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У статті розглядається лінгвоекологічний стан сучасного англомовного медіа-дискурсу. Головне завдання дослідження 

полягає в з’ясуванні та порівнянні рівня лінгвоекологічності,  який базується на основі зміни  тональностей лексем hate, 

anger, killer, mom, money, suffer, вжитих у різних контекстах сучасної онлайн-газети The Guardian. Проаналізовано 

лінгвоекологічний стан сучасного англомовного медіа-дискурсу на основі сентимент-аналізу. Приділяється увага 

семантичному та прагматичному аспектам тексту, зміні тональностей із аналізом англомовних лексем за допомогою 

програми SentiStrength у різних контекстах сучасного англомовного медіа-дискурсу. Проаналізовано позитивну, 

нейтральну та негативну тональності,  їх варіативність та потенціальний вплив на реципієнта в сучасному 

англомовному медіа-дискурсі.  
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Постановка проблеми. У процесі спілку-

вання людині доводиться вирішувати безліч 

комунікативних завдань. Мовець презентує 

інформацію, додаючи емоційної забарвленості 

мовним засобам для її вербалізації. В наш час 

емоції захопили весь комунікативний простір 

(засоби масової інформації, побутове та 

художнє спілкування, політику тощо), стали 

одним із важливіших компонентів людського 

мислення та свідомості сучасної людини.    

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Емотивна лінгвоекологія вивчає залежність і 

зв’язок екології мови та екології людини разом з 

її емоціями [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Негативні емотиви 

мовця проектують негативні реакції реципієнта 

і призводять до виникнення негативних 

емоційних станів [5]. Застосування негативних 

емотивів – широко вживана стратегія у 

сучасному медіа-дискурсі [2]. Зважаючи на 

сучасні умови цивілізації, важливо рятувати не 

лише людину як живу істоту, але і її мову.  

Мета статті полягає у вивченні впливу 

емоцій на лінгвальну екологічність в англомов-

ному медіа-дискурсі. Об’єктом дослідження є 

мовні одиниці, які відповідають та не відпові-

дають нормам емотивної лінгоекології в сучас-

ному англомовному медіа-дискурсі. 

Предметом дослідження є семантичні та 

прагматичні характеристики мовних засобів, які 

відповідають та не відповідають нормам 

емотивної лінгвоекології в сучасному 

англомовному медіа-дискурсі.  

Основні результати дослідження. Емоції 

ми отримуємо не лише від конкретного слова, а 

від комунікації, тону розмови та комуніканта. 

Емотивна валентність слова – здатність лінгвіс-

тичної одиниці вступати в емотивні зв’язки з 

іншими лінгвістичними одиницями, на основі 

явних або прихованих сем [4]. Прагматичний 

аспект будь-якого тексту управляє змістом та 

поєднує лінгвістичну та комунікативну функцію 

тексту. Медіа-тексти є результатом комунікації 

людини та ЗМІ. Із медіа-текстів ми отримуємо 

великий об’єм інформації. Будь-які приклади 

медіа-дискурсу, що суперечать комунікативно-

прагматичним та етико-мовленєвим нормам, не-

гативно впливають на емоційний стан людини, 

складають простір неекологічної комунікації, 

який може мати відхилення від рівня норми 

лінгвоекологічності [4]. Ми дослідили рівень 

лінгвоекологічності інформації, яку сприймає 

наш мозок з медіа-простору із семантичної та 

прагматичної точок зору. Для аналізу ми корис-

тувалися онлайн-програмою SentiStrength, яка 

створена для сентимент-аналізу та оцінки наст-

рою тексту і зокрема рівня лінгвоекологічності лек-

семи та інших одиниць тексту. Програма оцінює 

силу позитивних і негативних настроїв у коротких 

текстах. Програма була створена розробниками  

M. Thelwall, K. Buckley, G. Paltoglou та D. Cai.  

Корпус прикладів включає сентимент-аналіз 

таких лексичних одиниць: killer, hate, anger, 

suffer, mom, money, fear. Критеріями відбору 

слугували показники лінгвоекологічності лексе-

ми. Ми відбирали лексеми, показники яких були 
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лінгвоекологічними або нелінгвоекологічними, а 

також ті, які в контексті змінювали свої показники, 

тобто прослідкували зміни тональностей. 

