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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Мова виступає інструментом мислення й спілкування. Вона забезпечує 
взаємодію відправника вербального повідомлення та його одержувача. 
Мова – це інструмент моделювання картини світу, яка постійно 
поповнюється новими знаннями, досвідом, корегує і регулює поведінку 
людини. Роль мови полягає у лексичному увиразненні складників картини 
світу, в обміні інформацією, досвідом і вираженні емоцій. 

Мова як об’єкт дослідження в мовознавстві має давню історію, проте 
вивчення її як вербального тіла концептів почалося із зародженням 
когнітивної лінгвістики. Концепт LANGUAGE досліджували у таких 
аспектах: моделювали структури концепту „мова” у світлі панівної наукової 
парадигми (С. А. Ромашко); проводили порівняльний аналіз концептів 
„мова” і „мовлення” (І. Б. Левонтіна); описували мовні концепти англійської 
мови в різних дискурсах і в діахронії (І. І. Макеєва, С. Є. Нікітіна); 
проводили етимологічний аналіз концепту „мова” (Ю. С. Степанов). Проте 
культурні ознаки концепту LANGUAGE, що виявляються при його 
вербальному втіленні в дискурсах носіїв різних варіантів англійської мови, 
залишились поза увагою науковців. 

Поєднання концептуального аналізу та лінгвостатистичних методів дає 
змогу розглянути концепт LANGUAGE в цілісній, статистично 
верифікованій картині його функціонування в сучасному 
англійськомовному публіцистичному дискурсі з відображенням системних 
зв’язків між елементами його концептуальної структури. 

Актуальність дисертації зумовлена виконанням її у межах загальної 
антропоцентричної парадигми мовознавства, яка сформувала наукові 
передумови дослідження концептуальних структур і способів 
концептуальної організації знання в процесах породження та сприйняття 
дискурсу. Залучення публіцистичного дискурсу до широкого 
лінгвокультурного контексту та використання лінгвостатистичних методів 
аналізу вербалізованого в ньому концепту відкриває новий ракурс 
з’ясування актуалізації концепту в культурно маркованому контексті.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертації 
відповідає профілю досліджень, які проводяться на кафедрі англійської 
мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 
межах загальної наукової проблематики „Семантичні, синтагматичні та 
парадигматичні властивості різнорівневих одиниць в германських мовах” 
(номер державної реєстрації 0111U003620). Тему затверджено на засіданні 
вченої ради Чернівецького національного університету імені 
Ю. Федьковича (протокол № 7 від 24 вересня 2009 року). 

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей актуалізації 
концепту LANGUAGE у британському та американському 
публіцистичному дискурсах.  
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Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання: 
– визначити теоретичні та методологічні засади вивчення концепту 

LANGUAGE; 
– встановити понятійні ознаки вербалізованого концепту LANGUAGE 

за допомогою дефініційного, компонентного та когнітивно-семантичного 
аналізу синонімів номінативної лексеми концепту; 

– охарактеризувати образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE 
в британському й американському публіцистичному дискурсах на основі 
виокремлення традиційних та образних метафор, метафоричних порівнянь; 

– здійснити частиномовну класифікацію супровідних лексем імені 
концепту LANGUAGE та виконати їх поділ на лексико-семантичні класи; 

– сформувати домени вираження концепту LANGUAGE у 
досліджуваному дискурсі на основі лінгвостатистичних методів; 

– здійснити порівняльний аналіз актуалізації концепту LANGUAGE в 
британському та американському публіцистичному дискурсах. 

Об’єкт дослідження – концепт LANGUAGE в британському та 
американському публіцистичному дискурсах. 

Предмет дослідження – структура актуалізованого концепту 
LANGUAGE та сфери його вираження в сучасному англійськомовному 
публіцистичному дискурсі.  

Матеріалом дослідження є 6000 номінацій концепту LANGUAGE та 
78571 супровідних лексем (дієслів – 23828, іменників – 41870,  
прикметників – 12873), дібраних із 20 джерел британського та 
американського публіцистичного дискурсів за 2010 – 2015 рр. і 
12 тлумачних словників сучасної англійської мови. 

Теоретично-методологічною основою дисертаційної праці є 
наукові концепції в межах наукових напрямів: концептологічних 
досліджень у галузі лінгвокультурології (С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, 
М. А. Красавський, Ю. С. Степанов), когнітивістики (Н. Д. Арутюнова, 
А. П. Бабушкін, А. Вежбицька, С. А. Жаботинська, А. П. Мартинюк, 
М. М. Полюжин, А. М. Приходько, І. А. Стернін,), когнітивної 
семантики (Р. Джекендофф, Дж. Лакофф, М. Джонсон, Р. Ленекер, 
Л. Талмі, Ч. Філлмор, Ж. Фоконьє), теорії дискурсу та дискурс-аналізу 
(М. М. Бахтін, І. А. Бехта, О. П. Воробйова, В. В. Дементьєв, 
С. А. Жаботинська, Е. О. Кущ, Л. С. Піхтовнікова, O. I. Шевченко); 
квантитативної лінгвістики (В. В. Левицький, В. С. Перебийніс, 
Р. М. Фрумкіна, J. Schmied). 

Методика дослідження передбачає застосування методів якісного 
(когнітивної семантики, когнітивної лінгвістики, когнітивно-дискурсного 
аналізу) і квантитативного (лінгвостатистичного) аналізу. Встановлення 
понятійних ознак концепту здійснено за допомогою дефініційного аналізу 
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його номінативної лексеми та шляхом компонентного аналізу семної 
структури основного значення іменника „language”. Метод концептуального 
аналізу передбачає розгляд образно-ціннісного складника структури 
концепту LANGUAGE та способів профілювання концепту в 
публіцистичному дискурсі. Когнітивно-семантичний аналіз 
використовується для виявлення концептуальних метафор в аналізованих 
фрагментах публіцистичного дискурсу. Лінгвостатистичний метод χ2-тест 
та кореляційний аналіз задіяно для конструювання матриці доменів 
вираження концепту в дискурсі. Кількісний аналіз застосовано для 
визначення частотних характеристик вживання супровідних слів. 
Порівняльний аналіз вжито для встановлення подібностей і розбіжностей в 
актуалізації концепту LANGUAGE у двох варіантах дискурсу. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в дисертаційній 
праці вперше запропоновано комплексний підхід до розгляду актуалізації 
концепту LANGUAGE із залученням концептуального та 
лінгвостатистичного аналізу. Новим є визначення образно-ціннісного 
складника концепту LANGUAGE з урахуванням його актуалізації у двох 
варіантах (британському та американському) публіцистичного дискурсу, що 
розкрило його культурні відмінні ознаки. Уперше встановлено сфери 
вираження концепту LANGUAGE в британському та американському 
публіцистичному дискурсах. 

