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ВСТУП 

 

Вербалізація – це переведення певного змісту, думки у вербальну (словесну) 

форму природної мови. Загальновідомо, що існує велика кількість лексичних 

одиниць та стилістичних засобів, які допомагають нам висловлювати свої думки та 

почуття. Вербалізація поняття «Чорні життя мають значення» (Black Lives Matter) 

стосується лексичних одиниць, таких як слів, словосполучень та конструкцій, які 

використовуються в англомовних новинах, щоб виразити свою підтримку чи 

негативне ставлення по відношенню до цього руху. 

Рух афроамериканців за громадянські права ( далі – рух Black Lives Matter, або 

ж коротко, рух BLM) був створений у 2013 році після виправдання Джорджа 

Циммермана, який застрелив і вбив Трейвона Мартіна у Флориді. Одна жінка 

написала допис із хештегом #BlackLivesMatter у Facebook, а через деякий час фраза 

Black Lives Matter стала гаслом для всіх афроамериканців. Пізніше хвилі обурення 

поширилися по Сполучених Штатах. Люди почали боротьбу проти расової 

нерівності в Америці. Однак рух BLM досяг свого максимуму влітку 2020 року. 

Смерть Джорджа Флойда, чорношкірого обвинуваченого, який загинув через 

зловживання з боку поліції, викликала протести у всьому світі. Люди вийшли на 

вулиці Нью-Йорка, Лондона, Сіднея та інших міст, щоб боротися проти 

дискримінації за кольором шкіри та насильством з боку поліції. 

Актуальність дослідження ґрунтується на зацікавленості у вивченні руху 

Black Lives Matter та необхідності пояснення його вербалізації. 

Мета даного дослідження – вивчення вербалізації поняття рух Black Lives 

Matter в англомовних новинах. 

Робота має на меті вирішити наступні завдання: 

– пояснити поняття рух Black Lives Matter; 

– виокремити конструкції на позначення руху Black Lives Matter; 

– з’ясувати використання безпосередніх та модифікованих конструкцій, що 

описують рух Black Lives Matter, у новинних текстах. 
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Об’єктом цього дослідження є особливості словесного представлення руху 

Black Lives Matter. 

Предметом цього дослідження є конструкції, що відображають рух Black 

Lives Matter в англомовних новинних текстах. 

Для досягнення поставленої мети в роботі було використано загальнонаукові й 

спеціальні методи дослідження. З-поміж загальнонаукових методів були залучені 

метод узагальнення, що дозволяє надати найбільш необхідну теоретичну 

інформацію; метод суцільної вибірки для виокремлення матеріалу дослідження; 

метод класифікації для розподілу конструкцій відповідно до синтагматичного 

підходу; для верифікації отриманих результатів задіяно кількісний аналіз. 

Специфічні лінгвістичні методи включають: дефініційний аналіз для пояснення 

релевантних термінів; компонентний аналіз для виявлення сем в значенні 

конструкцій; метод контекстуального аналізу для виявлення специфіки 

функціонування досліджуваних одиниць в англомовних новинних текстах. 

Матеріалом дослідження є двадцять п’ять англомовних новинних текстів, 

узятих з BBC, NYT, The Guardian, The Critic, Harper's Bazaar, Pew Research Center та 

The Washington Post. 

Новизна полягає у дослідженні явища Black Lives Matter та залученні 

конструктивного підходу до вивчення номінативних одиниць на позначення 

громадського руху. Уперше виокремлено безпосередні конструкції, які 

представляють учасників руху і його місце, та модифіковані конструкції, що 

відображають ставлення до руху й етапи його розвитку.  

Результати роботи впроваджено під час вивчення навчальної дисципліни 

«Практика усного ти писемного мовлення (англійська)» на третьому та четвертому 

курсах факультету іноземних мов та створено тематичну секцію «Black Lives Matter 

constructions-2020» для удосконалення навичок говоріння та письма в електронному 

словнику-довіднику. 

Загальний обсяг роботи становить 33 сторінки, основної частини – 30 

сторінок. Структура статті включає вступ, дві частини з висновками, загальні 

висновки, літературу та словники. У Вступі обґрунтовано актуальність теми, 
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визначено новизну дослідження, описано мету, завдання, об'єкт, предмет та методи 

дослідження. 

Перша частина «Вербалізація поняття рух Black Lives Matter в англомовних 

новинах» представляє теоретичну основу дослідження. У другій частині 

«Класифікації конструкцій, що характеризують рух Black Lives Matter» пояснюється 

використання певних конструкцій, що виражають вербалізацію поняття рух Black 

Lives Matter; ідентифікуються мовні одиниці, які беруть участь у формуванні 

конструкцій; та класифікуються конструкції, що використовується в англомовних 

новинах. У загальних висновках підсумовуються та пояснюються результати 

дослідження. Література містить список з 27 теоретичних джерел та довідників і 3 

словники.  
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РОЗДІЛ 1. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ BLACK LIVES MATTER В 

АНГЛОМОВНИХ СТАТТЯХ 

 

1.1. Тлумачення руху за громадянські права афроамериканців  

(Black Lives Matter movement) 

 

Рух Black Lives Matter бере початок у 2013 році після визнання судом 

невинуватості Джорджа Циммермана, який застрелив на смерть Трейвона Мартина 

у Флориді (www.bbc.com, 09 July 2020). Це було грубе порушення закону, коли його 

признали невинуватим у смерті,  а в соціальних мережах з’явився пост із заголовком 

«Black Lives Matter», який характеризував настрій людей і послугував початком 

протесту. З того моменту страйки поширилися не тільки по всій Америці, але й по 

всьому світу, включаючи Велику Британію, Європу та Канаду (www.bbc.com, 09 

July 2020). 

Історія руху Black Lives Matter починається з повідомлення Алісії Гарзи у 

Facebook 13 липня 2013 року. Алісія написала допис з обуренням щодо 

виправдувального вироку Циммерману, де згадала фразу «Чорні життя мають 

значення» (Black Lives Matter), яка потім стала гаслом для всього афро-

американського народу. Спочатку активісти вийшли на вулиці та висловили протест 

проти расової нерівності в США. Це були переважно студенти та творчі люди. 

Пізніше вся Америка продемонструвала свій гнів після вбивства Джорджа Флойда. 

Рух досяг таких масштабів, яких раніше не бачив (www.bbc.com, 09 July 2020). 

Джордж Флойд, 46-річний чорношкірий чоловік, помер 25 травня 2020 року. 

Раніше того ж дня його заарештували за купівлю цигарок фальшивими грошима. 

Поліція Міннеаполіса утримувала пана Флойда на землі у непритомному стані. 

Поєднуючи відео від сторонніх спостерігачів та камер безпеки, переглядаючи 

офіційні документи та консультуючи експертів, The New York Times детально 

відтворив протоколи, що призвели до смерті пана Флойда (www.nytimes.com, 05 Nov 

2020). Це відео доводить, що працівники поліції порушили права людини 

(підозрюваний не міг дихати, благаючи про допомогу), і вчинили низку дій, що 

http://www.bbc.com/
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призвели до летальних наслідків. Дерек Шовін, білошкірий офіцер поліції 

Міннеаполіса, тримав коліно на шиї Джорджа Флойда щонайменше вісім хвилин 

п’ятнадцять секунд. Звісно ж, пану Шовіну було пред'явлено звинувачення у 

серйозному правопорушенні – вбивстві третього ступеня та вбивстві другого 

ступеня. Хоча інших трьох поліцейських звільнили, люди розпочали страйкувати й 

ця радикальна подія викликала хвилю гігантських протестів по всій країні. 

