
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 

ГЛУХОВА Людмила Олександрівна  

 

 

 

 

 
УДК 811.111’373 

 

 

 

 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ EDUCATIONAL MANAGEMENT  

У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ  

 
 
 
 
 

Спеціальність 10.02.04 – германські мови 
 
 
 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня  
кандидата філологічних наук 

 
 
 
 
 
 

Запоріжжя – 2016 



 
 
Дисертацією є рукопис. 
 
Роботу виконано на кафедрі англійської філології Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки 
України. 
 
 
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент 

Анісімова Алла Ігорівна, 

Дніпропетровський національний університет 
імені Олеся Гончара,  
завідувач кафедри англійської філології 

 

Офіційні опоненти: 

 
доктор філологічних наук, професор 
Піхтовнікова Лідія Сергіївна, 

Національний аерокосмічний університет  
імені М. Є. Жуковського  
«Харківський авіаційний інститут», 
завідувач кафедри прикладної лінгвістики 
 
 
кандидат філологічних наук, доцент 
Семенчук Алла Борисівна 

Запорізький національний університет, 
доцент кафедри теорії та практики перекладу 
з англійської мови 

 
 
 

Захист дисертації відбудеться  28  березня 2016 року о 13-00 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 в Запорізькому національному 
університеті за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-А,     
корпус № 2, ауд. 224. 

 
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Запорізького 
національного університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул.Жуковського, 
66-А, корпус № 2. 
 
 
Автореферат розіслано 27 лютого 2016 року. 
 
 
Учений секретар 
спеціалізованої вченої ради               О. Л. Клименко  



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Система вищої освіти зазнає постійних змін і трансформацій. Цьому 

сприяє низка чинників, зокрема впровадження в освітній процес вищих 
навчальних закладів нових компонентів та спроба підвести простір вищої 
освіти до спільного знаменника, у такий спосіб гармонізувавши та 
впорядкувавши його. Крім того, процес глобалізації, характерний сьогодні для 
галузі вищої освіти, впливає не тільки на загальну концепцію управління нею, 
але й на систему менеджменту кожного вищого навчального закладу. Цей 
екстралінгвальний чинник має вплив не тільки на свідомість людей, які живуть 
у певному мовному суспільстві, але й відображається в мові, якою вони 
розмовляють. 

Така кореляція (зв'язок свідомості з мовою) є об’єктом дослідження 
когнітивної лінгвістики, котра привертає увагу дослідників багатьох країн світу 
(О. С. Кубрякова, В. А. Маслова, О. О. Селіванова, М. М. Полюжин, 
С. О. Жаботинська, В. Еванс, Д. Гірертс, Ч. Філмор тощо). Одним з основних 
завдань когнітивної лінгвістики, завдяки її антропоцентричному спрямуванню, 
є виявлення засобів вербалізації феноменів навколишнього середовища, що 
пізнає людина в процесі когнітивної діяльності.  

Фундаментальною одиницею когнітивної лінгвістики є концепт – базова 
одиниця нашої ментальної репрезентації, проблемам дослідження та 
особливостям вербалізації в різних типах дискурсу якої присвячена низка праць 
(В. І. Карасик, Г. Г. Слишкін, С. Г. Воркачев, С. Кері, Т. Клознер тощо).  

У сучасній лінгвоконцептології існують праці, присвячені вивченню 
концепту ОСВІТА в порівняльно-типологічному аспекті (А. В. Бєляєва), 
виявленню лінгвокультурологічних рис терміносистеми освіта 
(Ю. О. Трегубова) і висвітленню особливостей сучасної англомовної 
термінолексики освітньої сфери (Н. О. Стефанова). Дослідженням принципів 
особливостей управління системою освіти, навчальним закладом, а також 
визначенням функцій та якостей сучасного управлінця займається освітній 

менеджмент (educational management), аналізу й вивченню якого присвячено 
численні праці в царині педагогіки, психології та менеджменту (Г. О. Зелінська, 
О. А. Кириченко, О. О. Мартиненко, Г. О. Оборський, М. Н. Певзнер, 
О. Грауманн, Ф. Декер та ін.). 

Дослідження концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT, зокрема 
особливості його вербалізації в сучасній англомовній картині світу, потребує 
деталізації, що дасть змогу структурувати спектр мовних засобів його 
репрезентації.  

Актуальність дисертаційної праці зумовлена її спрямованістю на 
виявлення особливостей репрезентації явищ світу,  вербалізації знань мовними 
одиницями, котрі дозволяють встановити специфіку світосприйняття етносу. 
Концепт EDUCATIONAL MANAGEMENT відіграє в цьому процесі важливу 
роль і, у зв’язку з відсутністю праць, присвячених його вивченню, вимагає 
подальшого дослідження.  
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана в межах комплексної наукової теми, що розробляється 
кафедрою англійської філології Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара «Актуальні проблеми англійської філології та 
викладання іноземної мови» (номер держреєстрації 0113U001261), 
затвердженої Міністерством освіти і науки України. Тема дисертації 
затверджена (протокол № 7 від 23 лютого 2012 року) й уточнена (протокол № 9 
від 5 березня 2015 року) вченою радою Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара. 

