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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Сучасні антропоцентрично спрямовані напрями лінгвістичних пошуків тісно 
пов’язані з особливостями діяльності людини, її уявлень, ціннісних орієнтирів, 
соціальної, культурної, етнічної та гендерної належності. Ось чому для мовознавців 
сьогодні на порядку денному постає необхідність проаналізувати з різних боків 
«культурний» компонент у значенні слова, розкрити природу «фонових знань», 
«констант культури» і «ключових слів», які віддзеркалюють своєрідність 
етнозумовленого функціонування лексичних одиниць в окремих мовних спільнотах:  
(З. Балакіна, Г. Гладкова, Є. Горшунова, К. Карпова, М. Лєбєдько, О. Лєонтовіч,                
О.  Нагорна, О. Прохвачова, І. Сєскутова, Ю. Стєпанов). 

З позиції теорії міжкультурної комунікації та лінгвокультурології словник є засобом 
відображення культури суспільства, його національної унікальності й неповторності, 
особливостей способу життя та діяльності. Лексикографія є нині тією перспективною 
галуззю мовознавства, яка спрямована на відображення всіх важливих тенденцій 
розвитку лінгвістичної думки взагалі й лінгводидактики зокрема. Тому звернення до 
лінгвокультурологічного аспекту в укладанні довідників із навчальною метою 
зумовлено назрілою потребою комплексних студій щодо проблем мови, культури, 
міжкультурної комунікації та напрацювання нових, науково обґрунтованих способів 
лексикографічної репрезентації вокабул.  

Важливу роль у теоретичних пошуках із лінгвокультурології відіграють аспекти, 
що стосуються співвідношення окремих культур у полінаціональних мовах, які все 
більше привертають увагу дослідників [див. напр., М. Бурлакова, А. Бухонкіна,                          
Є.  Горшунова, О. Корнілов, М. Томенчук, О. Ткаченко, Н. Чудіновскіх]. У цьому 
зв’язку виникає необхідність семантизації культурно специфічної лексики найбільш 
поширеного американського варіанта (далі – АВ) англійської мови відповідно до 
ціннісно-смислових і соціокультурних аспектів, культурної ідентичності та 
ментальності американської нації з метою створення навчального тлумачного 
лінгвокультурологічного словника. У світлі зазначеної проблематики постає нагальне 
завдання проведення наукового дослідження, спрямованого на виявлення й 
обґрунтування принципово нової концепції, орієнтованої на формування сучасних 
теоретичних поглядів і, відповідно, реалізацію назрілих практичних завдань, що 
випливають із потреб видання багатоцільової довідкової літератури.  

Актуальність теми дисертації зумовлена спрямованістю сучасних 
лінгвокультурологічних студій на аналіз мовних одиниць у національно-культурному 
аспекті, що викликає необхідність інтерпретації того, в якому вигляді та яким чином 
різнотипна культурна інформація знаходить відображення в лексичній одиниці. Їх нова 
репрезентація у словнику, на нашу думку, є актуальним завданням у лексикографії, 
виконання якого сприятиме створенню спеціалізованого, прагматично спрямованого 
довідника з лінгвокультурного простору англійської мови США, що віддзеркалює 
тісний взаємозв’язок мови й культури на основі виявлення механізмів «мовного 
мислення», притаманного певному типу англомовної культури.  

Запропоноване дослідження є новим підходом до лексикографічної репрезентації 
мови та культури США, виконане із застосуванням сучасних методів 
лінгвокультурологічних пошуків. Базою наукового аналізу є теоретичні положення 
лексикографії (Д. Баттенбург, Г. Бежуа, В. Дубічинський, О. Каліберда, О. Карпова,                 
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С. Ландау, В. Перебийніс, В. Скібіна, Л. Ступін, Р. Хартман), лінгвокультурології                 
(Н. Алєфіренко, О. Воробйова, С. Іванова, В. Красних, В. Маслова, В. Телія), 
лінгвокраїнознавства (А. Брагіна, Є. Верещагін, М. Колєснікова, А. Мамонтов,                  
Г. Томахін), теорії міжкультурної комунікації (В. Кабакчі, М. Лєбєдько, А. Садохін,          
С. Тер-Мінасова, Т. Цвєткова), когнітивної лінгвістики (А. Бабушкін, М. Полюжин,               
А. Приходько, Г. Слишкін, Ю. Стєпанов). 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проблематика 
дисертації входить у коло актуальних питань, досліджуваних у межах наукової теми 
факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка 
«Сучасні напрями формування структурно-семантичних і когнітивно-дискурсивних 
парадигм германських, романських і класичних мов», № 0108U006466 (тема 
затверджена вченою радою Львівського національного університету імені Івана 
Франка, протокол № 22/3 від 26 березня 2008 року). 

Мета дисертаційної роботи – розкрити особливості формування 
лінгвокультурологічної концепції в лексикографії США та змоделювати на її основі 
новий, науково обґрунтований тип навчального тлумачного лінгвокультурологічного 
словника АВ англійської мови.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких основних завдань:  
- проаналізувати загальні та спеціалізовані англомовні лексикографічні джерела, видані 
в США з кінця ХVIII – до початку ХХІ ст., шляхом виявлення ключових ознак 
лінгвокультурологічної спрямованості;  
- з’ясувати сучасні підходи та критерії укладання тлумачних словників англійської 
мови й сформулювати рекомендації щодо репрезентації культурно специфічного 
мовного матеріалу в їх мега-, макро- та мікроструктурах; 
- висвітлити наявні підходи до диференціації параметрів, що характеризують культурно 
забарвлену лексику АВ англійської мови; 
- розкрити особливості сучасних навчальних словників для носіїв АВ англійської мови 
та іншомовних користувачів з метою з’ясування специфіки їх мега-, макро- та 
мікроструктур; 
- провести корпусну класифікацію культурно маркованої лексики АВ англійської мови;  
- здійснити порівняльний аналіз виділених реєстрів з метою виявлення концептуальних 
пріоритетів у фіксації американізмів; 
- обґрунтувати принципи конструювання та реалізації нового типу навчального 
тлумачного лінгвокультурологічного словника АВ англійської мови. 

Об’єктом дослідження є культурно маркований лексичний елемент АВ англійської 
мови, зафіксований в лексикографічних джерелах та культурологічно релевантних 
текстах. 

Предметом наукового пошуку є основні лексикографічні характеристики 
«лінгвокультурем» АВ англійської мови, покладені в основу укладання нового типу 
прагматично спрямованого тлумачного словника. 

Матеріалом дослідження слугували корпуси дев’яти навчальних тлумачних 
словників, що фіксують лексику АВ англійської мови (загальна кількість сторінок – 10 
тисяч 880); корпус, що охоплює понад 8 тисяч лексико-фразеологічних американізмів, 
вибраних із трьох навчальних тлумачних словників англійської мови; понад 7 тисяч 
американізмів, вибраних із лексикографічних джерел різних типів –  
лінгвокраїнознавчих та культурознавчих словників, словників цитат, ідіом, 



3 
 
американського сленгу, інтернет-словників, енциклопедій (загальна кількість – 35) – з 
метою формування реєстру вперше змодельованого навчального тлумачного 
лінгвокультурологічного словника мови й культури США. 

