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ФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ АНГЛОМОВНОГО ПРЕС-РЕЛІЗУ ПОДІЇ
Анотація. У статті визначено, що семантика прес-релі-

зу базується на певній концептуальній моделі. Тип тексту 
зумовлює його канонічну структуру, і можна припустити, 
що в основі концептуальних моделей прес-релізів лежить 
універсальна віртуальна схема, яка «профільтровує» 
інформацію й організовує її певним чином. Будучи імплі-
цитною і не маючи специфічних засобів для свого знако-
вого вираження, ця модель однак може бути реконструйо-
вана на основі аналізу семантики або змісту прес-релізів.

У статті визначено та проаналізовано структуру 
прес-релізу, що складається з ядерного понятійного ком-
понента з фреймовою репрезентацією ситуації. Дефінітив-
ний аналіз прес-релізу дав змогу з’ясувати набір структур-
но-семантичних ознак ядерного понятійного компонента.

Визначено, що фреймова репрезентація є моделлю 
навколо якої будується лінгвістична й екстралінгвістич-
на структура прес-релізу, що відображається у структур-
но-композиційній, структурно-тематичній організації 
прес-релізу й у лексико-семантичній і лінгвістичній орга-
нізації, яка складається з вершинних вузлів, слотів і тер-
міналів, що актуалізуються в дискурсі: СУБ’ЄКТ (особа, 
організація), ОБ’ЄКТ (особа/особи, організація), ІНСТРУ-
МЕНТ (технічні способи передачі, стратегія, особа/особи), 
МЕТА (інформування, формування кооперативних страте-
гій поведінки, вплив на свідомість та маніпуляція поведін-
кою), РЕЗУЛЬТАТ (реакція). Здійснивши аналіз прес-релізів 
ПОДІЇ, що включають різну кількість актантів і їхніх ознак, 
ми розглянули прототипну модель прес-релізу ПОДІЇ, вер-
шинними вузлами якого є: ДЕХТО/ДЕЩО (агенс) – від-
правник, особа, організація, ДІЄ – діяльність агенса, ТАМ, 
ТОДІ – темпоральні та локативні характеристики, ДЕХТО/
ДЕЩО (паціенс, об’єкт, реципієнт, бенефактив), МЕТА, 
РЕЗУЛЬТАТ. У висновках підведено підсумки дослідження 
й окреслено перспективи наступних наукових розвідок.

Ключові слова: прес-реліз, прототипна модель,  
фрейм, слот, семантичні ролі.

Постановка проблеми. Досліджуючи мову як когнітивний 
механізм, що має велике значення в кодуванні та трансформу-
ванні інформації, когнітивна лінгвістика оперує низкою кате-
горій, що відображають структури, у вигляді яких знання аку-
мулюються у свідомості мовної особистості.

Інформація, яку людина отримує ззовні, перетворюється 
у вигляді ментальних репрезентацій різного типу. Ця інформа-
ція утримується в пам’яті, з метою вилучення та використання 
в разі необхідності. Для представлення знань когнітивна наука 
оперує такими когнітивними структурами, як концепт, сцена-
рій (скрипт), фрейм, схема, гештальт та ін.

За умов тенденції до розгляду тексту з погляду комуніка-
тивно-контекстного функціонування, вони досліджуються 
через призму різноманітних способів представлення структур 
вербалізованих знань «схем», «сценаріїв», «фреймів».

Залучення фреймового моделювання допомагає роз-
крити характерні схеми представлення інформації дискур-

сом, визначити його типологічні відмінні риси та з’ясувати 
чинники, що впливають на ступінь сприйняття повідомлень 
адресатом. Мовленнєва діяльність мовця та слухача, втілена 
у дискурсі, моделюється у вигляді фреймів, концептуальних 
і прототипних моделей як когнітивно-семантичних струк-
тур, які лежать в основі дискурсу і спрямовують поведінку 
комунікантів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вне-
сок у теорію фреймів зробили західні вчені Т. ван Дейк, 
Дж. Лакофф, М. Мінський, Ч. Філлмор. Вчені сфокусували 
свою увагу на вивченні концептуальної основи людської свідо-
мості та виникнення знань.