Мета дослідження – виявити особливості вербалізації концепту 
EDUCATIONAL MANAGEMENT у сучасній англомовній картині світу двох 
національних варіантів англійської мови – британському та американському. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 
- обґрунтувати теоретичні засади дослідження концепту EDUCATIONAL 

MANAGEMENT у сучасній англійській мові; 
- висвітлити методологічні основи та сформувати комплексну методику 

аналізу концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT у сучасній 
англомовній картині світу; 

- виявити структурно-семантичні особливості номінанта концепту 
EDUCATIONAL MANAGEMENT – словосполучення educational 

management;  
- здійснити верифікацію виділених у семантичній структурі 

словосполучення educational management лексико-семантичних варіантів 
шляхом корпусного аналізу; 

- з’ясувати особливості вербалізації концепту EDUCATIONAL 
MANAGEMENT у сучасній англомовній картині світу та побудувати 
його фреймову модель; 

- встановити кореляцію між засобами вербалізації концепту 
EDUCATIONAL MANAGEMENT у сучасному освітньому дискурсі 
британського та американського варіантів англійської мови. 
Об’єктом дослідження є концепт EDUCATIONAL MANAGEMENT, 

вербалізований лексичними засобами сучасної англійської мови. 
Предмет дослідження – когнітивні, семантичні та структурні параметри 

репрезентації концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT у сучасній 
англомовній картині світу. 

Матеріал дослідження складають 3732 лексичні одиниці, які 
вербалізують процес управління освітою в сучасній англійській мові. Матеріал 
дібрано з буклетів та офіційних веб-сайтів 50 провідних вищих навчальних 
закладів (з них 25 вищих навчальних закладів Великої Британії та 25 вищих 
навчальних закладів Сполучених Штатів Америки) за останні 10 років (2005-
2015 роки). Крім того, джерелом з’ясування семантичної структури номінанта 
концепту – словосполучення educational management – слугували тексти 
освітнього дискурсу, з яких 100 спеціальних текстів (англійською, німецькою, 
українською та російською мовами), що містять визначення словосполучення 
educational management (освітній менеджмент) як галузі науки, та 36 
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текстових фрагментів, у яких вживається словосполучення educational 

management, дібраних з двох корпусів сучасної англійської мови (British 
National Corpus (BNC) та Corpus of Contemporary American English (COCA)). 

Теоретико-методологічною базою дослідження є фундаментальні праці 
вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені вивченню концепту 
(О. О. Селіванова, С. О. Жаботинська, А. М. Приходько, Дж. Лакофф, 
Ч. Філмор, Ф. Форест), мовної картини світу (В. В. Жайворонок, 
І. А. Чернишенко, В. фон Гумбольдт, Л. Вайсгербер), національних варіантів 

сучасної англійської мови (Ю. А. Зацний, Л. Бауер, К. Болтон, Б. Качру, 
Б. Сайдльхофер), дискурсу (Л. С. Піхтовнікова, М. М. Полюжин, 
І. С. Шевченко, Дж. Браун, Д. Шифрин) й освітнього дискурсу 

(Н. В. Дрожащих, Т. В. Єжова, А. Борд’є). 
Методика дослідження ґрунтується на лінгвокогнітивному та 

лінгвокультурному підходах, що зумовлюють використання методів 
семантичного аналізу, який полягає в експлікації семантичної структури 
лексичної одиниці, та концептуального, котрий тісно взаємодіє з мовним 
мисленням, яке відображає знання носія певної етнокультурної спільноти про 
навколишній світ. Таке поєднання дає можливість реконструювати ментальну 
сферу людей, узагальнивши їхні знання про навколишній світ. У дослідженні 
вживаються й традиційні методи аналізу: аналіз словникових дефініцій, 
компонентний, контекстуальний та кількісний. 

Керуючись  поставленою в дисертаційній праці метою та вивчивши 
прийоми концептуального аналізу, описані в низці праць (О. В. Гофман, 
О. О. Селіванова, С. О. Жаботинська, Й. А. Стернін, З. Д. Попова, Ч. Філмор, 
Дж. Лакофф, М. Джонсон тощо), застосовуємо комплексну методику 
дослідження концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT, яка включає 
використання структурного методу (аналіз словникових дефініцій та 
компонентний аналіз) для виявлення ієрархічної структури значення номінанта 
концепту – словосполучення educational management; методів дискурсивного, 

контекстологічного та корпусного аналізів і контент-аналізу для ідентифікації 
контекстно зумовлених змістових ознак концепту EDUCATIONAL 
MANAGEMENT та особливостей його реалізації в сучасній англомовній 
картині світу, а також для виявлення додаткових компонентів семантичної 
структури і семної організації лексико-семантичних варіантів словосполучення 
educational management у сучасній англомовній картині світу; концептуального 

методу (фреймове моделювання) для виявлення засобів вербалізації концепту 
EDUCATIONAL MANAGEMENT та їхніх особливостей у британському й 
американському варіантах сучасної англійської мови. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що на основі когнітивно-
дискурсивного підходу з’ясовано лінгвокультурну специфіку концепту 
EDUCATIONAL MANAGEMENT, вербалізованого різнорівневими одиницями 
в сучасному англомовному освітньому дискурсі, виявлено засоби актуалізації 
концепту, описано їхні особливості й уточнено відмінності між ними в 
британському та американському варіантах сучасної англійської мови, а сам 
концепт EDUCATIONAL MANAGEMENT представлено як фреймову модель.  
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За результатами дослідження вперше: 
- здійснено семантичний аналіз номінанта концепту на основі текстів 

освітнього дискурсу та проведено верифікацію виявлених лексико-
семантичних варіантів на матеріалах корпусів сучасної англійської мови; 

- з’ясовано засоби вербалізації концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT у 
двох національних варіантах сучасної англійської мови та 
продемонстровано їхні відмінності; 

- визначено вплив ментальності етносу на семантичну структуру засобів 
вербалізації концепту та описано чинники, що впливають на її становлення 
й розвиток.  

Наукову новизну отриманих результатів можна узагальнити в таких 
твердженнях: 
1. Концепт EDUCATIONAL MANAGEMENT у сучасній англомовній картині 

світу – це одиниця ментальних ресурсів індивідуальної та суспільної 
(колективної) свідомості, що репрезентує національно сформовану й 
специфічну інтерпретацію досвіду, набутого суб’єктами освітньої діяльності 
різних рівнів управління в галузі освіти. 

