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PHRASEOLOGICAL REPRESENTATION OF
THE LINGUISTIC WORLD’S IMAGE:
THE POSSIBILITIES OF AN INTERDISCIPLINARY APPROACH
The article presents promising directions of modern phraseology with the
actualization of theoretical and applied aspects of interdisciplinarity (axiology,
cognitive linguistics, media linguistics, cultural linguistics, linguopersonology,
psychology, applied linguistics, suggestive linguistics, ethnography). It has been
established that the results of an interdisciplinary approach to the description of
phraseological units allow to illuminate in a new way the role of phraseological
units in the language as signs-microtexts and to supplement the knowledge about
the role of phraseological units as cultural signs.
Key words: phraseology, interdisciplinarity, phraseological unit.
0. Today, in domestic and foreign linguistics, the sign of the interdisciplinarity
of modern phraseology is important [4; 6]. Relevance of this approach «is
determined by the importance of the comprehensive understanding of the aspects
and problems of modern phraseology, the need to popularize new developments of
adequate methodology and methods for analyzing phraseological units, which will
increase the theoretical significance and applied value of phraseological studios
within the framework of linguistic researches» [7: 5].
Purpose of the article: to present promising directions of modern phraseology
with the actualization of theoretical and applied aspects of interdisciplinarity.
The interdisciplinary approach to the description of phraseological units
predetermined the use of data from many areas of knowledge: axiology, cognitive
linguistics, media linguistics, cultural linguistics, linguopersonology, psychology,
applied linguistics, suggestive linguistics, ethnography, etc. Domestic scientists
cover various aspects.
1. Reconstruction of fragments of the linguistic picture of the world
(conceptual, value, emotive) by means of phraseological units based on the
achievements of axiology, psychology, linguopersonology [2; 6].
In this direction, in our opinion, the following research tasks are relevant: 1) to
determine the role of the semantic ranges of evaluation of phraseological units in the
representation of the linguistic world’s image; 2) to describe the levels of value in
phraseology as a structured unit of the linguistic world’s image; 3) to present the
algorithm for modeling of the psychological and physiological pattern of emotion at
the phraseological level of the linguistic world’s image.
T h e o b j e c t of the research is phraseological level of the linguistic world’s
image. T h e s u b j e c t of the research are phraseological units with evaluative
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semantics. T h e m a i n r e s e a r c h m e t h o d s are the methods of component
analysis of the phraseological units and the parametric analysis of the semantic
structure of the phraseological unit. T h e i l l u s t r a t i v e b a s e is composed of
phraseological units with evaluative semantics, selected by the method
of continuous sampling from the academic dictionary of phraseological units of the
English, German and Ukrainian.
2. Evaluative, figuratively motivating, emotive perspectives of
interlingual comparison of phraseological units based on the achievements of
cognitive linguistics and cultural linguistics, ethnography [8; 9].
O. Zhurkova defines the following research tasks: 1) to determine the role of
image creation, symbolization and stereotyping thinking in the motivation of
connotative meaning of praseological units; 2) to emphasise cross-language
correlation in the units under analysis; 3) to describe the national specificity and the
impact on the understanding of language model of the world in the English and
Ukrainian ethnicities.
T h e o b j e c t of the research is the connotative meaning of phraseological
units in the English and Ukrainian languages. T h e s u b j e c t of the research is
cognitive mechanisms of motivation of connotative meaning in English and
Ukrainian phraseological units. T h e m a i n r e s e a r c h m e t h o d s are the
descriptive and analytical method, which uses the techniques of external and internal
interpretation; the structural method, implemented in the methodology of definition
and component analysis; the elements of ethimological method and the comparative
method. T h e i l l u s t r a t i v e b a s e consists of English and Ukrainian
phraseological units, selected by the method of continuous sampling from the
academic phraseological semilingual and multilingual dictionaries.
3. Specificity of the functioning of phraseological units in the titles of
journalistic texts based on the achievements of suggestive linguistics and media
linguistics [3].
I. Lakomska believes it is necessary to solve the following research problems:
1) to describe the suggestive potential of newspaper phraseological units used in
headlines; 2) to identify specific suggestive effects of headline phrasemes,
considering the current provisions of neuro-linguistic programming (NLP) and
suggestive linguistics.
T h e o b j e c t of the research is phraseological units in the Ukrainian press.
T h e s u b j e c t of the research is the influential specificity of phraseological units
as active suggestogens in newspaper headlines of the Ukrainian press. T h e m a i n
r e s e a r c h m e t h o d s are general and special research methods. Among the general
methods of research, we rely on descriptive and observation methods, the methods
of analysis and inductive generalization of the actual material, which in general
made it possible to systematize and objectively classify the actual material. We also
use the quantitative analysis to determine the dynamics of the phraseological units
usage in newspaper headlines. The leading special research method is the method
of component analysis, which helped to identify the features of the semantic
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structure of headline phraseological units. We also use analytical methods of neurolinguistic programming (Milton's model identification, predicate characteristics),
which made it possible to identify and explain the suggestive mechanisms of
headline phraseological units. T h e s o u r c e b a s e o f t h e r e s e a r c h was the
headlines of such Ukrainian-language newspapers and electronic editions.
4. Principles of phraseographic description of dialect phraseology based
on the achievements of applied linguistics, in particular on the development of
linguistic databases [1; 5].
I. Harbera sets the following tasks:1) to describe the qualification features and
classification parameters of the database; 2) to carry out a step-by-step algorithm of
the infological stage of designing the linguistic database «The concept human in the
phraseology of Eastern Steppe Ukrainian dialects» with mandatory parameterization
of phraseology (by ideographic, axiological, structural classifications); 3) to work
out the datological stage of designing the corresponding linguistic database.
T h e o b j e c t of the research is the concept human in the phraseology of
Eastern Steppe Ukrainian dialects. T h e s u b j e c t of the research are stages of the
linguistic database design for «The concept human in the phraseology of Eastern
Steppe Ukrainian dialects». T h e m a i n r e s e a r c h m e t h o d s are the methods of
the component analysis of the areal phraseological unis, the parametric analysis of
the semantic structure of the areal phraseological unit, a modeling of a linguistic
database. T h e i l l u s t r a t i v e b a s e is composed of phraseological units, collected
by expedition in Novotroitske village, Olhinka village, Volnovakha district, Donetsk
region, in their numerous contextual manifestations and realizations.
5. Conclusion. The results presented in the named works allow to illuminate
in a new way the role of phraseological units in the language as signs-microtexts and
to supplement the knowledge about the role of phraseological units as cultural signs.
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