Фреймова теорія репрезентації знань привертала та привер-
тає увагу багатьох російських та вітчизняних вчених, таких як 
Т. Бехта, В. Дем’янков, С. Жаботинська, У. Карпенко, О. Кубря-
кова, Н. Кульчицька, К. Кусько, О. Селіванова тощо.

У сучасній лінгвістиці фрейм розглядається «як оди-
ниця знань, яка зберігається в пам’яті й формує певну поня-
тійну структуру мовного (конструкції взаємопов’язаних слів), 
а також позамовного досвіду (уміння відповідним чином орієн-
туватися у ситуації)» [1, с. 119]. Фрейми – це «не уривки знань, 
що виділяються довільно, а одиниці, організовані навколо дея-
кого концепту» [2, с. 243]. М. Болдирєв зазначає організова-
ність фрейму навколо концепту як «одиниці знань, яка містить 
у собі дані про суттєве, типове і можливе для цього концепту 
в рамках певної культури» [3, с. 5].

На думку У. Карпенко, «фрейм схематизує, дозволяє чітко 
уявити та зрозуміти концепт» [4, с. 45]. Отже, для концептів 
фреймова структура є моделлю інтерпретації, концепти реалі-
зуються через фрейми. Н. Кульчицька виділяє фрейм як бага-
токомпонентний, об’ємний концепт, що найбільш пов’язаний 
з поняттям семантичного поля [5, 2].

Таким чином, метою дослідження є визначення фреймової 
структури прес-релізу ПОДІЇ на основі концептуальних поня-
тійних ознак.

Досягнення поставленої мети передбачає вирі-
шення таких завдань: 1) узагальнити розуміння поняття  
прес-релізу ПОДІЇ; 2) дослідити й описати фреймову струк-
туру прес-релізу ПОДІЇ.

Виклад основного матеріалу. Прес-реліз (від англ, press-
release) традиційно вважається основним жанровим різно-
видом PR-тексту, простим та ефективним засобом передачі 
точної та оперативної інформації про базисний суб’єкт PR, 
а також встановлює контакт із журналістами. Мета розсилки 
прес-релізу полягає в тому, щоб привернути увагу журналістів 
до новини/події та до пошуку додаткової інформації.

Дослідники підкреслюють, що структура прес-релізу відо-
бражає тенденцію збереження стандарту. Так, на думку Т.А. ван 
Дейка, структура тексту не має довільного характеру, а є резуль-
татом встановленої за певних інституційних умов соціальної 
та професійної практики журналістської діяльності [2, с. 32].
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З огляду на різноманіття тем прес-релізів, що є зумов-
леним соціальними факторами та культурними традиціями, 
ми можемо виділити таку класифікацію прес-релізів, яку 
ми і використали як опорну у подальшому дослідженні:

1) Прес-реліз започаткування (launch releases). Подібний 
тип прес-релізу використовується, коли потрібно привернути 
увагу до виникнення нової компанії, веб-сайту чи організації.

2) Прес-реліз продукту (product press release). Такий тип прес- 
релізу несе у собі деталізовану інформацію про певний продукт.

3) Адміністративний прес-релізи (executive press release). 
Цей вид прес-релізу використовується коли у компанії відбува-
ється зміни у штатному складі, переважно на керівних посадах.

4) Експертний прес-реліз (expert press release). Тип прес-ре-
лізу дещо подібний до першого, але за відмінністю меншої тер-
міновості. Він надає інформацію про компанію пропонуючи 
статистику чи висвітлення певних досягнень. Тут будуть дореч-
ними цитати. Також подібні прес-релізи використовуються при 
проведенні експертизи з певного питання та поширення резуль-
татів у засобах масової інформації.

