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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
На сучасному етапі розвитку гуманітарної науки центральним об’єктом аналізу 

постала особистість. Оскільки людська особистість найкраще відображається через 
мову, увага мовознавців сфокусована не лише на мові, а й на мовцях. Терміном 
“мовна особистість” позначають сукупність пізнавальних, емоційних і мотиваційних 
властивостей, що забезпечують мовну компетенцію людини як представника певної 
національно-культурної спільноти. У численних мовознавчих працях відображені 
різні підходи до трактування мовної особистості (Ю. М. Караулов, С. Г. Воркачов, 
В. І. Карасик, В. А. Маслова, І. А. Синиця, Л. В. Засєкіна). Об’єктом дослідження в 
лінгвістиці виступає й мовна особистість науковця. Ю. М. Караулов справедливо 
зауважує, що становище лінгвіста є діалектично двоїстим: він, з одного боку, виконує 
роль мовної особистості, а з іншого – роль об’єктивного спостерігача й ученого.  

Розгляд мовної особистості з позицій антропоцентризму підводить дослідників до 
проблеми індивідуальної свідомості, яка є результатом пізнання світу окремою людиною. 
Дедалі більшої актуальності набуває проблема зв’язку та взаємозалежності мови й 
людського пізнання як на рівні мовної особистості, так і на рівні національно-мовного 
колективу. Результатом пізнавально-мисленнєвої діяльності мовця є й категоризація, 
що передбачає систематизацію та структурування об’єктів позамовного світу.  

Процеси категоризації – одна з найактуальніших проблем у сучасній 
когнітології, адже їх розуміння дає змогу усвідомити, як людина пізнає світ і 
орієнтується в ньому. Чимало наукових праць, присвячених категоризації, 
ґрунтуються на даних психолінгвістичних експериментів. Під час проведених 
досліджень було виявлено факт неоднорідності таких природних категорій, як 
“furniture”, “birds”, “crockery”, “colours”, “games”, “musical instruments” тощо 
(Л. фон Вітгенштайн, Дж. Остін, Ф. Лансбері, Дж. Лакофф, Е. Рош, К. Мервіс, 
Л. Барсалоу, Дж. Тейлор, Р. М. Фрумкіна, В. Ф. Старко, О. Г. Хаджиоглова). 

Водночас недостатньо уваги приділено будові штучних категорій свідомості, які 
складаються з абстрактних елементів і виокремлюються вченими в ході гносеологічної 
діяльності. На відміну від природних категорій, що утворюються завдяки 
перцептивному пізнанню об’єктів, штучні категорії є логічними (умоглядними), 
сформованими винятково на основі абстрактного мислення. Серед штучних категорій 
значне місце належить лексико-семантичним категоріям (антонімія, гіперо-гіпонімія, 
конверсивність, синонімія, полісемія та ін.), що наповнюються лексичними одиницями 
конкретних мов. Такі категорії існують у свідомості фахівця в галузі мовознавства й 
практично невідомі широкому загалу носіїв мови. 

Лексико-семантичні категорії є особливим об’єктом дослідження. З одного боку, 
вони вписуються в аристотелівське розуміння категорій, виступаючи суто логічними 
утвореннями з набором необхідних і достатніх ознак, оскільки змістові характеристики 
цих класів чітко визначені в працях мовознавців (наприклад, відношення “X – це 
вид / тип Y” для гіперо-гіпонімії). З іншого боку, наповнення таких категорій 
конкретними одиницями певної мови безпосередньо пов’язане з позамовною дійсністю, 
тобто з предметами, явищами та ситуаціями, які оточують мовців. З огляду на те, що 
мовні одиниці, які є компонентами лексико-семантичних категорій, позначають певні 
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об’єкти чи явища реального світу, ми припускаємо, що серед них можна виділити ті, 
котрі є більш і менш типовими представниками відповідних категорій, а отже, структура 
таких категорій не є гомогенною. 

Аналіз внутрішньої будови лексико-семантичних категорій дає змогу виявити 
форми та способи структурування знань про мову. Потреба в дослідженні структури 
лексико-семантичних категорій, яке порушує проблематику лексичної семантики, 
когнітивної лінгвістики та психолінгвістики, визначає актуальність дисертаційної праці. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація відповідає профілю 
наукової теми кафедри прикладної лінгвістики інституту іноземної філології 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
“Функціонування мовних одиниць у конгітивно-дискурсивній парадигмі”.  

Тема роботи затверджена вченою радою Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки (протокол № 6 від 27 грудня 
2013 року). 