Пізнати природу, функції й ґенезу особливостей взаємозв’язку та взаємодії мови й 
культури у дисертації уможливилося завдяки широкому застосуванню таких методів, як: 
1) методи лексикографії (лексикографічний аналіз,  порівняльно-зіставний аналіз 
словників (dictionary criticism), суцільна вибірка, паралельне підключення, відсильне 
тлумачення, комбінування маркерів семантико-функціональних характеристик 
заголовкової одиниці, квантитативний аналіз); 2) методи лінгвокультурології (метод 
лінгвокультурологічного поля, лінгвокультурологічна мінімізація, лінгвокультурологічна 
семантизація); метод аналізу словникових дефініцій, контекстуальний аналіз. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше сформульовано 
лінгвокультурологічну концепцію в лексикографії США; розкрито 
лінгвокультурологічні засади англомовної американської лексикографії; виявлено й 
проаналізовано напрями й методи лексикографічної репрезентації 
лінгвокультурологічного компонента сучасних американізмів; здійснено аналіз 
навчальних тлумачних словників, що фіксують АВ англійської мови, щодо 
лінгвокультурологічної цінності, яку вони становлять для користувача; з’ясовано 
принципи формування корпусів сучасних навчальних словників під кутом зору 
відображення ними варіантно зумовленої концептуальної картини світу в АВ 
англійської мови, на підставі чого було сформульовано лінгвокультурологічну 
концепцію американської лексикографії; представлено новий тип навчального 
тлумачного лінгвокультурологічного словника АВ англійської мови для іншомовного 
користувача на основі запропонованої концепції, який увібрав у себе етно- й 
соціокультурну специфіку носія зазначеної лінгвокультури; розроблено класифікацію 
та реєстр лексикографічних позначок, що репрезентують культурні смисли описуваних 
лінгвокультурем. 

У дисертації висунуто гіпотезу у вигляді апріорного припущення щодо специфічної 
лінгвокультурологічної концепції в лексикографії США, яка значною мірою 
відрізняється від британської, з огляду на характерні для неї відмінні вихідні 
положення, «революційність» та «радикалізм» розвитку, притаманні тільки їй 
принципи формування й категорії, що віддзеркалюють автентичну американську 
лінгвокультуру з її особливим світобаченням.  

Теоретичне значення наукової праці полягає у внескові в теорію англомовної 
загальної та варіантно зумовленої лексикографії у вигляді розробки 
лінгвокультурологічних засад опису національно-специфічної лексики АВ англійської 
мови та лексикографічних методів її наукового аналізу; у виявленні й різнобічному 
описі лінгвокультурологічної концепції в лексикографії США, зокрема, способів 
фіксації лінгвокультурологічної інформації, що є характерними для наявних типів 
словників на різних етапах розвитку американської лексикографії; у розкритті 
своєрідності лексики АВ англійської мови з національно забарвленим семантичним 
складником та з’ясуванні особливостей застосованих методів лексикографічного 
відображення специфічних проявів культури США в сучасних навчальних тлумачних 
словниках англійської мови; у формуванні нових принципів і методів укладання 
навчального тлумачного лінгвокультурологічного словника АВ англійської мови. 

Практичне значення отриманих результатів зумовлено можливістю їх 
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застосування у діяльності вищої школи: у навчальній роботі (викладання таких 
теоретичних курсів, як лексикологія та лексикографія англійської мови, 
лінгвокраїнознавство англомовних країн, лінгвокультурологія); у розробці дисциплін 
за вибором (особливості АВ англійської мови на лексичному рівні, особливості 
лексикографії США, лінгвокультурографія США); у навчально-методичній роботі (при 
розробці навчальних та методичних посібників з лексикології та лексикографії, 
міжкультурної комунікації та лінгвокраїнознавства); у лексикографічній практиці (при 
укладанні навчальних тлумачних лінгвокультурологічних словників).   

На захист виносяться такі основні положення:  
1. Словникова фіксація перших американізмів є початковим етапом становлення 

лінгвокультурологічних тенденцій у лексикографії АВ англійської мови, зокрема, 
новий жанр тлумачного лінгвоенциклопедичного довідника визначив загальну 
лінгвокультурологічну спрямованість американських  лексикографічних видань. 

2. «Радикалізм» розвитку лінгвокультурологічної концепції в американській 
лексикографії полягає у відмові від консервативних традицій прескриптивізму, що 
домінували у британській практиці укладання словників, і різкому переході до 
реалізації значних нововведень. 

3. Лінгвокультурологічний напрям лексикографії уможливлює репрезентацію 
лінгвальної, поведінкової та ціннісної сфер комунікативної інтеракції, характерних для 
носіїв АВ англійської мови, у макроструктурі тлумачних словників, що вимагає 
конкретних, науково обґрунтованих рекомендацій щодо їхнього представлення на рівні 
мікроструктури. 

4. Фіксація лексико-фразеологічних одиниць АВ англійської мови в сучасних 
навчальних тлумачних словниках здійснюється згідно з лінгвокультурологічною 
концепцією, що сформувалася відповідно до специфічної лінгвокультури носіїв АВ і 
значною мірою відрізняється від концепцій інших національних варіантів англійської 
мови.  

5. Лінгвокультурологічна концепція в лексикографії США виявляється у словниковій 
фіксації національно-специфічних знань носія АВ англійської мови, закріплених у 
лексичному складі, що знайшли відображення в категоріях і концептах матеріальної та 
духовної культури (менталітеті, поведінкових моделях, цінностях). 

6. Авторська модель навчального тлумачного лінгвокультурологічного словника 
передбачає диференціацію лінгвокультурем АВ англійської мови відповідно до сфери 
матеріальної й духовної культури та їхню оригінальну уніфіковану реєстрацію.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел (409 позицій), трьох додатків. Основний зміст роботи 
викладено на 203 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 240 с.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дослідження пройшли апробацію на міжнародних наукових та науково-практичних 
конференціях: «Актуальні проблеми філології та американські студії» (Київ, 2010- 
2012), «Мова і культура» (Київ, 2010, 2011),  «Кримський лінгвістичний конгрес» (Ялта, 
2010, 2011), «Слово й текст у просторі культури» (Київ, 2010), «Концептуальні 
проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» (Мелітополь, 2011), 
«Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість» (Острог, 2011); «Сучасна 
англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи» (Харків, 2011), «Мови і світ: 
дослідження та викладання» (Кіровоград, 2012),  «Trends in American Culture in the Post-
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1960s Period» (Еger, Hungary, 2012), «Сучасне літературознавство та прикладна 
лінгвістика: американські та британські студії» (Київ, 2013-2014), «Contemporary 
Tendencies in Science and Education: Studies of the Germanic, Romance Languages and 
Translation» (Миколаїв, 2015); на всеукраїнських науково-практичних конференціях і 
семінарах: «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики» 
(Дніпропетровськ, 2009-2011), «Підготовка студентів немовних спеціальностей до 
міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін» (Київ, 2010), 
«Методологічні проблеми сучасного перекладу» (Суми, 2010), «Актуальні питання 
лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов» 
(Тернопіль, 2011), «Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та 
прикладні аспекти» (Вінниця, 2008-2013); на регіональних наукових конференціях: 
«Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і 
літератур» (Донецьк, 2011); «Мовознавчі дисципліни у вищому навчальному закладі: 
теоретичні засади та прикладні аспекти» (Вінниця, 2012); на щорічних наукових 
конференціях та на засіданнях кафедри англійської філології Львівського 
національного університету ім. І. Франка.  