2. Концепт EDUCATIONAL MANAGEMENT – вербалізована репрезентація в 
концептуальній системі мовців процесу управління освітою / освітнім 

закладом. Це багатомірне ментальне утворення, зміст якого формують 
понятійний та образний компоненти. Понятійний вимір забезпечує 
загальнолюдський і загальнокультурний базис концепту, образний 
варіюється під впливом екстралінгвальних чинників. 

3. Концепт EDUCATIONAL MANAGEMENT широко представлений у 
сучасній англомовній картині світу, що засвідчують результати 
дискурсивного, контекстологічного та корпусного аналізів.  

4. Структура досліджуваного концепту представлена у вигляді фрейму, що 
містить чотири субфрейми: THE AGENT, THE OBJECT, THE 
INSTITUTION, THE RESULTS. Усередині кожного субфрейму слоти мають 
певну кількість засобів репрезентації в сучасній англійській мові, які в 
сукупності складають повний спектр засобів вербалізації концепту 
EDUCATIONAL MANAGEMENT у сучасній англомовній картині світу.  

5. Кореляція засобів мовної репрезентації концепту EDUCATIONAL 
MANAGEMENT у двох національних варіантах сучасної англійської мови, 
британському та американському, ілюструє певні відмінності між засобами 
вербалізації, які пояснюються здебільшого історичними причинами. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що його положення є 
внеском у когнітивну семантику (встановлення когнітивно-семантичних та 
ідеографічних ознак засобів вербалізації концепту EDUCATIONAL 
MANAGEMENT), теорію концептуалізації (побудова фреймової моделі 
концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT), лінгвокультурологію (виявлення 
принципів обумовленості значення особливостями ментальності мовців), 
семантику (застосування нового підходу до виділення семантичної структури 
лексичної одиниці). Комплексна методика дослідження концепту, що інтегрує 
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здобутки функціонально-семантичної та когнітивно-дискурсивної парадигм, 
може бути застосована для вивчення інших концептів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх 
використання:  
- у навчальній роботі – при викладанні таких нормативних курсів, як 

лексикологія та стилістика англійської мови, у розробці та впровадженні 
спецкурсів з когнітивної лінгвістики;  

- у навчально-методичній роботі – для розробки навчальних і методичних 
посібників із зазначених дисциплін (нормативних та вибіркових); 

- у лексикографічній практиці – для укладання словників, довідників і 
глосаріїв англійської мови. 

 Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації висвітлено в 
доповідях на 11 наукових конференціях: 1 зарубіжній «European Applied 
Sciences: modern approaches in scientific research» (Штутгарт, Німеччина, 2013); 
10 міжнародних: «Пріоритети германського і романського мовознавства» 
(Луцьк, 2012), «Лексико-грамматические инновации в современных славянских 
языках», (Дніпропетровськ, 2012, 2013), «Язык и мир» (Ялта, 2012, 2013), 
«Мова і культура» (Київ, 2013, 2014, 2015), «Каразінські читання: Людина. 
Мова. Комунікація» (Харків, 2014), Міжнародному форумі студентів, 
аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 2013); на 5 всеукраїнських 
науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми філологічної науки та 
педагогічної практики» (Дніпропетровськ, 2011, 2012), «Ключові проблеми 
сучасної германської та романської філології» (Луганськ, 2013), «Актуальні 
проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування» 
(Дніпропетровськ, 2013, 2014). Дисертацію обговорено на засіданні кафедри 
англійської філології Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара. 

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 25 одноосібних 
публікаціях: у тому числі в 10 статтях у фахових виданнях України, у 5 статтях 
у зарубіжних виданнях (Грузія, Китай, Німеччина, США). Загальний обсяг 
публікацій складає 6,1 друкованих аркушів. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (329 позицій), 
лексикографічних джерел (9 позицій) та додатків (5 сторінок). Загальний обсяг 
роботи становить 207 сторінок, з них   основного тексту – 168 сторінок.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено об’єкт, 
предмет, сформульовано мету й завдання дисертаційної праці; окреслено 
методологію наукового пошуку і матеріал дослідження; висвітлено наукову 
новизну, теоретичне й практичне значення отриманих результатів; викладено 
положення, що виносяться на захист; наведено відомості про апробацію 
результатів дослідження та основні публікації.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 
концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT у сучасній англомовній картині 
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світу» розглянуто ключові теоретичні проблеми когнітивної лінгвістики; 
визначено поняття «концепт», його структуру та типи; проаналізовано поняття 
«картина світу» та встановлено кореляцію між концептуальною й мовною 
картинами світу; описано особливості національних варіантів сучасної 
англійської мови. Схарактеризовано основні методи дослідження 
вербалізованих концептів; розроблено комплексну методику, яка охоплює 
методи традиційного семантичного аналізу та методи концептуального аналізу. 
Поетапно розкрито процес аналізу фактичного матеріалу, котрий поєднує 
концептуальний, компонентний, контекстологічний і корпусний аналізи та 
фреймове моделювання концепту. 

Концепт є одним з центральних понять когнітивної лінгвістики. Його 
традиційно визначають як складне ментальне утворення, результат пізнання 
навколишнього світу, що міститься у свідомості людини. Концепт 
EDUCATIONAL MANAGEMENT є не лише вербалізованим продуктом думки 
(лінгвокогнітивний підхід до вивчення концепту), але й феноменом культури 
(лінгвокультурологічний підхід до вивчення концепту). Відповідно, концепт 
EDUCATIONAL MANAGEMENT вважаємо динамічною ментальною 
одиницею, яка відображає уявлення корінних носіїв британського та 
американського варіантів англійської мови про управління навчальним 
закладом як об’єктом позамовної дійсності. 