Користуючись програмою SentiStrength ми 

отримуємо результати у вигляді двох оцінок.  

Тобто позитивна тональність – [+1 – +5], та 

негативна тональність – [-1 – -5] складової тексту. 

Тональність [-1 – +1] вважається нейтральною. 

Перша лексема, яку ми пропонуємо розглянути – 

killer. Лексема має такі дефініції за трьома 

англомовними онлайн-словниками:  

 - a person who has killed someone, or who 

intends to kill someone (Collins Dictionary); 

 - someone who kills another person 

(Cambridge Dictionary); 

 - a person, animal, or thing that kills (LDOCE).  

Назва словника 
Позитивна 

тональність 
Негативна тональність Середнє значення 

Collins  Online Dictionary +1 -4 -1,5 

Cambridge Dictionary +1 -1 0 

LDOCE +1 -1 0 

Таблиця 1. Значення тональностей словникових дефініцій лексеми killer 

 

Як бачимо у таблиці, значення лексеми killer у 

словнику Collins Online Dictionary має негативну 

тональність [-1,5], що свідчить про високий 

рівень нелінгвоекологічності. Контекст є 

найважливішим показником рівня екології 

лексеми, бо в контексті вона набуває змісту. 

Пропонуємо розглянути її використання в 

контексті. Текст взято з англомовної онлайн 

газети The Guardian, приклад (1) належить до 

розділу «News», приклад (2) – розділу «Opinion». 

(1) UK, US and Russia among those opposing 

killer robot ban. (The Guardian, 29 March, 2019).  

(2) It's not too late to save the world from killer 

robots. (The Guardian, 6 Apr, 2018). 
Приклад Позитивна тональність Негативна тональність Середнє значення 

Приклад (1) +1 -2 -0,5 

Приклад (2) +2 -2 0 

Таблиця 2. Значення тональностей контекстуальних вживань лексеми killer 

 

Результати дослідження вказують, що текст, 

узятий зі статті розділу «News», більш негативно 

впливає на читача, ніж текст статті розділу 

«Opinion». Автору вдалося представити лексему 

killer в нейтральній тональності з позначками [0], 

[-0,5]. Контекст та інші лексеми вплинули на 

рівень лінгвоекологічності досліджуваної нами 

лексеми. Словники визначають наступну 

досліджувану лексему fear як: 

- is the unpleasant feeling you have when you think 

that you are in danger (Collins Online Dictionary); 

- an unpleasant emotion  or thought that you have 

when you are frightened or worried by something 

dangerous, painful, or bad  that is happening or might 

happen  (Cambridge Dictionary); 

- the feeling you get when you 

are afraid or worried that something bad is going to 

happen (LDOCE).  

Назва словника 
Позитивна 

тональність 
Негативна тональність Середнє значення 

Collins Online Dictionary +1 -3 -1 

Cambridge  Dictionary +1 -4 -1,5 

LDOCE +1 -4 -1,5 

Таблиця 3. Значення тональностей словникових дефініцій лексеми fear 

 

Один зі словників подає значення лексеми в 

нейтральній тональності, а решту два – в 

негативній. Ми визначили показники тональності 

в контексті, використовуючи дані статей 

англомовної онлайн-газети The Guardian:  

(3) UK railways in chaos as searing heat sparks 

fear of derailed trains. (The Guardian, 25 Jul 2019); 

(4) Children’s books explore hope, fear, failure and 

love. (The Guardian, 26 Jul 2019). 

Приклад (3) належить розділу «News», приклад 

(4) належить розділу «Culture». За допомогою 

програми ми отримали такі результати: 

Приклад Позитивна тональність Негативна тональність Середнє значення 

Приклад (3) +1 -4 -1,5 

Приклад (4) +3 -4 -0,5 

Таблиця 4. Значення тональностей контекстуальних вживань лексеми fear 
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Отримані результати вказують, що текст роз-

ділу «News» більш негативно впливає на читача, 

ніж текст розділу «Culture». Автор подав лексе-

му fear в такому контексті, що незважаючи на 

негативну тональність дефініцій, загальне спри-

йняття поданої інформації не має негативного 

впливу, бо є нейтральним (Приклад 4), і також 

довів, що лексема fear має властивість зберігати 

свою тональність в контексті, як подано у прикл. 3.  

