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ABSTRACT 

Objective: The objective of this article is to build up the concept field of media texts’ headings 
referring to COVID-19 in their axiological variability. The analysis of concept space is based 
both on the principles of frequency of use of tokens and nominal word combinations, which 
reflect the development of events related to the pandemic, and on the evaluative division of 
headings which have neutral, positive or negative connotations. 
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Methods: The main methods used in the study are contextual, syntagmatic and component 
analyses. Contextual analysis has given an opportunity to define the way and language means of 
presentation of the mentioned concept and its concept field. It also has made it possible to 
demonstrate the language means, which show the journalists’ intentions to present information 
to the audience, and has allowed to describe the interconnection between language interpretation 
character and variants of texts axiological paradigm. Syntagmatic analysis, particularly the 
analysis of left and right combination of words in the text, has identified subjective and 
objective relationships in the concept’s presentation, and the measure of saturation of the 
concept field with metaphoric and metonymic models, which are based on axiological 
principles. Component analysis has disclosed the peculiarities of structure of meaning of 
separate semantic variants of words.  
Results: In the result of studying 467 headings of articles in mass media the concept field 
COVID-19 was built. It was fulfilled on the base of presentation of a medical term as a concept. 
Definition of axiological variability of headings as the basis of seleection of lexical and 
grammatical means, and presentation of core concept in its subjective and objective 
relationships inside the sentence/ utterance were done.  
Conclusions: The language means of different evaluative segments of the field have common 
and varied functions. The commonness is in informing the population about development of 
events and the difference is in the ways of transferring the evaluative component of information. 
The grammatical means are more actively used to actualize their semantic and stylistic potential 
in the headings with negative  and partially positive content.  

KEYWORDS: heading, concept field; COVID-19; evaluative component; axiological 
variability. 
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Резюме 

Метою статті є розбудова концептного поля заголовків медіатекстів про COVID-19 у 
їхній аксіологічній варіативності. Аналіз концептного простору базується на принципах 
частотності вживання лексем і словосполук, що відображають перебіг подій, пов’язаних 
із пандемією, і на оцінному членуванні заголовків як нейтральних, позитивно або негати-
вно забарвлених.  
Основними методами дослідження є методи контекстуального, синтагматичного та ком-
понентного аналізу. Контекстуальний аналіз дав змогу визначити, у який спосіб та якими 
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мовними засобами представлено зазначений концепт і його концептне поле, уможливив 
представлення мовних засобів, що презентують прагнення журналістів донести інформа-
цію до аудиторії, і дозволив продемонструвати взаємозв’язок характеру мовної інтерпре-
тації з варіантами аксіологічної парадигми текстів. Синтагматичний аналіз, точніше, 
аналіз лівої і правої сполучуваності слів у тексті, виявив субʼєктно-обʼєктні відношення у 
презентації концепту і міру насиченості концептного поля метафорично-метонімічними 
моделями, що спираються на аксіологічні засади. Компонентний аналіз розкрив особли-
вості структури значення окремих лексико-семантичних варіантів слів. 
Головними результатами дослідження 467 заголовків повідомлень медіа є формування 
концептного поля COVID-19 на засадах представлення медичного терміна як концепту та 
визначення аксіологічної варіативності заголовків як основи добору лексико-граматичних 
засобів і презентації ядерного концепту в субʼєктно-обʼєктних відношеннях у межах ре-
чення/висловлення.  
Виявлено, що мовні засоби різних оцінних сегментів поля мають спільні й відмінні функ-
ції. Спільність полягає в інформуванні населення про перебіг подій, а відмінність – у 
способах передавання оцінного компонента інформації.  
Граматичні засоби більшою мірою актуалізують свій семантико-стилістичний потенціал у 
заголовках із негативним і частково з позитивним змістом.  

Ключові слова: заголовок; концептне поле; COVID-19; оцінний компонент; аксиологічна 
варіативність. 
 
 
Мариненко И.О., Шумарова Н.П. Концептное пространство заглавий (на материале 
медиатекстов на тему COVID-19) 
 
Целью статьи является построение концептного поля заглавий медиатекстов о COVID-19 
в их аксиологической вариативности. Анализ концептного пространства базируется на 
принципах частотности употребления лексем и словосочетаний, которые отображают 
течение событий, связанных с пандемией, и на оценочном членении заглавий как нейтра-
льных, позитивно либо негативно окрашенных.  
Основными методами исследования стали методы контекстуального, синтагматического 
и компонентного анализа. Контекстуальный анализ позволил определить, каким образом 
и какими языковыми средствами представлен указанный концепт и его концептное поле, 
описать языковые единицы, презентующие стремление журналистов донести информа-
цию до аудитории, а также дал возможность продемонстрировать взаимосвязь характера 
языковой интерпретации с вариантами аксиологической парадигмы текстов. Синтагма-
тический анализ, точнее, анализ левой и правой сочетаемости слов в тексте, выявил субъ-
ектно-объектные отношения в презентации концепта и степень насыщенности концепт-
ного поля метафорически-метонимическими моделями, которые опираются на аксиоло-
гические основы. Компонентный анализ раскрыл особенности структуры значения отде-
льных лексико-семантических вариантов слов.  
Главными результатами исследования 467 заглавий сообщений медиа являются форми-
рование концептного поля COVID-19 на основании представления медицинского термина 
как концепта, определение аксиологической вариативности заглавий как основы подбора 
лексико-грамматических средств и презентация ядерного концепта в субъектно-
объектных отношениях в рамках предложения/высказывания.  
Установлено, что языковые средства разных оценочных сегментов поля имеют общие и 
отличительные черты. Общность заключается в информировании населения о течении 
событий, а отличие – в способах передачи оценочного компонента информации. 
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Грамматические средства в большей степени актуализируют свой семантико-
стилистический потенциал в заглавиях с негативным и отчасти с позитивным содержанием.  
Ключевые слова: заглавие; концептное поле; COVID-19; оценочный компонент; аксио-
логическая вариативность. 