Поняття «мовна картина світу» визначається як сукупність знань про світ, 
котра відображає ментальність етносу і репрезентується мовними засобами. 
Когнітивні риси, характерні для концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT, є 
результатом уявлення мовців про процес управління вищою освітою загалом та 
її складники зокрема.  

Стандартною англійською мовою (Standard English) називають 
загальноприйняті норми сучасної англійської мови (британський та 
американський варіанти). У лінгвістичній літературі термін стандартна 

англійська мова визначають як варіант (діалект) мови, яким спілкується менша 
частина населення англомовної країни, граматика, вокабуляр та орфографія 
якого вважаються престижними та який зрозумілий для більшості населення. 
Обидва варіанти мови входять до так званого внутрішнього кола (згідно з 
типологією концентричних кіл Б. Качру). Однак результати нашого 
дослідження дозволяють стверджувати про суттєву відмінність мовних засобів 
актуалізації концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT у британському та 
американському варіантах сучасної англійської мови.  

«Освітній дискурс» є одним із типів інституційного дискурсу і становить 
мовленнєво-розумову (може, мисленнєво-мовленнєву) діяльність, обмежену 
інституційними межами спілкування в галузі освіти (концепт EDUCATION) та 
управління освітою (концепт EDUCATIONAL MANAGEMENT), що зумовлює 
змістову, семантичну та прагматичну специфіку її кінцевої реалізації – тексту, 
який розкриває освітню діяльність та управління освітою (освітній 
менеджмент). 

Запропоновано парадигму методів дослідження концепту EDUCATIONAL 
MANAGEMENT у сучасній англомовній картині світу. Застосовано комплексну 
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методику в ході аналізу імені досліджуваного концепту – словосполучення 
educational management, яка включає використання структурного методу 
(аналіз словникових дефініцій та компонентний аналіз) для виявлення 
ієрархічної структури значення номінанта концепту – словосполучення 
educational management; методів дискурсивного, контекстологічного та 

корпусного аналізів і контент-аналізу. Центральним методом вивчення 
концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT є концептуальний (фреймове 
моделювання). 

На першому етапі розглянуто семантичну структуру лексем-
конституентів education (освіта) та management (менеджмент), які складають 
словосполучення educational management, визначено їхні основні лексико-
семантичні варіанти (ЛСВ). На другому етапі побудовано та схарактеризовано 
семантичну структуру словосполучення educational management і виявлено 
ЛСВ, які вона містить. На третьому етапі шляхом контекстуального та 
корпусного аналізів проведено верифікацію ЛСВ, виокремлених у семантичній 
структурі словосполучення educational management. Четвертий етап включає 
з’ясування засобів вербалізації концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT, 
пояснення їхніх характерних рис та відмінностей у британському й 
американському варіантах сучасної англійської мови та побудову фреймової 
моделі досліджуваного концепту. 

У другому розділі «Структурно-семантичні особливості концепту 
EDUCATIONAL MANAGEMENT у сучасній англомовній картині світу» 
здійснено комплексне дослідження семантичної структури номінанта концепту 
educational management у сучасній англійській мові; виокремлено лексико-
семантичні варіанти (ЛСВ), що складають його семантичну структуру; 
проведено верифікацію отриманих ЛСВ шляхом контекстуального та 
корпусного аналізів (на матеріалах двох корпусів сучасної англійської мови 
British National Corpus (BNC) та Corpus of Contemporary American English 
(COCA)). 

У дисертації визначено структурно-семантичні характеристики лексем-
конституентів education та management у сучасній англійській мові. Аналіз 
словникових дефініцій зазначених лексичних одиниць, який здійснювався на 
матеріалах лексикографічних джерел, показав, що обидві лексичні одиниці є 
полісемантичними та мають складну семантичну структуру. Інвентаризація 
методом аналізу і тлумачення словникових дефініцій за допомогою 
узагальнення словникових значень дозволила виокремити по декілька ЛСВ у 
семантичній структурі цих лексичних одиниць, які формують структуру 
вербалізатора концепту educational management. 

Установлено лексико-семантичну структуру номінанта досліджуваного 
концепту – словосполучення educational management та виявлено особливості 
його застосування в сучасному англомовному освітньому дискурсі, який є 
простором функціонування концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT. 

Словосполучення educational management у сучасній англійській мові – 
вільне і полісемантичне. У зв’язку з цим аналіз особливостей його семантичної 
структури здійснювався на основі дефініцій, вибраних із текстів освітнього 
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дискурсу, у яких освітній менеджмент українські й зарубіжні (британські, 
американські, німецькі, російські) дослідники розглядають як самостійну галузь 
знання. Німецькі та російські вчені були першими, хто докладно проаналізував 
різні аспекти освітнього менеджменту як галузі науки, тому їхні праці також 
використовуються в нашому дослідженні. 

Такий аналіз дефініцій показав, що словосполучення educational 

management має складну значеннєву структуру, яка містить 7 лексико-
семантичних варіантів (ЛСВ):  

ЛСВ 1 – field of study and practice concerned with the operation of schools and 

other educational organizations (галузь науки та практика, що вивчає управління 

школою та іншими навчальними закладами); 

ЛСВ 2 – the process and system of running an educational institution (процес 

та система управління навчальним закладом); 

ЛСВ 3 – set of principles, methods, organizational forms and technological 

activities of running an educational process aimed at increasing its efficiency 

(комплекс принципів, методів, організаційних форм та технологічних прийомів 

управління освітнім процесом, спрямований на підвищення його 

ефективності); 

ЛСВ 4 – the agent: a group of people who perform managerial functions and 

tasks within the system of education (суб’єкт освітнього менеджменту: група 

людей, які виконують управлінські функції та завдання в системі освіти); 

ЛСВ 5 – the object of educational management: trained and committed 

teachers, non-teaching staff, students (об’єкт освітнього менеджменту: 

підготовлений та відданий своїй справі викладацький склад, персонал 

навчального закладу, студенти); 
ЛСВ 6 – the object of educational management: educational institution and 

educational systems (об’єкт освітнього менеджменту: навчальний заклад та 

освітні системи); 

ЛСВ 7 – the object of educational management: academic/educational process 

(об’єкт освітнього менеджменту: освітній процес). 
На основі виділених ЛСВ побудовано семну організацію семантичної 

структури номінанта концепту educational management, яка складається з 
архісеми, диференційних і потенційних сем: 

Семема 1: [field of study and practice] [(галузь науки та практика)] 
(архісема) : [concerned with the operation of schools and other educational 
organizations] [(що вивчає управління школою та іншими навчальними 
закладами)] (диференційна сема). 