Публікації. Отримані результати дисертаційного дослідження висвітлено в         22 
друкованих працях, 10 із яких опубліковано у фахових виданнях України, 2 – у 
зарубіжних наукових виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 7,5 друкованих 
аркушів. Усі публікації виконано одноосібно. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет дослідження, розкрито наукову новизну, особистий внесок авторки, висунуто 
гіпотезу, висвітлено теоретичне та практичне значення роботи, сформульовано 
положення, що виносяться на захист, описано методи наукового аналізу емпіричного 
матеріалу, подано відомості про структуру роботи й апробацію отриманих результатів.  

У першому розділі «Лінгвокультурологічні засади лексикографії США» 
проаналізовано основні способи відображення лінгвокультурологічної інформації в 
американських лексикографічних джерелах різних типів ХVIII – XXI ст., розглянуто 
національно-культурну специфіку деяких ключових концептів культури США та 
способи їх представлення в тлумачних словниках. 

Із кінця XVIII до початку XX ст. американська лексикографія пройшла свій власний 
шлях від укладання невеликих за обсягом шкільних словників, що базувалися на 
традиціях авторитетних британських видань, до фундаментальних лексикографічних 
довідників яскраво вираженого американського зразка. Практично з самого початку 
свого існування американська лексикографія керувалася реєструвальним принципом 
лексикографічного опису лексики національної мови, що було викликано 
патріотичними настроями американського суспільства. Місію формування 
національного мовного стандарту було покладено на тлумачні словники як могутнє 
знаряддя втілення культури мовлення в новоствореній нації. 

Основи розвитку лінгвокультурологічного аспекту американської національної 
лексикографії були закладені у тлумачних словниках С. Джонсона, Дж. Еліота,                
К. Александера, Д. Пікерінга. Ці словники вперше зафіксували американізми як 
лексичні одиниці, притаманні винятково американській лінгвокультурі. Вагомий 
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внесок у розвиток англомовної лексикографії зробив Н. Уебстер, який виданням «An 
American Dictionary of the English Language» 1828 р. встановив американський 
національний мовний стандарт, розробив та запровадив лексикографічні принципи й 
стандарти опису лексики АВ англійської мови. Яскраво виражений енциклопедичний 
характер став і надалі невід’ємним елементом американських тлумачних словників. 
Загалом характерними рисами американської лексикографії ХVIІІ – XІX ст. стали 
демократизм, «радикалізм»  лінгвокультурних нововведень, інноваційність науково-
лінгвістичних методів.  

У ХХ ст. американська лексикографічна практика позначилася виходом у світ 
достатньої кількості навчальних тлумачних словників та довідників для спеціальних 
цілей, присвячених розробці окремих аспектів мови. Вивчення історичної перспективи 
розвитку національної лексикографії США підтверджує лінгвокультурологічну 
зумовленість багатьох лексикографічних жанрів, оскільки останні стосуються опису 
різних аспектів англійської мови, яка є продуктом культури, її важливим складником та 
умовою існування. Отже, лінгвокультурологічний складник знайшов яскравий вияв у 
словниках АВ англійської мови від самого початку їхньої появи, оскільки новий 
лексикографічний принцип укладання тлумачно-енциклопедичного словника 
передбачав інтеграцію словникових типів, у якому поєднувалися традиції 
інвентаризації культурно й соціально значимих елементів лексичної системи та 
враховувалися потреби навчання з погляду взаємозв’язку мови та культури. 

Оскільки концепт як оперативна одиниця свідомості має складну, багатовимірну 
структуру, що охоплює, крім понятійної основи, соціо-, психокультурну частину, яка не 
стільки осмислюється носіями мови, скільки переживається ними і містить асоціації, 
емоції, оцінки, національні образи й конотації, притаманні певній культурі, в сучасних 
навчальних тлумачних словниках англійської мови лексикографічне відображення 
національних особливостей культури та менталітету американців потребує, на нашу 
думку, адекватної та повноцінної репрезентації у вигляді фіксації лексичних одиниць-
американізмів як вербалізаторів цінностей, притаманних носіям АВ англійської мови. 
Тому вважаємо за необхідне в запропонованому нами дисертаційному дослідженні 
змоделювати новий тип навчального тлумачного лінгвокультурологічного словника, 
статті в якому ґрунтувалися б на відображенні як ключових концептів у лінгвокультурі 
США, так і цінностей, які вони репрезентують.  

У другому розділі «Методологія та методика словникової репрезентації 
культурно маркованої лексики» проаналізовано теоретико-методологічні засади 
лінгвокультурологічної лексикографії (лінгвокультурографії), визначено шляхи й 
методи репрезентації культурно специфічного матеріалу в різнотипних словниках та 
обґрунтовано потребу в розробці теоретичних засад і з’ясуванні основних параметрів 
проекту тлумачного (англо-англійського) навчального лінгвокультурологічного 
словника, в якому буде відображено лінгвальні, ціннісно-смислові та соціокультурні 
аспекти американської культури. 

Антропоцентричний характер сучасної лексикографії зумовлює визнання 
соціальної ролі словника як засобу відбиття специфіки певної лінгвокультури. 
Лінгвокультурологія, що вивчає способи і засоби, за допомогою яких мова у своїх 
одиницях втілює, зберігає і транслює культуру, теорія міжкультурної комунікації, 
зосереджена на виявленні й описі соціокультурних відмінностей через їх вербальне 
вираження, й розробка лінгвокраїнознавчої теорії слова спричинилися до становлення 
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лінгвокультурологічного напряму в англомовній лексикографії, завданням якого є 
надання мовної освіти сучасній мультикультурній особистості та задоволення її потреб 
щодо спілкування в глобальному культурному просторі за допомогою комунікативно 
спрямованих лексикографічних джерел. Таке теоретичне підґрунтя позитивно 
позначилося на типології лексикографічних джерел. Дослідження соціокультурних 
умов спілкування та потреб користувача викликали появу нових типів, зокрема 
гібридних різновидів таких джерел, а саме: лінгвоенциклопедичних і 
лінгвокраїнознавчих словників, довідників мови й культури, словників для носіїв мови 
та іноземців, відповідно до етапу навчання, словників-тезаурусів тощо. 

З точки зору антропоцентричного підходу мовна особистість розглядається як 
національно-специфічний тип комуніканта з його культурно зумовленою 
ментальністю, індивідуальною картиною світу та системою цінностей. Становлення 
лінгвокультурографії уможливило опис лінгвального, когнітивного та прагматичного 
рівнів мовної особистості в межах одного довідника, що передбачає репрезентацію як 
мовленнєвої сфери міжкультурної комунікації, так і поведінкової та ціннісної.  