Теоретичне значення дисертації зумовлене тим, що встановлення 
актуалізації концепту LANGUAGE в публіцистичному дискурсі із 
залученням методів концептуального аналізу та лінгвостатистичних 
прийомів допомагає розв’язати низку основних проблем когнітивної 
лінгвістики, когнітивної семантики, квантитативної лінгвістики щодо 
структурної організації концептів та їх втілення в дискурсі. Результати 
дослідження сприяють розбудові теорії концептуальної метафори, а також 
з’ясуванню проблематики, пов’язаної з об’єктивним представленням 
мовних фактів на основі статистично верифікованих даних. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в змозі їх 
використання під час вивчення лексикології англійської мови (розділ 
„Значення мовних одиниць”), стилістики (розділ „Стилістичні засоби 
мови”), дискурсології (розділ „Типологія дискурсу”), лінгвокультурології 
(розділ „Культурні концепти”) та в курсах за вибором із когнітивної 
семантики, теорії міжкультурної комунікації, а також при укладанні 
навчальних посібників і підручників. Результати дослідження можна 
використати в науково-дослідній роботі студентів та аспірантів.   

Особистий внесок дисертантки полягає в комплексному описі 
концепту LANGUAGE з позицій лінгвокогнітивного та лінгвостатистичного 
аналізів. Змодельовано домени вираження концепту LANGUAGE у 
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британському та американському публіцистичному дискурсах за 
допомогою показника χ² і кореляційного аналізу. 

Зміст дисертаційного дослідження сформульовано в таких 
основних твердженнях: 

1. Концепт LANGUAGE, актуалізований у сучасному 
англійськомовному публіцистичному дискурсі, є цілісною ментальною 
одиницею, в структурі якого відображена конфігурація його культурно 
значущих когнітивних ознак, що відбивають досвід використання мови 
суб’єктами мовлення крізь призму універсальних і культурно специфічних 
знань про мову. 

2. Структура концепту LANGUAGE інтегрує складники, що 
репрезентують предметний та культурно-ціннісний зміст і представлені у 
вигляді понять, образів (метафоричних образів) і культурних оцінних 
характеристик. Зміст вербалізованого концепту LANGUAGE розкривається 
також через домени його вираження в дискурсі. 

2.1. Понятійний складник концепту LANGUAGE являє собою низку 
конститутивних семантичних ознак, відображених у словникових 
дефініціях імені концепту і сформованих на ґрунті узагальнених 
характеристик мови. Синоніми до імені концепту розширюють структурний 
компонент додатковими понятійними ознаками. 

2.2. Метафоричні образи формують образно-ціннісний складник 
концепту LANGUAGE та уподібнюють мову і процес її використання 
іншим сутностям, репрезентованим у дискурсі засобами традиційної чи 
образної метафори і метафоричних порівнянь. Аксіологічно мова в 
обох типах публіцистичного дискурсу має як позитивну, так і 
негативну ознаку з превалюванням позитивного ставлення до цього 
суспільно-культурного явища. 

3. Результати кількісного та статистичного аналізу засобів актуалізації 
концепту LANGUAGE в сучасному англійськомовному публіцистичному 
дискурсі свідчать про наявність спільних і відмінних уявлень про мову в 
британців та американців, що виявлено в доменах вираження концепту 
LANGUAGE при його вербальному втіленні в дискурсі.  

3.1. На основі показників χ2 вживання лексико-семантичних класів 
(далі – ЛСК) супровідних до імені концепту лексем змодельовано домени 
профілювання концепту, що постають тотожними в британському й 
американському публіцистичному дискурсах, проте мистецтво та ЗМІ 
пов’язані з мовою тільки в свідомості британців, про що свідчить 
однойменний домен. 

3.2. Кореляційний аналіз ЛСК супровідних іменників, дієслів, 
прикметників встановлює випадки залежного вживання ЛСК різних частин 
мови з іменником „language”, які, корелюючи, формують цілісну матрицю 
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доменів вираження LANGUAGE. Відмінність доменів вираження концепту 
LANGUAGE, актуалізованого в британському та американському 
публіцистичному дискурсах, фіксуємо в об’ємнішій матриці доменів у 
британському дискурсі (10 доменів) у порівнянні з матрицею в 
американському дискурсі – 8 доменів. 

4. Порівняльний аналіз актуалізації LANGUAGE в англійськомовному 
публіцистичному дискурсі висвітлює культурно марковані відмінності в 
образно-ціннісному складнику концепту, втіленого в британському та 
американському публіцистичному дискурсах: для британців мова та її 
використання постає здебільшого як змінна сутність, а американці 
трактують мову, правильне володіння нею як матеріальну цінність.  