Мета дисертації полягає в моделюванні структури лексико-семантичних 
категорій антонімії, гіперо-гіпонімії та конверсивності з урахуванням суб’єктивних і 
об’єктивних аспектів їх формування. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) визначити термінологічний апарат дослідження; 
2) розробити методику та завдання основного експерименту з лінгвістами – 

носіями англійської мови, а також допоміжного експерименту з лінгвістами – 
носіями української мови; 

3) розкрити структуру лексико-семантичних категорій антонімії, гіперо-
гіпонімії та конверсивності на основі ілюстративного матеріалу, поданого в 
англомовних лінгвістичних працях, за семантичним, лексико-граматичним і 
формально-структурним критеріями; 

4) провести лінгвістичне інтерв’ювання носіїв відповідних мов і обробити 
результати двох експериментів за допомогою методу кількісних підрахунків; 

5) проаналізувати результати зіставлення даних щодо будови категорій, 
отримані під час обстеження лінгвістичних джерел, та матеріали основного й 
допоміжного експериментів; 

6) висвітлити будову лексико-семантичних категорій антонімії, гіперо-
гіпонімії та конверсивності на основі даних про частотність уживання 
досліджуваних мовних одиниць; 

7) змоделювати структуру розгляданих лінгвістичних категорій із 
урахуванням семантичного, лексико-граматичного й формально-структурного 
критеріїв. 

Об’єктом аналізу стали лексеми та словосполучення, які утворюють лексичні 
пари трьох типів: антоніми, гіпероніми-гіпоніми та конверсиви. 

Предметом дослідження є структура лексико-семантичних категорій антонімії, 
гіперо-гіпонімії, конверсивності, зокрема, центральна зона цих категорій. 

Матеріалом для дослідження стали ілюстративні приклади, наведені 
провідними лінгвістами в тринадцяти англомовних працях (загалом 996 пар 
одиниць); дані двох експериментів, проведених із 73 лінгвістами – носіями 
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англійської мови з п’яти англомовних країн і з 101 лінгвістом-германістом – носієм 
української мови (загальна кількість відповідей у двох експериментах сягає 10 440); 
показники частотності тих мовних одиниць, що служать ілюстраціями в 
лінгвістичних працях. Дані про частотність вибиралися зі словника FDCAE 
(A Frequency Dictionary of Contemporary American English) і корпусу текстів COCA 
(The Corpus of Contemporary American English). 

Методи аналізу. Для реалізації окреслених завдань на різних етапах наукової 
роботи застосовувалися різні методи та прийоми. Для відбору та опрацювання 
ілюстративного матеріалу, поданого в лінгвістичних джерелах, використано метод 
суцільної вибірки та семантико-функціональний аналіз прикладів. Для виявлення 
міри репрезентативності прикладів застосовано метод лінгвістичного 
інтерв’ювання та прийом шкалування. Для опрацювання матеріалів лінгвістичних 
праць, частотного словника й корпусу, а також результатів експериментів залучено 
метод кількісних підрахунків. Верифікацію даних лінгвістичних праць з 
урахуванням результатів лінгвістичного інтерв’ювання та інформації частотного 
словника й корпусу проведено на основі зіставлення даних з усіх джерел. Для 
побудови структури розгляданих лексико-семантичних категорій використаний 
метод лінгвістичного моделювання.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше виявлено гетерогенну 
структуру досліджуваних лексико-семантичних категорій. З’ясовано, що центральну 
зону категорії антонімії утворюють здебільшого різнокореневі прикметники й дієслова, 
які є градуальними чи комплементарними антонімами; центральна зона категорії 
гіперо-гіпонімії представлена переважно іменниками із зоологічної та ботанічної 
таксономії; центральну зону категорії конверсивності формують іменники (за 
семантикою передусім терміни спорідненості) й дієслова передавання. У дослідженні 
розкрито дуальну природу цих категорій. Крім того, показано, що мовним одиницям із 
центральних зон властива висока частотність уживання. Новизну дисертації визначає й 
те, що вперше в українському мовознавстві розроблено методики експериментальних 
досліджень, скеровані на виявлення структури штучних лексико-семантичних категорій. 

Теоретичне значення дисертації визначається внеском у такі галузі, напрями й 
теорії англістики, як лексична семантика, когнітивна лінгвістика та методика 
експериментальних досліджень. Внеском у лексичну семантику є окреслення 
семантичних класів мовних одиниць, які формують центральну зону розгляданих 
категорій. Результати дослідження сприяють поглибленню та доповненню розуміння 
категоризації як когнітивного явища, а також обгрунтованню структури й наповнення 
штучних лексико-семантичних категорій. Методика експериментальних досліджень 
збагачена спеціально розробленими формами лінгвістичного інтерв’ювання лінгвістів 
– носіїв англійської та української мов.  