 
 

1. Вступ 

Уже майже два роки всі світові медіа наповнені інформацією про новий вірус, що був 
виявлений у Китаї, а потім поширився світом. Його ідентифікували як коронавірусну 
хворобу, утворили абревіатуру і додали в назву цифри – рік його виникнення й поширен-
ня. Так виник новий термін COVID-19, що впродовж кількох днів (якщо не годин) став 
відомим на всіх континентах. Стрімке поширення захворювання в різних регіонах земної 
кулі спричинило оголошення пандемії, що зробила ВООЗ 2020 р.  

Щодня в Україні, як і в інших країнах світу, повідомляють дані щодо кількісних по-
казників захворюваності, одужання і, на жаль, смертності від цієї хвороби. Не буде, оче-
видно, перебільшенням сказати, що подібні факти перебувають у центрі уваги всіх медіа 
із соціальними мережами включно. 

ЗМІ вбачають своє завдання в тому, щоб донести до читача/слухача/глядача 
об’єктивну інформацію, навчити його правильно поводитися в непростій ситуації, налаш-
тувати на щеплення – єдино можливий спосіб творення колективного імунітету. По суті, 
вони описують ситуацію світової пандемії, спираючись на локальні особливості, що про-
являються в різних країнах, і складають мозаїчну картину, в якій з різним ступенем успі-
шності співпрацюють соціально-комунікаційні структури, акцентуються  соціокультурні 
процеси і явища. 

Актуальність цієї розвідки зумовлена необхідністю вивчення засобів подання об'єк-
тивної інформації в умовах колективної небезпеки і відсутності достатньої кількості 
знань про загрозливе явище, в нашому випадку – про COVID-19. Автори показують, як 
формується концептуальне поле детермінологізованого поняття, які засоби створюють і 
реалізують його оцінний потенціал. Саме концепти як презентанти знань про певний 
предмет чи явище містять у своїй структурі не лише поняття,  а й ставлення до нього, що 
проявляється у мовній практиці суспільства. 

Метою цієї розвідки є розбудова концептного поля COVID-19 на основі заголовків 
інформаційних медіатекстів у їхній аксіологічній варіативності.  

Завдання: 
1. Схарактеризувати ядро, центр і периферію концептного поля COVID-19. 
2. Окреслити його емоційно-смислову структуру у кожному сегменті. 
3. Визначити засоби формування оцінного компонента заголовків і можливості мета-

форизації/метонімізації залежно від характеру аксіологізації. 
4. Охарактеризувати граматичні актуалізатори аксіологічного смислу. 
Матеріалом дослідження слугували медійні тексти (крім друкованих), що були опри-

люднені на радіо, телебаченні, в інтернеті впродовж одного дня – 26 березня 2021 року. 
Вибір дня був випадковим, але вибірка матеріалу – суцільною, виконаною Looqme – он-
лайн-сервісом моніторингу медіа, що шукав у текстах усі згадки про ковід/коронавірус за 
ключовими словами [https://looqme.io/uk]. Цього дня в медіа було зафіксовано 1770 мате-
ріалів, де йшлося про ковід, із них 467 текстів мали заголовки, які й стали об'єктом нашо-
го аналізу. У програму моніторингу матеріалів від початку був закладений оцінний ком-
понент, що дозволило програмі методом експертного оцінювання поділити тексти на 
нейтральні, негативні й позитивні та дало можливість авторам цієї розвідки верифікувати 
представлену аксіологічну парадигму матеріалів, у якій нейтральні тексти становили 
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23,4% від загальної кількості текстів із заголовками, негативні – 49%, позитивні – 27,6% 
(детальніше  про роботу зі стрічкою новин зазначеного сервісу див. [1]).  

2. Теоретичне підґрунтя 

Передумовою написання цієї розвідки став інтерес авторів до інформаційного тиску 
матеріалів про COVID-19 на суспільну свідомість. Громадян закликають до спротиву цій 
хворобі, до боротьби з нею через виконання важливих з медичного і соціокультурного 
погляду вимог гігієнічного і комунікативного характеру: частіше мити руки, носити мас-
ки, зберігати соціальну дистанцію тощо. Про захворювання пишуть і говорять у всіх кра-
їнах світу. Так, російські дослідники зазначають, що в якісній пресі періоду 2019-2020 рр. 
перше місце серед детермінологізованої лексики посідає медична, а саме слова на позна-
чення названої хвороби та її семантичного поля, зокрема COVID-19, SARS-CoV-2, COV-
ID, обсервація, сатурація, локдаун тощо [2, с. 24-25]. Нові слова, що позначають перебіг 
недуги, з’являються і в інших мовах – казахській [2, с. 31], чеській [2, с. 34] тощо.  

Частота згадування в інформаційному полі хвороби, її ролі в житті світової спільноти, 
цінності перемоги над нею, укорінення явища у суспільній свідомості дають змогу пред-
ставити номен як концепт, а його взаємодію з іншими концептами як концептне поле, 
найважливіші сегменти якого представлено в українському інформаційному просторі.  

Концептний підхід є достатньо розбудованим у сучасній лінгвістиці, основи дослі-
джень закладено в роботах сучасних когнітивістів, насамперед Р. Джекендоффа, 
Дж. Лакоффа, Ч. Філлмор, Л. Талмі, А. Вежбицької,  Н. Арутюнової, О. Кубрякової, 
Ю. Степанова, Й. Стерніна, В. Карасика, Г. Слишкіна, О. Воробйової, С. Жаботинської, 
Т. Радзієвської, Г. Яворської, О. Снітко, О. Селіванової, А. Приходька та багатьох інших.  