Англомовні словники пропонують такі 

дефініції лексеми anger: 

- is the strong emotion that you feel when 

you think that someone has behaved in an unfail, cruel, 

or unacceptable way (Collins Online Dictionary); 

- a strong feeling that makes 

you want to hurt someone or be unpleasant because 

of something unfair or unkind that has happened 

(Cambridge Dictionary); 

- a strong feeling of 

wanting to hurt or criticize someone because they 

have done something bad  to you or been unkind to 

you (LDOCE).  

Назва словника 
Позитивна 

тональність 
Негативна тональність Середнє значення 

Collins Online Dictionary +1 -4 -1,5 

Cambridge Dictionary +1 -3 -1 

LDOCE +1 -3 -1 

Таблиця 5. Значення тональностей словникових дефініцій лексеми anger 

 

Отримані результати вказують негативну то-

нальність лише за Collins Online Dictionary, реш-

та показників нейтральні. Фрагменти медіа-дис-

курсу вказують на різні показники тональності 

контексту із досліджуваною лексемою anger: 

 (5) Anger is one of the most important and 

influential emotions in human life and so it is in politics 

and campaigning. (The Guardian, 13 May 2019); 

(6) A special series about understanding the 

impact of anger in society and personal 

relationships. (The Guardian,  2019). 

В прикладі (5)  середнє значення тональності 

негативне і сягає позначки [-1,5]. Варто зазначити, 

що фрагмент (5) та (6) узято із того ж самого 

розділу «Lifestyle», але із різних інформаційних 

блоків. Приклад (6) має позначку [-1], яка є 

нейтральною. Наступна лексема – money із 

тональністю [0]. Англомовні онлайн-словники 

подають такі дефініції лексеми money: 

- is the coins or bank notes that you use 

to buy things, or the sum that you have in a 

bank account. (Collins Dictionary); 

- coins or notes (= special pieces of paper) that 

are used to buy things, or an amount of these that a 

person has(Cambridge Dictionary); 

-  what you earn by working and can use to 

buy things. Money can be in the  form  of notes and coins 

or cheques, and can be kept in a bank (LDOCE).  

Середнє значення тональностей дефініцій 

словника Collins Online Dictionary та LDOCE – 

[0], Cambridge Dictionary – [+0,5]. Ми з’ясували 

тональності фрагментів медіа-дискурсу і 

отримали такі результати: 

(7) Generation wealth: how the modern world 

fell in love with money. (The Guardian, 8 Jul 2018); 

(8)  I worry that if I actually let myself accept that 

I have money now, it will be even more of a shock if 

poverty does come. (The Guardian, 21 Mar 2019). 
Приклад Позитивна тональність Негативна тональність Середнє значення 

Приклад (7) +3 -1 +1 

Приклад (8) +1 -4 -1,5 

Таблиця 6. Значення тональностей контекстуальних вживань лексеми money 
 

Отримані результати абсолютно протилежні. 

Одне зі значень нелінгвоекологічне та з познач-

кою [-1,5],  а інше лінгвоекологічне з позначкою [+1]. 

Отримані показники доводять важливість контек-

сту та яскраву зміну тональностей за його присут-

ності. Приклад (7) розміщено у розділі «Opinion», 

а приклад (8) –  у розділі «Lifestyle». Наступна 

лексема, яку ми пропонуємо розглянути – hate. За 

рівнем своєї тональності лексема 

нелінгвоекологічна із показниками [+1; -4] та  

середнім значенням [-1,5], що виходить за рамки 

нейтральності. Спочатку варто розглянути 

приклади дефініцій за словниками та показники їх 

тональностей: 

- if you hate someone or something, you have 

an extremely strong feeling of dislike for them. 

