політику 
України, зокрема стосовно здійснення суду над опозиціонерами; щодо провадження уряду України політики 
переговорів щодо співтовариства з ЄС [11].  

Слід зазначити, що серед української молоді (18-29 років) у відношенні до членства України в ЄС на Донбасі 
та в Криму, де в цілому домінує негативне ставлення до членства в Євросоюзі, в цій віковій групі підтримка 
євроінтеграції становить 51%. У той же час 32,9% опитаних не вважають, що Україні потрібно стати членом ЄС, 
21,1% не змогли відповісти на це питання. Прихильники членства України в ЄС переважають у західних регіонах 
країни (74,2%), в центрі і на півночі країни (49,7%). На півдні і південному сході за вступ до ЄС 36%, на Донбасі та 
в Криму – 26,4% [12]. Вступ в Європейський Союз – це, скоріше, вибір молоді. Та не останнім фактором є вплив на 
вибір спілкування в соціальних мережах, більш вільний доступ до інформації зарубіжних країн, ознайомлення з 
рівнем їх життя та перспективами відносно вступу у ЄС України. Отже, ситуативний фон, особливості висвітлення 
подій тієї чи іншої держави ЗМК, формують відношення до неї. Тоді як у кожне поняття вкладається окремий 
зміст, створюючи вже повний образ, формуючи ставлення світу до окремих держав. Інформація ж, подана 
журналістами, сприймається як беззаперечно-правдива. Дивлячись новини на ТБ, глядач відчуває себе очевидцем 
подій, сприймаючи мовні конструкції як безсумнівно істинні. 

Когнітологія особливо підкреслює значущість досвіду, засвідченого в мовній картині світу. Ментальна 
модель світу включає і ментальну мовну модель, яка входить в особливу область свідомості – ментальний 
лексикон. При моделюванні ментального лексикону і описі його пристрою дослідники знову звертаються до 
мовних формул природної мови. Людина – активний носій когніції, який виступає в подвійній ролі: як сторона, що 
пізнає і як центр перспективи. Поняття мовної когніції збігається з тим, що в останні роки, в рамках 
інтерпретаціонізму, називають інтерпретацією в широкому сенсі, охоплює фактично всі дії над мовою, коли для 
цих дій з'являється привід – мова. Якщо цю промову потрібно продукувати, внутрішній світ інтерпретується у 
вигляді мови. Коли ж мова задана як об'єкт сприйняття – інтерпретується вона. Вимальовується наступна картина. 
У загальнолюдській когніції закладені універсальні когнітивні стратегії. Людський досвід їх використання 
призводить до накопичення «об'єктних» знань і «оптимізування стратегій» [13]. Отже, звертаючись до 
когнітивістики, ми звертаємося до мови в цілому, аналізуючи особливості інтерпретації тих чи інших понять 
залежно від ситуації вжитку, залежно від ментальної складової, довгострокової пам’яті, особливості фону, у якому 
сприймається мовний предмет аналізу та ін. Звідси – формування через сучасні ЗМІ когнітивної моделі світу, 
створення враження від конкретних країн, людей, подій у тих, хто цю інформацію сприймає. 
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Тож можна робити наступний висновок: теми, що підіймаються когнітивістами, значущі в журналістиці, 

втім, є мало осмисленими. Моделювання ситуацій на когнітивному рівні – це можливість впливати на масову 
свідомість, спонукати суспільство до дій, формувати суспільні цінності за допомогою подання інформації 
потрібним чином. Все це може здійснюватися і здійснюється на мовному рівні, за допомогою медіа-текстів. В 
перспективі подальших досліджень ми ставимо за мету проаналізувати відмінності моделювання когнітивних 
структур на телебаченні та в інших ЗМК, що дасть більше можливостей побудови новинних текстів. 
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ПЕРІОДИ ЕВОЛЮЦІЇ ПРЕСИ АНГЛІЇ:  
ВІД РУКОПИСНИХ ЛИСТКІВ НОВИН ДО ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ  

 
У статті здійснено спробу створити цілісну концепцію історичного становлення преси Англії, запропоновано 

хронологічні рамки та названо конститутивні риси кожного з еволюційних періодів формування британського медійного 
простору.  

Ключові слова: рукописні листки новин, інтернет-видання, етапи розвитку англійської періодики.  
 
В статье сделано попытку создать концепцию исторического становления прессы Англии, предложено 

хронологические рамки и названы конститутивные черты каждого с эволюционных периодов формирования британского 
медийного пространства.   

Ключевые слова: рукописные страницы новостей, интернет-издание, этапы развития английской периодики.   
 
In the article it is done the attempt to create the conception of historic becoming of the England press, it is proposed the 

chronological limits and named the characteristic features of each evolutional periods of forming British media air. 
Key-words: the manuscript letters of news, an internet-edition, the stages of the development of English periodicals.  

 
Журналістика Англії має еволюційно глибокі історичні традиції, які складають більше 400 років свого 

розвитку. Питанням історичного розвою англійської періодики цікавилась низка фахівців у сфері медіа, зокрема 
маємо журналістикознавчі дослідження С. І. Бєглова, В. О. Матвєєва, В. С. Соколова, С. М. Виноградової, 
С. А. Михайлова, І. В. Трубіциної, О. К. Мелещенка, Б. І. Чернякова, однак комплексної студії, яка б вичерпно 
розв’язувала проблему періодизації історії британських ЗМІ поки що не існує. Звідси мета нашої статті – 
простежити історичні етапи формування преси Англії.  

Однією з перших праць, яка присвячена розгляду важливих віх історії англійської періодики, є книга 
В. О. Матвєєва “Імперія Фліт-стріт (Сучасна преса Англії)” (1961). Структура змісту наукової розвідки, на нашу 
думку, складає умови для вироблення концепції визначення стадій історичного розвою британських засобів 
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