Семема 2: [the process and system] [(процес та система)] (архісема) : [of 
running an educational institution] [(управління навчальним закладом)] 
(диференційна сема). 

Семема 3: [set of principles, methods, organizational forms and technological 
activities] [(комплекс принципів, методів, організаційних форм та технологічних 
прийомів)] (архісема) : [of running an educational process] [(управління освітнім 
процесом)] (диференційна сема) : [aimed at increasing its efficiency] 
[(спрямований на підвищення його ефективності)] (потенційна сема). 
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Семема 4: [the agent] [(суб’єкт освітнього менеджменту] (архісема) : [a 
group of people who perform managerial functions and tasks within the system of 
education] [(група людей, які виконують управлінські функції та завдання в 
системі освіти)] (диференційна сема). 

Семема 5: [the object of educational management] [(об’єкт освітнього 
менеджменту] (архісема) : [trained and committed teachers, non-teaching staff, 
students] [(підготовлений та ідейний викладацький склад, персонал навчального 
закладу, студенти)] (диференційна сема). 

Семема 6: [the object of educational management] [(об’єкт освітнього 
менеджменту] (архісема) : [educational institution and educational systems] 
[(освітній заклад та освітні системи)] (диференційна сема). 

Семема 7: [the object of educational management] [(об’єкт освітнього 
менеджменту] (архісема) : [academic/educational process] [навчальний процес] 
(диференційна сема). 

Компаративний аналіз лексико-семантичних варіантів номінанта концепту 
educational management з лексико-семантичними варіантами лексичних 
одиниць education та management показав наявність у них спільних архісем, а 
також деяких диференційних і потенційних сем. Це дозволяє стверджувати, що 
словосполучення educational management вживається в сучасній англійській 
мові саме в тих значеннях, які відповідають виділеним у його семантичній 
структурі лексико-семантичним варіантам. 

Наступний етап дослідження – встановлення сукупності диференційних 
сем полісеманта educational management, які експлікують у його структурі певні 
семантичні ознаки. З цією метою проаналізовано значення слів-ідентифікаторів 
словосполучення educational management – мовних одиниць, що 
застосовуються в його дефініціях. 

Аналіз семантики слів-ідентифікаторів словосполучення educational 

management свідчить про наявність у семантичній структурі словосполучення 
educational management таких диференційних сем: 

1) «наявність суб’єкта управління – того, хто управляє освітнім закладом 
або системою освіти» – екзистенційна ознака, експлікована 
словосполученням educational manager; 

2) «наявність об’єкта управління в освітньому закладі або системі освіти – 
того, ким управляють» – екзистенційна ознака, виражена в англійській 
мові лексемами teacher, non-teaching staff, student; 

3) «організація, де проходить процес управління освітою» – локативна 
ознака, яка вербалізується словосполученням educational institution; 

4) «управління освітнім процесом» – локативна ознака, що репрезентується 
словосполученнями learning process та educational process; 

5) «мета процесу управління освітою» – телеологічна ознака, про яку 
сигналізує словосполучення increasing the efficiency of educational process; 

6) «застосування певних методів у процесі управління освітою» – 
інструментальна ознака, яка пояснюється наявністю в дефініціях 
словосполучення educational management таких складників, як methods, 
theories, activity. 
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Отже, аналіз слів-ідентифікаторів уможливив виявлення диференційних 
сем, що засвідчує наявність у семантичній структурі словосполучення 
educational management таких ознак: екзистенційної (вказує на наявність 
суб’єкта і об’єкта управління в освіті), локативної (сигналізує про місце і сферу 
здійснення управління освітньою діяльністю та освітнім закладом), 
телеологічної (виражає мету управління освітньою діяльністю) та 
інструментальної (вказує на інструменти, за допомогою яких здійснюється 
управління освітньою діяльністю). 

Шляхом контекстологічного й корпусного аналізів проведено верифікацію 
ЛСВ, виокремлених у семантичній структурі словосполучення educational 

management. 
Контекстологічний аналіз дозволив ідентифікувати контекстно зумовлені 

змістові ознаки концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT і виявити 
особливості його реалізації в освітньому дискурсі британського та 
американського варіантів сучасної англійської мови. До методу 
контекстологічного аналізу було долучено метод корпусного аналізу, який 
дозволив встановити правильність компонентів, виокремлених у семантичній 
структурі, та семної організації ЛСВ словосполучення educational management у 
сучасному англомовному освітньому дискурсі. 

Матеріалом верифікації слугували контексти, представлені у двох 
корпусах сучасної англійської мови: British National Corpus (BNC) та Corpus of 
Contemporary American English (COCA). Для більш докладного аналізу були 
залучені приклади вживання лексичної одиниці management in education, яка є 
синонімом полісеманта educational management.  