На другий день тисячі американців пройшли маршем із яскравими плакатами, 

як-от «Чорні життя мають значення», «Ні справедливості, ні миру» та «Я не можу 

дихати» («Black lives matter», «No justice, no peace» and «I can’t breathe»). Смерть 

пана Флойда стала останньою краплею, і афроамериканці хотіли справедливості. 

Дуже скоро гасло «Чорні життя мають значення» стало глобальним криком проти 

расизму та жорстокості поліції у всьому світі (www.vox.com, 12 Jun 2020). Протести 

спалахнули майже на всіх континентах, люди виходили на вулиці Лондона, Оттави, 

Берліна та багатьох інших міст. Вони хотіли боротися проти расизму, ксенофобії та 

нетерпимості й змінити світ на краще. 

Що більше, молоде покоління також показало своє ставлення щодо руху BLM 

у соціальних мережах. Багато знаменитостей приєдналися до них, пишучи дописи з 

хештегом «Чорні життя мають значення» (#BlackLivesMatter) та додаючи чорні 

квадратні фотографії в Instagram. Однак є ще один хештег, про який не можна не 

згадати, говорячи про онлайн протести в Інтернеті, хештег «Чорний Четвер» 

(#BlackoutTuesday). Це також добре відомий символ проти расизму. В Instagram 

було понад 28 мільйонів таких публікацій, а до руху приєднались і такі онлайн-

сервіси, як Spotify та Apple Music (www.theconversation.com, 04 Jun 2020). 

Крім того, офіційний сайт «blacklivesmatter.com» був заснований у 2013 році у 

відповідь на расову нерівність в Америці. Black Lives Matter Global Network 

Foundation, Inc. – це глобальна організація в США, Великобританії та Канаді, місія 

якої полягає у викоріненні верховенства білих та побудові місцевої влади для 

втручання у насильство, яке чинять чорношкірі громади з боку держави (www. 

blacklivesmatter.com). 
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Загалом, рух Black Lives Matter, починаючи з 2013 року, змінився до 

невпізнання, адже смерть Джорджа Флойда постала каталізатором. Онлайн-акції 

проявилися в демонстраціях в Інтернеті майже на всіх континентах, включаючи 

мільйони людей, які й зараз продовжують боротьбу проти расизму та насильства з 

боку поліції. Крім того, молодь та знаменитості також показують своє позитивне 

ставлення до цього руху в соціальних мережах, використовуючи хештег 

#BlackLivesMatter та  #BlakoutTuesday. 

 

1.2. Визначення вербалізації 

 

Вербалізація – це переведення певного змісту, думки у вербальну (словесну) 

форму природної мови [Селіванова, 2006, с. 60]. Вербалізація охоплює слова, 

словосполучення, прислів’я, синоніми, антоніми та інші лексичні одиниці, що 

передають єдине значення, але вони не обов’язково обмежуються одним словом. 

Починаючи з найменшої частини будь-якої мови – слова – ми повинні 

пам’ятати, що дуже важливо вживати конкретне слово, коли ми хочемо висловити 

свої думки й бути зрозумілими правильно. Це наше індивідуальне рішення, які 

мовні одиниці використовувати. Існує багато факторів, які визначають або 

змушують людину до вибору того чи іншого слова, яке є важливою частиною будь-

якої комунікації [Choice of Words, e-ref]. Вибір слів – це стиль вираження [Choice of 

Words, e-ref], і кожна людина обирає такі слова, які їй подобаються і придають 

впевненості в спілкуванні з аудиторією. 

Окрім того, лексичну валентність слід згадати в контексті вибору слова. Це 

можливість слова з’являтися в різних поєднаннях [Жилко, 2004, с. 121]. Наприклад, 

слово «people» може поєднуватись з такими прикметниками, як black, good, bad, 

horrible, famous тощо.  

Такі часто вживані у мові слова, як правило, являють собою кліше [Жилко, 

2004, с. 121].  Нам відомо що, наприклад, конструкція «Black Lives Matter» зазвичай 

поєднується з такими іменниками, як-от movement, protest, march та demonstration. 

Вираз «Black Lives Matter movement» можна сполучати  з дієсловами, наведемо 
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кілька прикладів, support black lives matter movement, disagree with black lives matter 

movement, stand with black lives matter movement. 

Кожна нова подія в людському спілкуванні та в історії людства, що є 

важливою для суспільства, зафіксована у словнику. За допомогою слів люди 

зображають реальність, включаючи всі вагомі події, що свідчать про їх розвиток. 

Номінація, як правило, визначається як процес присвоєння імен речам. Теорія 

номінації – це один з аспектів семантики як науки, що вивчає природу, 

закономірності й типи мовного позначення елементів дійсності [Арнольд, 1986, с. 

55]. Загальновизнано, що у процесі номінації є два основних учасники: номінатор, 

той, хто називає об'єкт, і референт, названий об'єкт, який є відправною точкою в 

процесі номінації [Mathesius, 1975, с. 18-19].  

Існують різні типи мовних одиниць, які використовуються в номінації, 

включаючи морфеми, слова, словосполучення та фразеологізми. У лексикології 

існує багато визначень слова, оскільки воно є основною одиницею мови [Жилко, 

2004, с. 8]. О. Реформатський стверджував, що слово – це значуща самостійна 

одиниця мови, основною функцією якої є номінація (називання) [Реформатський, 

1967, с. 35]. Однак службові слова не виконують номінативної функції. Більш 

деталізоване визначення слова сформулював О. Тараненко: слово – найменша 

самостійна і вільно відтворювана в мовленні відокремленооформлена значеннєва 

одиниця мови, яка співвідноситься з пізнаним і вичленованим окремим елементом 

дійсності (предметом, явищем, ознакою, процесом, відношенням та ін.) і основною 

функцією якої є позначення, знакова репрезентація цього елемента – його 

називання, вказування на нього або його вираження [Тараненко, 1989, e-ref]. 

Слова, об’єднані в лексичні одиниці, утворюють фрази чи групи слів 

[Ginzburg, 1979, e-ref]. Групи слів являють собою найбільші лексичні одиниці, що 

мають зміст, значення та форму [Giryunyan, 2009, e-ref]. Структурно до них можна 

підходити по-різному й описувати їх за допомогою порядку та розташування 

окремих елементів.  

Існує класифікація груп слів відповідно до їхніх головних слів (headwords): 

1.  Номінативні (Nominal), напр., black people; 
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2.  Вербальні (Verbal), напр., support BLM movement; 

3.  Прикметникові (Adjectival), напр., massive protests [Ginzburg, 1979, с. 62]. 

На додаток, групи слів можна описати за схемою розташування учасників, що 

входять до їх складу. Термін синтаксична структура (формула) передбачає опис 

порядку та розташування членів речення як частин мови [Ginzburg, 1979, e-ref]. Для 

зображення груп слів використовується синтаксична структура (формула). 