Сучасні вимоги до викладання іноземних мов надають особливого значення 
завданню створення комунікативно-орієнтованих навчальних тлумачних словників як 
таких, що уможливлюють свідоме і практично вільне оперування іншомовною 
картиною світу в різних видах мовленнєвої діяльності. Особливої актуальності набуває 
створення навчального тлумачного лінгвокультурологічного словника, який у 
комплексі віддзеркалює лінгвальні, поведінкові та аксіологічні аспекти колективної 
іншомовної особистості, що сприятиме формуванню міжкультурної комунікативної 
компетенції у своїх користувачів.  

Лінгвокультуреми як одиниці мови, що характеризуються єдністю лінгвального й 
екстралінгвального змісту, дають змогу цілісно репрезентувати культурну інформацію, 
закладену в семантиці мовних одиниць. Дослідження в межах лінгвокультурології 
уможливлюють погляд на культурно специфічну лексику як на об’єкт навчального 
тлумачного словника. Навчальний лінгвокультурологічний словник, що системно 
відображає матеріальні та духовні цінності нації, повинен містити в своєму корпусі 
лінгвокультуреми мови, що вивчається, оскільки в межах лінгвокультурологічного 
підходу об’єктами лексикографування стають як реалії, так і специфіка ментальності 
соціуму, національно зумовлений світогляд та культурні цінності. Як продемонстрував 
аналіз сучасних способів класифікування культурно маркованої лексики, 
категоризацію лінгвокультурем можна здійснювати з урахуванням їхньої належності 
до категорій культури, сфер концентрації національно маркованих елементів, 
міжмовних відносин вокабул, плану їхнього змісту та за предметом 
лінгвокультурологічного дослідження.  

Сучасна теорія англомовної лексикографії щодо реєстрації та репрезентації 
культурно специфічної лексики враховує актуальність культурно значимої інформації 
у процесі укладання тлумачних словників. Рекомендації щодо включення цих одиниць 
до макроструктури словників стосуються фіксації країнознавчих реалій, асоціативних 
і стилістичних особливостей вокабул, ключових слів культури, найважливіших 
соціокультурних значень слова, лексики сфери мовленнєвої поведінки, а також 
вербалізаторів національної специфіки прояву емоцій. Пропозиції щодо репрезентації 
культурно маркованої лексики в мікроструктурі словників стосуються  необхідності 
більш повної інвентаризації лінгвальних  і соціокультурних аспектів її вживання, а 
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також диференціації відповідно до способу світосприйняття, антропоцентричного, 
соціокультурного, етнокультурного й політичного планів та відповідного маркування 
за допомогою спеціально розроблених лексикографічних позначок.  

Розкриття взаємозв’язку та взаємодії культури й мови в навчальному тлумачному 
лінгвокультурологічному словнику передбачає залучення сучасних методів, якими 
сьогодні послуговуються лінгвокультурологія та лексикографія. Комплексне 
лексикографічне дослідження змісту сучасних навчальних тлумачних словників для 
носіїв АВ англійської мови та іншомовних користувачів передбачало застосування 
методу критичного аналізу. Опис лінгвокультурної специфіки одиниць АВ англійської 
мови полягав у використанні методів лінгвокультурологічного поля, 
лінгвокультурологічної мінімізації, таксономізації базових концептів та національно 
маркованих елементів. У результаті проведеного нами аналізу фактологічного 
матеріалу, що складає понад 8 тисяч лексико-фразеологічних американізмів, 
представлених у сучасних навчальних тлумачних словниках англійської мови, було 
виявлено сфери концентрації національно маркованих елементів у АВ англійської 
мови.  

Відібрані одиниці були диференційовані за такими тематичними групами: 
«Особистість», «Соціальний устрій», «Політичний устрій», «Економіка», «Освіта», 
«Народ», «Поведінка», «ЗМІ», «Спорт», «Мистецтво й культура», «Територіальний 
розподіл», «Натурфакти», «Їжа та напої», «Історичний розвиток», «Медицина», 
«Військова служба», «Релігія», «Технологічний розвиток», «Символи нації», «Звичаї та 
традиції», «Цінності нації». Такий підхід дав змогу максимально згрупувати весь 
корпус американізмів, виявлений  у вказаних словниках.  

Тематична класифікація американізмів у корпусах навчальних тлумачних словників 
англійської мови, а також їхня подальша диференціація згідно з належністю до 
лінгвокультурологічного поля того чи іншого культурно маркованого концепту, 
дозволили впорядкувати таксономію культурних концептів США, репрезентованих 
ключовими словами Americanism, American dream, materialism, individualism, 
nationalism, fear / terrorism, egalitarianism, multiculturalism, exceptionalism, Wild West. 
Подібна диференційна розробка лінгвокультурем у корпусі навчального тлумачного 
лінгвокультурологічного словника уможливлює введення відповідних позначок сфери 
концентрації національно забарвлених елементів у культурному просторі та маркерів 
культурного концепта, тобто лексикографічних маркерів, що характеризують 
культурний аспект семантики лінгвокультурем. 

У третьому розділі «Формування лінгвокультурологічної концепції у 
лексикографії США» на тлі сучасних проблем і завдань лінгвокультурології, теорії 
міжкультурної комунікації та лінгводидактики проведено лексикографічний аналіз 
трьох навчальних тлумачних словників АВ для носіїв англійської мови та п’яти 
словників, призначених для іншомовних користувачів, висвітлено їхній 
лінгвокультурологічний аспект у мега-, макро- й мікроструктурі. 

Проаналізовані в розділі словники за їх статусом є довідниками для навчальних 
цілей, що фіксують АВ англійської мови, і призначені для носіїв англійської мови 
(Random House Webster’s College Dictionary (далі – RHWCD), Webster’s New World College 
Dictionary (далі – WNWCD), Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (далі – MWCD) та 
іншомовних користувачів (Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (далі – 
MEDAL), Oxford Guide to British and American Culture (далі – OGBAC), Longman Dictionary 
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of English Language and Culture (далі – LDELC), Longman Dictionary of American English 
(далі – LDAE), Cambridge Dictionary of American English (далі – CDAE).   

Незважаючи на належність зазначених довідників до різних національних 
лексикографічних традицій,  у нашому дослідженні встановлено їхній спільний 
дескриптивний характер. Проаналізовані довідники є одномовними друкованими 
виданнями, а за обсягом включеного лексичного матеріалу – повними тлумачними 
навчальними словниками для загальних цілей, які в достатній мірі відображають всі 
особливості АВ англійської мови. Словник OGBAC є навчальним словником для 
спеціальних цілей, який зосереджує свою увагу на природно-географічних, суспільно-
політичних та духовно-креативних реаліях Великої Британії та Сполучених Штатів 
Америки. 