Існує чимало визначень і аргументацій виділення концептів на двох досить чітко роз-
різнювальних платформах – лінгвістичній і лінгвокультурологічній (остання – з актуалі-
зацією етнокультурних елементів чи національної специфіки), але представники обох 
напрямів погоджуються з тим, що концепти є «згустками смислу», емоційно важливими 
для носія мови. Автор цієї знаменитої метафори, Ю. Степанов, зазначав, що «в концептах 
немає «знання» поза «емоціями». Саме цим концепти і відрізняються від «понять просто» 
[3, с. 114]. 

Концептом вважають те, що має ціннісні й етнокультурні ознаки. З цього погляду на-
уковий термін начебто не можна назвати концептом, але його емоційна обтяженість і 
надважливість для усвідомлення цінностей життя дають змогу, на наш погляд, розглядати 
його як такий, що «задає певну ціннісну парадигму і ті моделі поведінки, яким рекомен-
дують або забороняють слідувати» [4, с. 53]. Підтримкою такого розуміння можна вважа-
ти думку А. Приходька, що досліджувати концепт можна і як епістемічне, і як (пси-
хо)ментальне, і як (етно)культурне, і як (прагма)регулятивне, і як аксіологічне утворення 
[5, с. 13-15],  і висновки, яких дійшли дослідники концепту БІЛЬ на матеріалі української 
та польської мов [6, с. 393-412].  

Позначаючи спочатку певний предмет чи явище, у роз’ясненні суті якого через його 
суспільну важливість беруть активну участь медіа, термін досить швидко детермінологі-
зується, стає зрозумілим широким верствам населення, оцінюється ним у позитивно-
негативній системі координат і в нашому випадку починає програмувати спосіб соціаль-
ного буття в різних країнах. Про «наративні концепти», що «реконструюються із безлічі 
текстових повідомлень», пише С. Жаботинська [7, с. 33].  

У лінгвістичній літературі описано багато видів концептів, зокрема на позначення ку-
льтурних цінностей, кольорів, фізичних відчуттів, почуттів людини. Робіт настільки бага-
то, що дослідники нині переходять до аналізу робіт про концепти, напрямів розвитку 
досліджень, а не власне концептів [8, с.6; 9].  
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У сучасній лінгвістиці вже закріпилося розуміння терміна як «результатів складної 
взаємодії когніції та комунікації в особливому семіотичному просторі певної сфери знан-
ня та діяльності» [10, с. 14], що дає змогу розглядати його потенціал у системі концептно-
комунікативних характеристик. Те, що наукові терміни можуть бути терміноконцептами, 
обґрунтовано в  роботах В. Іващенко, Т. Стасюк, О. Палатовської, Д. Сабадаш (Плисак) та 
інших дослідників, а питання аксіологічної парадигми інформаційних текстів розглядала 
Т. Кузнєцова. 

Зазначений вище медичний термін як концепт відповідає основним сутнісним озна-
кам останнього: є узагальненим мисленнєвим уявленням про фрагмент об’єктивної дійс-
ності, елементом суспільної свідомості, частиною картини світу окремої особистості і 
соціуму в цілому, має наднаціональний характер (як концепти війна, мир, доля, віра), у 
його основі лежить уявлення/образ чогось небезпечного, загрозливого для здоров’я, не-
передбачуваного, пов’язаного з болем і страхом за своє життя. Він є ментально й оцінно 
значущим для пересічної людини, чітко аксіологічно забарвленим. Можна стверджувати, 
що він є ключовим для сучасного соціуму, оскільки впливає на різні сфери й аспекти його 
життєдіяльності. 

Семантичними складниками цього поля виступають концепти (субконцепти), що пе-
редають актуалізоване знання на кожному конкретному етапі пандемії. Це насамперед 
семантичні групи слів і словосполучень, що позначають фізичний і психічний стан люди-
ни, норми поведінки під час хвороби та в періоди самоізоляції, форми контактів з іншими 
людьми в родинних і позародинних ситуаціях, називають етапи перебігу хвороби, лікар-
ські засоби, окреслюють стан медицини в тій чи тій країні тощо. Вербалізовані й актуалі-
зовані в інформаційних текстах, насамперед у заголовках, ці концептні поля формують 
оцінно-ментальний аспект поведінки людини в соціумі (Про поле терміноконцепту див.: 
[11, с.130]).  

Відомо, що квінтесенцією смислу, закладеного в кожному конкретному тексті, є заго-
ловок, основною функцією якого є привернення уваги читача, стимулювання його до 
прочитання тексту й актуалізації того смислу, що виділений концептом у вигляді ключо-
вого, опорного слова.  

Дослідженню заголовка як структурної частини будь-якого завершеного тексту прис-
вячено роботи фахівців різних галузей знань (лінгвістики, літературознавства, психології, 
соціальних комунікацій та ін.). Останніми роками саме журналістикознавці активно ви-
вчають роль заголовка як одного з головних компонентів публікації. Серед українських 
дослідників у галузі соціальнокомунікаційної науки різні аспекти заголовкового компле-
ксу й заголовка зокрема вивчали Д. Прилюк, В. Різун, В. Карпенко, В. Здоровега, 
О. Мелещенко, І. Михайлин, Л. Грицюк, В. Тарасюк, О. Безсонов, А. Євграфова, 
К. Сізова, Л. Павлюк та ін.  

Заголовок у стрічці новин – це скомпресований зміст усього матеріалу. Прагнучи 
привернути увагу реципієнта, автори виносять у назву ключові факти, статистичні показ-
ники, пряму мову тощо, створюючи цим певну стилістичну тональність. Відповідно, сам 
текст новини розвиває, деталізує думку, висловлену в заголовку. Недаремно дослідники 
зазначають, що заголовок – це перший і невід’ємний структурний елемент газетної публі-
кації, що займає найсильнішу надтекстову позицію [12]. А тому особливий інтерес стано-
влять смислоутворювальні лексичні одиниці, які презентують у заголовку певний кон-
цепт, у нашій розвідці – це COVID-19. 