Наприклад, група слів, що складається з прикметника (Adjective) та іменника (Noun) 

→ A + N (напр., dangerous animals); дієслова (Verb) – іменника (Noun) → V + N 

(напр., provoke a conflict); або іменника (Noun) – прийменника (Preposition) → N + P 

(напр., on the list). Ці формули можна використовувати для відтворення всіх 

можливих структур груп слів в англійській мові. Наприклад, словесні групи містять 

такі структурні формули: V + prp + N (напр., rely on somebody), V + N + prp + N 

((напр., hold something against somebody), V + N + V (inf.) (напр., make somebody 

work), V + V (inf.) (напр., to get to know) тощо [Ginzburg, 1979, e-ref]. 

Люди завжди прагнули скорочувати довгі слова чи їхні словосполучення, щоб 

говорити швидше та плавніше. У результаті скорочення як тип світобудови 

зафіксовано в англійській мові ще в XV столітті [Жилко, 2004, с. 67]. Скорочення, 

яке також називають «відсіканням» або «згортанням», є досить продуктивним 

способом утворення нових слів шляхом відсікання частини слова [Жилко, 2004, с. 

97]. Коротко кажучи, скорочені слова в основному використовують люди, які 

живуть, навчаються або працюють в одному мовному середовищі. 

Вираз Black Lives Matter досить довгий, тому абревіатуру «BLM» або «B.L.M.» 

зручніше використовувати. Абревіатура – це особливий тип скорочення, коли 

початкові літери означають слова, на які вони починаються [Жилко, 2004, с. 70], 

напр., NBC розшифровується як National Broadcasting Company. В основному цей 

мовний засіб використовується для економії місця та часу, уникнення тавтології та 

повторення довгих слів і фраз. 

Загальновідомо, що абревіатури не використовуються в офіційному стилі 

письма [Rules for Abbreviations, e-ref]. Однак їх є безліч у новинах та статтях, напр., 

‘Even when people are pointing things out because they don't agree with BLM, they are 
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still opening up that dialogue and allowing people who do agree to speak about their 

opinions and share their thoughts.’ (www.bbc.com, 25 Aug 2020). Особливо, 

абревіатури широко використовуються в заголовках та назвах рубрик, оскільки вони 

привертають увагу, напр., “MP Mark Harper criticised over 'abusive' BLM posts” 

(www.bbc.com, 25 Jun 2020). Слід зазначити, що лише загальновідомі скорочення, 

які не потребують визначення, можуть застосовуватися в заголовках, так як їх 

непотрібно пояснювати [When to use abbreviations, e-ref]. Коли термін, що 

використовується в назві, може бути більш відомим під його скороченою формою, 

його абревіатура може бути додана в дужки після повністю написаного терміну, 

напр., Mrs Anderson said police had "failed to fully understand" the human rights of those 

at the Black Lives Matter (BLM) events to be able to protest peacefully (www.bbc.com, 

22 Dec 2020). 

Таким чином, вербалізація – це використання мовних засобів для іменування 

подій, предметів та явищ у навколишньому світі, тоді як номінація являється 

процесом вигадування нових імен для них. Морфеми, слова, ідіоми та 

фразеологізми – це лексичні одиниці, що використовуються в номінації. Для 

уникнення повторення і тавтології, скорочення та абревіатури використовуються не 

лише в усному спілкуванні, але й у письмовому також. Слова, або лексичні одиниці, 

будують групи слів, що мають значення та форму. 

 

1.3. Структура конструкцій 

 

Початок XXI століття повністю змінився в контексті прав людини та расової 

нерівності. Беручи початок в Америці,  рух Black Lives Matter поширився по всьому 

світу з метою зрівняти права білих та кольорових людей.  Засоби масової інформації 

традиційно наголошували на всіх важливих подіях та ставленні людей до цього 

руху, що призвело до його усного представлення. Однак словесне представлення 

руху вимагає детального аналізу з точки зору конструкцій та їх синтагматичних 

зв'язків. Конструкції, на відміну від слів, мають своє значення і їх можна зрозуміти 

поза контекстом. Окрім того, вони допомагають зрозуміти головну думку тексту. 

http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
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Конструкції розглядаються як уніфіковані мовні одиниці, які потребують 

лише мінімальних модифікацій для використання в спілкуванні [Dąbrowska, 2010, с. 

203]. Вони вкорінюються у довготривалій пам’яті, тобто «когнітивно рутинізовані 

завдяки частому використанню» [Zeschel, 2009, с. 187]. Ось чому їх значення можна 

передбачити та зрозуміти зі значення їх частин, напр., Black Lives Matter movement, 

black people, non-black peers. Попри те, що конструкції мають фіксовану структуру, 

вони допускають незначні трансформації завдяки слотам, доступним у їх формі, 

тобто ролі учасників, пов'язаних з конструкцією або дієсловом [Goldberg, 1995, с. 

49], визначаючи певні синтаксичні трансформації [Nattinger & DeCarrico, 1992, с. 1, 

8; Talavira, 2017, e-ref]. 

Конструкції – це моделі, що складаються з двох або більше слів, які 

інтегрують форму та значення узагальненим способом [Goldberg, 2006, с. 5]. 

Найчастіше, конструкції розглядаються з двох точок зору: парадигматичної, що 

стосується різних рівнів узагальнення значень, та синтагматичної, зосереджуючи 

увагу на їх лінійному розширенні [Talavira, 2017, e-ref]. Проте наше дослідження 

буде побудовано на синтагматичному аналізі. 

Парадигматично аналізовані одиниці поділяються на конкретні вирази, 

лексикалізовані та граматикалізовані конструкції (item-based, lexicalized and 

grammaticalized) [Tomasello, 2000, с. 62]. На синтаксичному рівні конструкції 

поділяються на безпосередні, які є поєднанням двох компонентів, модифіковані, що 

трансформують безпосередні шляхом додавання прикметників, іменників з 

прийменниками або прислівників, та розширені, утворені декількома 

безпосередніми (immediate, modified and extended constructions) [Potapenko, 2017, e-

ref]. Вивчення особливостей словесного представлення руху Black Lives Matter в 

англомовних новинах, розмежування між безпосередніми, модифікованими та 

розширеними конструкціями є важливим, оскільки безпосередні конструкції, що 

належать до мовної системи, в основному використовуються у фіксованій формі 

[Potapenko, 2017, e-ref], напр. Black Lives Matter movement. Модифіковані 

конструкції збагачуються словами, що дають деяку додаткову інформацію, або 

авторським поясненням цієї умови [Potapenko, 2017, e-ref], напр., support Black Lives 
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Matter movement. Розширені конструкції складаються з двох або більше 

безпосередніх або модифікованих конструкцій, що представляють відносини між 

учасниками подій [Potapenko, 2017, e-ref], напр., a great number of Americans support 

BLM movement.  

Таким чином, конструкції можна класифікувати як парадигматично, так і 

синтагматично. Парадигматично аналізовані одиниці поділяються на конкретні 

вирази, лексикалізовані та граматикалізовані конструкції. З огляду на синтагматичні 

відношення конструкції класифікуємо на безпосередні, які є поєднанням двох 

компонентів, модифіковані, що трансформують безпосередні шляхом додавання 

прикметників, іменників з прийменниками або прислівників, та розширені, утворені 

декількома безпосередніми. 

 

1.4. Особливості новинних текстів 

 

В англійській мові існує безліч текстів, які входять до різних стилів мовлення. 