Аналіз рівня мегаструктури зазначених джерел продемонстрував розбіжності в 
їхній будові. Словники для носіїв мови, що належать лексикографічній практиці США, 
мають традиційну мегаструктуру, що складається зі вступної частини, власне словника 
й додатків, які значно перебільшують за обсягом ці складники у британських 
довідниках для іншомовних користувачів. Останні, в свою чергу, відрізняються 
наявністю серединного розділу (медіоструктури), в якому відображаються численні й 
різноманітні лінгводидактичні аспекти вивчення англійської мови.  

На рівні макроструктури в усіх проаналізованих джерелах не простежується 
уніфікований підхід до репрезентації певних груп культурно маркованої лексики. 
Зокрема, словники АВ для носіїв англійської мови відрізняються від довідників, 
призначених для іншомовних користувачів, перш за все, принципами відбору лексики 
до корпусів, адже для носіїв мови найбільш складними для розуміння є рідкісні й 
маловживані слова та їхні мовні характеристики, у той час, як іншомовним 
користувачам потрібна інформація про найчастотнішу лексику. Цей факт пояснює 
значну перевагу за кількістю словникових статей саме американських видань над 
британськими.  

Як продемонструвало проведене дослідження, деякі навчальні словники для 
іншомовних користувачів взагалі не містять достатньої кількості культурно значимих 
одиниць, знання яких необхідне для повноцінної комунікації. Проте, інші 
відрізняються широким залученням культурно специфічного матеріалу, і їхньою 
прикметною рисою є, зокрема, наявність окремих статей та додаткових тлумачень для 
формул мовленнєвого етикету, жестів, вигуків і номінацій, що відображають ціннісні 
аспекти світогляду носіїв АВ англійської мови. Суттєвим недоліком словників АВ для 
носіїв англійської мови можна вважати відсутність статей для найбільш поширених 
цитат із художніх творів, популярних висловлювань та афоризмів як дидактично 
цінного лінгвокультурологічного матеріалу. 

Аналіз рівня мікроструктури виявив відмінності в методах побудови статей у 
навчальних довідниках обох типів. У словниках АВ для носіїв англійської мови 
наводяться практично всі значення вокабул, у джерелах для «неносіїв» пропонуються 
лише їх найбільш уживані значення (LDAE, CDAE) та іноді культурно релевантні 
конотації (MEDAL, LDELC). Наявні відмінності стосуються також і репрезентації 
додаткової семантико-функціональної характеристики мовних одиниць, а саме: 
словники для носіїв англійської мови демонструють широкий діапазон граматичних, 
функціональних і стилістичних маркерів; обов’язковою є також етимологічна довідка. 
У свою чергу, словники для іншомовних користувачів містять значно менший діапазон 
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таких позначок, а етимологічна інформація у статтях взагалі відсутня, за винятком 
етимолого-культурознавчої довідки, що інколи наводиться в додатковому тлумачному 
блоці (MEDAL, LDELC).  

Особливості лінгвокультури можуть певним чином розкриватися також в окремих 
тлумачних блоках Usage та Synonyms, характерних для американських 
лексикографічних традицій, що активно починають залучатися й до британських 
видань. Крім того, у деяких словниках (WNWCD, MEDAL, LDELC) простежується 
тенденція до кодифікації культурознавчої інформації, наприклад, у вигляді 
специфічних позначень американізмів (WNWCD) або спеціалізованих «культурно 
орієнтованих» блоків (LDELC, MEDAL). 

Метамова тлумачень реєстрових одиниць залежить від адресата довідника. У 
навчальних словниках, призначених для носіїв мови, метамова відрізняється 
енциклопедичністю й науковістю визначень, що передбачає високий або достатній 
культурно-освітній рівень користувачів. У довідниках другого типу (для іноземців) 
метамовою є лексика, що проходить суворий відбір із метою оптимізації розуміння 
наданих відомостей (лексичний мінімум, що охоплює 2 – 3 тисячі лексем). Їхньою 
найбільшою цінністю є інформація, призначена для демонстрації типового контексту 
вживання мовної одиниці. Тому в навчальних словниках цього типу вона 
відображається більш повно і є їх прикметною рисою.  

Вербальні ілюстрації у словниках для іншомовних користувачів є обов’язковими, 
оскільки вони є необхідним методичним прийомом, що оптимізує вивчення іноземної 
мови. У свою чергу, для словників, призначених для носіїв АВ англійської мови, 
вербальні ілюстрації типового контексту слововживання здебільшого не є 
характерними. Проте, графічні ілюстрації, що сприяють наочному сприйняттю та 
прискорюють процес засвоєння невідомих слів, наявні в усіх словниках, однак у 
довідниках для іншомовних користувачів вони відрізняються яскравою поліграфією, 
ширшим діапазоном невербальних засобів (рисунків та фотографій). 

Загалом, проведений у науковій праці аналіз продемонстрував можливості 
диференціювати лексикографічні джерела з точки зору орієнтованості на відображення 
культурної специфіки вхідних одиниць. У використаних для дослідження навчальних 
словниках англійської мови діапазон культурно орієнтованих вокабул суттєво 
відрізняється. У довідниках для носіїв мови вони представлені повніше, хоча більш 
логічно такий принцип застосувати стосовно словників другого типу. Це дає підставу 
стверджувати, що методику відбору культурно маркованої лексики до словників для 
іншомовних користувачів необхідно й надалі вдосконалювати та уніфікувати.  

Важливо також відзначити, що словники для іншомовних користувачів активніше 
реалізують принцип антропоорієнтованості, що виявляється в застосуванні сучасних 
лінгвокультурологічних та лінгводидактичних методів і прийомів лексикографічної 
практики. У свою чергу, американські навчальні словники характеризуються більшим 
лінгвоцентризмом та енциклопедизмом. Крім того, у сучасних британських навчальних 
словниках вже застосовано лексикографічні засоби диференційного підходу до опису 
мовного матеріалу під кутом зору його культурно-ціннісної специфіки, основи яких 
було закладено американськими лексикографічними традиціями. 

Проведений аналіз навчальних тлумачних словників підтверджує гіпотезу про те, 
що тлумачний словник, комплексно описуючи лексико-фразеологічний склад будь-якої 
мови, може вважатися повноцінним засобом відображення її лінгвокультурної 
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специфіки. Звідси випливає, що лексикографічні джерела, укладені на теоретичних 
засадах лінгвокультурології, дають змогу виявити й системно описати 
лінгвокультурологічну концепцію національної лексикографії будь-якої мови або її 
національно-територіального варіанта, до якого належить і АВ англійської мови. Отже, 
з позицій нашого дослідження американські та британські навчальні словники можуть 
ефективно використовуватися як джерела культурно маркованої лексики АВ 
англійської мови. Однак, основні принципи репрезентації останньої потребують 
вдосконалення в межах розробки окремого навчального тлумачного 
лінгвокультурологічного словника.   

У четвертому розділі «Лінгвокультурологічна концепція навчальних 
тлумачних словників американського варіанта англійської мови» здійснено 
поглиблений  науковий аналіз принципів формування лексичних корпусів сучасних 
тлумачних навчальних словників англійської мови та отримано дані про екзистенційно 
значущу частину концептосфери американського суспільства й специфіку 
лінгвокультурологічного простору словників, що її описують, а також з’ясовано 
основні параметри проекту навчального тлумачного лінгвокультурологічного словника 
АВ англійської мови, у якому відображено лінгвальні, ціннісно-смислові та 
соціокультурні аспекти американської культури.  