3. Методи дослідження 

Під час роботи над текстами заголовків було використано контекстуальний аналіз, 
що дав змогу визначити, у який спосіб та якими мовними засобами представлено зазна-
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чений концепт і його концептне поле; синтагматичний аналіз, точніше аналіз лівої і пра-
вої сполучуваності слів у тексті, що послідовно й чітко демонструє розуміння й презента-
цію зазначеного концепту у свідомості авторів тексту і реципієнтів; компонентний аналіз 
для виявлення особливостей структури значення окремих лексико-семантичних варіантів 
слів. 

4. Результати й обговорення  

Концептне поле нейтральних заголовків 
Заголовки, які можна зарахувати до нейтральних з погляду передбачуваної реакції 

читача, кількісно є значно меншими порівняно з оцінно-експресивно забарвленими і, як 
зазначалося вище, становлять приблизно четверту частину від усіх зафіксованих. Уже те, 
що їх виявлено достатньо мало, свідчить про надзвичайну емоційну дражливість теми для 
пересічного громадянина. Журналіст, що подає факти, конденсує в заголовку суспільно 
важливий смисл. Головна мета такого заголовка – передати факти з метою інформування 
населення без вираження власного ставлення до події. 

Тематично вони поділяються на такі групи: а) вакцинація (подають статистику щеп-
лень за добу в Україні, ЄС, у світі в цілому, порушують питання про паспорти вакцина-
ції), б) дії українського уряду в період пандемії, в) ставлення людей до вакцинації, самих 
вакцин, правил поведінки, локдауну. 

Презентантами ядра поля СOVID-19 у заголовковому комплексі є його номінативні 
дублети ковід і коронавірус, а приядерними компонентами, що їх можна зарахувати до 
центра концептного поля, є вакцина, вакцинація, вакцинувати, щеплення, щепити, хворі, 
пандемія, в російськомовних текстах – усі названі вище відповідники і слово прививка. Як 
бачимо, набір лексем на позначення певних явищ не вирізняється різноманітністю, але 
саме ці явища, предмети і процеси якнайтісніше пов’язані з ядерним концептом, є найго-
ловнішими компонентами ментального сценарію боротьби з хворобою. Крім того, нага-
даємо, що матеріалом дослідження став одноденний «зріз» інформації, тому зрозуміло, 
що в заголовки винесено квінтесенцію осмислення подій саме цього періоду. Майже всі 
слова є однозначними. 

Термін коронавірус як абсолютний синонім до COVID-19 є активно вживаним словом 
у заголовковому комплексі і випереджає за частотою використання вищезазначену абре-
віатуру, тому аналіз поля почнемо саме з нього. Як назва хвороби він швидко був детер-
мінологізований ЗМК, а його соціально-культурна вагомість та емоційна обтяжливість 
змусили медіа під час подання інформації використовувати його в суто номінативній 
функції, без додаткових характеристик. Вірус сприймається як реальна небезпека, зло, 
якому треба протистояти «всім миром». У нейтральних заголовках коронавірус виступає 
у функції об’єкта, на який спрямована увага й активні дії суспільства, напр.: вакцинація 
від коронавірусу (Українське радіо), обов’язковий тест на коронавірус, підозра на коро-
навірус (Обозреватель). Іншим часто вживаним варіантом є словосполуки на позначення 
територій розповсюдження вірусу та боротьби з ним: щеплення від коронавірусу в Україні 
(Еспресо TV), ситуація з коронавірусом у світі (ICTV), що окреслює масштаби захворю-
ваності як пандемію. Те, що, як побачимо й далі, концепти ядра та центра концептного 
поля найчастіше виступають у функції об’єкта, має під собою не лише ментальне, а й 
комунікативне підґрунтя. Інформація про події (у нашому випадку про коронавірус, вак-
цину тощо) є основним завданням тексту, а тому як усе «нове, чуже, неймовірне та неочі-
куване тяжіє до ролі реми» [13, с. 205]. 

Основним засобом боротьби зі страшною хворобою є вакцина. Саме вона створює 
спільний імунітет і забезпечує протистояння пандемії, а слово на позначення цього засобу 
в концептному полі заголовкового комплексу потрапляє до його центра (приядерної зо-
ни), оскільки є одним із ключових в окресленні ситуації. Воно представлене в номінації 
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препарату (вакцина CoronaVac), у словосполученнях, що передають різні смислові актуа-
лізації, зокрема кількість використання вакцини (доза вакцини), призначення (вакцина 
проти Covid-19, вакцина від коронавірусу), визначення ефективності/неефективності 
застосування (Степанов: В Україні жодна людина не померла від вакцини проти Covid-19 
(Обозреватель); Уряд України планує виплачувати компенсацію за побічні дії вакцини 
(Подробности)), наслідки використання вакцини (побічні дії від вакцини). Термін також 
уживається під час опису її прибуття чи відправлення (новоприбула вакцина, рос. прибы-
вшая партия вакцины). Ця ситуація найчастіше передається дієсловами зі значенням 
переміщення: вакцина прибула або прибуває, її відправили, експортували тощо, водночас 
може зазначатися назва препарату, місце походження або кількість доз, наприклад: В 
Україну привезли 215 тисяч доз китайської вакцини замість 1,9 млн (Обозреватель). 
Спектр дієслів, застосовуваних у нейтральних заголовках, передає етапи існуван-
ня/функціонування вакцини – від появи до використання за призначенням, вони предста-
вляють її в суб’єктно-об’єктних відношеннях і належать до  зони периферії.   