Практичне значення роботи визначається можливістю використання 
матеріалів і результатів дослідження: у навчальній роботі (під час викладання 
нормативних курсів із лексикології англійської мови, при розробленні спецкурсів із 
когнітивної лінгвістики й психолінгвістики), у навчально-методичній роботі (для 
укладання навчальних і методичних посібників із проблематики дослідження), у 
лексикографічній практиці (для укладання довідників і глосаріїв). 
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Особистий внесок дисертантки полягає в розробленні методики 
лінгвістичного інтерв’ювання, проведенні цих експериментів із лінгвістами – носіями 
англійської мови та з лінгвістами-германістами – носіями української мови, і 
опрацюванні результатів експериментів. Крім того, було зібрано й опрацьовано масив 
прикладів із лінгвістичних джерел і зіставлено ці матеріали з даними, здобутими в 
ході експериментів, і даними, отриманими з частотного словника та корпусу. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної праці 
висвітлено в доповідях на міжнародних наукових і науково-практичних 
конференціях (загальна кількість конференцій – 8): 

- закордонній: «Present and Future of Philology in the Era of Globalization – 
2015» (Будапешт, 2015 р.); 

- всеукраїнських: «Семантика и прагматика языковых единиц в синхронии и 
диахронии: языковая личность и картина мира» (Сімферополь, 2013 р.), «Мови і світ: 
дослідження та викладання» (Кіровоград, 2014 р.), «Актуальні проблеми 
термінознавства, романо-германської філології та перекладу» (Чернівці, 2014 р.), 
«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 2014 р.), 
«Іноземна філологія у XXI столітті» (Запоріжжя, 2014 р.), «Актуальні проблеми 
германської філології та прикладної лінгвістики» (Чернівці, 2015 р.), «Пріоритети 
германського та романського мовознавства» (Луцьк – Світязь, 2015 р.).   

Результати дослідження обговорено на засіданнях кафедри прикладної 
лінгвістики та на секційних засіданнях щорічних «Фестивалів науки» 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2014-2016 рр.). 

Публікації. Основні результати та положення дисертації відображено в 
12 публікаціях, 9 із яких є науковими статтями, опублікованими у фахових виданнях 
України, 1 стаття – у виданні, зареєстрованому в наукометричній базі РІНЦ, 1 стаття 
– у зарубіжному виданні (Угорщина). Загальний обсяг публікацій – 5,12 др. арк. Усі 
публікації виконано одноосібно.   

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів із 
висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (282 
позиції), списку джерел ілюстративного матеріалу (13 позицій), списку 
лексикографічних джерел і корпусу текстів COCA (9 позицій) та додатків (загальна 
кількість – 45). У додатках подано зразки питальників двох експериментів, копії 
питальників, заповнені респондентами-лінгвістами, а також кількісні дані щодо 
ілюстративного матеріалу з тринадцяти лінгвістичних праць і показників частотності, 
отримані з частотного словника й корпусу текстів. Загальний обсяг дисертації – 310 
сторінок, із них основного тексту – 181 сторінка. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовану мету й 
завдання дослідження, визначено його об’єкт і предмет, окреслено джерельну базу, 
схарактеризовано методи, розкрито наукову новизну, особистий внесок 
дисертантки, висвітлено теоретичне й практичне значення здобутих результатів, 
подано відомості про апробацію та публікації результатів дослідження, описано 
структуру й обсяг дисертації. 
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У першому розділі “Теоретико-методологічні засади дослідження” здійснено 
огляд наукових праць, присвячених проблемі категоризації, сформовано 
термінологічно-поняттєву базу дисертаційної роботи й описано методи дослідження. 

У підрозділі 1.1. “Категоризація та категорії в лінгвістичній парадигмі” розкрито 
різні підходи до вивчення категоризації від античних часів і донині, описано дві моделі 
категоризації – класичну та природну, висвітлено різні трактування понять 
“категоризація” і “категорія”, схарактеризовано специфіку поняття “штучна лексико-
семантична категорія”. 