Відповідно до здійсненої таксономії відібраного корпусу американізмів, принципи 
добору лексико-фразеологічних одиниць АВ англійської мови до сучасних навчальних 
тлумачних словників англійської мови ґрунтуються насамперед на соціоекономічній 
значущості об’єктів номінації, оскільки найбільш представленими сферами 
національно-маркованих елементів АВ у них є: 
- поведінка американців (be pissed, big as life, carry the ball, come unglued, get a kick out 
of smth, have one’s head up one’s ass, have one’s head screwed on straight, in hog heaven, 
keep smiling, knock down-drag out, milk smth for all its worth, pain in the butt, paddle your 
own canoe, take the cake, ticked off, on the up and up, smooth sailing, where the action is, 
whole new ball game тощо);  
- соціально-економічне життя (AAA, all-star break, anti-trust law, Amway, assistant 
professor, Aunt Jemima, Big Mac, fat camp, coffee shop, comfort station, eagle, junior 
college, K-12, storm window, retirement plan, major, work-study program, Planned 
parenthood, ranch house, Silicon valley, mutual fund, KFC, navy seal, veteran, store brand, 
Sunday opening, iced coffee, GPA, SAT, major league, Nielsen ratings, five-spot, vanity press, 
wampum тощо); 
- народ (Amerasian, Babbit, beautiful people, Canuck, couch potato, dumb Dora, fag, fat cat, 
favorite son, hillbilly, honcho, hot ticket, John, kiss-ass, klutz, new rich, Oreo, pacemaker, 
robber baron, scumbag, scalper, silent partner, small potatoes, top man on the totem pole, 
trailer trash, trust fund baby, valley girl, white trash, wetback, wannabe тощо). 

У свою чергу, аналіз відібраних зі словникових реєстрів ціннісно-значимих 
вербальних одиниць АВ та сформовані за їхньою допомогою лінгвокультурологічні 
поля продемонстрували, що ядро лексичних корпусів формують концепти American 
Dream, materialism, Americanism; до приядрової зони належать концепти fear / 
terrorism, egalitarianism; концепти exceptionalism, wild west утворюють їхні периферії. 
Концепти individualism, nationalism, multiculturalism становлять перехідну ланку, 
оскільки в усіх навчальних словниках, що аналізувалися, їхні показники суттєво 
варіюються (див. Рис.1).  
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Рис. 1. Порівняльна характеристика даних відображення концептуального 

простору одиницями АВ у словниках LDELC, Bridge Two, MEDAL. 
 
Серед домінантних складників базових та гіперконцептів американської культури 

ми виділили сегменти, представлені аксіологемами acquisitiveness, activist approach to 
life, addiction, business, mobility, optimism, practicality, pragmatism, racism, sexuality, 
success, workaholism, які є найчастотнішими вербалізаторами найважливіших 
компонентів національного американського характеру, цінностей та стереотипів, 
відображених у навчальних словниках, що аналізувалися. Отримані дані щодо 
організації концептуального простору одиницями АВ англійської мови у 
досліджуваних навчальних словниках свідчать про те, що лексикографічні джерела, 
фіксуючи лексико-фразеологічний склад мови, значною мірою формують засади 
власної лінгвокультурологічної концепції, яка віддзеркалює світобачення її носіїв.  

Сучасні тлумачні навчальні словники, що реєструють одиниці АВ англійської мови, 
відрізняються своїм змістовим та лінгвокультурологічним наповненням, яке впливає на 
показники відображення ними варіантно зумовленої концептуальної картини світу, 
отже, очевидною в цьому контексті є перевага суспільно-політичного чинника над 
культурно-історичним. Кількісні дані у виявлених лінгвокультурологічних групах 
залежать як від типу словника, так і від авторських преференцій у формуванні 
словникового корпусу. Здійснене в розділі комплексне наукове дослідження 
лексикографічних джерел та отримані дані про лінгвокультурологічний простір 
кожного словника значно урізноманітнюють методику лексикографічного аналізу 
(dictionary criticism) та дають змогу доповнити її аспектом варіантно зумовленої 
лінгвокультурологічної характеристики словникових макро- та мікроструктур.  

Запропонований у дослідженні проект навчального тлумачного 
лінгвокультурологічного словника ставить собі за мету надати лексикографічну 
інтерпретацію сукупності культурно специфічних одиниць АВ англійської мови, що 
відображають національні реалії, ціннісно-смислові аспекти об’єктивної й 
суб’єктивної культури та соціокультурні аспекти поведінки її носіїв. Цільовою 
настановою, покладеною в його основу, є антропоцентричність, оскільки мова в ньому 
репрезентується з урахуванням належності до свідомості людини.  

Жанрові особливості навчального тлумачного лінгвокультурологічного словника як 
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довідника синтезувального типу проявляються у відображенні парадигматичних, 
синтетичних, концептуальних та асоціативних зв’язків слова. Його адресатом є 
переважно українські студенти старших курсів мовних факультетів університетів, а 
також фахівці в галузі лінгвістики й міжкультурної комунікації. Джерелом для його 
укладання слугували авторитетні лексикографічні видання, культурно-релевантні 
праці й Інтернет-джерела. Матеріалом лінгвокультурологічного словника стала 
лексика АВ англійської мови, у якій відображена специфіка культури США на рівні 
цінностей, уявлень, стереотипів та вербальної етики. 

Основним принципом побудови мікроструктури став принцип однакової уваги до 
експлікації лінгвальних і енциклопедичних концептуальних знань, репрезентованих у 
лінгвокультуремі. З метою оптимізації інформаційного пошуку в словнику вперше 
запропоновано репертуар лінгвокультурологічних позначок як індикаторів 
екстралінгвальної дійсності. Форматами позначок визначено мікротекст та символ. 

Через об’єктивну необхідність залучення різних методів тлумачення для 
лінгвального й концептуального знання у статтях навчального тлумачного 
лінгвокультурологічного словника поєднано його традиційний описовий тип та 
пояснення енциклопедичного й концептуального знання із залученням методу 
«паралельного підключення». Окремим аспектом тлумачення у словникових статтях є 
використання контрастивного принципу опису одиниць АВ англійської мови, коли 
(якщо це можливо й доцільно) наводиться їхній британський відповідник. Жанрова 
новизна такого навчального тлумачного лінгвокультурологічного словника 
проявляється в комплексній репрезентації американської лінгвокультури під кутом 
зору її лінгвально-енциклопедичних особливостей та ціннісної специфіки.  