(Collins Online Dictionary); 

- to dislike someone or something very much 

(Cambridge Dictionary); 

- to dislike something very much opposite to love 

(Longman Dictionary of Contemporary English).  
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Назва словника 
Позитивна 

тональність 
Негативна тональність Середнє значення 

Collins Online Dictionary +1 -4 -1,5 

Cambridge Dictionary +1 -3 -1 

LDOCE +3 -3 0 

Таблиця 7. Значення тональностей словникових дефініцій лексеми hate 

 

За результатами, показники абсолютно різні, 

проте два із них коливаються в межах нейтраль-

ності [-1], [0], а один вказує на негативну тональ-

ність [-1,5]. Тобто словник, з якого ми беремо де-

фініцію, відіграє також важливу роль, оскільки 

результати, отримані із словника Collins Dictionary 

та LDOCE, протилежні. Пропонуємо розглянути 

фрагменти медіа-дискурсу та відслідкувати зміну 

тональностей контекстів із використанням 

лексеми hate.  

(9) The first trailer for Taika Waititi’s new “anti-

hate” satirical film, set in Nazi Germany, has been 

released, featuring the much-loved Māori-Jewish 

actor and director playing a paunchy Adolf Hitler. 

(The Guardian, 25 Jul 2019); 

(10) Hope Not Hate spy played key role in 

stopping far-right plot to murder MP. (The 

Guardian, 3 Apr 2019). 

Середнє значення тональності прикладу (9) із 

розділу «Culture» є [-1,5], а прикладу (10) із роз-

ділу «News» – [-0,5]. Порівнявши результати, 

можна сказати, що автор за допомогою інших 

лексем може змінювати рівень лінгвоекологіч-

ності  тексту. Лексема mom за своєю тональ-

ністю нейтральна [0]. Ми відстежили дефініції 

цієї лексеми в різних словниках і знайшли такі 

пояснення: 

- your mom is your mother. You can call your 

mom ‘Mom’ (Collins Online Dictionary); 

- a mother (Cambridge Dictionary); 

-  mother, synonym mum. (LDOCE).  

Ми з’ясували, що рівень екологічності 

пояснень за трьома словниками однакові: 

позитивна тональність [+1], негативна [-1], 

середнє значення [0]. Можна підсумувати, що 

лексема mom нейтральна. За допомогою тієї ж 

програми аналізуємо приклади : 

(11) Chicago mom who lost four children to gun 

violence asks when will US wake up. (The Guardian, 

29 Jan 2013); 

(12) My mom and step-pops were really good, 

and when you’re really good at gambling, you don’t 

pay for anything. (The Guardian, 10 Apr 2019). 

Приклад (11) із позитивною тональністю [+1] 

взяти в квадратні дужки та негативною [-4] взяти 

в квадратні дужки має середнє значення [-1,5]. взя-

ти в квадратні дужки Приклад (12) із позитивною 

тональністю [+3] взяти в квадратні дужки та нега-

тивною [-1] взяти в квадратні дужки має середнє 

значення [+1]. взяти в квадратні дужки Ми 

ілюструємо яскравий приклад, коли абсолютно 

нейтральна лексема із показником [0] в поєднанні 

із одним контекстом справляє негативний вплив 

на читача, а у іншому – нейтральний. Показники 

різняться, так як є значення [+3] та [-4]. взяти в 

квадратні дужки Приклад (11) узято із розділу 

«Opinion», а приклад (12) – із розділу «Culture». 

Прагматичний аспект статті розділу «Culture» 

несе більш негативний вплив на читача, ніж статті 

розділу «Opinion». Пропонуємо розглянути 

лексему suffer у різних контекстах розділів 

«Lifestyle» (приклад 12) та «News» (приклад 14).  

(13) French mothers don’t suffer from bladder 

incontinence. And nor should you. (The Guardian, 2 

Nov 2016); 

(14) 'We all suffer': why San Francisco techies hate 

the city they transformed. (The Guardian, 1 Jul 2019). 

Лексема suffer має такі дефініції за трьома 

словниками: 

- if you suffer pain, you feel it in your body or in 

your mind. (Collins Dictionary); 

- to experience physical or mental pain 

(Cambridge Dictionary); 

- to have a particular disease or medical 

condition, especially for a long time (LDOCE). 

Назва словника 
Позитивна 

тональність 

Негативна 

тональність 
Середнє значення 

Collins Online Dictionary +1 -5 -2 

Cambridge Dictionary +1 -4 -1,5 

LDOCE +1 -3 -0,5 

Таблиця 8. Значення тональностей словникових дефініцій лексеми suffer 
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Словник Collins Dictionary подає найбільш 

негативне значення тональності лексеми [-2], що 

свідчить про нелінгвоекологічність лексеми, 

дефініція якої дала такий результат. Негативну 

тональність має дефініція словника Cambridge 

Dictionary [-1,5]. Далі ми розглянули лексему у 

різних контекстах та з’ясували, чи є можливість 

подати її в контексті, який допоможе підняти 

показник хоча б до рівня нейтральності. 