Науковці розглядають категоризацію як процес і як результат (Д. Крістал, 
О. С. Кубрякова, О. О. Селіванова). Когнітивісти зазначають, що категоризація як 
процес полягає у віднесенні явища чи об’єкта до певної рубрики досвіду (категорії), а 
також в утворенні й виділенні самих категорій в індивідуальній свідомості внаслідок 
пізнання. Термін “категоризація” вживають і на позначення результату такої 
класифікаційної (таксономічної) діяльності. У дисертації ми розглядаємо 
категоризацію як результат пізнавальної діяльності людини, зокрема фахівця-лінгвіста. 

У лінгвістиці когнітивну категорію трактують по-різному. Зокрема, 
О. С. Кубрякова тлумачить категорію як одну з пізнавальних форм мислення мовця, 
що дає змогу узагальнювати досвід і здійснювати його класифікацію. У широкому 
сенсі під категорією розуміють будь-яку групу елементів, що може бути виокремлена 
на основі якоїсь спільної властивості. У нашому дослідженні, з лінгвокогнітивної точки 
зору, ми трактуємо категорію як когнітивний конструкт, у якому об’єднано ментальні 
образи об’єктів дійсності, схожих за певними релевантними ознаками. Категорія, як 
правило, отримує ім’я (слово чи словосполучення) природної мови. Отже, усі категорії 
є когнітивними, оскільки вони виникають у свідомості людини, а процес і результат їх 
формування – це різновид когнітивної діяльності людини. 

У мовознавстві традиційно розглядають лінгвістичні категорії, які окреслюють як 
параметри (ознаки, властивості) мовних одиниць, що стають основою для виокремлення 
класів (О. І. Смирницький, О. С. Кубрякова, О. В. Бондарко, Дж. Лайонз). Проте в 
сучасній когнітивній лінгвістиці властивості певних явищ розглядають як концептуальні 
ознаки, які виступають у ролі інтегральних чи диференційних і формують 
концептуальну структуру (З. Д. Попова, Й. А. Стернін). В. М. Телія слушно підкреслює, 
що категоризація, яка сприяє створенню типового образу й формує “прототип”, 
онтологічно передує концепту. Отже, об’єкти нашого світу об’єднуються в категорії 
свідомості, а з релевантних ознак цих об’єктів формуються концепти. 

Серед когнітивних категорій особливе місце посідають штучні категорії 
свідомості. На відміну від природних категорій («furniture», «birds», «musical 
instruments» та ін.), заснованих на перцептивному сприйнятті об’єктів, штучні 
категорії утворені на абстрактному рівні категоризації й належать до логічних 
(умоглядних). Ці категорії виділяють науковці, фахівці в різних галузях знань, 
внаслідок своєї гносеологічної діяльності. Приміром, категорії «коло», «конус», 
«трикутник» – у математиці; категорії «балада», «літературний жанр», «віршовий 
розмір» – у літературознавстві; «іменник», «присудок», «полісемія» – у лінгвістиці. 

Штучні лінгвістичні категорії (зокрема, лексико-семантичні категорії антонімії, 
гіперо-гіпонімії, конверсивності) ми розуміємо як сукупності мовних одиниць, 
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об’єднаних спільними концептуальними ознаками, що їх виділили фахівці-лінгвісти. 
Оскільки терміни “антонімія”, “гіперо-гіпонімія” та “конверсивність” позначають певні 
лексико-семантичні відношення між лексичними одиницями, то елементами цих 
категорій є не окремі лексичні одиниці, а пари мовних одиниць, між якими виникають 
відповідні зв’язки (наприклад, hot – cold, flower – rose, buy – sell). 

 Ці категорії не залежать від специфіки конкретних мов, вони є поняттєвими. 
Одиниці таких категорій відрізняються за планом вираження в різних мовах, однак 
тією чи тією мірою збігаються за планом змісту, адже в основі їх протиставлення 
лежить протиставлення понять (приміром: любити – ненавидіти, love – hate, lieben – 
hassen; рослина – дерево, plant – tree, die Pflanze – der Baum; чоловік – дружина, 
husband – wife, der Mann – die Frau). 

Прийнято виділяти дві моделі категоризації екстралінгвальних явищ: логічну (або 
класичну), сформульовану Аристотелем, і природну (або натуральну), творцями якої 
переважно стали психологи, зокрема, Е. Рош, К. Мервіс, Е. Сміт, Е. Шобен, Л. Ріпс. За 
Аристотелем, усі елементи категорії є рівноцінними, тобто мають набір необхідних і 
достатніх ознак, а певний об’єкт може належати лише до одного класу; межі категорій 
непроникні. Основою концепції природних категорій стало твердження Е. Рош про 
неоднорідність структури категорій, а також про нерівноцінність членів категорії, а 
саме існування “кращих” і “гірших” її представників.  