 
ВИСНОВКИ 

 
Становлення й розвиток лінгвокультурології, теорії міжкультурної комунікації та 

лінгвокраїнознавства викликали корінні зміни в підходах і практиці сучасної 
лексикографії та сприяли формуванню її лінгвокультурологічного напряму – а саме 
лінгвокультурографії, яка уможливлює відображення мовного, когнітивного та 
прагматичного аспектів вербальної інтеракції у межах одного довідника, що 
передбачає репрезентацію мовленнєвої, поведінкової та ціннісної сфер міжкультурної 
комунікації в лексикографічній формі. Цей факт свідчить про те, що різнотипні 
словники національно-територіальних варіантів негомогенних мов, фіксуючи їхній 
лексичний склад, значною мірою формують засади власної лінгвокультурологічної 
концепції, яка віддзеркалює світобачення їхніх носіїв.  

Становлення національної американської лексикографії відбувалося шляхом 
розробки способів і стандартів опису лексики АВ англійської мови на засадах 
реєструвального принципу, що позначився виходом у світ протягом ХІХ – ХХ ст. 
великої кількості довідкових джерел. Більшість лексикографічних жанрів у сучасній 
американській лексикографії можна інтерпретувати з лінгвокультурологічних позицій, 
оскільки кожний із них описує різні аспекти мови, яка є і продуктом культури, й умовою 
її існування. 

На відміну від еволюційного шляху розвитку британської лексикографії, 
американське словникарство розвивалося своїм власним революційним шляхом. 
Специфічні суспільно-історичні чинники становлення американської нації у другій 
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половині ХІХ ст. віддзеркалювали її цінності та адекватно відображали 
демократизацію літературної норми. Прагматизм та індивідуалізм як ключові риси 
американського менталітету зробили помітний внесок у формування єдиного 
національного мовного стандарту, до чого значною мірою долучилася лексикографічна 
фіксація американізмів та запровадження нового жанрового різновиду тлумачного 
словника – лінгвоенциклопедичного, в якому в інтегрованій формі знайшли 
відображення практично всі аспекти американської лінгвокультури.  

Сучасна теорія лексикографії все більше бере до уваги культурно релевантну 
інформацію в укладанні тлумачних словників, хоча досі ще не вироблено конкретних 
рекомендацій щодо формування їхніх макро- та мікроструктур. Проведений нами 
науковий аналіз лексикографічних джерел, що фіксують АВ англійської мови, з метою 
вивчення методів і способів репрезентації в них різнотипної культурно специфічної 
інформації виявив значні розбіжності в підходах до їх укладання. До них, зокрема, 
належить той факт, що словники для носіїв АВ англійської мови мають більші за 
обсягом складники мегаструктури та культурознавчо різноманітніше наповнення 
макроструктури.  

Незважаючи на те, що в деяких лексикографічних джерелах уже закладено основи 
диференційного підходу до опису лінгвокультурологічних характеристик мовного 
матеріалу, принципи його відбору до навчальних словників потребують подальшого 
вдосконалення та уніфікації. Саме з цих міркувань нами запропоновано власну 
концепцію лінгвокультурологічного словника, актуальність укладання якого 
визначається поширенням АВ англійської мови як ефективного засобу міжнародної 
комунікації, вимогами теорії міжкультурної комунікації, а також освітніми й 
виховними завданнями лінгводидактики.  

Лінгвокультурологічний аналіз відібраних зі словникових реєстрів американізмів 
продемонстрував, що принципи їх відбору до сучасних навчальних словників 
англійської мови ґрунтуються насамперед на соціоекономічній  значущості об’єктів 
номінації. Американська лінгвокультура як вербально концептуалізована модель 
позамовної дійсності та системи орієнтації поведінки людини несе в собі своє 
специфічне національне відображення.  

Навчальні тлумачні словники, що фіксують АВ англійської мови, віддзеркалюють 
цю систему, репрезентовану національно маркованими концептами, які формують 
екзистенційно значущу частину концептосфери американського суспільства, а саме: 
Americanism, American dream, materialism, individualism, nationalism, multiculturalism, 
fear / terrorism, egalitarianism,  exceptionalism, Wild West. Аксіологеми acquisitiveness, 
activist approach to life, addiction, business, mobility, optimism, practicality, pragmatism, 
racism, sexuality, success, workaholism є найчастотнішими вербалізаторами компонентів 
національного американського характеру, цінностей, символів і стереотипів, 
відображених у проаналізованих джерелах. Отже, яскраво виражена 
лінгвокультурологічна концепція в сучасній лексикографії США характеризується 
зазначеними вище вихідними положеннями, принципами й категоріями, що формують 
автентичну американську лінгвокультуру з її особливим світобаченням.  

Описану в дисертації лінгвокультурологічну концепцію покладено в основу 
змодельованого нами навчального тлумачного лінгвокультурологічного словника АВ 
англійської мови, мета якого – навчити іншомовного користувача оперувати 
категоріями американської національної свідомості та уявленнями про 
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екстралінгвальні умови спілкування. Його специфіка передбачає наявність у ньому 
сукупності лінгвокультурем АВ англійської мови, репрезентованих національними 
реаліями, ціннісно-смисловими аспектами суб’єктивної й об’єктивної культури та 
соціокультурними аспектами поведінки американців, що супроводжуються 
відповідними лексикографічними маркерами сфер концентрації національно 
маркованих елементів у лінгвокультурі та їхньої належності до національно-
маркованих концептів. 

У межах описаної в дисертації лінгвокультурологічної концепції перспективним 
видається доповнення методики лексикографічного аналізу аспектом варіантно 
зумовленої лінгвокультурологічної характеристики, а також створення окремих 
жанрових різновидів лінгвокультурологічного словника (напр., словника 
американської концептосфери, міфологем, еталонів, ідеографічного словника сучасної 
фразеології АВ англійської мови, паралінгвальних засобів комунікації, американських 
англомовних регіоналізмів). 

 
Основні положення дисертації викладено у таких публікаціях: 
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АНОТАЦІЯ 
Драбовська В. А. Лінгвокультурологічна концепція лексикографії США. – 

Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет. – 
Запоріжжя, 2016. 

Дисертацію присвячено комплексному аналізу лінгвокультурологічної концепції 
словникових джерел, що належать лексикографічним традиціям США та фіксують 
американський варіант англійської мови. Роботу виконано в межах 
лінгвокультурологічного підходу в сучасній лексикографії. Основним об’єктом 
дослідження є культурно маркований лексичний елемент  американського варіанта 
англійської мови, зафіксований в реєстрах сучасних навчальних тлумачних словників 
англійської мови та культурологічно релевантних текстах. 

У дослідженні проаналізовано ключові ознаки лінгвокультурологічної 
спрямованості англомовних лексикографічних джерел для загальних і спеціальних 
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цілей, виданих у США в кінці ХVIII – на початку ХХІ ст., з’ясовано сучасні підходи до 
укладання тлумачних словників англійської мови щодо репрезентації культурно 
специфічного мовного матеріалу в їх мега-, макро- та мікроструктурах.  

Основну увагу зосереджено на розкритті особливостей сучасних навчальних 
тлумачних словників, призначених для носіїв американського варіанта англійської 
мови та іншомовних користувачів, щодо їхньої лінгвокультурологічної цінності з 
метою конструювання й реалізації нового типу навчального тлумачного 
лінгвокультурологічного словника. Здійснене в роботі розширене наукове дослідження 
словників дає змогу удосконалити методику лексикографічного аналізу та доповнити її 
аспектом варіантно зумовленої лінгвокультурологічної характеристики. 