Апробація результатів дослідження відбулася на 6 міжнародних і 
науково-практичних конференціях: „Научный прогресс. Достижения и цели” 
(Горлівка, 2014), „Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних 
процесів” (Львів, 2014), „Актуальні питання філологічних наук: наукові 
дискусії” (Одеса, 2014 р), „Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори 
розвитку” (Одеса, 2015), „Сучасна філологія: теорія і практика” (Київ, 2015), 
„1 Таврійські філологічні читання” (Херсон, 2015) та на звітних конференціях 
професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов 
Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 
7 одноосібних статтях у наукових фахових виданнях України (4,23 др. арк.), 
1 одноосібній статті в зарубіжному спеціалізованому виданні (Німеччина) 
(0,48 др. арк.), 6 тезах доповідей на міжнародних науково-практичних 
конференціях (0,95 др. арк) та 1 одноосібній статті в нефаховому виданні 
(0,69 др. арк.). Загальний обсяг публікацій – 6,35 др. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
чотирьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, 
списку використаних джерел, джерел ілюстративного матеріалу й 
лексикографічних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 251 сторінку, обсяг основного 
тексту – 173 сторінки. У додатках подано 15 таблиць, де узагальнено 
результати аналізу мовного матеріалу та систематизовано корпус 
досліджуваних одиниць. Список використаних джерел включає 310 
наукових праць. Список джерел ілюстративного матеріалу містить різні 
дискурсні контексти, розміщені в мережі Інтернет, загальною кількістю 
20 позицій.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обгрунтовано актуальність вибору теми дисертації, 

сформульовано мету і завдання, об’єкт, предмет дослідження, визначено 
методологічну основу дослідження, розкрито наукову новизну, особистий 
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внесок дисертантки, висвітлено теоретичне та практичне значення, подано 
основні положення, що виносяться на захист, описано відібраний 
фактичний матеріал, принципи й методи його наукового аналізу, наведено 
дані про апробацію отриманих результатів і структуру дослідження. 

У першому розділі „Теоретичні засади дослідження концепту  
LANGUAGE” подано міркування про мову як інструмент мислення та 
спілкування, описано роль мови з погляду когнітивної лінгвістики 
(підрозділ 1.1) та концепт як основне поняття когнітивної лінгвістики 
(підрозділ 1.2), його типи та класифікації (підрозділ 1.3), окреслено 
поняття структури концепту (підрозділ 1.4), розглянуто концептуальну 
метафору як розкриття образно-ціннісного складника (підрозділ 1.6), 
обґрунтовано домен як тло ідентифікування концепту (підрозділ 1.5) і 
аргументовано вибір публіцистичного дискурсу як царини актуалізації 
концепту (підрозділ 1.7). 

Мова відіграє важливу комунікативну роль у суспільстві, оскільки 
обмін інформацією, досвідом  визначальний у людському спілкуванні. Вона 
є онтологічна, як „матеріальне тіло”, і гносеологічна, як інструмент пізнання 
(Н. Д. Арутюнова, О. Є. Кібрик, М. І. Черемісіна, Л. Єльмслев). Існують 
різні погляди на вивчення сутності мови: інструментальний, при якому мова 
розглядається як інструмент комунікації, мислення й пізнання, і культурно-
філософський (мова як „дух народу”) (О. О. Корнілов). Феномен „мова” 
може втілюватись у вигляді вербалізованого концепту. 

У сучасній лінгвістиці існують різні підходи до розуміння та 
трактування природи концепту (С. О. Аскольдов, О. М. Цапок, 
О. О. Кубрякова, М. М. Полюжин, Й. А. Стернін, Г. В. Бикова, 
М. В. Піменова). За переконаннями В. І. Карасика та С. Г. Воркачова, слід 
вирізняти два основні підходи до визначення концепту: лінгвокогнітивний і 
лінгвокультурний. Концепт LANGUAGE розглядаємо в рамках 
лінгвокультурного підходу, адже він притаманний носіям різних 
лінгвокультур, бо мова як загальнолюдське явище має наднаціональний 
характер, але в кожній лінгвокультурній спільноті виявляє специфічні 
ознаки. Концепт тлумачимо як цілісну ментальну одиницю, конфігурацію 
культурно значимих онтологічних, аксіологічних, модальних, 
функціональних ознак (О. Б. Абакумова). У сучасній когнітивній лінгвістиці 
завдяки працям Ю. С. Степанова, Н. Д. Арутюнової, О. С. Кубрякової,  
З. Д. Попової, І. А. Стерніна, А. П. Бабушкіна, В. І. Карасика, Г. Г. Слишкіна 
та ін. окреслено основні класифікації концептів: за змістовим наповненням і 
за ступенем інтеграції семантичних структур.  

На думку В. І. Карасика, структура концепту включає понятійний, 
образний та ціннісний складники. Понятійний складник − це сукупність 
значущих ознак об’єкта чи ситуації і результат їх пізнання. Образний 



 7

складник – відбиток чуттєвого знання в пам’яті в єдності з метафоричними 
переносами. Ціннісний складник полягає у встановленні позитивної чи 
негативної значущості об’єктів навколишньої дійсності для людини, 
спільноти, суспільства. 

Метафори відіграють важливу роль у процесі концептуалізації 
дійсності людиною. Метафора відтворює фрагменти суспільного досвіду 
певної культурної спільності і значною мірою формує цей досвід (П. Рікер). 
Услід за Дж. Лакоффом і М. Джонсоном, метафору визначаємо як  
розуміння і переживання сутності одного виду через сутність іншого. У 
межах концептуальних метафор учені виділяють традиційні та образні 
метафори. Традиційні метафори утворюють поняттєву систему людини, 
базуються на повторюваних „систематичних кореляціях між явищами, 
зафіксованими в нашому досвіді”. Образні метафори відтворюють 
індивідуальний погляд на світ суб’єкта дискурсу, надаючи „нового смислу 
нашому минулому, нашій повсякденній діяльності”. Залежно від типу 
уподібнюваних денотатів і контексту метафори можуть бути нейтральними 
або емотивно-оцінними, зображуючи позитивне або негативне ставлення 
суб’єкта дискурсу до  референта, у нашому випадку – до мови  (Дж. Лакофф).  

Концепт адекватно осмислюють лише в контексті структур фонових 
знань, частиною яких він є. Поняття концепту пов’язане з поняттям домена 
в когнітивістиці. Відповідно до розвідок науковців С. А. Жаботинської, 
Р. Ленекера, А. П. Мартинюк, У. Крофта, домен визначаємо як широкий 
концепт, на тлі якого ідентифікується інший, вужчий в інформаційному 
плані концепт. Основою організації доменів є принцип, згідно з яким домен, 
що формує безпосереднє поле концепту, співвідноситься з іншими 
доменами, що містять весь обсяг знань, необхідний для розуміння концепту, 
який актуалізується в досліджуваному дискурсі.  