Англійська літературна система уводить до складу п’ять функціональних стилів, які 

можна легко відрізнити один від іншого за допомогою їхніх провідних рис. 

Функціональний стиль англійської мови – це система взаємопов’язаних 

мовних засобів, яка слугує певній меті у спілкуванні [Galperin, 1977, e-ref]. До того, 

функціональний стиль – це система мовних засобів, властивих певній сфері 

спілкування [Скребнєв, 2003, e-ref]. Обидва визначення підкреслюють, що 

функціональний стиль є системою взаємопов’язаних мовних одиниць, які мають 

певне відношення до спілкування, але М. Кожина розширює це визначення: 

функціональний стиль мовлення – це особлива соціальна диференціація мовлення, 

яка відповідає певній сфері діяльності, що має особливе стилістичне забарвлення, 

визначається цілями та відповідною сферою спілкування [Кожина, 2006, e-ref]. Вона 

підкреслює, що кожен стиль стосується певної діяльності та має оригінальне 

стилістичне забарвлення.  

Лінгвісти виділяють п’ять функціональних стилів: офіційний стиль (official 

style), представлений у всіх видах офіційних документів та паперів; науковий стиль 



14 
 

 

(scientific style), знайдений у статтях, брошурах, монографіях та наукових 

публікаціях; публіцистичний стиль (publicistic style), що охоплює такі жанри, як есе, 

художня стаття, публічні виступи тощо; газетний стиль (newspaper style), що 

спостерігається у більшості інформаційних матеріалів, надрукованих у газетах; 

художній стиль (belles-lettres style), що охоплює численні та різнобічні жанри 

образної прози [Kukharenko, 2003, e-ref]. 

Уточнюючи газетний стиль, слід зазначити, що не всі друковані статті, 

знайдені в газетах, належать до цього стилю. Лише матеріали, які інформують 

читача та дають адекватну оцінку інформації, можуть слугувати повідомленнями, 

що належать до газетного стилю. Матеріалів може бути багато, серед них короткі 

новини, заголовки, редакційні статті та рекламні оголошення [Kukharenko, 2003, e-

ref]. Коли мовознавці згадують газетний стиль, вони мають на увазі інформативні 

матеріали, які є типовими лише для новинних текстів, газет та журналів і не 

зустрічаються в інших публікаціях. 

У цьому дослідженні ми проаналізуємо вербалізацію поняття рух Black Lives 

Matter в англомовних новинних текстах, що входять до газетного стилю. Статті в 

новинах зазвичай пишуться у так званому стилі перевернутої піраміди [How to 

structure an article, 2019, e-ref], найважливіша інформація розміщена на початку 

статті та менш важливі деталі – ближче до кінця. Т. ван Дейк стверджує, що дискурс 

новин має канонічну структуру або так звану «схему новин», яка організовує 

репортажі, починаючи з відомих категорій заголовка та ведучого, разом утворюючи 

категорію вищого рівня Коротке Повідомлення (Summary) (яку ми зустрічаємо у 

багатьох типах дискурсу, наприклад, у наукових статтях), за якою йдуть такі 

категорії, як Нещодавні Події, Попередні Події, Контекст, Історія та Коментарі 

(Recent Events, Previous Events, Context, History and Comments) [Teun A. van Dijk, 

2004, e-ref]. Ця структура залишається незмінною, попри те, що контекст новин 

різниться від політичного до культурного. 

ЗМІ завжди виступали як культурний нівелір у цілком реальному сенсі; вони 

відіграють значну роль у визначенні та сприйнятті грамотними людьми свого 

погляду на свій стан, а також у тому, як вони базуються в країнах першого, другого 
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чи третього світу [Chimombo & Roseberry, 1998 с. 309]. Дійсно, новини відіграють 

важливу роль у нашому спілкуванні, розповсюджуючи інформацію коротко, але 

зрозуміло. 

Кожна новина – це структурований текст, який передає певне повідомлення. 

Текст – це розширена структура синтаксичних одиниць, таких як слова, підрядні 

частини, речення та текстові одиниці, що відзначається як зв’язністю елементів, так 

і завершенням [Werlich, 1976, с. 23] … [Оскільки] «нетекст» складається із 

випадкових послідовних мовних одиниць, таких як речення, абзаци або розділи у 

будь-якому часовому та/або просторовому розширенні [ibid]. Тобто текст 

складається зі слів, словосполучень та речень, які організовані таким чином, щоб 

відтворити чітке повідомлення або зв’язок між автором та читачем. 

Отже, новинні тексти, що належать до газетного стилю, є певним типом 

повідомлення, де найважливіша інформація подається згори вниз. Вони мають так 

звану канонічну структуру, за якою усі репортажі утворюють категорію вищого 

рівня – Коротке Повідомлення. За нею йдуть наступні види, як-от Нещодавні Події, 

Попередні Події, Контекст, Історія та Коментарі. Ця структура ніколи не 

змінюється. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Рух за громадянські права афроамериканців у США розпочався у 2013 році з 

хештегу #BlackLivesMatter у Facebook. Люди показали своє обурення з приводу 

нерівності щодо чорношкірих людей в Америці. Останньою краплею стала поліція, 

яка вбила Джорджа Флойда, темношкірого чоловіка, і активісти вийшли на вулиці 

для боротьби проти расової дискримінації та насильства з боку поліції. До того, 

молоде покоління та знаменитості також продемонстрували свою підтримку в 

соціальних мережах, використовуючи хештеги #BlackLivesMatter та 

#BlakoutTuesday. Згодом рух BLM поширився по всьому світу. 

Вербалізація – це акт використання мовних засобів для іменування подій, 

предметів та явищ у навколишньому світі, тоді як номінація – це процес вибору 
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готової назви з наявних мовних одиниць або придумування нової назви. Метод 

номінації базується на використанні різних мовних одиниць, таких як морфеми, 

слів, словосполук та фразеологічних об’єднань. Крім того, скорочення та 

абревіатури широко застосовуються в новинних та інших текстах для уникнення 

тавтології.  

Новим засобом номінації потрактовують конструкції, які можна 

класифікувати як парадигматично, так і синтагматично. Парадигматично аналізовані 

одиниці поділяються на конкретні вирази, лексикалізовані та граматикалізовані 

конструкції. З огляду на синтагматичні відношення конструкції поділяємо на 

безпосередні, які є поєднанням двох компонентів, модифіковані, що трансформують 

безпосередні шляхом додавання прикметників, іменників з прийменниками або 

прислівників, та розширені, утворені декількома безпосередніми. 

В англійській мові виділяють п’ять функціональних стилів. Новинні тексти, 

що належать до газетного стилю, є певним типом повідомлення, де найважливіша 

інформація подається у вигляді перевернутої піраміди, згори вниз. Вони мають так 

звану канонічну структуру, за якою усі репортажі формують категорію вищого 

рівня – Коротке Повідомлення. За нею йдуть наступні види, як-от Нещодавні Події, 

Попередні Події, Контекст, Історія та Коментарі. Ця структура ніколи не 

змінюється. 
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РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ КОНТРУКЦІЙ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РУХ 

BLACK LIVES MATTER 

 

У новинних текстах існує велика кількість безпосередніх та модифікованих  

конструкцій, які описують рух проти насильства щодо темношкірих людей. 