Результати когнітивних досліджень показали, що не всі категорії є суто 
логічними, побудованими на основі критеріїв Аристотеля. Новаторські підходи до 
трактування категорій, запропоновані Л. фон Вітгенштайном і Е. Рош, утвердили 
нове розуміння суті категоризації й структури категорії. Цей підхід ґрунтується на 
понятті прототиповості, яку розуміють як типовість чи репрезентативність. У 
категорії виділяють центральну та периферійну зони. У ядрі міститься член (члени) 
категорії, який має статус найкращого зразка певного класу, – прототип. Розвідки 
науковців спрямовані на дослідження прототипу категорії (Е. Рош, К. Мервіс, 
Дж. Лакофф, Дж. Тейлор, І. Курч, В. З. Дем’янков, Н. В. Слухай, О. С. Снитко, 
Т. П. Вільчинська, О. П. Левченко) та базового рівня категоризації (Р. Браун, 
Б. Берлін, П. Кей, Ю. Хун, П. Екман, Е. Рош, Дж. Тейлор).  

Новітні погляди на проблему категоризації представлені в працях Л. Барсалоу, 
А. М. Приходька, І. П. Біскуб, О. О. Селіванової, С. А. Жаботинської, М. В. Жуйкової. У 
сучасній науковій парадигмі природні категорії трактують так: а) категорія має 
внутрішню структуру згідно з мірою репрезентативності її членів, тобто існує поділ 
елементів на центральні й периферійні; б) межі категорії проникні й можуть 
змінюватися; в) існує послаблення характерних ознак, притаманних прототипу, від 
центру до периферії; г) той самий об’єкт може входити до двох або більше категорій. 

Підрозділ 1.2. “Лексико-семантичні категорії в лексичній підсистемі мови” 
об’єднує три підпункти. У підпунктах 1.2.1. “Категорія антонімії в лінгвістиці”, 
1.2.2. “Категорія гіперо-гіпонімії в лінгвістиці” й 1.2.3. “Категорія конверсивності в 
лінгвістиці” здійснено огляд мовознавчих праць, присвячених дослідженню 
парадигматичних зв’язків антонімії (Л. Мерфі, С. Джоунс, К. Парадіз, Ю. Д. Апресян, 
В. Н. Комісаров, Л. О. Новіков, А. А. Уфімцева, О. О. Тараненко, В. М. Турчин), 
гіперо-гіпонімії (Дж. Лайонз, А. Круз, А. Вежбицька, Д. Ґеераертс, Л. Ліпка, 
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Д. Крістал, І. М. Кобозева, Є. Л. Гінзбург, Г. Є. Крейдлін) та конверсивності (А. Круз, 
Ф. Палмер, Ч. Крайдлер, М. А. Кронгауз, Т. П. Ломтєв, С. О. Добричев, Г. В. Ситар). 

 У підрозділі 1.3. “Методологічні та методичні засади дослідження” 
схарактеризовано методи, використані на різних етапах роботи. У підпункті 
1.3.1. “Методика добору та аналізу матеріалу” описані підходи до вивчення 
суб’єктивного аспекту формування структури названих лексико-семантичних 
категорій. Обстежено колективну мовну свідомість авторів-лінгвістів, яка 
виявляється через суб’єктивний відбір ілюстративного матеріалу до навчальних 
посібників, монографій та енциклопедій. Вибрані з цих джерел методом суцільної 
вибірки пари мовних одиниць опрацьовано за допомогою семантико-
функціонального аналізу й скласифіковано за трьома критеріями (семантичним, 
лексико-граматичним і формально-структурним). 

За допомогою методу кількісних підрахунків окреслено частотність згадування 
(повторюваність у ролі прикладів) вибраних пар у лінгвістичних працях, що 
відображено в уведеному параметрі рангу. Ранг має вигляд простого дробу. У 
чисельнику зафіксована кількість згадувань певної пари як прикладу, а в знаменнику 
– загальна кількість обстежених лінгвістичних праць (тринадцять джерел). Робочим 
критерієм входження пар мовних одиниць до центральної зони лексико-семантичних 
категорій обрано їх повторюваність мінімум у двох джерелах, тобто ранг 2/13 і вище; 
отже, відкинуто всі унікальні пари. Ці дані дали змогу виокремити одиниці, які 
входять до центральної та периферійної зон відповідних категорій. 