Концепт вербалізується й утілюється в дискурсі, переходить із 
ментальної сфери в матеріальну. У сучасній лінгвістиці є різне трактування 
поняття дискурсу (О. С. Кубрякова, Т. А. ван Дейк, Т. В. Мілевська). 
Публіцистичний дискурс – дистантна форма комунікативної діяльності 
інституціонального та когнітивного характеру, основними учасниками якої 
є представники засобів масової інформації як соціального інституту та 
масова аудиторія (Н. Ю. Новохачева).  

У другому розділі „Методика дослідження актуалізації концепту 
LANGUAGE” запропоновано комплексну методику аналізу концепту 
LANGUAGE в англійськомовному публіцистичному дискурсі.  

У розділі визначено методи дослідження концептуальної структури 
(підрозділ 2.1), описано роль концептуального аналізу у вивченні 
актуалізації концептів, дефініційного аналізу номінативної лексеми 
концепту, компонентного аналізу, когнітивно-семантичного аналізу 
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синонімів номінативної лексеми концепту LANGUAGE (підрозділ 2.2), 
проілюстровано лінгвостатистичний аналіз концепту за допомогою χ2-тесту 
та кореляційного аналізу (підрозділ 2.3) й аналіз образно-ціннісного 
складника концепту LANGUAGE за допомогою концептуальних метафор 
(підрозділ 2.4). 

На першому етапі дослідження проведено дефініційний аналіз, який є 
першою ланкою концептуального аналізу. Виділено базові понятійні ознаки 
концепту LANGUAGE за визначеннями іменника „language” у 12 
тлумачних словниках. 

Другий етап дослідження передбачав здійснення компонентного 
аналізу значень іменника „language”. Загалом виявлено 77 сем. Класема 
репрезентує найбільш узагальнену назву групи сем за спільною тематичною 
віднесеністю. Інтегральні семи представляють окремі ознаки в тематичній 
групі, а диференційні семи вказують на відмінності в семантичних ознаках, 
що утворюють одну тематичну групу сем. У результаті компонентного 
аналізу виявлено 12 класем, що ієрархічно підпорядковують собі до 19 
інтегральних та до 66 диференційних сем.  

На третьому етапі проведено когнітивно-семантичний аналіз 
синонімів номінативної лексеми концепту LANGUAGE, які 
відображають додаткові понятійні ознаки концепту. Синонімічний аналіз 
полягає в розгляді семантичної структури кожного синоніма. 
Зафіксовано 101 синонім до іменника „language”. Усі синоніми 
погруповані в 5 синонімічних рядів. 

Четвертий етап передбачав проведення лінгвостатистичного аналізу 
за допомогою критерію χ² та кореляційного аналізу. Ми використали χ²-тест 
для визначення тих ЛСК супровідних до імені концепту лексем, що мають 
домінантний характер уживання в публіцистичному дискурсі і в такий 
спосіб установлюють найактуальніші сфери вираження концепту в текстах 
британського та американського публіцистичного дискурсів. Супровідні 
слова добираються в синтаксичній рамці одного речення, у якому вжито 
номінативну лексему концепту. Найпоширенішою формулою для 
обчислення χ² є:  

 2

2 O E

E



 , 

де O – фактично існуючі (емпіричні) величини; E – теоретично 
очікувані;  знак Σ означає суму (В. В. Левицький). 

Кореляційний аналіз вживання ЛСК й іменника „language” формує 
матрицю доменів вираження концепту в британському та американському 
публіцистичному дискурсах. Для побудови домену концепту вираховуємо 
кореляцію ЛСК іменників, дієслів та прикметників, що формують елементи 
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домену вербального вираження концепту LANGUAGE. Зростання 
вживання одного ЛСК веде до зростання іншого ЛСК, демонструючи 
позитивну кореляцію й розширюючи обсяг домену. Величина коефіцієнта 
кореляції коливається в межах від +1 до –1. Величина коефіцієнта кореляції 
вказує на міру зв’язку, а знак „–” відображає його характер (Н. Г. Єсипенко). 
Найуживанішою формулою кореляційного аналізу є: 
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де r – коефіцієнт лінійної кореляції; Σ – сума одержаних за результатом 
тієї або іншої операції величин; xi – значення першої ознаки; yi – значення 
другої ознаки; x – середня (теоретична) величина значень першої ознаки; 
y – середня величина другої ознаки. Величини (xi – x ) та (yi – y ) – це 
відхилення дослідження величин від середніх. 

Статистичні розрахунки доводять, що певні відмінності в актуалізації 
концепту LANGUAGE носять не випадковий, а закономірний характер у 
британському чи американському публіцистичному дискурсах.  

П’ятий етап включає визначення образно-ціннісного складника 
концепту LANGUAGE за допомогою традиційних, образних метафор та 
метафоричних порівнянь. Традиційні метафори поділено на онтологічні, 
просторові та структурні. Вони розкривають концепт LANGUAGE через 
образи, які репрезентують мову як дещо цілісне та відчутне на дотик, 
надають їй просторове розташування і розглядають як складний 
структурований об’єкт. Лінгвокогнітивні процедури розширення, 
специфікації та комбінування в концептуальних метафорах фіксують 
ціннісно-оцінне ставлення до мови в британській та американській 
лінгвокультурах. Образні метафори та метафоричні порівняння створюють 
чіткі образи об’єкта метафоризації. 

Третій розділ „Понятійний та образно-ціннісний складники 
концепту LANGUAGE” присвячено визначенню понятійного складника 
структури концепту LANGUAGE (підрозділ 3.1), аналізу синонімів до імені 
концепту  (підрозділ 3.2), окресленню образно-ціннісного складника 
концепту LANGUAGE у британському (підрозділ 3.3) та американському 
(підрозділ 3.4) публіцистичному дискурсах. 

Понятійний складник концепту LANGUAGE визначено шляхом 
дефініційного та компонентного аналізів значення номінативної лексеми.  