5) Прес-реліз події (event press release)– має дещо відмінну 
структуру, оскільки його структура становить «перевернуту 
піраміду». Спочатку коротко викладається суть новини, а потім 
її найважливіші деталі. Саме цей тип прес-релізу містить всю 
необхідну інформацію відповідає правилам «п’яти W і одної 
H» та відповідає на такі питання:

– Who? – Хто?
– What? – Що?
– When? – Коли?
– Where? – Де?
– Why? – Чому?
– How? – Як?
Тобто, для початку,  дається відповідь на запитання хто 

є учасником події, що це за подія, коли і де вона відбудеться, 
чому вона відбулася та як вона відбулася. Таким чином, на 
основі понятійних ознак, виділених зі структурно-семантич-
них компонентів, саме прес-реліз ПОДІЇ виступає прототипним 
в побудові універсальної фреймової моделі прес-релізу.

Фрейм, за своєю суттю, є смисловим каркасом стереотип-
ної ситуації або поняття, отже, він може становити основу 
будь-якої іншої когнітивної структури, яка виражається за 
допомогою мови – образу, уявлення, поняття і т. п. Із фре-
ймовим підходом пов’язана і психологічна теорія прототипів, 
у якій розпізнавання стимулу описується як співвіднесення 
його з якимось прототипом, що зберігається в пам’яті та ста-
новить абстрактну репрезентацію набору стимулів, утворених 
безліччю схожих форм одного і того самого зразка. Відповідно 
до цієї теорії, будь-яка категорія, в т. ч. і мовна, включає в себе 
нерівнозначні елементи, серед яких є ядерні, або ж центральні 
елементи (прототипи), які мають найбільшу кількість типових 
для даної категорії характеристик і найменш типові елементи. 
Тому побудова фреймових моделей вимагає залучення прото-
типного підходу концептуального аналізу.

Фрейм завжди є структурованою одиницею знань, в якій 
виокремлюються певні компоненти та відношення між ними. 
Основна структура фрейму складається зі слотів, що заповню-
ються виразами, які, у свою чергу, виступають базисною струк-
турою для інших фреймів [6, с. 12].

Складовою частиною фрейму є пропозиція – найменша 
складова двохелементна концептуальна структура. Вона 
містить два концепти: головний (логічний суб’єкт) і допоміж-
ний, що характеризує головний – логічний предикат. Фрейм 

утворюється з кількох предикатів, які стосуються того самого 
суб’єкта, або є засобом встановлення відношень між кількома 
суб’єктами, поєднаними в контексті якоїсь ситуації. За Ч. Філ-
мором, такі відношення зумовлюють специфіку семантич-
них ролей або глибинних відмінків, якими наділені суб’єкти, 
наприклад: агенс, пацієнс, інструмент, причина, результат, 
адресат, бенефактив, циркумстант (співучасник). Фрейм є сіт-
кою, концептуальною моделлю, в якій інформація сконцентро-
вана навколо смислових вузлів, поєднаних між собою смисло-
вими ланками або дугами. Таким чином, фрейми утворюються 
пропозиціями та формують сітки.

У сучасній лінгвістичній літературі представлена велика 
кількість різноманітних типів фреймів. У роботах І. Гоф-
мана проаналізовано первинні, природні та соціальні фре-
йми. У дослідженнях Бєляєвської, Борисова та Лазутової 
йдеться про фрейми лексичного значення. Граматичні фре-
йми проаналізовані в роботах Мяньчжу та Мінаєвої, фрейми 
у фразеології – у Крилової, фрейми представлення семан-
тики текста та дискурсу – у Карпухіної, масленникова, Жури 
та Торопова. Концепції цих та інших авторів підтверджують 
теорію фреймової організації мовної свідомості, що співвід-
носиться з лексичними, граматичними та іншими типами 
мовних значень.