Майже завжди вакцина виступає в ролі об’єкта, який зазнає різних змін під впливом 
обставин чи активних дій людини. Якщо ж термін використано як центр смислової ситу-
ації, тобто слово вакцина виступає суб’єктом (підметом) у реченні, діапазон його дії з 
погляду аксіологічного навантаження є досить вузьким: практично немає метафоричних 
сполучень (зафіксовано лише один випадок на 467 заголовків: В Україну прибула перша 
партія вакцини CoronaVac (ukrinform.ua)1), дієслова в основному передають абстрактну, а 
не конкретну дію (вакцина відрізняється від…, дістається комусь…). У випадках, коли 
вакцину представлено як об’єкт, залучений до дії і з яким щось відбувається, «набір» 
дієслів виявляється значно ширшим, оскільки передає дії спеціалістів різного профілю 
або організацій, зокрема й громадських (вакцину відправляють, чекають, експортують, 
допомагають придбати, використовують, застосовують, її дозу отримують, нею роб-
лять щеплення, рос. её можно сделать и испытывать, її оцінюють, про неї говорять 
спеціалісти): Імунолог назвав найкращу вакцину проти COVID-19 (УНН); Ляшко розпо-
вів, як будуть застосовувати новоприбулу вакцину (news.zt.ua).  

Аналіз лівої сполучуваності слова показав надзвичайну обмеженість залучення прик-
метників на позначення диференційних рис вакцини, засвідчивши лише поодинокі випа-
дки вживання прикметників і дієприкметників (найкраща, перша, друга вакцина).  

Оскільки вакцинація населення – це справа державної ваги і висловлення представ-
ників влади є надзвичайно важливі для населення, заголовки досить часто являють собою 
а) складнопідрядне речення з дієсловами говоріння (спілкування) та іменем представника 
влади, що інформує населення і, в принципі, заспокоює його (Ляшко пояснив, чому МОЗ 
збільшив інтервал між дозами Covishield (УНН); Ляшко розповів, як будуть застосову-
вати новоприбулу вакцину CoronaVac (news.zt.ua) або б) пряму мову посадовця, що підк-
реслює достовірність інформації (Вакцины от коронавируса разных типов не нужно ис-
пользовать вместе, – Ляшко (ЛИГА.net). 

Вакцину в заголовках представлено як захист від хвороби (В Україну прибула перша 
партія китайської вакцини від COVID-19 (РБК-Украина)), а її використання як безпечний 
запобіжний процес, але більшою мірою заголовки передають неусталеність ситуації, пси-
хологічні труднощі, з якими зіткнулося суспільство: в них анонсується придбання якоїсь 
партії, пояснюються причини затримки, можливості поєднання різних видів вакцин, ро-
биться спроба заспокоїти населення наведенням конкретних фактів (Ляшко розповів про 
особливості китайської вакцини проти Сovid-19 від Sinonac (Обозреватель); МОЗ визна-
чив, кого передусім щеплюватимуть вакциною CoronaVac (УНН)). Вакцина є застереж-

                                           
1 Цей приклад можна тлумачити як стерту метафору з повною відсутністю образності. 
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ником хвороби, цей концепт за своєю значущістю перебуває в центрі концептного поля, 
яке, подібно до семантичного поля, містить слова різних категорій, пов’язані насамперед 
із назвою самого процесу нездужання, номінаціями хвороб, що є ускладненням після 
коронавірусу, назвами медичних закладів і спеціалізацій лікарів тощо, проте в нейтраль-
них заголовках домінують номінації ядра концепту і найближчої приядерної зони. На 
периферії концептного простору перебувають субконцепти, які тісно пов’язані з ядерни-
ми концептами, ліва сполучуваність цих слів більш варіативна, але водночас також мало 
образна (перша партія, друга доза, побічні дії, тяжкий період). 

Загалом заголовки мають фактуально-стверджувальний характер, проте іноді сумні-
ви, що їх відчувають люди, проявляються і в назві статті (наприклад: Covid-19: остано-
вит ли пандемию вакцинация (Корреспондент.net)), привносячи туди елементи 
суб’єктивної модальності.  

Узагальнюючи спостереження за нейтральними заголовками, можна стверджувати, 
що ядро концептного поля виражене абсолютними синонімами на позначення хвороби, 
центр – номінацією препарату протидії їй, периферія представлена дієсловами з абстрак-
тним значенням, іменниками відповідного тематичного спрямування, що характеризу-
ються відсутністю лівої сполучуваності з прикметниками, і, відповідно, метафоризації, а 
отже, й образності будь-якого виду. Обидва концепти найчастіше виступають у ролі 
об’єкта. 

Концептне поле негативних заголовків 
Заголовки з негативним смисловим наповненням становлять 49% від загальної кіль-

кості аналізованих одиниць. Емоційно-експресивного забарвлення їм надають лексеми, 
що містять конотативний компонент, який сприймається реципієнтом як негативний. З-
поміж синонімічних відповідників до ядерного концепту СOVID-19 найактивніше вико-
ристовуються пандемія, епідемія, часто навіть без конкретизації назвою захворювання. Ці 
номінації є ширшими за вищезгаданий ядерний концепт, оскільки позначають «масштаб-
ність» захворюваності й територію поширення, що дозволяє включити їх до приядерної 
зони досліджуваного концептного простору.  

До периферії досліджуваного семантичного поля належать лексеми штам (британ-
ський, індійський тощо), мутація, (третя) хвиля, зараження, а також російські відповід-
ники. Найбільш частотними серед дієслів виявилися дієслова з конкретним значенням: 
хворіти/перехворіти, заразитися.  

Усю групу заголовків з негативною емоційно-експресивною оцінкою можна розподі-
лити на підгрупи залежно від змісту пропонованої інформації: а) про збільшення кількос-
ті інфікованих, б) про дії/бездіяльність владних структур в напрямі боротьби з СOVID-19, 
в) про вакцинацію, г) про зростання числа летальних випадків.  

