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СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ З HEALTH У МЕДІАТЕКСТАХ: 
КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ

Стаття присвячена корпусному аналізу концепту HEALTH у газетах The Guardian і The 
Mirror. Головна увага зосереджена на порівняльному аналізі словосполучень із лексемою 
HEALTH, представлених у британській суспільно-політичній пресі та таблоїдах. Для дослі-
дження лексеми HEALTH в обох газетах створено корпуси текстів, які проаналізовано за 
допомогою комп’ютерної програми Sketch Engine. Виокремлені мовні засоби відображають 
спільні та відмінні аспекти концепту HEALTH, представленого у двох діаметрально проти-
лежних газетах. Актуальність запропонованого дослідження визначається тим, що корпус-
ний аналіз є дуже важливим із погляду порівняльного аспекту вивчення лінгвістики та необ-
хідності аналізу мовних особливостей лексеми HEALTH у британській суспільно-політичній 
пресі та таблоїдах, а також виокремлення загальних і специфічних мовних одиниць, що пред-
ставляють лексему HEALTH у двох різних типах медіатекстів. У статті виокремлено спе-
цифічні лінгвістичні особливості лексеми HEALTH у британській суспільно-політичній пресі 
та таблоїдах. Автор досліджує дискурс газетних статей, які містять лексему HEALTH 
і словосполучення з HEALTH у медіадискурсі. Автор статті виокремлює чотири групи слово-
сполучень із HEALTH, аналізуючи кожну з них. У статті представлено практичні приклади 
словосполучень із HEALTH, які використовуються у медіа. Матеріалом дослідження є газетні 
статті, що містять лексему HEALTH, взяті із британської суспільно-політичної газети The 
Guardian і таблоїду The Mirror. Додаткову увагу у статті приділено порівняльному корпус-
ному аналізу лексеми HEALTH. У висновках наголошено на аналізі подібностей і відмінностей 
тих словосполучень із HEALTH, які найчастіше використовуються у британській суспільно-
політичній пресі та таблоїдах.
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Постановка проблеми. Корпусна лінгвістика 
є досить популярною галуззю сучасної лінгвіс-
тичної науки. Корпусні дослідження дозволяють 
аналізувати мовні особливості за допомогою 
комп’ютерних технологій. Наше дослідження 
спрямоване на вивчення корпусу медіатекстів із 
лексемою HEALTH.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є виокремлення специфічних лінгвістичних осо-
бливостей лексеми HEALTH у британській сус-
пільно-політичній пресі та таблоїдах. Виходячи 
з мети дослідження, було поставлено такі завдання:

1) створити корпуси газетних статей, що міс-
тять лексему HEALTH у суспільно-політичній 
пресі та таблоїдах;

2) визначити особливості словосполучень, які 
містять лексему HEALTH, у британській пресі 
та таблоїдах;

3) порівняти два корпуси та проаналізувати 
словосполучення, що містять лексему HEALTH, 
у британській суспільно-політичній пресі та табло-
їдах, визначити їхню подібність та особливі риси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Медіадискурс – це взаємодія через усну або пись-
мову форми демонстрації, а дискурс орієнтований 
не на присутнього глядача, слухача чи читача. 
Медіадискурс визначають як публічну форму вза-
ємодії, яку створюють і записують. Саме мовні 
особливості газетних текстів вважають одним із 
основних реєстрів англійської мови.

Так, мовні особливості текстів газет вивчав Ріх, 
аналізуючи порядок слів, роль тієї аудиторії, котра 
читає суспільно-політичну пресу і таблоїди, та вплив 
лексичного та синтаксичного вибору мовних оди-
ниць на створення та маніпулювання значенням  
[11, с. 312–331]. Сучасні засоби масової інформа-
ції приділяють велику увагу питанням охорони 
здоров’я, що впливає на інтереси охорони здоров’я 
читача. Дослідники у всьому світі цікавляться дослі-
дженнями засобів масової інформації щодо індивіду-
ального впливу на здоров’я людей та здоров’я людей 
загалом, метою цих впливів і їхніми наслідками.