Результати досліджень вказують, що ця 

можливість є, і за допомогою контексту, та 

інших лексем читач не отримає настільки 

негативного впливу на самопочуття на організм 

від отриманої ним інформації із вжитою  

нелінгвоекологічною лексемою, тональність 

якої за дефініціями двох словників сягнула [-1,5] 

та [-2]. Приклад (13) є абсолютно нейтральним 

для сприйняття [0], а приклад (14) так і залишив 

негативну тональність із результатом [-1,5].  
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killer -1,5 0 0 -0,5 0 

fear -1 -1,5 -1,5 -1,5 -0,5 

anger -1,5 -1 -1 -1,5 -1 

money 0 +0,5 0 +1 -1,5 

hate -1,5 -1 0 -1,5 0 

mom 0 0 0 -1,5 +1 

suffer -2 -1,5 -0,5 0 -1,5 

Таблиця 9. Середнє значення тональностей словникових дефініцій лексем та їх контекстуальних вживань 

 

Висновки та пропозиції. Внаслідок семан-

тичного та прагматичного аналізів із залученням 

сентимент-аналізу за допомогою програми 

SentiStrength нам вдалося простежити зміни то-

нальностей семи лексем (hate, anger, killer, mom, 

money, suffer). Ми також прослідкували зміни 

тональностей  їх контекстуальних вживань у 

фрагментах медіа-дискурсу різних роздлів 

онлайн-газети The Guardian. За допомогою 

проаналізованих нами прикладів ми довели, що 

лексема із нейтральним показником 

тональності, вжита в контексті, набуває інших 

значень. Це доводить важливість прагматичного 

аспекту комунікації.  
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Гричанюк Алла Андреевна,  

ЭМОТИВНАЯ ЛИНГВОЕКОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО МЕДИА ДИСКУРСА 

В статье рассматривается лингвоекологичное состояние современного англоязычного медиа дискурса. Главная задача 

исследования заключается в выяснении и сравнении уровня лингвоекологичности, который базируется на основе 

изменения тональностей лексем hate, anger, killer, mom, money, suffer использованных в разных контекстах современной 

онлайн-газеты The Guardian. Проанализировано лингвоекологичное состояние современного англоязычного медиа 

дискурса на основе сентимент-анализа. Уделяется внимание семантическому и прагматическому аспектам текста, 

изменениям тональности с анализом англоязычных лексем с помощью программы SentiStrength в разных контекстах 

современного англоязычного медиа дискурса. Проанализировано положительную, нейтральную и отрицательную 

тональности, их вариативность и потенциальное влияние на реципиента в современном англоязычном медиа дискурсе. 

Ключевые слова: контекст, лексема, лингвоекология, медиа дискурс, прагматический аспект, сентимент-анализ, 

тональность. 

 

Hrychaniuk Alla Andriivna,  

EMOTIONAL LINGUISTIC ECOLOGY OF MODERN ENGLISH MEDIA DISCOURSE 

The article deals with the linguistic ecological state of modern English media discourse. The main objective of the study is to find 

out and compare the level of linguistic ecology of lexemes hate, anger, killer, mom, money, and suffer used in different contexts of 

the modern online newspaper The Guardian. The linguistic ecological state of modern English media discourse is analyzed on the 

basis of sentiment analysis aiming at identification of the change in the tonalities of lexemes. Attention is paid to the semantic and 

pragmatic aspects of the text, the change of tonality with the analysis of English lexemes using software tool SentiStrength in 

different contexts of contemporary Englis media discourse. Positive, neutral and negative tonality, their variability and potential 

influence on the recipient in modern English media discourse are analyzed. 

Keywords: context, lexemes, linguistic ecology, media discourse, pragmatic aspect,  sentiment analysis, tonality.  

 

Науковий керівник – к.ф.н. Вербицька Анна Едуардівна, асистент кафедри практики англійської мови 

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