Одна з найактуальніших тем стосовно коронавірусу – збільшення кількості хворих: 
практично всі медіа за результатами щоденного ранкового брифінгу Міністра охорони 
здоров’я публікують статистику щодо перебігу пандемії протягом останньої доби як в 
Україні (Вперше понад 18 тисяч за добу: в Україні зафіксований новий антирекорд за 
кількістю інфікованих COVID-19 (УНІАН); Кривая коронавируса стремительно растет 
вверх. За сутки выявили более 18000 новых случаев (ЛІГА.net)), так і за її межами (Поль-
ща третій день поспіль оновлює рекорд захворюваності на Covid-19 (Zaxid.net); В мире 
более 126 млн человек заразились COVID (Корреспондент.net)). Загалом майже третина 
заголовків із негативним смисловим наповненням (31%) присвячені питанню коронавіру-
сної статистики. Обрана дата відзначилася на той момент найбільшою кількістю інфіко-
ваних у країні, що відображено в заголовках словами рекорд (коронавірусний, смертей), 
антирекорд, максимум, сплеск, спалах, пік (епідемії), зростання, хвиля, зростає, різкий 
стрибок, перетнути (позначку), перевищити; рос. рекордный (прирост/количество), 
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бьет рекорды (эпидемия), стремительно расти (заболеваемость), пор.: Коронавірусні 
рекорди (Телеканал СТБ); Коронавірус в Україні: одразу два антирекорди (ТК Прямий).  

Другим аспектом, який активно висвітлюють медійники, є дії або бездіяльність влад-
них структур в напрямі боротьби з СOVID-19. Перевага негативного оцінювання досяга-
ється за допомогою дієслів із мовноконотативним і ситуативно-конотативним компонен-
том (призвести, оштрафувати, змушувати, звинуватити, відмовлятися, приховати; 
обмежити, закрити, посилити (карантин); рос. падать, хейтить, не хватает), іменни-
ків (бездіяльність, фейк, помилки, атака, суд, рос. ухудшение, ограничение, нехватка, 
угроза, буря негатива), прикметників (кримінальний, “червона” (зона)): Голубовська шо-
кувала заявою про ліки від коронавірусу: це дуже небезпечно (РБК-Украина); Черговий 
тиждень бездіяльності Кабміну закінчується рекордною кількістю COVID-хворих, – 
Рудик (РБК-Украина); рос. В Харькове объяснили нехватку кислорода в больницах 
(my.ua).  

Негативне сприйняття вакцинації спричинене дефіцитом вакцин і низькою довірою 
суспільства до них. Ці явища відображені в медіа, зокрема в назвах новин, що містять 
експресивно марковані лексичні елементи або сполуки: дієслова призупинити (постачан-
ня вакцини), блокувати, ставити на паузу, рос. распасться; прикметники побічні 
(дії/реакції), фейковий, рос. худший; іменники скандал, призупинення, війна; рос. прислів-
ник нельзя тощо, наприклад: Українку зібралися судити за фейковий допис про вакцину 
(Обозреватель); рос. Вакцинация известных украинцев вызвала бурю негатива у населе-
ния. Это было предсказуемо (ЛІГА.net).  

Сам собою концепт смерті актуалізує лише негативні емоції слухача/читача, тож і те-
ма летальності в назвах медійних повідомлень також породжує в реципієнтів негативні 
емоції (сум, тривогу, переляк, страх і под.). Уживання лексем, що асоціюються зі смертю 
(згоріти (за добу), виходити (з-під контролю), важкий (стан), рос. угроза, поражение 
(легких), тяжелое (состояние) тощо), поглиблює сприйняття ситуації як гнітючої, важ-
кої, пор.: У померлого після вакцинації провізора з Чернівців виявили коронавірус 
(Zaxid.net); В мире зафиксировали более 126 млн случаев COVID-19, число жертв превы-
сило 2,76 млн. Только за последние сутки умерли 10,3 тыс. человек (Цензор.нет).  

Певної емоціогенності додає заголовкам використання слів у переносних значеннях, 
здебільшого метафоризованих. Найактивніше автори інформаційних повідомлень засто-
совують перенесення значення у сполученні іменника-підмета з дієсловом-присудком 
(захворюваність зростає (Українські Новини), коронавірус наступає (ICTV), експорт 
поставлений на паузу (ukrinform.ua), рос. падают нефть, биткоин и гривня (Страна.ua), 
эпидемия бьет рекорды (Корреспондент.net), "COVID-19 молодеет" (Newseek)) або в 
поєднанні дієслова з іменником – назвою об’єкта дії (ховають людей (НТН), розгорта-
ють шпиталі (sigmatv.com.ua), Ляшко передав сигнал (РБК-Украина, ЛІГА.net, 
ukrinform.ua), рос. стоим перед войной (ЛІГА.net), пойдет под суд (Страна.ua)). Лівобічна 
сполучуваність – означення з означуваним словом – також демонструє можливості ство-
рення публіцистичної образності (сумні рекорди (НТН), червона зона (Телеканал 1+1, 
Українські Новини, Обозреватель), різке зростання (Українська правда.ua), висока смер-
тність (Обозреватель), “помаранчеве” Запоріжжя (ukrinform.ua), рос. подхватившие 
вирус (Цензор.нет)). Дещо рідше метафора твориться поєднанням двох іменників на ос-
нові об’єктно-означальних відношень (рекорди епідемії (Телеканал СТБ), сплеск корона-
вірусу (Еспресо TV), спалах коронавірусу (ТК Сигма (Мариуполь)), хвиля коронавірусу 
(ТРК Украина), стрибок захворюваності (Радио "Киев"), сплеск захворюваності (Телека-
нал 1+1), пік епідемії (РБК-Украина), рос. буря негатива (ЛІГА.net)). Як свідчать прикла-
ди, негативні заголовки, на відміну від нейтральних, містять більше метафор, щоправда, 
яскравих, образних серед них мало, автори матеріалів віддають перевагу стертим, загаль-
номовним, частовживаним (пор. різке зростання, висока смертність тощо).  
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Іноді для маркування переносного значення автори вдаються до використання лапок: 
“червона”/”помаранчева” зона, “британський” штам, “згоріло” немовля, рос. “крас-
ные” зоны, проте в міру поширення наведених метафор у публіцистиці, в мовленні зага-
лом вони втрачають виразну образність, наслідком чого стає стирання метафоричності і, 
відповідно, подальше використання таких слів без лапок2.  