Корпусна лінгвістика вивчає мовні явища на 
основі великої кількості текстів, які обробля-
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ються за допомогою спеціальних комп’ютерних 
програм; їх називають корпусами [10, с. 217–232].  
Методи, що використовуються у корпусній лінг-
вістиці, застосовувалися у 1960-х рр., тоді як сам 
термін з’явився у 1980-х [12, с. 149–172]. У цен-
трі уваги корпусної лінгвістики – група методів, 
спрямованих на вивчення мов. З іншого боку, 
корпусну лінгвістику розглядають як незалежну 
теорію. Сандра Кюблер і Хайке Цінсмістер 
у своїй книзі «Корпусна лінгвістика та лінгвіс-
тично коментовані корпуси» зауважують: «Від-
повідь на питання, чи є корпусна лінгвістика 
теорією чи інструментом, полягає в тому, що 
вона може бути і тим, і іншим. Це залежить від 
того, як застосовується корпусна лінгвістика» 
[7, с. 248–260].

На розвиток корпусної лінгвістики значно 
вплинула можливість дослідження мов за допо-
могою комп’ютерних технологій. Таким чином, 
дані можна отримати швидко і легко, і на основі 
отриманої інформації, яка виступає певним фак-
том, проводити потрібний аналіз, однак корпусна 
лінгвістика полягає не в отриманні даних, а в їх 
аналізі [3, с. 143–145]. Основні школи корпусної 
лінгвістики знаходяться в Ланкастері, Бірмінгемі, 
Ноттінгемі й Арізоні. Розглянувши різні підходи, 
корпусна лінгвістика має справу з певним набором 
машинних текстів, які є основою для вивчення 
певних дослідницьких питань [9, с. 1].

Вивчення словосполучень розпочалось 
у 1950-х рр. За Фертом, словосполучення – це 
емпіричні твердження, пов’язані з передбачува-
ністю поєднання слів, вони відображають «вза-
ємну тривалість», можливу між словами, та їхній 
статистичний вплив на оточення [5, с. 757–759]. 
З іншого боку, термін «словосполучення» можна 
розглядати у фразеології для лексично визначе-
них словосполучень [13, с. 103]. Фразеологічне 
поняття словосполучень і загальне емпіричне 
поняття мають як подібність, так і суттєві від-
мінності.

Більше того, термін «словосполучення» функ-
ціонує в обчислювальній лінгвістиці, де він визна-
чається як будь-яке лексикалізоване словосполу-
чення, що має особливі синтаксичні та семантичні 
якості й отримує специфічну обробку в деяких 
системах обробки природних мов [4, с. 139]. Попу-
лярні підручники визначають словосполучення 
з погляду неможливості модифікації та незмін-
ності [8, с. 184].

Постановка завдання. Стаття присвячена 
корпусному аналізу концепту HEALTH у газетах 
The Guardian і The Mirror.

Виклад основного матеріалу. Матеріалом 
дослідження є корпуси газетних статей бри-
танського суспільно-політичного видання The 
Guardian і таблоїду The Mirror, що містять слово-
сполучення з лексемою HEALTH. Аналіз склада-
ється з чотирьох етапів.

Спочатку було створено два корпуси. Далі 
в кожному з них було виокремлено модифікатори 
та дієслова, що використовуються з лексемою 
HEALTH. По-третє, проведено порівняльний ана-
ліз двох корпусів. Останній етап – це інтерпрета-
ція результатів порівняльного аналізу. Для аналізу 
лексеми HEALTH у медіадискурсі нами було вико-
ристано комплекс дослідницьких методів, напри-
клад, дискурс і критичний аналіз [1, с. 275–278]. 
Це якісний аналітичний підхід, який використову-
ється для опису, інтерпретації та пояснення спо-
собів, за допомогою котрих можна будувати дис-
курс і підтримувати соціальну нерівність. У цьому 
дослідженні дискурс і критичний аналіз викорис-
товуються для вивчення мовних засобів лексеми 
HEALTH у британській пресі та таблоїдах.