У результаті дефініційного аналізу серед усіх значень субстантивної 
лексеми „language” виокремлено основні та периферійні, що визначилися на 
основі частотного критерію спільності значень у всіх досліджуваних 
словниках. Із дефініцій „language” отримано 9 узагальнених значень. 
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Основним значенням іменника „language”, що актуалізує концепт  
LANGUAGE в англійській мові, є: language – the use of a system of 
communication which consists of a set of sounds or written symbols 
(використання системи спілкування – набору звуків чи письмових 
символів). До периферійних відносимо значення, які менш зазначувані у 
словникових статтях.  

Компонентний аналіз значення іменника „language”, який називає 
однойменний концепт, визначив його ядерні та периферійні семантичні 
ознаки за допомогою кількісних даних зазначень відповідної семи в 
словниковій дефініції. Дослідження показало, що сталою семою, яка 
передає найбільш суттєву родову ознаку, є „система” (наявні в 26 
визначеннях). Семи „слова” й „стиль письма” виявлено у 10 словникових 
статтях. Семи „спосіб вираження” й „засоби спілкування” зафіксовано в 7 
визначеннях. Ядерна частина значення складається з п’яти сем („система 
звуків, слів”; „спілкування, яке використовують люди”; „слова й стиль 
письма”; „спосіб вираження”; „засіб спілкування”), що зазначаються майже 
в усіх словникових статтях. Периферія даного концепту досить чисельна і 
вміщує 23 семи.  

Компонентний аналіз значення „language” структурував усі семи в 
значенні номінативної лексеми в 12 класем, що репрезентують змістовне  
наповнення концепту LANGUAGE: „система”, „слово”, „стиль”, „спосіб 
вираження”, „засоби спілкування”, „спілкування”, „метод”, „вживання слів”, 
„лексика” , „фразеологія”, „дар мови”, „звук”. 

Для повного розкриття понятійного складника концепту LANGUAGE 
визначено всі синонімічні лексеми до іменника „language”. Виокремлено 5 
синонімічних рядів: „вербальний метод висловлення чи комунікації”, 
„система комунікації, яку використовують у певній країні чи громаді”, 
„різновиди мови й способи висловлювання”, „словниковий запас людей 
певної професії, групи, району”, „система інструкцій для програмування 
комп’ютера”. Понятійні ознаки виявлені за допомогою аналізу синонімів 
розкривають додаткові змістові характеристики мови. 

Образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE в 
британському публіцистичному дискурсі представлено традиційними, 
образними метафорами та метафоричними порівняннями. Виокремлено 
традиційні метафори, що виражені імпліцитно. Традиційні метафори 
поділено на онтологічні, структурні і просторові. У дослідженні 
виявлено 9 онтологічних метафор (МОВА − ЖИВА ІСТОТА / 
ЛЮДИНА, МОВА − ЖЕРТВА ЗАХОПЛЕННЯ, МОВА – ПРИРОДНЕ 
ЯВИЩЕ, МОВА – ЇЖА / ПОЖИВА, МОВА – РІДИНА, МОВА – 
ЗМІНА / РОЗВИТОК, МОВА − РЕЧОВИНА, МОВА − 
МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ, МОВА – ПРЕДМЕТ), 1 структурну 
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(МОВА − ЖИВА ІСТОТА, ЯКА ТАНЦЮЄ) і 1 просторову (МОВА – 
РУХ У ПРОСТОРІ) метафори. При визначенні метафори та 
метафоричних порівнянь зафіксовано процедури розширення 
(15 випадків), специфікації (10 випадків) та комбінування (1 випадок). 
Наприклад:  „The truth is,” he writes, „that language dances only ever so 
lightly on thought...our differences are variations on being the same” (The 
Sunday Times). Дієслово to dance – to move rhythmically to music, 
typically following a set sequence of steps (ритмічно рухатися під музику, 
повторюючи встановлену послідовність кроків) (Oxford Dictionaries 
online) є засобом вербалізації метафори, вона уподібнює мову до  
ЖИВОЇ ІСТОТИ,  ЯКА ТАНЦЮЄ. Словосполучення містить 
розширення у вигляді атрибуту so lightly  (так легко), що уточнює дію 
мови, описує й характеризує її.  

Зареєстровано 5 випадків експліцитно виражених образних метафор 
(МОВА − ЦІННА РІЧ, МОВА − СПОСІБ, МОВА − МІСТ, МОВА − 
ІНСТРУМЕНТ, МОВА − ВИРАЖЕННЯ КУЛЬТУРИ) і 3 випадки 
метафоричних порівнянь (МОВА − ХОРОШИЙ ПОЧАТОК,  МОВА − 
ПРАПОР, МОВА − СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ). Позитивна 
аксіологічна оцінка превалює в британському публіцистичному дискурсі.  

 Образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE, актуалізованого в 
американському публіцистичному дискурсі, описано за допомогою 11 
імпліцитно виражених традиційних метафор (МОВА − МАТЕРІАЛЬНИЙ 
ОБ’ЄКТ,  МОВА − ПРОДУКТ, МОВА − РІДИНА, МОВА − ГРОШОВА 
ОДИНИЦЯ, МОВА – РОСЛИНА, МОВА − ПРЕДМЕТ, МОВА − ҐРУНТ, 
МОВА − ЛЮДИНА,  МОВА – ІНТЕГРАЛЬНА ЧАСТИНА, МОВА − 
ГОБЕЛЕН І НИТКИ, МОВА – МАТЕРІАЛЬНА  ЦІННІСТЬ), 5 образних 
метафор (МОВА – ВИГОДА, МОВА – ЗВ’ЯЗОК, МОВА – ВІКНО, 
МОВА – ДУША, МОВА − ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ) і 3 метафоричних 
порівнянь (МОВА – ПРЕДСТАВНИК МОРСЬКОЇ ФАУНИ 
(ВОСЬМИНІГ), МОВА – ІММІГРАЦІЯ, МОВА – МУЗИКА).   