Метонімічні перенесення трапляються в заголовках із негативним змістом значно рі-
дше, проте й вони створені за стандартними, поширеними в публіцистиці моделями: Індія 
призупинила (ICTV), Бразилія зафіксувала (УНН), закрити всю країну (ТК Украина 24), 
Європа посилює карантин (ICTV), МОЗ попереджає (Обозреватель), Лікарні відмовля-
ються приймати (Українські Новини), лікування “британського” штаму (УНІАН), рос. 
МИД подтвердил (Цензор.нет), "Укрзализныця" продлила ограничения (Цензор.нет) тощо. 
Отож у назвах публікацій упродовж аналізованого дня була використана практично одна 
модель – локальної метонімії, тобто перенесення назви з людей, що живуть на певній 
території або працюють у певній організації, на територію, країну або організацію.  

Серед аналізованих заголовків трапляються й поодинокі приклади використання ан-
титези (У Києві захворюваність на COVID-19 почала знижуватися, але смертність 
зростає (Українські Новини)) і своєрідного оксиморона (Великодній локдаун (Телеканал 
СТБ) – одне з головних християнських свят важко уявити під час локдауну). 

Для акцентування уваги адресатів повідомлення на негативному семантичному ком-
поненті автори використовують частки: заперечну не, обмежувально-видільні тільки, 
лише; підсилювально-видільні вже, навіть, рос. даже: Лише у чотирьох областях не 
перевищений рівень госпіталізації COVID-хворих (РБК-Украина); В Україні вже 1,614 
млн випадків COVID-19, за добу – 18 132 (УНН); «Мест не хватает даже в коридорах»: 
Мэр Николаева Сенкевич показал COVID-больницы в городе (Цензор.нет).  

Для негативно-оцінних заголовків характерна кількісно більша ліва сполучуваність 
приядерних і периферійних лексем концепту СOVID-19 (тотальний локдаун, сумні реко-
рди, ковідні антирекорди, новий антирекорд, британський штам, рос. рекордный при-
рост тощо). Водночас права сполучуваність представлена одноманітними структурами 
локативної семантики (СOVID-19 в Україні, СOVID-19 в Києві, СOVID в Харкові, корона-
вірус в Україні і под.). Також до цієї ж групи належать неолексеми, утворені способом 
словоскладання: СOVID-зараження, СOVID-госпіталізація, СOVID-хворі, СOVID-
скептики, СOVID-випадки, рос. СOVID-больница, у яких перший компонент виконує роль 
прикладки. 

Отже, найхарактернішою рисою негативних заголовків є образність, переважно стер-
та; загальномовні метафоризація й метонімізація виокремлюють цей тип заголовків на тлі 
нейтральних і створюють мозаїчну картину негативної оцінки ситуації, що склалася на 
той час в Україні.  

Концептне поле позитивних заголовків 
Мовні засоби позитивних заголовкових комплексів мають низку спільних рис із розг-

лянутими вище. Ідеться насамперед про окреслення локусів пандемії, презентацію стати-
стичних даних щодо хворих та одужалих, перерахування країн, які надсилають вакцину в 
Україну, назви українських міст із констатацією ситуації з коронавірусом. 

Тематичні групи, що домінують у позитивному концептному сегменті поля, є дещо 
іншими порівняно з групами негативного й нейтрального сегментів. У заголовках актуа-
лізовано етапи успішного лікування і видужання хворих, досягнення у тестуванні різних 
вакцин, ставлення українців до жорсткого карантину та нівелювання наслідків локдауну, 
до підтримки малого бізнесу і відродження туристичної галузі. 

                                           
2 Використання лапок з однаковим семантико-стилістичним результатом спостерігаємо в усіх трьох 
сегментах концептуального поля. 
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Як і у випадку нейтральних заголовків, у ядрі поля перебувають абсолютні синоніми 
– концепти коронавірус і COVID-19, а в центр, що формується навколо них, потрапляє 
концепт вакцина, найчастіше згадуваний у цьому оцінному сегменті. З останньою 
пов’язані сподівання на вироблення спільного імунітету. Вакцину відправляють, доправ-
ляють до місця призначення, її отримують, перевіряють, тестують (на дітях), віднов-
ляють її експорт, нею роблять щеплення, проводять вакцинацію, вірять, що вона збере-
же багато життів, тощо. Коло використовуваних дієслів значно розширюється, що 
збільшує поле варіативності форми під час передавання змісту. 

Учені працюють над удосконаленням вакцини, нарощують її виробництво, а дослід-
ники з Оксфорду створили вакцину-спрей від COVID-19 і набирають добровольців для її 
перевірки (Обозреватель). Усе, що пов’язане з вакциною, подається в оптимістичних 
тонах, її привозять з Китаю, Індії, ці країни поновлюють експорт вакцини в Україну. 
Автори підкреслюють успіхи боротьби з хворобою: вдалося побороти спалах, планують 
зробити пів мільйона щеплень, розробили захисну маску, яка на 100% є біорозкладною.  

У суб’єктно-об’єктних презентаціях концепту значно переважає «об’єктний варіант», 
але вакцина як діяч також представлена в заголовках: Вакцини, які отримала Україна, 
збережуть від «британського» штаму – глава МОЗ (ukrinform.ua). Синтагматичний ана-
ліз показує, що ліва сполучуваність не вирізняється оригінальністю, йдеться про нову 
вакцину, прибулу вакцину, китайську, індійську тощо. Права сполучуваність як предика-
тивний комплекс представлена окремими прикладами, оскільки цей концепт рідко висту-
пає у функції суб’єкта: вакцина прямує, захищає, запобігає; Дві вакцини від коронавірусу 
вже є в Україні (Русское радио). 