Відмінною від попередньо-зазначених класифікацій є теорія 
С.А. Жаботинської, яка розглядала фрейми не як співвіднесені 
з певним типом значення, а з мовною моделлю. Отже, залежно 
від того, які слоти включає структура фрейму, і як ці слоти пов’я-
зані між собою, фрейми розподіляються на такі типи:

(1) предметний, де одна і та сама сутність (ЩОСЬ або 
ХТОСЬ) характеризується за своїми кількісними, якісними, 
буттєвими, локативними і темпоральними параметрами. Вони 
представлені в наборі пропозицій, де між предметом і його 
властивостями встановлюється зв’язок Є/ІСНУЄ: ЩОСЬ 
є СТІЛЬКИ (кількість); ЩОСЬ є ТАКЕ (якість); ЩОСЬ існує 
ТАК (спосіб буття); ЩОСЬ є / існує ТАМ (місце буття); ЩОСЬ 
є / існує ТОДІ (час буття). Властивості предмета можуть отри-
мати суб’єктивну оцінку ТАК.

(2) Акціональний фрейм, де кілька предметів, що є учасниками 
події, наділені семантичними ролями (пор. Fіllmоre 1968; Gоldberg: 
1995). Ці предмети об’єднуються зв’язками, які задані дією агенса 
і позначені дієсловом ДІЄ або РОБИТЬ у супроводі прийменників: 
ДІЄ з допомогою (інструмента або помічника); ДІЄ на (паціенс / 
об’єкт); ДІЄ до / в напрямку (реципієнта); ДІЄ для / з- за (цілі або 
причини); ДІЄ для (результату або бенефактива).

(3) Посесивний фрейм демонструє зв’язок ЩОСЬ-володар 
(pоssessоr) має ЩОСЬ-власність (pоssessed). Посесивне ставлення 
специфікується у трьох субфреймах: (а) власник (оwner) має влас-
ність (оwned); (б) ціле має частину; (в) контейнер має вміст.

(4) Ідентифікаційний фрейм представляє відносини кате-
горизації, які проявляються у трьох варіантах: (а) ЩОСЬ-ін-
дивід є ЩОСЬ-вигляд; (б) ЩОСЬ-індівід/від є ЩОСЬ-рід;  
(в) ЩОСЬ-індивід є ЩОСЬ-роль.

(5) Компаративний фрейм, що примикає до ідентифікацій-
ному фрейму, формується зв’язками тотожності, подібності 
та схожості (а) тотожність – ЩОСЬ-референт є (як) ЩОСЬ-ко-
релят; (б) схожість – ЩОСЬ-референт є як ЩОСЬ-корелят; 
(в) подобу – ЩОСЬ-референт є як би ЩОСЬ-корелят. Саме 
субфрейм подоби лежить в основі концептуальної метафори 
[7, с. 11].

У нашій статті за основу береться саме концепція С.А. Жабо-
тинської, адже її класифікація фреймів представляє собою 
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основні типи мовних фреймових моделей, що можуть бути 
застосовані, на наш погляд, для описання фрейму прес-релізу.

Фреймова організація прес-релізу – це логіко-понятій-
ний каркас, навколо якого будується лінгвістична на екс-
тралінгвістична структура прес-релізу, що відображається 
у структурно-композиційній, структурно-тематичній організа-
ції прес-релізу (на глибинному рівні) й у лексико-семантичній 
та лінгвістичній організації (на локальному рівні), визначаючи, 
таким чином, його глобальну та локальну зв’язність та особли-
вості комунікативної та лінгвістичної функціональності.

Будучи основною і вищою мовленнєвою єдністю, текст 
прес-релізу як макрознак становить собою трьохбічне утво-
рення, що інтегрує форму, зміст і функцію. Особливу значу-
щість для тексту, як системи вищого рангу, набувають ціліс-
ність і зв’язність, які проявлені у прес-реліз не лише на рівні 
поверхневої, мовної репрезентації (характерна наявність 
жорсткої моделі побудови тексту прес-релізу, обмеження 
його об’єму та специфіка його графічного оформлення), але 
й на глибинному рівні змістової, концептуальної репрезентації. 
Тобто семантика прес-релізу базується на певній концептуаль-
ній моделі, що залишається достатньо стабільною для каноніч-
них текстів, до яких він і належить. Будучи імпліцитною і не 
маючи специфічних засобів для свого знакового вираження, 
ця модель однак може бути реконструйована на основі аналізу 
семантики або змісту конкретних прес-релізів.

