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Зафіксовано також кілька парафраз на позначення представників ЗСУ: 
воїни світла (протистоять темній силі – РФ), люди з великим серцем і доброю 
душею (у вирі війни бійці не черствіють душею, допомагають, наприклад, 
бездомним тваринам), цвіт нації (захисники, що беруть участь у бойових 
діях, переважно сміливі, добре освічені, кмітливі), сіль землі (фразеологізм 
на позначення найкращих людей свого часу), героїчне сучасне України, 
герої, яких не бачив світ (про захисників Маріуполя), нащадки українських 
козаків, бандерівців, повстанців УПА.

Уся зафіксована в коментарях лексика на позначення українських воїнів 
свідчить про любов, шанобливе і вдячне ставлення користувачів фейсбуку – 
авторів дописів українською мовою до захисників Батьківщини.
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Глобалізаційні процеси в суспільстві всіх країн нашої планети 
значно вплинули на стан сучасної науки, збагативши її багатьма новими, 
інтерсдисциплінарними галузями. Однією з таких дослідницьких течій 
є еколінгвістика, молода наука, що розвивається на перетині екології як 
науки про навколишнє середовище та лінгвістики як галузі знання про 
людську мову. 

Ця робота має на меті дослідити, які напрями сучасної еколінгвістики 
існують саме зараз у західному та східному мовознавстві, зокрема в Україні.

Актуальність роботи зумовлює її належність до царини еколінгвістики, 
а також суспільно-наукова значущість порушеної проблематики. Об’єктом 
дослідження виступає науковий дискурс еколінгвістичної тематики, а 
предметом – основні тематики досліджень.

Методологія проведеної наукової розвідки базувалася на залученні 
методів критичного аналізу дискурсу, тематичного аналізу, а також 
загальнонаукових методів індукції та дедукції, зіставлення та порівняння, 
аналізу та синтезу. Корпус емпіричного матеріалу становили 50 робіт 
західних авторів та українських спеціалістів із еколінгвістики. Наукова 
новизна дослідження полягає в виокремленні когнітивно-комунікативної 
еколінгвістики як нового напрямку всередині мовознавства.

У процесі аналізу наукових робіт було виявлено, що сучасна еколінгвістика 
розділяється на два напрямки, що оформлюють бінарну опозицію 
Схід :: Захід. Основним чином це проявляється в тематиці досліджень. 
Так, наприклад, А. Стіббе (Stibbe, 2021) досліджує, які оцінні слова 
застосовуються світовими медіа під час фреймування екологічного порядку 
денного. При чому екологія в його роботі – це буквально перше значення цієї 
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дефініції, тобто, навколишнє середовище. Е. Гоутлі (Goatley, 2018, c. 229) у 
своїй роботі "Лексикограматика та Еколінгвістика" вивчає як оригінальні 
та конвенціональні метафори впливають на сприйняття феноменів природи 
людиною. Дж. Лакофф (Lakoff, 2015, с. 73) також наголошує, що важливим 
аспектом відсутності людської еко-свідомості, розуміння про цінність 
навколишнього середовища, зокрема в американському суспільстві, є 
аксіологічні підстави, позаяк консервативна мораль розходиться в питанні 
цінності довкілля із ліберальними трендами в аксіології.

Отож, можемо зробити проміжний висновок, що першим загальним 
напрямком еколінгвістики є натуральний, у якому досліджується роль та 
функції мови в описанні, а через це у ставленні, оформленні модальності 
стосовно безпосередньо довкілля та природи.

З другого боку, якщо розглянути роботи українських дослідників 
еколінгвістики, можна знайти дещо інший погляд. Так, В. Пасинок аналізує 
роль екології при перенесенні цього поняття на особистість викладача, що 
виражається в його ораторському мистецтві, додержанні мовної норми 
тощо. О. Морозова зосереджується на аналізі неправдивих висловлювань з 
позиції екологізму, а О. Шпак акцентує увагу на необхідності дотримання 
екології контакту. 

Загалом, можна побачити, що це зовсім іншим переносний, метафоричний 
вектор досліджень, адже тут в самому корені наукових розвідок застосується 
технологія концептуальної метафори, коли екологія як дослідження 
гармонії довкілля переноситься на аналіз екології людської комунікації. 
З огляду на те, що наукові роботи представляють зібрання статей та тез, де 
розкриваються як комунікативні (О. Шпак), так і когнітивні засади екології 
комунікації (О. Морозова), ми вважаємо за потрібне сказати про оформлення 
нового напрямку в еколінгвістиці, який активно розвивається: когнітивно-
комунікативний. Він існує в межах когнітивно-комунікативної парадигми 
досліджень та є дуже перспективним. Цікаво, що це саме напрямок 
"еколінгвістики Сходу", адже наукові розвідки такого ґатунку не зустрілися 
нам в роботах західних авторів.

Таким чином, зазначаємо, що сучасна еколінгвістика існує в межах 
двох макронапрямків, де основна частина досліджень припадає на аналіз 
того, як феномени довкілля репрезентовані в мові, тобто, безпосередньо, 
дослідження екології як вона є в прямому значенні слова. Другий напрямок 
передбачає перенесення екології в домен людського мовлення і комунікації, 
оформлюючи мікронапрямок когнітивно-комунікативної еколінгвістики. 
Перспективним у цьому розрізі вважаємо подальше дослідження 
екстраполяції екології на інші галузі гуманітарного знання, зокрема методику 
викладання, психологію, соціологію тощо.
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КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГУМОРУ

Зубач О. А.
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Інформаційний простір та уявлення про учасників комунікації та канали 
передачі інформації експліцитно відображено крізь структурні елементи 
лінгвокультурного феномена – гумору. З одного боку, він диференціює 
елементи ментальної специфіки сприйняття природи мовної та культурної 
картин світу, з іншого, слугує орієнтиром соціальної, економічної, політичної 
та культурної сторін реального життя певної лінгвокультури.

Лінгвокультурна специфіка гумору виявляться у змістовності та 
інформативності. Його змістовна ознака відображає взаємодію елементів 
мови та культури, інформативна ж фіксує фонові знання та культурні 
цінності, які прагматизують не лише інформаційну складову, а й специфіку 
сприйняття та відношення до неї.

Гумор може бути вульгарним та вишуканим, масовим та індивідуальним, 
побутовим та ідеологічним, інтелектуальним та стихійним, актуальним 
та застарілим, цензурним та чорним. Його функціональна специфіка 
виявляється у послабленні напруги у суспільстві, оперативному реагуванні 
на певну подію або явище, формуванні підґрунтя для виникнення позитивних 
емоцій або як терапевтичний засіб.

Когнітивна специфіка реалізації гумору у міжкультурному просторі 
свідчить про те, що він "використовується не лише для розваг, але й для 
встановлення або підтримки контакту, встановлення границь між "своїми" 
та "чужими" (Шилихина, 2020, с. 250).

Гумор за певних обставин вважається важливим маркером соціальних 
відмінностей (Kuipers, G., 2009) та процесів стереотипізації лінгвокультурного 
простору, де "етнічний стереотип традиційно розуміється як сукупність 
уявлень про представників іншого етносу, його інтелектуальний і моральний 