Ключові слова: американський варіант англійської мови, культурний концепт, 
лексикографія, лінгвокультурема, лінгвокультурологія, навчальний тлумачний 
лінгвокультурологічний словник. 

 
АННОТАЦИЯ 

Драбовская В. А. Лингвокультурологическая концепция лексикографии 
США. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой ступени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 
университет. – Запорожье, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному анализу линвокультурологической 
концепции словарных источников, принадлежащих лексикографическим традициям 
США и фиксирующих американский вариант английского языка. Работа выполнена в 
рамках лингвокультурологического подхода в современной лексикографии. Основным 
объектом исследования является культурно маркированный лексический элемент 
американского варианта английского языка, зафиксированный в реестрах современных 
учебных толковых словарей английского языка и культурологически релевантных 
текстах. 

В исследовании проанализированы ключевые признаки линвокультурологической 
направленности англоязычных лексикографических источников для общих и 
специальных целей, изданных в США в конце ХVIII – начале ХХІ ст., описаны 
современные подходы к составлению толковых словарей английского языка на предмет 
репрезентации культурно специфического языкового материала в их мега- макро- та 
микроструктурах. Основное внимание сосредоточено на раскрытии особенностей 
современных учебных толковых словарей для носителей американского варианта 
английского языка и иноязычных пользователей относительно их 
линвокультурологической ценности с целью конструирования и реализации нового 
типа учебного толкового лингвокультурологического словаря. Осуществленное в 
работе расширенное научное исследование словарей дает возможность 
усовершенствовать методику лексикографического анализа словарных макро- и 
микроструктур и дополнить ее аспектом вариантно обусловленной 
линвокультурологической характеристики. 

Ключевые слова: американский вариант английского языка, культурный концепт, 
лексикография, лингвокультурема, лингвокультурология, учебный толковый 
лингвокультурологический словарь. 
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SUMMARY 
Drabovska V. A. Linguocultural Conception of American Lexicography. – 

Manuscript. 
Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2016.  
This dissertation represents a complex linguocultural conception analysis of dictionary 

sources, which correspond to American lexicographic traditions and register the American 
English as a national variety. The research is based on the linguocultural approach to modern 
lexicography. Its major object is the American English culture-specific lexical element 
registered in modern English learner’s explanatory dictionaries and presented in culture-
relevant texts. The study aims at revealing peculiarities of the American lexicography 
linguocultural conception and at compiling a new type of theoretically grounded learner’s 
explanatory linguocultural dictionary of American English. 

Cultural linguistics as a new branch analyses primarily live communication processes 
conditioned by a wide use of culture-specific vocabulary, which characterizes the world-view 
and mentality of nation representatives. Its subject is the nationally specific concepts as 
fragments of the world picture which in a certain culture acquire some symbolic and reference 
value, figurative, mostly metaphorical meaning. The paremiological and phraseological 
language stock, speech behavior and the sphere of speech etiquette also belong here. 

As sources of various kinds of knowledge unlimited in space and time able to keep and 
enhance their users’ level of linguistic erudition and culture, dictionaries are inexhaustible 
depositories of every national language. They also represent the language picture of the 
world, which includes designations of material and spiritual values of a particular culture. 
From the point of view of communication theory, a dictionary is a means of culture reflection, 
a society’s national uniqueness, a mirror of the peculiarities of the way of life and activity of 
its representatives. Currently, when we observe new approaches to c ompiling learner’s 
dictionaries of English, where the emphasis falls on specific reflections of language and 
culture, the role of a dictionary is becoming more conspicuous in modern society as not just 
a linguistic edition but as a reference book able to give its user information about the world 
in general and various cultures in particular.  

The hypothesis, advanced in the dissertation, takes as its premise the idea of the specific 
American lexicography linguocultural conception, which considerably differs from the 
British one considering its benchmark characteristics, “revolutionary” and “radical” 
development character, formation principles and categories which reflect the authentic 
American linguoculture with its peculiar and unique world view. 

The dissertation is structured as introduction, four chapters, conclusions, bibliography 
and three supplements. In theoretical chapters attention is focused on the development of 
linguocultural aspect in American general- and special-purpose dictionaries published in the 
ХVIII –ХХІ centuries. As the dissertation is based on the linguocultural approach to 
lexicographic studies the author shares the perspective of concept as a unit of collective 
mentality and views the American basic cultural concepts as lexicographic material.  

Current theoretical approaches to the problem of culture-specific vocabulary selection for 
the learner’s explanatory dictionary are viewed and lexicographic methods of vocabulary 
representation in dictionary entries are analysed. Despite the accepted status of culture-
specific vocabulary as an equal explanatory dictionary constituent, the author tackles the 
problems of dictionary label typology and methods of vocabulary cultural specifics 
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representation at the level of elaborating an American English learner’s explanatory 
linguocultural dictionary for non-native users. 

Chapters III-IV are devoted to American English representation in modern explanatory 
general- and special-purpose English learner’s dictionaries. The analysis of dictionaries 
mega-, macro- and of microstructures shows differences of cultural information reflection in 
various types of lexicographic sources  which brings the author to the conclusion about the 
necessity of specifying key features of modern English learner’s dictionary entries with a 
special accent upon their linguocultural characteristics. 

A profound analysis of modern learner’s explanatory dictionaries lexical corpora allowed 
to make a conclusion about the American society conceptual sphere and linguocultural space 
specifics of the dictionaries under consideration. As the research demonstrated American 
English language units selection for English learner’s explanatory dictionaries is performed 
majorly on the principle of social and economic significance of nomination objects. The range 
of basic American concepts which form the existentially significant part of the society’s 
conceptual sphere cover such ones as Americanism, American dream, materialism, 
individualism, nationalism, multiculturalism, fear / terrorism, egalitarianism, 
exceptionalism, Wild West. The dominant constituents of the above mentioned American 
culture concepts are represented by axiologemes acquisitiveness, activist approach to life, 
addiction, business, mobility, optimism, practicality, pragmatism, racism, sexuality, success, 
workaholism as the most frequent verbalizers of American national character, values, 
stereotypes and symbols’ integral components.  

The principles of linguocultural dictionary compiling outlined in the dissertation allowed 
the author to substantiate the idea of making an American English linguocultural dictionary, 
which aims at enabling a foreign user to perceive American national mentality categories and 
extralinguistic communication conditions. The author dwells upon the dictionary 
lexicographic form, user type, goal and main tasks, vocabulary selection criteria and entries’ 
main sources. The dictionary specifics imply presence of American English linguocultural 
units corpus represented by national realia, objective and subjective culture value and 
notional aspects as well as sociocultural characteristics оf American behavior. The suggested 
methods of culture-specific language units representation include their differentiation and 
labeling according to c oncentration spheres of nationally marked elements in t he 
linguoculture and their reference to key culture concepts.  

Key words: American English, culture concept, learner’s explanatory linguocultural 
dictionary, lexicography, linguocultural studies, linguocultural unit.  
 