До периферії поля належать такі субконцепти, як маска, червона (зелена тощо) зона, 
кисневий концентратор, група ризику, послаблення (карантину), послабити (карантин). 
Ліва сполучуваність лексем, що перебувають на периферії поля, є різноманітною, але, як і 
в негативному сегменті, сполуки слів позбавлені яскравої образності, у найкращому разі 
можна зафіксувати стерту метафору або метонімію  (червона зона, “британський” штам, 
дитяча вакцина, інфекційний госпіталь, відкритий простір, рос. новые поставки, отк-
рытые страны).  

На окрему увагу заслуговує функціонування лексем із модальним значенням у струк-
турі концептного поля заголовків «ковідних» публікацій. Суб’єктивну модальність пере-
дають переважно дієслова (могти, прагнути, сподіватися, рос. надеяться), прикметники 
(повинний, можливий, рос. должен), прислівники (треба, варто, рос. можно). Серед 
аналізованих медіаназв лексеми з модальною семантикою виявлені в 14 заголовках нега-
тивного змісту (що становить 6% від усіх найменувань цієї групи), у 8 нейтральних заго-
ловках (7,3%) та у 20 назвах позитивного смислового наповнення (15,5%). Активне вико-
ристання слів із модальним компонентом значення саме поміж заголовків позитивного 
інформаційного наповнення покликане посилити емоційний компонент, вплинути на 
читача, показати можливі шляхи запобігання розповсюдженню ковіду й перемоги над 
ним: Євросоюз прагне до літа вакцинувати 70% дорослого населення (ukrinform.ua), Ра-
сширился список открытых для украинцев стран: куда можно поехать (ЛІГА.net). Інфо-
рмація негативного спрямування використовує модальні лексеми для пом’якшення 
сприймання гіпотетичного ускладнення ситуації з перебігом пандемії, пор.: У Німеччині 
кількість CОVID-випадків може сягнути 100 тисяч за добу – Інститут Коха 
(ukrinform.ua), В субботу еще одна область Украины может стать «красной». До лок-
дауна останется последний шаг (Страна.ua).  

Окремо варто відзначити заголовки, у яких позитивна семантика формується на підс-
таві заперечення негативної інформації – використанням частки не в позиції повного або 
часткового заперечення, наприклад: Медичних працівників не будуть звільняти з робо-
ти, якщо вони відмовляються робити щеплення від коронавірусу (Радіо «Шансон»), Тури-
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сти, які приїжджають до Таїланду, повинні відбути на карантині не чотирнадцять 
днів, як раніше, а десять (Радіо «Шансон»), або лексико-семантичними засобами: Кри-
тика вакцини Covishield є безпідставною (Uazmi.org), ЄС відмовився від заборони на 
експорт COVID-вакцин (РБК-Украина). 

5. Висновки 

Концептне поле COVID-19, представлене в 467 заголовках повідомлень медіа, в усіх 
оцінно-стилістичних варіантах являє собою простір із поділом на ядро, центр і перифе-
рію, де ядро – власне вищезазначений термін, центр і периферія – субконцепти, пов’язані 
з ядерним системно-функціональними відношеннями. Добір лексико-граматичних засобів 
і прийомів їх уживання формують оцінний потенціал заголовка і дають можливість пред-
ставити інформацію про ситуацію в аксіологічній системі координат.  

Мовні засоби різних сегментів поля мають спільні й відмінні функції. Спільність по-
лягає в інформуванні населення про перебіг пандемії, боротьбу з хворобою, дії керівних 
органів і окремих людей – посадовців, лікарів тощо. Ці фрагменти поля презентовані в 
текстах через статистичні дані, ономастичну лексику, детермінологізовані медичні термі-
ни, нейтральні зі стилістичного погляду слова й словосполуки. Також спільною рисою є 
представлення ядерного концепту, крім поодиноких випадків, у функції об’єкта, що відо-
бражає його існування в мисленні як утворення, яке протиставлене суб’єктові і з яким 
треба боротися. 

Відмінність функцій полягає в реалізації конкретних завдань:  у передаванні оцінного 
компонента інформації, що проявляється завдяки вживанню слів, у значенні яких уже 
закладено аксіологічний компонент, та у формуванні оцінки безпосередньо в контексті. 
Остання може створюватися через вибір компонентів із модальним значенням, що актуа-
лізують поняття повинності та можливості боротьби з пандемією, через активізацію ко-
нотативних компонентів різного походження, вживання стилістичних засобів і прийомів.   

Зіставляючи мовні засоби, що створюють аксіологічність заголовків, можна сказати, 
що найбільшою виразною силою характеризуються «негативні» назви. У цьому сегменті 
багато слів, конотативні компоненти яких або від початку закладені в слові, або виника-
ють у межах словосполуки як ситуативно зумовлена оцінність. Навіть стерті метафори на 
тлі їх майже повної відсутності в нейтральному і позитивному сегментах поля спрацьо-
вують на експресивний результат. Порівняння з нейтральними заголовками засвідчує 
значно ширший спектр використовуваних слів і появу стертої образності на основі мета-
форизації або метонімізації висловлення. Це, безумовно, поглиблює негативний елемент 
у сприйнятті концепту і в його внутрішньому семантичному складі, що проявляється у 
конотативному значенні слова. Нейтральним зі стилістичного погляду, але психологічно 
обтяжливим для сприйняття «негативного» тексту і розуміння наявної ситуації, є викори-
стання слів із природно негативною семантикою, тобто слів на позначення тяжкого пере-
бігу хвороби, ускладнень і смерті.  

Граматичні засоби найактивніше актуалізують свій стильовий потенціал у заголовках 
із негативним і частково із позитивним змістом. 

Загалом можна стверджувати, що концептне поле COVID-19 у своїй мовній репрезен-
тації в головній позиції текстів відображає ставлення медіа до пандемії, що висвітлюється 
в позитивно-негативних різновидах заголовків, і намагання шукати точку опори в цій 
ситуації через вираження свого ставлення в нейтральних текстах. 
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