Наступним методом є корпусний аналіз 
[6, с. 249]. Він використовується для аналізу кор-
пусів газетних статей, взятих із The Guardian і The 
Mirror, зосереджуючи увагу на словосполученнях 
із HEALTH.

Наступним методом є контекстуально-інтер-
претаційний аналіз. Цей метод використовується 
для визначення контексту, у якому використовується 
лексема HEALTH, і для інтерпретації впливу моди-
фікаторів і дієслів на лексему HEALTH [2, с. 119]. 
Саме цей метод допомагає пояснити, який вплив 
лексема HEALTH має на читача в обох газетах.

Отже, запропоноване дослідження передба-
чає значну кількість методів, що допомагають 
вивчити лексему HEALTH, представлену в обох 
газетах, і провести порівняльний аналіз, щоб 
встановити особливості досліджуваної лексеми.

На початку дослідження за допомогою про-
грами Sketch Engine було створено два корпуси. 
У корпусах представлено дані, отримані з газет-
них статей, взятих із британської суспільно-полі-
тичної газети The Guardian і таблоїду The Mirror. 
У центрі нашої уваги – словосполучення з лек-
семою HEALTH, які зустрічаються у зазначених 
газетах.

Дані, отримані внаслідок роботи у програмі 
Sketch Engine, містять різноманітну інформацію, 
демонструючи подібність і відмінність між пев-
ними зв’язками, знайденими в газетному дис-
курсі. Наступні діаграми демонструють слово- 
сполучення в обох газетах.
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Таким чином, можна виокремити чотири групи 
словосполучень:

− іменники, які є модифікаторами HEALTH, 
наприклад, health service;

− модифікатори HEALTH, наприклад, good 
health;

− дієслова, які входять до складу словосполу-
чень із HEALTH як підметом, наприклад, health is;

− дієслова, що входять до складу словосполучень 
із HEALTH як додатком, наприклад, improve health.

Слід зазначити, що обидві діаграми демонстру-
ють велике розмаїття лексем у кожному секторі, 
кількість яких у будь-якому випадку є різною. 
Діаграма словосполучень із газети The Guardian 
показує, що найбільший сектор представлений 
іменниками, модифікованими словосполучен-
нями з HEALTH. Другий за величиною сегмент 
кругової діаграми представлений модифікато-
рами HEALTH. Наступним за кількісним показни-
ком є сектор із дієсловами з HEALTH як підметом. 
Найменший – дієслова із HEALTH як додатком.

На діаграмі з таблоїду The Mirror видно, що 
найбільший сектор – це модифікатори з HEALTH. 
Потім ідуть іменники, модифіковані з HEALTH. 
Третє місце займають дієслова з HEALTH як 
додатком, а найменший сектор представлений 
дієсловами з HEALTH як підметом.

Порівняння обох діаграм демонструє, що кіль-
кість словосполучень у кожній конкретній групі 
в The Guardian досить відрізняється від відповід-
ної в The Mirror. Це означає, що у кожній газеті 
представлено різну кількість певних компонентів 

словосполучень, які використовуються з лексе-
мою HEALTH, відображаючи тим самим різні під-
ходи до висвітлення проблематики, пов’язаної зі 
здоров’ям у суспільстві.

Наступний етап дослідження пов’язаний з ана-
лізом дієслів і модифікаторів, що використовуються 
з лексемою HEALTH. Результатом аналізу є поділ 
дієслів і модифікаторів на позитивні та негативні. 
Слід зазначити, що ці позитивні та негативні ком-
поненти словосполучень роблять словосполучення 
з лексемою HEALTH позитивними та негативними 
відповідно. Наведена нижче таблиця відображає 
позитивні та негативні дієслова та модифікатори, 
які використовуються в обох газетах.

