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ВСТУП 

 

За осанні десятиліття  все частіше спостерігається використання 

окремих слів, власних назв, крилатих виразів, фразеологічних одиниць і 

навіть цитат біблійного походження в художніх текстах та засобах масової 

інформації. Цей феномен пояснюється тим фактом, що Біблія завжди була 

джерелом натхнення і знань, осередком моральних засад та образів і 

використовувалась носіями мови  для формулювання  думок і ставлень.  

У період інформаційної революції, швидкоплинного часу та великої 

кількості трагічних подій люди все частіше звертаються до моральних 

цінностей, вічних істин та зокрема до Біблії як джерела мудрості та  

відповідей на  більшість нагальних запитань, які не втрачають своєї 

злободенності й актуальності.  Це свідчить про те, що Біблія як основа 

християнської культури стала «Книгою книг».   

Біблійний текст має прецедентну значимість в масштабах світової 

цивілізації. Унікальний за тривалістю свого існування і часу впливу на всі 

сфери культури, текст Біблії не втрачає свого прецедентного значення, живе 

у свідомості мільйонів носіїв європейської та світової культури і нескінченно 

відтворюється у знову продукованих мовних творах на різних мовах, зокрема 

у засобах масової інформації, що, в свою чергу, веде до його постійного 

динамічного варіювання.  

Сьогодні вивчення біблеїзмів в англійській лінгвістиці відбувається в 

рамках діахронічного підходу до біблеїзмів та їх класифікації (А. Біріх, Ю. А. 

Гвоздарєв, О. В. Кунін, Н. П. Матвієва, Е. М. Солодухо), дослідження 

фразотворчих процесів (А. Біріх, О. В. Кунін та ін.), функціонування цих 

одиниць у творах художньої літератури (Є. М. Верещагін, В. М. Мокієнко, О. 

І. Трофімкіна), лінгвістичних питань перекладу (Т. А. Малютіна), їх природи 

та функціонування (В. Г. Гак, Ю. А. Гвоздарьов). Але незважаючи на той 

факт, що вивченню феномену біблеїзму присвячено велику кількість робіт в 

вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці, на сьогоднішній день досить мало робіт 
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торкаються саме функціонування даних одиниць в сучасному газетному 

дискурсі. 

Саме тому актуальність даного дослідження полягає в  необхідності 

поглибленого вивчення функціонування біблійного фонду в засобах масової 

інформації, в яких відображаються найменші зміни в свідомості та 

світосприйнятті суспільства. Крім того, вивчення біблеїзмів у газетному 

тексті є ще одним кроком у дослідженні інтертекстуальності, одного з 

найбільш актуальних і перспективних напрямів сучасної філологічної науки. 

Об’єктом дослідження є біблійні фразеологізми (БФ), образні слова, 

словосполучення і фрази, які беруть свій початок з Біблії і ввійшли до 

загальномовного узусу, поповнивши лексичний запас англійської мови. 

Предметом дослідження виступають семантичні процеси, що 

супроводжують трансформацію біблійних протоодиниць  у біблеїзми 

англійської мови та стилістичне значення використання останніх у 

англомовних засобах масової інформації.  

Матеріал дослідження складає мовленнєва вибірка, отримана в 

результаті обробки статей американських газет, які вийшли протягом 

1990-2016 років, і  яка загалом  містить 119 біблеїзмів. 

Метою даної роботи є дослідження функціонування біблеїзмів в 

сучасному газетному тексті. Мета передбачає вирішення конкретних 

завдань: 

1. Проаналізувати традиції лінгвістичного вивчення біблеїзмів в працях 

вітчизняних та зарубіжних мовознавців; 

2. Сформувати визначення поняття та розглянути існуючі класифікації 

біблеїзмів; 

3. Скласти загальну вибірку біблеїзмів, які вживаються в сучасних 

американських газетах та систематизувати її за критеріями; 

4. Проаналізувати лексико-семантичні особливості біблійних елементів, 

які вживаються в газетному дискурсі; 
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5. Дослідити структурно-граматичну специфіку біблійних елементів, які 

вживаються в газетному дискурсі; 

6. Вивчити особливості функціонування біблеїзмів як інтертекстуальних 

елементів в англомовних ЗМІ. 

Методи лінгвістичного дослідження: аналіз наукової літератури з 

метою теоретичного вивчення проблеми; метод збору і систематизації 

фактичного матеріалу для теоретичного вивчення проблеми, метод 

словарних дефініцій, контекстуального та інтерконтекстуального аналізу для 

практичного вивчення даної проблеми. 

Новизна роботи полягає в спробі дослідити особливості біблійних 

елементів та проаналізувати функціонування біблеїзмів у сучасних 

американських засобах масової інформації, зокрема в газетах і журналах. 

Теоретичне значення: визначено і охарактеризовано поняття  і 

особливості біблеїзмів, доповнено і систематизовано існуючі класифікації 

біблеїзмів, досліджено функціонування біблеїзмів в засовах масової 

інформації на матеріалі американських періодичних видань, що є внеском у 

галузь стилістики. 

Практичне значення: можливість використання результатів 

дослідження в процесі викладання англійської мови, в розробці теоретичних 

курсів і проведенні практичних занять з фразеології, лексикології, стилістики 

сучасної англійської мови, в теорії  і практиці перекладу. 

Апробація. Основні положення дослідження обговорювались на 

наступних конференціях: студентській науковій Інтернет-конференції 

«Сучасні проблеми лінгвістики, літературознавства та методики викладання 

мови і літератури» (Вінниця, 2015), XVI міжнародній студентській Інтернет-

конференції «МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: Інтеграційні тенденції в 

сучасному світі» (Вінниця, 2016), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання 

іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі» (Вінниця, 2016), 

конференції «Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання 
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іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі» (Вінниця, 2016). 

Структура та обсяг роботи. Магістерська дипломна робота 

складається із вступу, двох розділів, висновків до розділів та загальних 

висновків, резюме, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи –  102 сторінок, основний текст викладено на 86 сторінках, список 

використаної літератури – на 8 сторінках (76 джерел), додатки –  8 сторінках. 
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