Серед традиційних метафор трапляються онтологічні (8 випадків: 
МОВА − МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ,  МОВА − ПРОДУКТ, МОВА − 
РІДИНА, МОВА – ГРОШОВА ОДИНИЦЯ, МОВА – РОСЛИНА, МОВА − 
ПРЕДМЕТ, МОВА − ҐРУНТ, МОВА – ЛЮДИНА) і структурні метафори  
(3 приклади: МОВА – ІНТЕГРАЛЬНА ЧАСТИНА, МОВА − ГОБЕЛЕН І 
НИТКИ, МОВА – МАТЕРІАЛЬНА  ЦІННІСТЬ). Просторову метафору не 
виявлено. Зафіксовано 4 випадки розширення, 1 випадок комбінування та 
1 випадок специфікації. Традиційні, образні метафори та метафоричні 
порівняння визначили як позитивну, так і негативну аксіологічні оцінки в 
американській лінгвокультурній спільноті.  

Наприклад, метафору МОВА – ЛЮДИНА знаходимо у фрагменті 
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We as Aboriginal and Torres Strait Islander people do not see our 
languages dead – they are just waiting for us to wake them up. There is 
now a pan-Australian movement to revive our languages (USA Today). 
Засобом мовного втілення метафори є атрибут dead – no longer alive 
(Oxford Dictionaries online) (уже неживий), предикати to wait – stay 
where one is or delay action until a particular time or event (Oxford 
Dictionaries online) (залишатися чи відкладати дію до конкретного часу 
чи події), to wake up – to make you more alert and ready to do things after 
you have been lazy or inactive (Collins English Dictionary online) 
(активізуватися після лінощів чи бездіяльності). Як і людина,  мова 
може жити чи померти, а також очікувати на відродження. 

Зіставлення образно-ціннісного складника концепту LANGUAGE у 
двох типах дискурсу виявило спільні та відмінні традиційні метафори. 
Спільними виявились: МОВА − МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ,  МОВА − 
ПРЕДМЕТ, МОВА − ЛЮДИНА,  МОВА – РІДИНА, що вказують на 
однакове сприйняття й ототожнення мови з іншими сутностями у двох 
різних лінгвокультурах.  

Серед образних метафор і метафоричних порівнянь знаходимо відмінні 
метафоричні образи представлення мови, які вказують на специфіку 
сприйняття мови британцями й американцями. 

У четвертому розділі „Концепт LANGUAGE в британському та 
американському публіцистичних дискурсах” поділено супровідні 
лексеми (дієслова, іменники, прикметники) на ЛСК (підрозділ 4.1), 
змодельовано домени вираження концепту LANGUAGE у дискурсі на 
основі χ2 (підрозділ 4.2), розроблено матрицю доменів концепту 
LANGUAGE в британському дискурсі за допомогою кореляційного аналізу 
(підрозділ 4.3), установлено домени концепту LANGUAGE в 
американському дискурсі за допомогою χ2-тесту (підрозділ 4.4), побудовано 
матрицю доменів концепту LANGUAGE в американському дискурсі 
(підрозділ 4.5) і здійснено порівняльний аналіз доменів вираження концепту 
LANGUAGE в британському й американському публіцистичних дискурсах 
(підрозділ 4.6). 

Лексичний склад проаналізованих фрагментів кількісно 
інвентаризовано й подано в таблиці 1. 

Згідно з таблицею 1 частота вживання супровідних іменників у обох 
дискурсах превалює (53,29%), що свідчить про використання номінативної 
функції саме цієї частини мови в розкритті профілювання досліджуваного 
концепту. У результаті поділу супровідних лексем на ЛСК утворилися  
40 ЛСК іменників, 35 – дієслів, 26 –  прикметників. 
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Таблиця 1 
Розподіл супровідних лексем за частиномовним критерієм 

Британський 
публіцистичний 

дискурс 

Американський 
публіцистичний 

дискурс 

Усього 
 Частина мови 

кількість % кількість % кількість % 

Іменник 19782 52,70 22088 53,83 41870 53,29 

Дієслово 11571 30,82 11257 29,87 23828 30,33 

Прикметник 6185 16,48 6688 16,30 12873 16,38 

Усього 37538 100 41033 100 78571 100 

 
На основі отриманих даних показника χ2 для найуживаніших ЛСК 

сформовано 14 доменів вираження концепту LANGUAGE у британському 
публіцистичному дискурсі. Перелік доменів за ступенем їх кількісного 
наповнення ЛСК такий: „лінгвістичні ознаки мови”, „чистота мови”, 
„походження й територіальне функціонування мови”, „існування мови та 
ставлення до неї”, „люди як носії мови”, „освіта / наука”, „спілкування / 
емфатика по відношенню до мови”, „політична й військова діяльність”, 
„сучасні технології”, „релігія”, „суспільна діяльність (економіка, 
юриспруденція, спорт), „мистецтво / ЗМІ”, „час”, „парамова”.  

Характерною для британського публіцистичного дискурсу є 
актуалізація LANGUAGE у домені „чистота мови”. Поняття пуризму 
(очищення) мови містить суспільну цінність для британців. Робиться акцент 
на наслідуванні мови королеви (polished Queen’s English), на виборі 
правильних граматичних форм. У британській пресі питання чистоти мови 
набуло особливої актуальності. 

За допомогою кореляційного аналізу змодельовано домени 
профілювання концепту LANGUAGE за взаємозалежними зв’язками 
вживання ЛСК супровідних лексем до імені концепту. ЛСК, що мають 6-15 
кореляційних пар, об’єднуються за тематичною спільністю в домени, 
виокремлення яких збігається з доменами, змодельованими на основі χ2-
тесту. Відмінність у переліку доменів, сформованих за результатами двох 
лінгвостатистичних методів, полягає в тому, що сфери вираження мови 
„мистецтво / ЗМІ”, „час”, „парамова”, „суспільна діяльність (економіка, 
юриспруденція, спорт)”, „ставлення до мови”, утворені на основі показника 
χ2, не виявлено при проведенні кореляційного аналізу.  