Наприклад, коли позитивне дієслово improve 
використовується з лексемою HEALTH, читач 
може отримати інформацію про позитивні зміни, 
пов’язані із проблемами здоров’я, під час читання 
газетної статті, він почуватиметься мотивованим 
і заохоченим.

All of things we want to do to protect us against 
climate change will improve our health, whether it’s 
active transport – walking, cycling – eating healthier 
sustainable local diets or cutting air pollution (The 
Guardian). Позитивне дієслово improve, яке 
використовується з лексемою HEALTH у цьому 
реченні, показує, що суспільство справді дотри-
мується здорового способу життя, намагаючись 
заохотити кожного докласти максимум зусиль, 
щоб покращити своє життя. Газета виявляє свою 
прихильність до суспільства, а також підтримує, 
заохочує та надихає.

Рис. 1. Діаграма словосполучень із HEALTH у The Guardian
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Таблиця 1
Позитивні / негативні компоненти 

словосполучень із HEALTH у The Guardian
The Guardian

Positive 
verbs

Positive 
modifiers

Negative 
verbs

Negative 
modifiers

improve Professional affect problem

own Public underlie inequality

be UK deteriorate ill

put Good poor

have Secretary condition

mean Minister issue

protect Service

visit Team

Physical

Six small changes you can make right now to 
improve your health and wellbeing (The Mirror). 
Позитивне дієслово improve, яке використову-
ється в лексемі HEALTH у цьому таблоїді, пока-
зує, що ЗМІ стурбовані суспільством, намагаю-
чись довести, що навіть незначні зміни в житті 
людей можуть призвести до загального прогресу 
та реального добробуту. Газета натякає на той 
факт, що змінити своє життя досить легко, а це 
також є підтримкою.

Якщо порівняти ці два речення з позитив-
ним дієсловом improve, яке використовується 
з лексемою HEALTH, взятою із двох різних газет, 

ми можемо побачити, що підхід, який демонструє 
The Guardian, є серйознішим. Одним реченням 
газета не лише згадує, що покращення здоров’я 
є важливим; показані також шляхи досягнення 
мети. The Mirror віддає перевагу більш легкому 
способу висловлення тієї самої ідеї, кажучи, що 
зміни невеликі, та навіть враховуючи їх, вони не 
містять у собі ніякого тягаря.

Однак, коли негативне дієслово deteriorate 
використовуватиметься з лексемою HEALTH, 
читач може почуватися засмученим і навіть стур-
бованим і збентеженим.

Sources have also confirmed Yang’s health has 
deteriorated over the past month (The Guardian). 
Негативне дієслово deteriorate, яке використо-
вується з лексемою HEALTH, перетворює подані 
новини на негативні, показуючи, що суспільство 
засмучене та стурбоване, знеохочене та песиміс-
тичне. ЗМІ, здається, незадоволені тим, що від-
бувається.

The eighties’ icon’s health has been deteriorating 
since 2009 when he injured a vertebrae in his upper 
neck while performing (The Mirror). У цьому 
реченні також простежується песимізм і сму-
ток. Негативне дієслово deteriorate, яке вико-
ристовується з лексемою HEALTH, підкреслює  
це відчуття.

The Mirror, на відміну від The Guardian, за 
винятком того, що висловлює свою стурбованість, 
відразу показує причину цього погіршення, нама-
гається надати якомога більше інформації під час 
висвітлення новин.