Як окремий тип тексту, прес-реліз має свою канонічну 
структуру, універсальну схему організації його змісту. За наяв-
ності різних варіантів фреймового моделювання найбільш 
вдалим для побудови універсальної семантичної структури 
прес-релізу виступає така модель.

Особа чи організація що з певною метою надає інформацію 
до ЗМІ для досягнення певного результату й експерт – «третя 
особа», що висловлює свою авторитетну думку. У складі 
міжфреймової сітки ці сутності визначаються як рольові слоти 
АГЕНС, ПАЦІЄНС, ІНСТРУМЕНТ, ЦІЛЬ та ЕКСПЕРТ відпо-
відно. Відношення, які утворюються між цими слотами, поня-
тійно пов’язані з ролями і виступають у тексті прес-релізу кон-
стантами: АГЕНС використовує ІНСТРУМЕНТ і впливає на 
ПАЦІЄНСА, ЕКСПЕРТ оцінює ефективність впливу ІНСТРУ-
МЕНТА. Кожен з рольових слотів представлено фреймовою 
структурою виду [(ТАКИЙ(ДЕХТО/ДЕЩО)) ЩОСЬ РОБИТЬ]. 
Квантор ТАКИЙ задає зону статичних атрибутів, а квантор 
ЩОСЬ РОБИТЬ – зону динамічних атрибутів актанта. Дина-
мічні атрибути, або дії актантів, визначають характер міжак-
тантних відношень і є в прес-релізі достатньо однозначними. 
Зони статичних предикатів (квантор ТАКИЙ) варіативні 
у зв’язку з включенням до них різних концептів, які є якісними 
характеристиками кожного з актантів міжфреймової сітки.

Здійснивши аналіз моделей прес-релізів, що включають 
різну кількість актантів та їх ознак, ми можемо відзначити, що 
прес-реліз події найповніше відображає структуру прес-релізу, 
яка зображена у вигляді перевернутої піраміди, та дає відповіді 
на питання ХТО, ЩО, КОЛИ, ДЕ, ЧОМУ, ЯК.

Отже, міжфреймова структура прототипних значень типо-
вого прес-релізу події складається з п’яти базових фреймів: 
предметного, що включає слоти [ПОДІЯ є СТІЛЬКИ (кіль-
кість)], [ПОДІЯ є ТАКИЙ (якість)], [ПОДІЯ існує ТАК (спосіб 
буття)], [ПОДІЯ існує ТАМ/ТОДІ (місце і час)]; акціонального – 
[ПОДІЯ (агенс) діє на ХТОСЬ (пациенс)], [ПОДІЯ (агенс) діє 
для ЩОСЬ (ціль)], [ПОДІЯ (агенс) діє з ЩОСЬ (інструмент)], 
[ПОДІЯ (агенс) діє для ХТОСЬ (бенефіціант)], [ПОДІЯ (кауза-
тор) творить ХТОСЬ/ЩОСЬ (результат)]; ідентифікаційного – 
[ПОДІЯ є ЩОСЬ (роль)]; посесивного – [ПОДІЯ (власник) має 
ХТОСЬ/ЩОСЬ (власність)], які розглянувши приклад, в мові 
заповняться наступним:
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у предметному фреймі слоти [ПОДІЯ існує ТАМ/ТОДІ 
(місце/час)] – [Exhіbіt існує The New Yоrk Tіmes Buіldіng/  
frоm Thursday, Sept. 8, thrоugh Mоnday, Sept. 12, frоm 8 a.m. 
tо 7 p.m.];

– в акціональному фреймі слоти [ПОДІЯ (агенс) діє 
для ХТОСЬ (реципіент)] – [Exhіbіt діє для vіsіtоrs], [ПОДІЯ 
(агенс) діє для ЩОСЬ (ціль)] – [Exhіbіt діє для tо mark the 10th 
annіversary оf the events оf Sept. 11, 2001.], [ПОДІЯ (агенс) діє 
з ЩОСЬ (інструмент)] – [Exhіbіt діє з stіll and vіdeо іmages 
curated frоm The New Yоrk Tіmes archіve];