Зокрема, знайдено чимало еквівалентів до виразу «Black Lives Matter movement» та 

«Black Lives Matter protester».  Крім того, рух BLM заведено називати, згадуючи 

місце, де він проходив, напр., Black Lives Matter demonstrations in the United States. І 

на додаток, ми знайшли багато конструкцій, які описують як негативне, так і 

позитивне ставлення стосовно руху BLM. 

 

2.1. Безпосередні конструкції 

 

Безпосередні конструкції використовуються для загального опису руху 

афроамериканців за громадянські права. Здебільшого, вони представлені власною 

назвою «Black Lives Matter», яка поєднується з подіями, в яких велика кількість 

людей проходить через громадське місце, щоб висловити свою підтримку з приводу 

чогось, або свою незгоду, що позначається загальними іменниками, як-от 

«movement», «event», «march», «demonstration», «protest» та «rally». До того ж 

безпосередні конструкції описують рух з точки зору місця, де він відбувається, 

напр., Black Lives Matter in New Your City. 

 

2.1.1. Синоніми до руху Black Lives Matter. Рух Black Lives Matter є 

найпоширенішою вербалізацією цієї події. Цей вираз використовують у всіх 

новинах, з якими нам довелося стикатися під час написання дослідження. Крім того, 

існують інші слова для опису цього феномену, переважно іменники. Конструкція 

«Black Lives Matter» часто поєднується з такими іменниками: «movement», «event», 

«march», «demonstration», «protest» та «rally». Слід зазначити, що вирази «Black 

Lives Matter movement», «Black Lives Matter rally» та «Black Lives Matter event» 

мають нейтральне значення; в той час як «Black Lives Matter march», і «Black Lives 
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Matter demonstration»  використовуються в контексті події, коли люди виявляють 

або свою підтримку, або незгоду з чимось; нарешті, «Black Lives Matter protest» має 

певне негативне значення. 

«Black Lives Matter movement» є найбільш поширеним виразом, який 

використовується в англомовних новинах. Слово «movement» (рух) позначає групу 

людей з певним набором цілей [Cambridge Dictionary], напр.,  It was an explicit step in 

the wrong direction, away from the global Black Lives Matter movement, alternatively 

trivialised as that “other situation (www.theguardian.com, 08 Dec 2020).  Іменник 

«rally» (мітинг) є синонімічним до вищезгаданого «movement», так як він описує 

публічні збори великої групи людей, особливо прихильників певної думки 

[Cambridge Dictionary], напр.,  A district councillor has resigned from her cabinet role 

citing public "hatred" following her attendance at a Black Lives Matter rally 

(www.bbc.com, 20 Jul 2020). Цей вираз також являється синонімом до вислову «Black 

Lives Matter event». Слово «event» (подія) означає діяльність, яка планується з 

особливою метою і в якій зазвичай бере участь багато людей [Cambridge Dictionary], 

напр., Anderson said, however, that the PSNI had “failed to fully understand the human 

rights of those at the Black Lives Matter (BLM) events to be able to protest peacefully” 

(www.theguardian.com, 22 Dec 2020). У цьому прикладі словосполучення  «two 

months later» (через два місяці) передбачає планування події. 

До того ж конструкції «Black Lives Matter march» та «Black Lives Matter 

demonstration» вважаються синонімами, оскільки іменники «march» (марш) та 

«demonstration» (демонстрація) пояснюють ситуацію, коли люди або підтримують, 

або не погоджуються з чимось. Слово «march» означає подію, коли велика кількість 

людей проходить через громадське місце, щоб висловити свою підтримку з приводу 

чогось, або свою незгоду чи неприйняття чогось [Cambridge Dictionary], напр., 

Following the Black Lives Matter marches, Prime Minister Boris Johnson announced an 

inquiry into racial inequality - but faced criticism for saying the UK is not "a racist 

country" and his use of the word "thuggery" to describe protesters (www.bbc.com, 25 

Aug 2020). Це слово схоже на «demonstration», яке описується як випадок, коли 

група людей марширує або збирається разом, щоб показати, що вони не згодні чи не 
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підтримують щось чи когось [Cambridge Dictionary], напр., Reid said curiosity 

prompted him to attend the first Black Lives Matter demonstration in Northampton in 

June, where he ended up delivering an off-the-cuff speech (www.bbc.com, 29 Dec 2020). 

На додаток, вираз «Black Lives Matter demonstration» може бути заміненим на «anti-

racism demonstration», напр., In Bristol, on 7 June, protesters at an anti-racism 

demonstration tore down a statue of slave trader Edward Colston and threw it into the 

harbour (www.bbc.com, 10 Oct 2020). Як показано, «march» та «demonstration» 

можуть бути взаємозамінними.  

Однак, іменник «protest» (протест) – це рішуча скарга, що виражає незгоду, 

несхвалення чи протидію [Cambridge Dictionary], напр., Hundreds of people have 

gathered for Black Lives Matter protests in cities across England. (www.bbc.com, 20 Jun 

2020). 

Таким чином, існує декілька еквівалентів до словосполучення «Black Lives 

Matter movement» в англомовних новинних текстах, як-от «Black Lives Matter rally», 

та «Black Lives Matter event», який має на меті заплановану дію; «Black Lives Matter 

demonstration» та «Black Lives Matter march» являються синоніми, що 

характеризують ситуацію у якій люди виражають свою згоду чи незгоду по 

відношенню до чогось; та «Black Lives Matter protest», який має на увазі рішуче 

несхвалення.   

  

2.1.2. Конструкції для позначення місця руху BLM. Загальновідомо, що 

рух Black Lives Matter виник у США в 2013 році. З того самого моменту він 

розповсюджується по всьому світу. Існує велика кількість конструкцій, що 

позначають місце в англомовних новинах, які складаються з «Black Lives Matter 

movement/event/protest» + «location» (місцезнаходження). Місцезнаходження – це 

конкретне місце або позиція [Cambridge Dictionary], яке може бути представлене 

окремою будівлею, певною частиною міста, містом, країною тощо. 

Якщо розглядати більш докладніше локацію, де проходить рух BLM, то 

можна сказати, що вираз «outside a Bristol hospital» має на увазі невеличку 

територію поза межами лікарні, напр., A Black Lives Matter protest has been held 
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outside a Bristol hospital where a worker was attacked (www.bbc.com, 02 Aug 2020). На 

додаток, якщо страйк проходить у певному районі міста, то він також, як правило, 

невеликий, напр., Six people at the Black Lives Matter racial justice protest in 

Manhattan were hit by the vehicle (www.bbc.com, 12 Dec 2020).  Іменник «city» (місто) 

означає місце, де живе багато людей, є багато магазинів, підприємств тощо 

[Cambridge Dictionary], і це означає, що рух BLM у місті займає більше місця, ніж у 

його окремій частині, напр., In September a driver drove through a crowd of Black Lives 

Matter demonstrators in New York City, but no-one was left injured (www.bbc.com, 12 

Dec 2020). «Country» (країна) вказує на багато міст, і це натякає нам, що рух зростає, 

напр., The trio started the Black Lives Matter movement in the US in 2013 after the not 

guilty verdict against George Zimmerman, who shot dead unarmed black teenager 

Trayvon Martin (www.bbc.com, 30 Nov 2020). Слід зазначити, що немає ніякої різниці 

між «Black Lives Matter movement in the US», напр., The trio started the Black Lives 

Matter movement in the US in 2013 after the not guilty verdict against George 

Zimmerman, who shot dead unarmed black teenager Trayvon Martin (www.bbc.com, 30 

Nov 2020) та «Black Lives Matter movement in the United States», напр., "As people 

who have supported the Black Lives Matter movement in the United States and 

throughout the diaspora, we cannot be silent when similar atrocities take place in African 

countries," the letter said (www.bbc.com, 10 Dec 2020). Абревіатури 

використовуються в текстах новин для уникнення тавтології. 