В американському публіцистичному дискурсі χ2-тест виявив 13 доменів 
профілювання концепту, тоді як кореляційний аналіз ЛСК в 
американському дискурсі розкрив лише 8 сфер вираження концепту (на 
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основі 11-25 зв’язків). Доменами, що проявились у результаті двох 
лінгвостатистичних аналізів, є „лінгвістичні ознаки мови”, „чистота мови”, 
„парамова”, „існування мови”, „люди як носії мови”, „суспільна діяльність 
(економіка, юриспруденція, спорт)”, „спілкування / емфатика по 
відношенню до мови”, „час ”. Домен „мистецтво / ЗМІ” не проявився за 
результатами χ2-тесту, на відміну від британського дискурсу. 

Зіставлення доменів профілювання концепту LANGUAGE за 
результатами χ2-тесту в двох типах дискурсу вказує на додатковий домен 
вираження концепту виключно у британському публіцистичному дискурсі 
(„мистецтво / ЗМІ”). Це свідчить про більш вагому роль мови як 
інструмента мас-медійного мовлення та мистецтва художнього слова. 
Домени на основі кореляційного аналізу теж відображають культурні 
відмінності в розумінні мови та її функцій. Наприклад, для британців мова 
(її правильність) тісно переплітається з освітою й наукою; виважена мова є 
гарантом ефективної політичної й військової діяльності; вагомі також 
релігійні догми, бо передаються через „слово Боже”. В американській 
лінгвокультурі акцент робиться на ролі мови в суспільній діяльності 
(економічній, юридичній і спорті), що свідчить про зорієнтованість 
американців на матеріальні цінності й добробут.  

Спілкування й емоції, які передаються вербально, більше притаманні 
щирим і розкутим американцям, ніж консервативним і стриманим 
британцям. 

 

 
 

Рис. 1. Домени вираження концепту LANGUAGE  
в публіцистичному дискурсі 

освіта/наука; 
походження й 
територіальне 
функціонування 
мови; політична й 

військова діяльність; 
сучасні технології; 

релігія 

лінгвістичні  
ознаки мови; 
чистота мови; 

люди як носії мови; 
існування мови; 
спілкування / 
емфатика по 
відношенню  
до мови 

 

 
суспільна 
діяльність 

(економіка, 
юриспруденція, 

спорт); 
парамова; час 

Британський дискурс Американський дискурс
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П’ять доменів вираження концепту в публіцистичному дискурсі двох 

лінгвокультур, продемонстрованих на рисунку 1, збігаються. Проте матриця 
доменів ширша в британському публіцистичному дискурсі і становить 10 
доменів, в американському публіцистичному дискурсі LANGUAGE 
актуалізується на тлі 8 доменів.  

 
ВИСНОВКИ 

Концепт LANGUAGE презентує універсальне явище, що має 
культурно марковані особливості актуалізації в британській та 
американській лінгвокультурах. Структура концепту включає понятійний та 
образно-ціннісний складники. Понятійний складник базується на 
зафіксованих у тлумачних словниках узагальнених значеннях номінативної 
лексеми „language”, а образно-ціннісний складник структури концепту 
варіює залежно від соціо-культурного трактування концепту LANGUAGE 
носіями британської та американської лінгвокультур. Знання про концепт 
LANGUAGE структуровані у вигляді доменів вираження вербалізованого 
концепту в публіцистичному дискурсі. Домени профілювання концепту 
мають виразні культурно-марковані ознаки.  

Понятійний складник концептуальної структури визначається на основі 
дефініційного та компонентного аналізів значення номінативної лексеми 
концепту і ґрунтується на 9 значеннях. У ході компонентного аналізу 
зафіксовано 12 класем, що презентують змістовне наповнення концепту 
LANGUAGE: „система”, „слово”, „стиль”, „спосіб вираження”, „засоби 
спілкування”, „спілкування”, „метод”, „вживання слів”, „лексика”, 
„фразеологія”, „дар мови”, „звук”. 

Понятійна основа концепту LANGUAGE розширюється за рахунок 
додаткових семантичних ознак, визначених за допомогою когнітивно-
семантичного аналізу синонімів до іменника „language”. Із 
лексикографічних джерел до імені концепту LANGUAGE дібрано 101 
синонім, які розподілено між п’ятьма синонімічними рядами.  

Образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE у британському та 
американському публіцистичному дискурсах розширено через імпліцитно 
виражені традиційні метафори та експліцитно виражені образні метафори та 
метафоричні порівняння. Традиційні метафори поділено на онтологічні, 
структурні і просторові. У британському публіцистичному дискурсі 
виокремлено 9 онтологічних метафор, одну структурну і одну просторову 
метафори, а в американському – 8 онтологічних метафор і 3 структурні 
метафори. Випадки вживання просторової метафори в американському 
публіцистичному дискурсі не зафіксовані. Окрім того, зареєстровано п’ять 
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уживань образних метафор і три випадки метафоричних порівнянь в обох 
дискурсах. Здійснюючи порівняння образно-ціннісного складника концепту 
LANGUAGE у британському та американському публіцистичних дискурсах, 
фіксуємо наявність спільних (4 випадки) і відмінних традиційних метафор 
(14 випадків). В обох дискурсах превалюють онтологічні метафори. 

Для визначення доменів вираження досліджуваного концепту в 
дискурсі проаналізовано супровідні лексеми (іменники, дієслова, 
прикметники) в одній синтаксичній рамці разом із номінативною лексемою 
концепту. Частиномовна класифікація супровідних лексем засвідчила, що 
найчастіше вживаються іменники (41870 вживання), рідше дієслова (23828 
випадків вживання) і прикметники (12873). Супровідні іменники, дієслова і 
прикметники поділено на ЛСК: 40 ЛСК іменників, 35 ЛСК дієслів, 26 ЛСК 
прикметників. Для достовірнішого аналізу частотності вживання ЛСК 
використано лінгвостатистичний метод χ2-тест. На основі домінантних ЛСК 
відповідно до показника χ2 змодельовано домени вираження концепту 
LANGUAGE в дискурсі. У британській публіцистиці фіксуємо 14 доменів, а 
в американській – 13 (домен „мистецтво / ЗМІ” не актуальний для 
американської лінгвокультури як тло концепту LANGUAGE). 