Як приклад, що ілюструє функціонування майже всіх ЛСВ, виокремлених 
у семантичній структурі словосполучення educational management, у межах 
англомовного освітнього дискурсу, можна навести такий: 

…Drawing on the insights identified above – combining the principles of 

human resource management, management of excellence and total quality 

management – it becomes possible to propose four principles for human 

resource management in education…: 1. Leadership: concerned with vision 

and growth rather than sustaining systems. 2. Team management: concerned 

with task and process and the quality of personal relationships. 3. Performance 

management: providing the means to enhance competency and stimulate 

development in order to achieve organisational objectives. 4. Organisational 

design: establishing a structure where form follows function and which 

contributes directly to institutional purposes and processes [BNC]. 
У поданому тексті поєднані значення, що відповідають шістьом лексико-

семантичним варіантам (ЛСВ 2, ЛСВ 3, ЛСВ 4, ЛСВ 5, ЛСВ 6, ЛСВ 7)  з сімох, 
які було виділено в значеннєвій структурі полісеманта educational management. 
Про виявлення значень кожного ЛСВ свідчать певні ідентифікатори (ЛСВ 2 – 

management of excellence, total quality management та performance management; 

ЛСВ 3 – to enhance competency, to stimulate development, to achieve organisational 

objectives, institutional purposes; ЛСВ 4 – leadership, vision and growth; ЛСВ 5 – 
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team management, human resource management; ЛСВ 6 – structure та 
organisational design; ЛСВ 7 – institutional processes). 

Аналіз контекстів підтвердив наявність усіх лексико-семантичних 
варіантів у семантичній структурі словосполучення educational management, а 
також показав, що воно активно вживається в британському та американському 
варіантах сучасної англійської мови саме в тих значеннях, які відповідають 
лексико-семантичним варіантам, виокремленим у процесі дослідження. 

Третій розділ «Вербалізація концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT у 
сучасній англомовній картині світу» присвячений виявленню мовних засобів 
репрезентації досліджуваного концепту та особливостей їхнього 
функціонування в сучасній англомовній картині світу. Залучення методики 
фреймового моделювання дозволило представити концепт EDUCATIONAL 
MANAGEMENT як структуровану модель знання, розкрити та пояснити 
варіанти його вербалізації в британському й американському варіантах сучасної 
англійської мови. Тому концепт EDUCATIONAL MANAGEMENT 
представлений як фреймова модель, котра складається з субфреймів, слотів і 
субслотів. Показано спільні риси та відмінності в засобах вербалізації концепту 
EDUCATIONAL MANAGEMENT у двох варіантах сучасної англійської мови – 
британському та американському. 

За результатами дефінітивного, компонентного та корпусного аналізів 
словосполучення educational management можна сказати, що семантична 
структура цієї лексичної одиниці є продуктом варіативності диференційних і 
потенційних сем, які репрезентують істотні ознаки концепту EDUCATIONAL 
MANAGEMENT, а саме наявність агенса як активного суб’єкта освітнього 
менеджменту (ХТО УПРАВЛЯЄ?); пацієнса, на якого спрямовані дії агенса 
(КИМ/ЧИМ УПРАВЛЯЮТЬ?), мети управлінської активності (НАВІЩО 
УПРАВЛЯЮТЬ?), інструмента та способу її здійснення (ЯК 
УПРАВЛЯЮТЬ?), сфери її реалізації (ДЕ УПРАВЛЯЮТЬ?). 

Фреймову модель концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT 
представлено чотирма субфреймами: THE AGENT (ХТО?), THE OBJECT 
(КИМ? ЧИМ?), THE INSTITUTION (ДЕ?), THE RESULTS (ЯК? НАВІЩО?). 
Усередині кожного субфрейму виділено декілька слотів (Мал. 1). 

Субфрейм THE AGENT актуалізований в сучасній англійській мові 211 
лексичними одиницями, які розподіляються за чотирма слотами: TOP 
EDUCATIONAL MANAGER (President, Chancellor, Vice-Chancellor), 
ASSISTANT OF THE TOP EDUCATIONAL MANAGER (Provost, Vice President, 

Associate President, Vice Provost, Pro-Vice-Chancellor, the Registrar, Top Operating 

Officer, Proctor, the Assessor тощо), GOVERNING BODY / ADMINISTRATION 
(Board of Trustees; the University Senate, the Administration та ін.), 
EDUCATIONAL MANAGER OF THE STRUCTURAL UNIT (Warden, Master, 

Principal, Dean, President, Rector, Provost, Mistress, Fellow тощо). У цьому 
субфреймі спостерігаємо найбільшу відмінність мовних засобів репрезентації в 
британському та американському варіантах сучасної англійської мови. На нашу 
думку, цей феномен пояснюється історичними причинами: ВНЗ Великої Британії 
та США формували свої системи управління ВНЗ.  
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Мал. 1. Фреймова модель концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT 

 
Субфрейм THE OBJECT, репрезентований у сучасній англійській мові 

2662 лексичними одиницями, що розподіляються за п’ятьма слотами: 
TEACHING/RESEARCH STAFF (Professor, Assistant Professor, Associate 

Professor, Full Professor, Senior Lecturer, Lecturer, Assistant Lecturer та ін.), 
STUDENT (student, fresher, freshman, freshwoman, undergraduate, finalist, 

sophomore тощо), TEACHING/LEARNING PROCESS (required grades, selection 

criteria, test scores, teacher’s evaluations, application system, application process, 

application and entry, application plan та ін.), INTERNATIONAL AFFAIRS (joint 

partnership, joint collaboration, exchange programs, international collaboration, 

international research opportunities та ін.), FINANCIAL ACTIVITY (endowment 

assets, endowment distribution, endowment payout, financial affairs, financial 

profile, funding opportunities, fundraising тощо).  
Цей субфрейм – найчисленніший з усіх виділених, оскільки вербалізує всі 

дії, явища та події управлінського й навчального процесів. Мовний апарат 
цього субфрейму уніфікований в обох досліджуваних варіантах сучасної 
англійської мови, що, можливо, пояснюється екстралінгвальними чинниками, а 
саме активною міжнародною співпрацею між ВНЗ Великої Британії та США, а 
також залученням великої кількості іноземних студентів. 