Отож, рух афроамериканців за свої права відбувається в різних частинах 

земного шару, починаючи з менших локацій, от-як міст, напр., New York City до 

більших, напр., the United States та the United Kingdom. Проте переважають 

географічні точки, що знаходяться в Америці (райони міст, міста, штати і т. ін.).  

 

2.1.3.  Конструкції для опису руху Black Lives Matter як однієї спільноти. 

Спільнота зазвичай характеризується як об’єднання людей, які проживають у певній 

місцевості, або людей, котрі розглядаються як одне ціле через їх спільні інтереси, 

соціальну групу чи національність [Cambridge Dictionary]. Люди, що організовують 

або підтримують рух Black Lives Matter, пов'язані спільним інтересом – боротьбою 
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проти расової нерівності. Ось чому вони об’єднуються разом або на вулицях міст, 

або ж в Інтернеті. 

Конструкції, що відображають це явище, складаються з «Black Lives Matter» + 

іменник «organisation (організація) / website (вебсайт) / campaign (кампанія)». 

Словосполучення «BLM organisation» означає компанію чи іншу групу людей, яка 

працює разом з певною метою [Cambridge Dictionary], напр., "There hasn't really been 

a lot of direct engagement between the government and a lot of the Black Lives Matter 

organisations in this country," she says (ww.bbc.com, 25 Aug 2020).  До того ж «BLM 

website» передбачає набір сторінок інформації в Інтернеті на певну тему, яка була 

опублікована тією ж особою, компанією чи організацією, і часто містить 

зображення, відео та звук [Cambridge Dictionary], напр., In both cases, Siri directs 

users to the Black Lives Matter website (www.thecritic.co.uk, 18 Sep 2020). Різниця між 

цими двома виразами проста: організація створена в реальному світі, в той час як  

вебсайт – у віртуальному. Однак є ще одна конструкція «Black Lives Matter 

campaign», яка відрізняється під двох попередніх. Слово «campaign» (кампанія) 

зазвичай визначається як запланована група, що чинить політичну, ділову чи 

військову діяльність, і спрямована на досягнення спільної мети [Cambridge 

Dictionary]. Кампанія BLM складається з людей, які борються проти расизму, напр., 

‘North Devon Council recognises the importance of the Black Lives Matter campaign and 

fully supports the movement’ (www.bbc.com, 23 Jun 2020). 

Таким чином, конструкція «Black Lives Matter organisation» часто 

використовується в новинах для опису діяльності, в якій люди об’єднуються та 

представляють спільні інтереси. Вираз «Black Lives Matter website» зазвичай 

застосовується для зображення спільноти в Інтернеті, тоді як «Black Lives Matter 

campaign» має на меті організувати деякі заходи та досягти певних прагматичних 

результатів. 

 

2.1.4. Конструкції, які характеризують організаторів руху (Black Lives 

Matter organisers). Будь-який протест починається з переломного моменту, коли 

люди вирішують вжити заходів. Цих людей можна назвати «protesters» 



22 
 

 

(протестувальниками), «organisers» (організаторами) або «leaders» (лідерами). 

Однак між усіма цими іменниками існує конкретна різниця.  

Протестувальник – це той, хто демонструє, що не погоджується з чимось, 

стоячи десь, кричачи, несучи знаки тощо [Cambridge Dictionary], напр., Black Lives 

Matter protester. Як правило, «Black Lives Matter protester» не погоджується з 

расовою нерівністю, напр., Back in June, a group of Black Lives Matter protesters 

toppled the statue of Edward Colston from its plinth in Bristol and threw it off a quayside 

where the slave trader’s ships used to dock (www.theguardian.com, 12 Jan 2021). Цей 

тип не слід плутати з організатором – людиною чи групою людей, яка планує та 

влаштовує подію чи проводить діяльність [Cambridge Dictionary], напр., Black Lives 

Matter protest organiser. «Black Lives Matter organizer» формує рух темношкірих за 

громадянські права, напр., A tribute involving Black Lives Matter protest organiser 

Khady Gueye is being erected in the Forest of Dean to mark her experiences as a black 

woman living in a mostly white part of the UK (www.bbc.com, 24 Nov 2020). Може бути 

ще один вид людей, причасних до руху BLM – лідер – керівник, який контролює 

групу, країну чи ситуацію [Cambridge Dictionary], напр., Black Lives Matter leader. 

«Black Lives Matter leader» повністю відповідає за рух BLM, напр., And though some 

Black Lives Matter leaders deny it, over the years there has sometimes been a disconnect 

between the organisation itself and young black men, a constituency they are fighting for, 

the band says (www.bbc.com, 09 Jul 2020). Як проілюстровано, протестувальник бере 

участь лише в русі, організатор планує цей рух, тоді як керівник повністю відповідає 

за нього. Але всі вони можуть розпочати рух – братися за комплекс заходів із 

згаданої речі чи особи [Cambridge Dictionary], напр., start the Black Lives Matter 

movement. У наступному прикладі буде проілюстровано, як три жінки розпочали 

рух Black Lives Matter в Америці, напр., The trio started the Black Lives Matter 

movement in the US in 2013 after the not guilty verdict against George Zimmerman, who 

shot dead unarmed black teenager Trayvon Martin (www.bbc.com, 30 Nov 2020).  

Навіть більше, існують люди, які не просто протестують на вулицях, а 

створюють організації на базі спільних інтересів, мети, програми дій і т. ін., і таких 

людей називають за принципом «founders» (засновники) + «organisation» 
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(організація), напр., Gurpreet Kaur, the founder of BLM in the Stix, a campaign group 

launched in August to support activists in rural communities across the UK fight racism in 

their local area, now has over 100 members in its network (www.theguardian.com, 11 Jan 

2021). Крім того, є люди, які засновують організацію колективно – «co-founders» 

(співзасновники), напр., Garza and her BLM co-founders, Patrisse Cullors and Opal 

Tometi, spoke as part of the BBC 100 Women Masterclass 2020, a digital live event of 

masterclasses, big interviews and guests on 30 November (www.bbc.com, 30 Nov 2020). 

Ба більше, існує вираз «set up one’s own organisation», який має на увазі створити 

власну організацію, напр., But when she realised her views differed from those of the 

Black Lives Matter UK campaign group, she set up her own organisation - the Black 

Reformist Movement (www.bbc.com, 04 Jan 2021). 

Отже, на початку руху в англомовних новинах переважали конструкції «Black 

Lives Matter protester» та «Black Lives Matter organiser». Зараз такі групи слів, як-от 

«Black Lives Matter leader», «Black Lives Matter founder» та «Black Lives Matter co-

founders» домінують, оскільки рух стає більш серйозним та офіційним. 

 

2.2. Модифіковані конструкції 

 

Модифіковані конструкції включають дієслова, прикметники, прислівники та 

артиклі, які розширюють або звужують значення. Вони допомагають розкрити 

деталі руху Black Lives Matter. 