Рис. 2. Діаграма словосполучень із HEALTH у The Mirror
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Таблиця 2
Позитивні / негативні компоненти 

словосполучень із HEALTH у The Mirror
The Mirror

Positive 
verbs

Positive 
modifiers

Negative 
verbs

Negative 
modifiers

improve physical affect problem

support expert condition

protect benefit issue

maintain professional concern

boost

benefit

promote

find

Наприклад, коли позитивний модифіка-
тор professional використовується з лексемою 
HEALTH, читач може отримати позитивні емоції, 
оскільки він / вона почувається захищеним і без-
печним, адже світ, у якому вони живуть, пропонує 
їм професійний захист, однак, коли використову-
ється негативний модифікатор problem із лексе-
мою HEALTH, читач відчуває нервозність, стур-
бованість і навіть переляк.

Порівняння позитивних і негативних дієс-
лів в обох газетах допомагає нам побачити як 
схожість, так і відмінність. Отже, обидві газети 
використовують дієслова improve і protect у сло-
восполученнях із лексемою HEALTH, що є під-
твердженням того, що обидві газети дбають про 
читача та пишуть про те, як покращити своє 
здоров’я і як можна захистити себе від будь-якої 
шкоди. З іншого боку, дієслова, використані в The 
Mirror, мають сильніший позитивний відтінок, ніж 
дієслова, запропоновані в The Guardian, і, таким 
чином, націлені на стимулювання та підтримку 
читача. Крім того, слід зазначити, що перелік дієс-
лів, які використовує кожна газета, можна пояс-
нити тим фактом, що The Guardian є газетою, тоді 
як The Mirror – це таблоїд, а отже, обидві газети 
мають свій власний стиль спілкування з читачем.

Ban entire pesticide class to protect children’s 
health, experts say (The Guardian). Дієслово protect 
у словосполученні з лексемою HEALTH означає, 
що експерти привертають увагу до дітей, зокрема 
до їхнього здоров’я. Вони сподіваються надих-
нути суспільство турбуватися про життя дітей 
і їхнє майбутнє.

Cranberries are new weapon in battle to boost 
health of your brain, gut, heart and immune system 

(The Mirror). Дієслово boost у словосполученні 
з лексемою HEALTH, яке використовується в The 
Mirror, передбачає емоційну причетність, що 
означає заохочення, позитивне ставлення, справ-
жню турботу та щире хвилювання.

Він додав: “Such study is meant to promote 
health and science, not the opposite, by ‘training’ 
unqualified people in subjects that could easily lead 
to endangering a vulnerable public” (Тhe Mirror). 
Дієслово promote у словосполученні з лексемою 
HEALTH, використаною в Тhe Mirror, показує, що 
суспільство справді піклується про всіх людей, 
маючи на увазі, що всі мають значення. Люди не 
єдині, хто потребує реклами та пропаганди сто-
совно здоров’я. Це словосполучення додає ажіо-
тажу до повідомлення, а також мотивації.

Щодо негативних дієслів, то було виокремлено 
одне дієслово, спільне для обох газет. Це дієслово 
affect, яке означає, що газети, незважаючи на від-
мінності у стилі спілкування, показують читачеві, 
що може шкідливо вплинути на їхнє життя. Це діє-
слово єдине, яке використовується в The Mirror, тоді 
як у The Guardian часто використовується ще два 
дієслова, такі як underlie та deteriorate. Це означає, 
що діапазон спілкування є серйознішим, а чита-
чеві пропонується більша кількість інформації, яка 
може навіть викликати занепокоєння та страх.