Субфрейм THE INSTITUTION вербалізується в сучасній англійській мові 
37 лексичними одиницями, що об’єднуються у два слоти: HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTION (university, college, institutе, school та ін.) та 
STRUCTURAL UNIT (faculty, department, (research) centre, unit, institute, 

laboratory, school, academic division, section тощо). Засоби мовної репрезентації 
цього субфрейму пояснюються лінгвістичними чинниками, зокрема 
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етимологічними даними. Більшість лексичних одиниць, що репрезентують цей 
субфрейм, походить із латинської мови. У подальшому мовна форма та 
значення цих лексичних одиниць асимілювалися в англійській мові, і сьогодні 
вони широко представлені в сучасній англомовній картині світу.  

Субфрейм THE RESULTS актуалізується в сучасній англійській мові 
822 лексичними одиницями, які об’єднуються у два слоти: MISSION AND 
STRATEGY (commitment, recognition, excellence, leadership, opportunities, 

competition, welfare, priorities, vision, goal, purpose тощо), SCIENTIFIC 
DEGREES (undergraduate degree, graduate degree, post-graduate degree тощо). 
Слот MISSION AND STRATEGY відзначений широким вживанням когнітивної 
метафори. Засоби вербалізації слоту SCIENTIFIC DEGREES – найбільш 
уніфіковані. Вважаємо, що це пов’язано з розширенням меж освітнього 
простору і спробами гомогенізувати систему освіти у світі. 

 
ВИСНОВКИ 

Концепт EDUCATIONAL MANAGEMENT – специфічне лінгвокогнітивне 
утворення, що кодує уявлення та знання носіїв сучасної англійської мови про 
освітню діяльність, її суб’єктів, об’єктів, мету та інструменти управління нею. 
Простором для функціонування концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT є 
англомовна картина світу, зокрема освітній дискурс.  

Комплексна методика дослідження, що інтегрує структурний метод і 
методи дискурсивного, контекстологічного, корпусного аналізів і контент-
аналізу та концептуального аналізу, уможливила системне висвітлення 
структурно-семантичних і когнітивних особливостей англомовної лексики 
освітнього менеджменту. 

Номінантом концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT у сучасній 
англійській мові є словосполучення educational management, семантична 
структура якого становить поєднання семантичних структур лексичних 
одиниць, що його складають – конституентів education та management, і містить  
сім ЛСВ. Кожний ЛСВ має складну ієрархічну будову, яка включає класему, 
архісему, диференційні та потенційні семи. Компоненти семантичної структури 
є понятійною основою слотів фреймової структури концепту EDUCATIONAL 
MANAGEMENT, який має велику кількість засобів вербалізації в сучасній 
англомовній картині світу. 

Найбільше відмінностей у засобах вербалізації концепту EDUCATIONAL 
MANAGEMENT у сучасній англомовній картині світу має субфрейм THE 
AGENT. У ньому простежується чітка межа між британським та 
американським варіантами сучасної англійської мови, що пояснюється 
здебільшого історичними чинниками. Наприклад, слот TOP EDUCATIONAL 
MANAGER, який належить до структури названого субфрейму, містить лише 
три засоби лексичної репрезентації: President, Chancellor, Vice-Chancellor. 
Лексичні одиниці Chancellor та Vice-Chancellor у значенні голова ВНЗ – 
характерна риса британського варіанта сучасної англійської мови, а 
функціонування лексеми President – американського.  
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Історичними чинниками пояснюється різниця в засобах вербалізації слоту 
GOVERNING BODY / ADMINISTRATION, який є структурною одиницею 
субфрейму THE AGENT. В американському варіанті сучасної англійської мови 
основними лексемами-вербалізаторами цього слоту є: Board of Trustees; 

the University Senate та the Administration, які відрізняються диференційною 
семою місце в ієрархічній структурі управління ВНЗ. У британському варіанті 
сучасної англійської мови лексемами, що містять це значення, виступають 
Council, Senate та the University Executive Board.  

Повною ідентичністю засобів вербалізації в обох варіантах сучасної 
англійської мови характеризуються слоти INTERNATIONAL AFFAIRS, 
FINANCIAL ACTIVITY (субфрейм THE OBJECT), оскільки ВНЗ – це бізнес-
організація, невід’ємними елементами якої є міжнародна співпраця і фінансова 
діяльність, а для полегшення зв’язків між освітніми організаціями необхідний 
ідентичний мовний апарат. Слот SCIENTIFIC DEGREES (субфрейм THE 
RESULTS) пов’язаний із розширенням меж освітнього простору та спробами 
гомогенізувати систему освіти у світі, тому цей екстралінгвальний чинник 
впливає на спектр лексичних засобів, які репрезентують поняття освітнього 
менеджменту в сучасній англійській мові. 

Характерна ознака британського та американського варіантів сучасної 
англійської мови – використання когнітивної метафори, котра є основним 
засобом вербалізації слоту MISSION AND STRATEGY. У корпусі відібраних 
текстових фрагментів виявлено низку метафоричних виразів, що розкривають 
природу цього складника концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT як 
цілісної сутності. Когнітивна метафора персоніфікації відіграє панівну роль у 
вербалізації слоту MISSION AND STRATEGY.  