 

2.2.1. Конструкції, які відображають ставлення до руху Black Lives Matter. 

Прийнято вважати, що ставлення – це наші думки та почуття по відношенню до 

чогось. Рух Black Lives Matter викликає у людей різні емоції від негативних, напр., 

don’t agree with BLM (не погоджуватись з рухом BLM), до більш позитивних, напр., 

support Black Lives Matter (підтримувати рух BLM). Почуття підтримки описується 

по-різному, оскільки люди виражають своє відношення неоднаково. Якщо почуття 

стосовно руху BLM сильні, тоді людину можна назвати «a strong supporter of Black 
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Lives Matter» (рішучим прихильником руху), або «a strong ally for the Black Lives 

Matter movement» (сильним союзником руху). 

Якщо говорити про людей, які не підтримують рух афроамериканців, то це 

означає, що вони не розділяють однакової ідеї, напр., Even when people are pointing 

things out because they don't agree with BLM, they are still opening up that dialogue and 

allowing people who do agree to speak about their opinions and share their thoughts 

(www.bbc.com, 25 Aug 2020). До того ж деякі особи можуть реагувати більш 

агресивно і навіть направляти пістолет на протестувальників, напр., A husband and 

wife who pointed guns at racial justice protesters in the US will reportedly appear at the 

Republican Party convention this month (www.bbc.com, 18 Aug 2020). 

Навпаки, якщо люди погоджуються з рухом BLM, вони, як правило, 

підтримують його. Підтримка зазвичай визначається як згода та заохочення ідеї, 

групи, людини чи руху [Cambridge Dictionary], напр., Besides going through the 

turmoil in Manchester and organising a full-fledged benefit concert One Love Manchester 

in memory of the lives lost at her concert, she’s now lending her heart to support Black 

Lives Matter (www.harpersbazaar.com, 10 Jun 2020). Існує ще одне словосполучення 

«support for the Black Lives Matter movement», яке за своїм значенням ідентичне 

попередньому, але в цьому прикладі слово «support» виступає іменником і вимагає 

прийменника «for», напр., As racial justice protests have intensified following the 

shooting of Jacob Blake, public support for the Black Lives Matter movement has 

declined, according to a new Pew Research Center survey (www.pewresearch.org, 16 Sep 

2020). Є конструкція, схожа на вище згадану «show one’s support for Black Lives 

Matter movement» (демонструвати свою підтримку). Як показано, це вказує на те, що 

людина співчуває та розділяє свої почуття по відношенню до руху BLM, напр., 

Victoria’s Secret Angel, Doutzen Kroes, alongside fellow model Iman Hammam, went 

together to the  protests in Amsterdam to show their support for Black Lives Matter 

movement (www.harpersbazaar.com, 10 Jun 2020). Конструкція «express at least some 

support» (висловлювати хоч якусь підтримку) підкреслює, що почуття слабке, напр., 

About nine-in-ten White Democrats (88%) express at least some support for the Black 

Lives Matter movement, compared with 16% of White Republicans 
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(www.pewresearch.org, 16 Sep 2020). Вираз «march in solidarity» (показувати свою 

солідарність) має дещо інше значення. Коли ви бачите групу громадян, яка 

протестує проти чогось, марширує, тримає плакати та викрикує різні гасла, ви 

знаєте, що вони солідарні між собою або об’єднані спільною ціллю чи метою 

[www.vocabulary.com], напр., That peaked here earlier in the summer, when British 

people marched in solidarity with the Black Lives Matter movement and big UK protests 

trended on social media (www.bbc.com, 25 Aug 2020). Вираз «pay tribute» (віддавати  

належне) є найсильнішим, оскільки він означає вшанувати когось [Merriam-Webster 

Dictionary], напр., Queen B […] gave a passionate commencement speech that paid 

tribute to the Black Lives Matter movement on YouTube’s Dear Class of 2020 

(www.harpersbazaar.com, 10 Jun 2020).  

До того ж у спорті кажуть «take a knee» (прихилити коліно), напр., Nedum 

Onuoha: Taking a knee 'can't be ignored' if BLM gesture continues (www.bbc.com, 25 

Sep 2020). Цей жест є дуже актуальним на сьогодні, напр., England captain Harry 

Kane says Premier League players should continue to take a knee before matches in 

support of the Black Lives Matter movement (www.bbc.com, 02 Dec 2020). 

Ба більше, людину, яка підтримує рух, можна назвати «a supporter» або «a 

strong ally». Перший тип – це людина, яка активно допомагає комусь [Cambridge 

Dictionary], напр., Growing up biracial, Halsey has been a strong supporter of Black 

Lives Matter (www.harpersbazaar.com, 10 Jun 2020); другий тип асоціюється з особою, 

яка надає допомогу та підтримку в діяльності чи боротьбі [Merriam-Webster 

Dictionary], а прикметник «strong» підсилює значення, напр., A strong ally for the 

Black Lives Matter movement; напр., American rapper Machine Gun Kelly has been a 

strong ally for the Black Lives Matter movement during this time 

(www.harpersbazaar.com, 10 Jun 2020).  

Підсумовуючи, рух Black Lives Matter люди в цілому підтримують, адже ми 

проаналізували 9 конструкцій, які це доводять. Ось чому такі вирази «express at least 

some support for the Black Lives Matter movement», «show their support for Black Lives 

Matter movement», «march in solidarity with the Black Lives Matter movement», та «pay 

tribute to the Black Lives Matter movement» переважають в англомовних новинах. 
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Крім того, наступні конструкції описують тих, хто підтримує BLM: «a strong 

supporter of Black Lives Matter» та «a strong ally for the Black Lives Matter movement». 

 

2.2.2. Конструкції, які показують етапи розвитку руху Lives Matter. Рух 

Black Lives Matter розпочався в 2013 році, але досяг піку в 2020 з різних причин, 

включаючи смерть Джорджа Флойда та інших афроамериканців. Процес розвитку 

BLM характеризується такими конструкціями, як-от: «Black Lives Matter movement 

sparked», «Black Lives Matter evolved», «Chapters of Black Lives Matter spread», та 

«Black Lives Matter protests peaked». Слова «spark», «evolve», «spread» та «peak» 

вказують на різні етапи еволюції BLM. 

Дієслово «spark» сигналізує, що рух Black Lives Matter почався зі сплеску 

активності [Merriam-Webster Dictionary], іншими словами, раптово та дуже різко, 

напр., Last week, Emma Watson participated in #BlackoutTuesday, during which social 

media users posted black squares to show solidarity with the Black Lives Matter 

movement and worldwide protests sparked by the killing of George Floyd 

(www.washingtonpost.com, 03 Jun 2020). Дієслово «evolve» означає розвиватися 

поступово або змусити щось або когось розвивати поступово [Cambridge Dictionary]. 