Таблиця 3
Позитивні / негативні дієслова 

в The Guardian і The Mirror
Positive verbs Negative verbs

Mirror Guardian Mirror Guardian

improve improve affect affect

protect protect underlie

support be deteriorate

maintain put

boost have

benefit mean

promote own

find visit

How does it affect your health? (The Mirror) / The 
three housing problems that most affect your health 
(The Guardian). Дієслово affect у словосполучен-
нях із лексемою HEALTH в обох газетах передає 
справжнє занепокоєння та стурбованість і показує, 
що суспільство сповнене страху, тривоги та навіть 
налякане. Мета засобів масової інформації поля-
гає у привернені уваги до реальної проблеми.
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Наступним етапом дослідження є порівняння 
компонентів словосполучень, що використову-
ються з лексемою HEALTH в обох газетах. У кож-
ній групі є дієслова та модифікатори, які викорис-
товуються як у The Guardian, так і в The Mirror. 
Обидві газети спрямовані на своїх читачів і вико-
ристовують такі іменники у словосполученнях, як 
problem, issue, professional, condition, service, visitor, 
підкреслюючи те, що насправді хвилює читача, 
незалежно від того, чи читач читає газету, чи три-
має таблоїд у руках. Крім того, кількість іменників, 
що вживаються у словосполученнях із лексемою 
HEALTH у The Mirror, більша, ніж у The Guardian.

Іменник, модифікований із HEALTH: A health 
visitor is a qualified nurse or midwife, who has 
undergone further training (The Mirror) / The health 
visitor arranged for her to get the appropriate help 
(The Guardian). Коли іменник у цих прикладах 
модифікується з HEALTH, то словосполучення 
виражає надію й оптимізм, показуючи, що вихід 
зі складної ситуації, який для суспільства дуже 
важливий, можливий.

HEALTH як додаток: A switch to ecological 
farming will benefit health and environment (The 
Guardian) / Miriam Stoppard: Teenage exercise can 
benefit your health later in your life (The Mirror). Дієс-
лово benefit + HEALTH як додаток показує хвилю-
вання із приводу можливості мати краще майбутнє, 
засоби масової інформації виявляють заохочення 
та надію щодо хороших шансів у суспільства.

HEALTH як підмет: Our health is all we have 
(The Guardian) / Physical health is high on agenda – 
but you might be neglecting one obvious part (The 
Mirror). Лексема HEALTH, яка виступає предме-
том у поєднанні з дієсловом, підкреслює важли-
вість здоров’я для суспільства, його значущість 
у сучасному світі.

Модифікатори з HEALTH: Detained British-
Australian academic Dr Kylie Moore-Gilbert is in good 
health and has access to food (The Guardian) / Link 
between cycling and good health has been clear for 
years (The Mirror). Лексема HEALTH, використана 
з модифікатором good в обох газетах, демонструє, що 
суспільство по-справжньому стурбоване здоров’ям, 
бажаючи, щоб воно завжди було лише добрим.

Що стосується дієслів із лексемою HEALTH 
як додатка, то спільними є такі дієслова, як 
protect, affect та improve, що показує, що обидві 
газети, хоч і різні, звертаються до читачів одна-
ково, намагаються їх захистити, показуючи, що 
може вплинути на людей і, що насправді важливо, 
як покращити ситуацію. Інші дієслова, які вико-
ристовуються в The Mirror, є оптимістичними 
та підтримуючими, тоді як дієслова в The Guardian 
мають пояснювальний характер і не мають пози-
тивних емоцій.

Порівняння дієслів, що використовуються 
з HEALTH як із предметом, показує, що серед 
подібних дієслів є дієслова be і have, які є менш 
емоційними.

Таблиця 4
Зразки словосполучень із HEALTH у The Guardian і The Mirror

Nouns modified  
by HEALTH

Verbs with HEALTH  
as object

Verbs with HEALTH  
as subject

Modifiers  
of HEALTH

Guardian Mirror Guardian Mirror Guardian Mirror Guardian Mirror
problem problem affect affect be be physical physical

issue issue protect protect have have ill ill
professional professional improve improve mean spiral poor poor

condition condition underlie surround deteriorate own own
service service be support visit good good
visitor visitor put maintain public general

secretary benefit boost frontline joint
minister expert benefit human

topic promote overall
nurse find

concern
data
store
mind

worker
question

habit
risk
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Слід також зазначити, що більшість модифі-
каторів у словосполученнях з HEALTH однакові 
в обох газетах, наприклад good, own, physical. 
Згадані модифікатори допомагають двом різним 
видам газет торкнутися читача, щоб мати найбіль-
ший вплив.