Слот MISSION AND STRATEGY в сучасній англомовній картині світу 
вербалізують  метафори  EDUCATION IS AN ALIVE ORGANISM; EDUCATION 

IS INTELLECTUAL WEALTH; EDUCATION IS BOUNDLESS.  
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у виявленні особливостей 

концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT як  у європейському англомовному 
освітньому дискурсі, так і в  освітніх дискурсах інших національних варіантів 
сучасної англійської мови (канадському, австралійському та 
новозеландському). Перспективним вважаємо також вивчення діахронічного 
аспекту концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT та дослідження 
європейського варіанта сучасної англійської мови як мови lingua franca 
сучасної Європи й окремого самостійного варіанта сучасної англійської мови. 
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АНОТАЦІЯ 

Глухова Л. О. Вербалізація концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT 

у сучасній англомовній картині світу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 
університет, Запоріжжя, 2016.  

Дисертацію присвячено дослідженню засобів вербалізації концепту 
EDUCATIONAL MANAGEMENT у сучасній англомовній картині світу, 
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моделюванню фреймової структури концепту, аналізу кореляції засобів мовної 
репрезентації концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT у двох національних 
варіантах сучасної англійської мови – британському та американському. 

Концепт EDUCATIONAL MANAGEMENT актуалізується в сучасній 
англійській мові за допомогою значної кількості лексичних засобів і є 
вербалізованою репрезентацією в концептуальній системі мовців процесу 

управління освітою / освітнім закладом. 

Актуалізація компонентів значення основних понять концепту 
EDUCATIONAL MANAGEMENT умотивована особливостями одного з 
національних варіантів сучасної англійської мови. 

Визначено, що різниця у виборі лексичного засобу для вираження певного 
значення пояснюється здебільшого історичними причинами. 

Ключові слова: концепт, національний варіант сучасної англійської мови, 
англомовна картина світу, освітній дискурс, лексико-семантичний варіант, 
корпус сучасної англійської мови, фреймова структура, субфрейм, слот, 
субслот. 

 

АННОТАЦИЯ 

Глухова Л. А. Вербализация концепта EDUCATIONAL 

MANAGEMENT в современной англоязычной картине мира. – Рукопись. 

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

Диссертация посвящена исследованию языковых средств вербализации 
концепта EDUCATIONAL MANAGEMENT и их особенностей в современной 
англоязычной картине мира, моделированию фреймовой структуры концепта, 
анализу корреляции средств языковой репрезентации концепта 
EDUCATIONAL MANAGEMENT в двух национальных вариантах 
современного английского языка – британском и американском.  

Концепт EDUCATIONAL MANAGEMENT актуализируется в 
современном английском языке при помощи значительного количества 
лексических средств и является вербализированной репрезентацией в 
концептуальной системе говорящих процесса управления образованием / 

образовательным учреждением. 
Актуализация компонентов значения основных понятий концепта 

EDUCATIONAL MANAGEMENT зависит от особенностей одного из 
национальных вариантов современного английского языка.  

Определено, что разница в выборе лексического средства для выражения 
определенного значения объясняется, в основном, историческими причинами.  

Ключевые слова: концепт, национальный вариант современного 
английского языка, англоязычная картина мира, образовательный дискурс, 
лексико-семантический вариант, корпус современного английского языка, 
фреймовая структура, субфрейм, слот, субслот. 
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SUMMARY 

Glukhova L. O. Verbal Representation of the Concept EDUCATIONAL 

MANAGEMENT in Modern English Language Worldview. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality – 10.02.04 – 
Germanic Languages. – Zaporizhzhіa National University,  Zaporizhzhia, 2016. 

This dissertation focuses on the analysis of the peculiarities of verbal 
representation of the concept EDUCATIONAL MANAGEMENT in modern English 
linguistic worldview.  

Topicality of the dissertation is the study of the peculiarities of the world 
phenomena realization, their storage and verbal representation, which helps to define 
features of a particular nation’s worldview, the specific social surrounding where 
people speak English. The concept EDUCATIONAL MANAGEMENT performs a 
very important function in this process. The subject of the research is the verbal 
representation of the concept EDUCATIONAL MANAGEMENT in modern English 
and its common and distinctive features in British and American educational 
discourses.  

English language worldview and educational discourse in particular is the area 
where the concept EDUCATIONAL MANAGEMENT functions. Its peculiar 
components enable to analyse mental representation of the process of running 
educational system by means of its verbal representation in modern English. 

The concept EDUCATIONAL MANAGEMENT is a unit of mental resources 
which represents national and individual interpretation of expreince gained by the 
agents of educational process of different levels of education. It is realized in modern 
English by means of lexical units and is a verbal representation of the process of 

running education / a HEI in the speakers’ conceptual system.  
The concept under review is a multilayer mental structure, which contains 

notional and imaginative components. The notional component forms the universal 
and cultural basis of the concept, while the imaginative one varies under the influence 
of extralingual factors.  

It has been stated that the key lexical unit that represents the concept 
EDUCATIONAL MANAGEMENT in modern English is the word-combination 
educational management. The results of the semantic, component, contextual and 
corpus analyses prove that this word-combination has complex semantic structure 
with seven lexico-semantic variants in it. 

The component analysis of each lexico-semantic variant helps to create frame 
structure of the concept EDUCATIONAL MANAGEMENT in Modern English. The 
key components of the frame structure are the agent, the object, the institution and 
the results of educational management. The comparison of verbal representation of 
each component in English distinguishes the similar and distinctive features in the 
semantic structure of lexical units.  

The characteristics of the key notions of the concept EDUCATIONAL 
MANAGEMENT in modern English language worldview and the structure of 
educational discourse have been studied. The peculiarities of semantic structure of 
each lexical unit, which represents the concept EDUCATIONAL MANAGEMENT 
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in modern English, and their cognitive peculiarities have been analyzed to reveal 
common and distinctive features between British English and American English.  

Key words: concept, national variety, modern English language worldview, 
educational discourse, lexico-semantic variant, corpus of modern English, frame 
structure, subframe, slot, subslot.  