Таким чином, конструкція «Black Lives Matter evolved» підкреслює процес 

поетапного розвитку, напр., Though Black Lives Matter has evolved into this loose 

national and international umbrella network, the Black Lives Matter Global Network is 

registered in the US as a non-profit organisation, one that is now getting grants and 

pledges from foundations and corporations falling over themselves to ally themselves with 

the movement (www.bbc.com, 9 Jul 2020). Крім того, слово «spread»  сигналізує, що 

рух Black Lives Matter стає більшим, і означає розвиток або зростання чогось, що 

воно охоплює більшу територію або впливає на більшу кількість людей [Cambridge 

Dictionary], напр., Chapters of Black Lives Matter have spread across the US and 

around the globe, with massive protests in the UK, Europe, and Canada (www.bbc.com, 9 

Jul 2020). Нарешті, дієслово «peak» в контексті BLM вказує на те, що рух досяг 

найвищої або найсильнішої точки, значення або рівня кваліфікації [Cambridge 

Dictionary]. Протести Black Lives Matter досягли вершини, напр., The recent Black 
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Lives Matter protests peaked on June 6, when half a million people turned out in nearly 

550 places across the United States (www.nytimes.com, 03 Jul 2020). 

Коротко кажучи, є чотири етапи розвитку BLM: початок описується 

словосполученням «Black Lives Matter movement sparked»; поступовий розвиток – 

«Black Lives Matter protests evolved» та «Chapters of Black Lives Matter spread»; 

вершина руху – «Black Lives Matter protests peaked». 

 

Висновки до розділу 2 

 

Рух афроамериканців за громадянські права в США вважається однією з 

найактуальніших та найгостріших проблем сьогодення. Ось чому існує велика 

кількість новин, які в деталях описують і розкривають особливості цього процесу та 

містять різні конструкції про поняття руху BLM. Під час дослідження було вивчено 

двадцять п’ять новин та проаналізовано тридцять дев’ять конструкцій: 24 

безпосередні та 15 модифікованих. 

Усі вищезгадані одиниці згруповані за відповідними критеріями. Безпосередні 

конструкції нараховують вісім синонімів до руху BLM, як-от «Black Lives Matter 

movement», «Black Lives Matter rally», «Black Lives Matter event», «Black Lives Matter 

demonstration»,  «Black Lives Matter march», «Black Lives Matter protest», тощо. Слід 

зазначити, що вираз «Black Lives Matter movement» являється найбільш 

універсальною та розповсюдженою вербалізацією поняття, адже він зустрічається 

цілих 32 рази у прикладах, взятих з новинних текстів. Крім того, виокремлено шість 

конструкцій, що позначають місцерозташування BLM: «Black Lives Matter protest in 

Manhattan», «Black Lives Matter demonstrators in New York City» та «BLM movement in 

the United Kingdom». Існують також конструкції, що характеризують рух Black Lives 

Matter як спільноту: «Black Lives Matter organisation/campaign»; ці вирази «Black 

Lives Matter protester/organiser/leader/founder» використовуються для опису 

учасників руху BLM. 

Модифіковані конструкції поділяються на дві групи. Перша показує ставлення 

до руху Black Lives Matter. Ми виокремили 9 конструкцій, які доводять, що люди  в 
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цілому схвально ставляться до руху BLM, напр., «express at least some support for the 

Black Lives Matter movement», «show their support for Black Lives Matter movement», 

«march in solidarity with the Black Lives Matter movement» тощо. Друга група описує 

етапи розвитку BLM за допомогою дієслів «spark», «evolve», «spread» та «peak». 

Початок руху виражений словосполученням «Black Lives Matter movement sparked»; 

поступовий розвиток – «Black Lives Matter protests evolved» та «Chapters of Black 

Lives Matter spread»; вершина руху – «Black Lives Matter protests peaked». 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Рух Black Lives Matter виник вісім років тому, але досяг піку відносно 

нещодавно, влітку минулого року.  Новизна нашої роботи полягає в тому, що явище 

BLM ще не є вивченим, і ця тема залишається досить актуальною. Дослідження 

вербалізації поняття рух Black Lives Matter в англомовних новинних текстах 

охопило основні моменти: визначення поняття рух BLM та класифікацію 

конструкцій. 

У першому розділі викладено ґрунтовне пояснення руху Black Lives Matter, 

включаючи трагічні події, які мотивували до рішучих дій активістів по всьому світу; 

тлумачення процесу вербалізації; класифікацію конструкцій та особливості газетних 

текстів, до яких входять новинні тексти, що ми проаналізували.  

Вербалізація – це акт використання мовних засобів для іменування подій, 

предметів та явищ у довкіллі, тоді як номінація – це процес вибору готової назви з 

наявних мовних одиниць або придумування нової назви. Конструкції можна 

розглядати як парадигматично, так і синтагматично. Парадигматично аналізовані 

одиниці поділяються на конкретні вирази, лексикалізовані та граматикалізовані 

конструкції. З огляду на синтагматичні відношення, конструкції класифікуємо на 

безпосередні, які є поєднанням двох компонентів, модифіковані, що трансформують 

безпосередні шляхом додавання прикметників, іменників з прийменниками або 

прислівників, та розширені, утворені декількома безпосередніми. Варто зазначити, 

що наше дослідження побудовано саме на лінійному аналізі. На додаток, в 

англійській мові виділяють п’ять функціональних стилів. Англомовні новинні 

тексти, що належать до газетного стилю, є певним типом повідомлення, де 

найважливіша інформація подається у вигляді перевернутої піраміди, згори вниз. У 

нашій роботі було проаналізовано двадцять п’ять англомовних новин, узятих з BBC, 

NYT, The Guardian, The Critic, Harper's Bazaar, Pew Research Center та The 

Washington Post. 

У другому розділі виокремлені та детально проаналізовано безпосередні та 

модифіковані конструкції на позначення руху Black Lives Matter. Необхідно 
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зазначити, що було досліджено тридцять дев’ять конструкцій: 24 безпосередні та 15 

модифікованих. 

Як правило, безпосередні конструкції складаються із «Black Lives Matter» + 

«іменник», і належать до руху BLM в загальному. Визначено чотири групи 

безпосередніх конструкцій: синоніми до руху Black Lives Matter (8), які найчастіше 

виражаються іменниками, як от: «movement», «rally» «event», «march», 

«demonstration» та «protest»; місце руху (6); визначення BLM як спільноти (6); 

виокремлення організаторів руху (7). Слід зазначити, що вираз «Black Lives Matter 

movement» являється найбільш універсальною та розповсюдженою вербалізацією 

поняття, адже він зустрічається цілих 32 рази у прикладах, взятих з новинних 

текстів. 

Що стосується модифікованих конструкції, то їх було виокремлено дві групи. 

Перша група зображає як негативне, так і позитивне ставлення народу до руху 

афроамериканців за свої громадянські права. У цілому, суспільство відноситься 

позитивно до темношкірих, всіляко їх підтримує та виражає свою солідарність. Тож 

було виділено 9 конструкцій, які показують підтримку народу, та 2 конструкції, 

котрі доводять, що деяка публіка ставиться негативно до руху Black Lives Matter. 

Крім того, було проаналізовано 4 конструкції, які зображують етапи розвитку руху, 

вони представлені наступними дієсловами: «spark», «evolve», «spread» та «peak». 

Початок руху виражений словосполученням «Black Lives Matter movement sparked»; 

поступовий розвиток – «Black Lives Matter protests evolved» та «Chapters of Black 

Lives Matter spread»; вершина руху – «Black Lives Matter protests peaked». 

Подальше дослідження вбачаємо у виокремлені інших груп модифікованих 

конструкцій та порівнянні безпосередніх конструкцій як у різних видах медійного 

дискурсу, так і в зіставленні одиниць на позначення руху Black Lives Matter в 

англійській та українській мовах.  
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