Висновки і пропозиції. Внаслідок проведе-
ного дослідження було виявило схожість і відмін-
ність у використанні словосполучень із HEALTH 
у газетах The Guardian і The Mirror.

Чотири групи словосполучень (іменники, 
які є модифікаторами HEALTH, модифікатори 
HEALTH, дієслова, що входять до складу слово-
сполучень із HEALTH як підметом, і дієслова, які 
входять до складу словосполучень із HEALTH як 
додатком) представлені різною кількістю слово-
сполучень у кожній газеті, незалежно від того, 
однакові вони (improve, protect, own, good) чи різні 
(underlie і deteriorate в The Guardian, benefit, boost 
і promote в Тhe Mirror).

Дієслова та модифікатори, що використову-
ються з лексемою HEALTH, можуть бути пози-
тивними (protect, expert, benefit) і негативними 
(problem poor, issue).

У The Guardian більше позитивних модифі-
каторів, ніж позитивних дієслів, більше нега-

тивних модифікаторів, ніж негативних дієслів.  
У The Mirror спостерігається більше позитивних 
дієслів, ніж позитивних модифікаторів, але більше 
негативних модифікаторів, ніж негативних дієслів.

Деякі позитивні дієслова використовуються 
у словосполученнях в обох газетах (improve 
and protect); серед них і негативне дієслово 
(affect), тоді як деякі дієслова характерні лише для 
The Guardian (позитивні: put, have, mean; нега-
тивні: underline, deteriorate) чи The Mirror (пози-
тивні: boost, benefit, promote; негативного дієслова 
не виявлено).

Таким чином, словосполучення з лексемою 
HEALTH, які використовується в The Guardian, 
описують ситуації чи факти, не висловлюючи 
жодної імперативної конотації. З іншого боку, 
словосполучення з лексемою HEALTH, що вико-
ристовуються в The Mirror, не лише описові, але 
й наказові, спонукають читача щось робити або, 
навпаки, застерігають не робити цього.

Подальші дослідження будуть спрямовані на 
вивчення тих словосполучень із HEALTH, які 
використовуються найчастіше. Буде проводитися 
аналіз відмінностей і подібностей, представле-
них у британській суспільно-політичній пресі 
та таблоїдах.
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Sivaieva О. S. COLLOCATIONS WITH HEALTH IN THE MEDIA TEXTS: CORPUS ANALYSIS
The media is an influential tool in shaping public’s opinion about HEALTH and its basic components. As 

this topic has been of great importance lately, the corpus study of media texts with HEALTH can reveal verbal 
means of how this lemma is depicted by journalists as well as what urgent social concerns are connected with 
HEALTH and what issues reader are aware of.

The research is aimed at studying collocations with HEALTH in The Guardian and The Mirror newspapers, 
focusing on the comparative analysis of them presented in the broadsheet and tabloid. Sketch Engine has been 
used to investigate the lemma HEALTH in both newspapers, which helps to disclose the linguistic means used 
to outline the concept HEALTH.

The four groups of collocations (nouns modified by HEALTH, modifiers of HEALTH, verbs with HEALTH 
as subject and verbs with HEALTH as object) are represented by different amounts of collocations in each 
newspaper, either same (improve, protect, own, good) or different (underlie, deteriorate The Guardian, (benefit, 
boost, promote, The Mirror).

The findings of the study prove that despite the use of modifiers and verbs with HEALTH common for 
both newspapers (e.g., mental, physical, public; improve, protect, affect), The Mirror presents a wider choice 
of collocations with HEALTH compared to The Guardian, whereas the lexeme HEALTH is more frequently 
used in the latter ‒ 2,367.84 per million as to 1,615.61 per million in the first one. Furthermore, the tabloid 
presents a larger range of health subjects while the broadsheet displays a narrower area of the topic with 
a more conservative point of view.

Key words: HEALTH, collocations, corpus analysis, media, The Guardian, The Mirror.