Для побудови матриці доменів використано кореляційний аналіз, який 
відтворив статистично вагомі залежності вживання ЛСК супровідних 
лексем. На основі взаємозалежного вживання змодельовано 10 доменів у 
британському публіцистичному дискурсі („лінгвістичні особливості мови”, 
„чистота мови”, „освіта / наука”, „сучасні технології”, „люди як носії мови”, 
„спілкування / емфатика по відношенню до мови”, „політична й військова 
діяльність”, „релігія”, „існування мови”, „походження й територіальне 
функціонування мови”) і 8 доменів в американському публіцистичному 
дискурсі („лінгвістичні особливості мови”, „чистота мови”, „парамова”, 
„існування мови”, „суспільна діяльність (економіка, юриспруденція, 
спорт)”, „спілкування / емфатика по відношенню до мови”, „люди як носії 
мови”, „час”). Культурно марковані відмінні особливості в розумінні й 
репрезентації концепту LANGUAGE у публіцистичному дискурсі 
визначаємо в актуалізації концепту в доменах, характерних лише для 
британського публіцистичного дискурсу („походження й територіальне 
функціонування мови”, „освіта / наука”, „політична й військова діяльність”, 
„сучасні технології”, „релігія”) та американського дискурсу („парамова”, 
„суспільна діяльність (економіка, юриспруденція, спорт)”, „час ”). 

Перспективи дослідження вбачаємо у висвітленні особливостей 
функціонування концепту LANGUAGE у різних типах дискурсу; вивченні 
гендерної специфіки актуалізації концепту LANGUAGE та проведенні 
порівняльного аналізу в цій площині; застосуванні створеної методики до 
аналізу дискурсної об’єктивації інших концептів. 
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наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький 
національний університет.  –  Запоріжжя, 2016. 

Дисертацію присвячено комплексному вивченню актуалізації концепту 
LANGUAGE в сучасному англійськомовному публіцистичному дискурсі.  
Окреслено теоретичні засади дослідження названого концепту. Визначено 
методику дослідження актуалізації концепту в публіцистичному дискурсі. 
Особливу увагу приділено визначенню понятійного складника концепту за 
допомогою дефінітивного і компонентного аналізу номінативної лексеми 
концепту „language”. Виокремлено синоніми до імені концепту і погруповано 
їх у синонімічні ряди. Досліджено образно-ціннісний складник концепту 
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LANGUAGE на основі концептуальних метафор. Змодельовано домени 
вираження концепту в британському та американському публіцистичному 
дискурсах за допомогою лінгвостатистичних методів критерію χ2 та 
кореляційного аналізу. Проведено порівняльний аналіз сфер профілювання 
концепту в обох дискурсах. 

Ключові слова: концепт, публіцистичний дискурс, профілювання, 
домен, концептуальна структура, понятійний складник, образно-ціннісний 
складник, концептуальна метафора, критерій χ2, кореляційний аналіз. 
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современном английском публицистическом дискурсе. – Рукопись. 

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

Диссертация посвящена комплексному изучению актуализации 
концепта LANGUAGE в современном английском публицистическом 
дискурсе. Обозначены теоретические основы исследования данного 
концепта. Определена методика исследования актуализации концепта в 
публицистическом дискурсе. Особое внимание уделено определению 
понятийной составляющей концепта с помощью дефинитивного и 
компонентного анализов номинативной лексемы концепта „language”. 
Выделены синонимы к имени концепта и сгруппированы в синонимические 
ряды. Исследована образно-ценностная составляющая концепта 
LANGUAGE на основе концептуальных метафор. Смоделированы домены 
выражения концепта в британском и американском публицистических 
дискурсах с помощью лингвостатистических методов критерия χ2 и 
корреляционного анализа. Проведен сравнительный анализ сфер 
профилирования концепта в обоих дискурсах. 

Ключевые слова: концепт, публицистический дискурс, 
профилирования, домен, концептуальная структура, понятийный 
компонент, образно-ценностный компонент, концептуальная метафора, 
критерий χ2, корреляционный анализ. 
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This dissertation focuses on the complex study of the concept LANGUAGE 
actualization in modern English publicistic discourse. The thesis outlines 
theoretical approaches to the analysis of the concept realization. Methodology of 
linguo-cultural and linguo-statistical research of the concept actualization in 
discourse is defined. The conceptual structure of the concept LANGUAGE is 
under particular study: the notional component is determined with the help of 
definitional and component analyses of the meaning of the nominative lexeme of 
the concept; the axiological and image component is studied on the basis of 
conventional metaphors analysis. Synonyms of the nominative lexeme „language” 
are singled out from the modern English dictionaries. They are grouped into five 
synonymic rows. Domains of the concept LANGUAGE expression in British and 
American publicistic discourse are formed through the application of linguo-
statistical methods (criterion χ2 and correlation analysis). The comparative analysis 
of the domains of concept profiling in both types of discourse is offered.  

The concept LANGUAGE presents a universal phenomenon that has 
culturally marked features of its actualization in British and American cultures. 
The structure of the concept includes notional, axiological and image components. 
The notional component is based on unified meanings of the nominative lexeme 
„language”, fixed in English dictionaries. The axiological and image component 
in the structure of the concept varies depending on the socio-cultural interpretation 
of the concept LANGUAGE by the British and Americans. Different types of 
knowledge connected with language, its functions, structured in the form of 
domains, find their embodiment in publicistic discourse. Domains of the concept 
LANGUAGE have linguo-cultural distinctions. 

The notional component is based on 9 generalized meanings of the 
nominative lexeme. Synonyms of the noun “language” reveal additional notional 
features in the content of the concept.  

The axiological and image component of the concept LANGUAGE is 
studied via implicit conventional metaphors and explicit image metaphors and 
metaphorical similes.  

To determine the domains of the concept LANGUAGE profiling in British 
and American publicistic discourse, adjoining lexemes (nouns, verbs and 
adjectives) associated with the name of the concept are analyzed with the help of 
criterion χ2 and correlation analysis. 

Key words: concept, publicisic discourse, profiling, domain, conceptual 
structure, notional component, axiological and image component, conceptual 
metaphor, criterion χ2, correlation analysis. 
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