– у ідентифікаційному фреймі слот [ПОДІЯ є ЩОСЬ (пер-
соніфікатор)] – [Exhіbіt є A Gallery оf Reflectіоn];

– у посесивному фреймі слот [ПОДІЯ (власник) має 
ХТОСЬ/ЩОСЬ (власність)] – [Exhіbіt має stіll and vіdeо іmages/ 
An іnteractіve database оf Pоrtraіts оf Grіef/ bіоgraphіcal 
sketches and phоtоs оf the vіctіms оf 9/11];

– у компаративному фреймі слот [ПОДІЯ є як би ХТОСЬ/
ЩОСЬ (корелят)] – [Exhіbіt є як би a reflectіоn оn Sept. 11, 
2001 and the past 10 years, and a lооk tоward the future].

Вершинними вузлами даного фрейму прес-релізу є: 
ДЕХТО/ДЕЩО (агенс) – відправник, особа, організація, 
ДІЄ – діяльність агенса, ТАМ, ТОДІ – темпоральні та локативні 
характеристики, ДЕХТО/ДЕЩО (паціенс, об’єкт, реципієнт, 
бенефактив), МЕТА, РЕЗУЛЬТАТ.

Універсальна схема фреймової моделі прес-релізу пока-
зує, що існує безпосередній зв’язок між вершинними вузлами 
СУБЄКТ, ОБЄКТ, що говорить про двобічну симетричну 
модель цього тексту, яка представляє собою активну взаємодію 
суб’єкта й об’єкта з метою досягнення взаєморозуміння.

Вузол МЕТА передає цілі прес-релізу, що полягають у різ-
них виявах впливу, який реалізується на різних рівнях мови 
(лексичному, граматичному, синтаксичному, стилістичному 
і т.д.). Цей вузол не завжди може бути виражений експліцитно, 
найчастіше він виражається за допомогою комунікативних 
маніпулятивних стратегій.

Висновки. Таким чином, на основі понятійних ознак, виді-
лених зі структурно-семантичних компонентів прес-релізу, 
було побудовано універсальну фреймову модель прес-релізу 
ПОДІЇ.

Перспективи подальшого дослідження полягають в аналізі 
лексико-семантичного заповнення слотів і терміналів фрейму 
прес-релізу.
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Kozak S. Frame model of English press releases  
of EVENT

Summary. The article defines that the semantics of a press 
release is based on a particular conceptual model. The type of text 
determines its canonical structure, and the conceptual models 
of press releases are based on a universal virtual scheme that «filters» 
information and organizes it in a certain way. Being implicit and not 
having specific means for its symbolic expression, this model can, 
however, be reconstructed based on the analysis of the semantics 
or content of press releases. The article defines and analyzes 
the structure of the press release, which consists of a nuclear 
conceptual component with a frame representation of the situation. 
A definitive analysis of the press release made it possible to 
clarify the set of structural and semantic features of the nuclear 
conceptual component. It is determined that frame representation is 
a specific model based on the linguistic and extralinguistic structure 
of the press release, which finds its reflection in the structural 
and compositional, structural and content organization of the press 
release and in the lexical, semantic and linguistic organization 
consisting of the following slots and terminals that are relevant 
in the discourse: SUBJECT (person, organization), OBJECT 
(person/entity, organization), INSTRUMENT (technical means 
of transmission, strategy, person/persons), GOAL (information, 
the formation of cooperative behavior strategies, impact on 
consciousness and behavior manipulation), RESULT (response). 
Having analyzed the press releases of the EVENT, which include 
a different number of actants and their features, a prototype model 
of the press release of the EVENT was outlined with the following 
top nodes: SOMEONE / SOMETHING (Agent) – sender, person, 
organization, ACT – agent activity, THERE, THEN – temporal 
and locative characteristics, SOMEONE / SOMETHING 
(patient, object, recipient, beneficiary), GOAL and RESULT. 
The conclusions summarize the results of the study and outline 
the prospects for further research.

Key words: press release, prototype model, frame, slot, 
semantic role.