У підпункті 1.3.2. “Методика експериментальних досліджень” висвітлено мету, 
завдання, хід і підрахунки результатів лінгвістичного інтерв’ювання, залученого для 
верифікації даних лінгвістичних джерел. Для підтвердження даних щодо структури 
розгляданих категорій проведено два експерименти: лінгвістичне інтерв’ювання, у 
якому респондентами виступили лінгвісти – носії англійської мови (73 респонденти з 
п’яти країн: США, Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія) та української 
мови (101 респондент, за освітою германісти). Вибірку для експериментів (по 20 пар 
для кожної категорії) сформовано з масиву прикладів, при цьому рівномірно 
представлено всі ранги пар, зокрема й ранг 1/13, а також ураховано семантичний, 
лексико-граматичний і формально-структурний критерії. 

Мета першого експерименту полягала у визначенні міри репрезентативності 
кожної пари мовних одиниць. Англомовним фахівцям-лінгвістам було запропоновано 
оцінити подані на бланку пари за шкалою від “0” до “3” залежно від того, наскільки 
добре та чи та пара ілюструє певний вид парадигматичних зв’язків. Середні бали, 
виставлені респондентами кожній парі, дали змогу виявити репрезентативність 
поданих прикладів з позиції опитаних лінгвістів. Крім того, важливим показником 
стала середня оцінка, поставлена кожним респондентом вибірці загалом.  

У другому експерименті лінгвістам-германістам, носіям української мови, 
необхідно було розпізнати вид парадигматичних зв’язків, які ілюструють пари зі 
списку, розташовані впереміж. Цей експеримент дав змогу оцінити 
репрезентативність прикладів із вибірки з позиції читачів лінгвістичних праць; він 
був допоміжним і слугував для контролю та зіставлення результатів першого 
лінгвістичного інтерв’ювання й матеріалів лінгвістичних джерел. 
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У підпункті 1.3.3. “Аналіз частотності досліджуваних мовних одиниць” 
окреслені методи аналізу об’єктивного аспекту наповнення розгляданих категорій. 
Інформацію про частотність узято з частотного словника FDCAE та корпусу 
текстів COCA. Отримані дані опрацьовано методом кількісних підрахунків.  

Для визначення частотності мовних одиниць за даними словника (з 
урахуванням показника дисперсії) виділено два параметри: 1) ранг окремої одиниці в 
словнику, що дав підстави зарахувати її до групи A, B, C, D, E в залежності від того, в 
яку тисячу потрапляє лексема чи не потрапила взагалі (група F); 2) індекс 
розходження між членами пар, вирахуваний як середнє арифметичне між рангами 
компонентів пар (Ap, Bp, Cp, Dp, Ep і Fp). Основним параметром у роботі з корпусом 
текстів був показник абсолютної частотності мовної одиниці. Для аналізу структури 
кожної лексико-семантичної категорії випрацювано різні методики підрахунків, що 
вмотивавано структурно-семантичними особливостями різних лексичних одниць. 

Другий розділ “Суб’єктивні аспекти формування структрури лексико-
семантичних категорій англійської мови” присвячено вивченню структури 
розгляданих категорій у колективній свідомості лінгвістів – носіїв англійської мови.  

У підпунктах 2.1.1. “Наповнення та структура категорії антонімії за даними 
лінгвістичних праць”, 2.2.1. “Наповнення та структура категорії гіперо-гіпонімії за 
даними лінгвістичних праць” і 2.3.1. “Наповнення та структура категорії 
конверсивності за даними лінгвістичних праць” опрацьовано ілюстративний 
матеріал із англомовних монографій, навчальних посібників і лінгвістичних 
енциклопедій, за допомогою методу кількісних підрахунків (спираючись на ранг 
прикладів у лінгвістичних працях) побудовано структуру відповідних лексико-
семантичних категорій (передусім окреслено центральну зону). 

У тринадцяти обстежених працях для ілюстрації кожної з трьох категорій було 
вжито різну кількість прикладів. Зокрема, ми виявили загалом 423 пари антонімів (224 
різних пари), 172 пари конверсивів (85 різних пар, із яких 60 пар різних лексем і 25 
автоконверсивів) та 401 пару “гіперонім – гіпонім” (290 різних пар). Кількість поданого 
ілюстративного матеріалу в кожному з лінгвістичних джерел також різнилася. 

Увесь масив прикладів антонімії, конверсивності та гіперо-гіпонімії 
структуровано на основі присвоєних їм рангів. Повторюваність пар як 
ілюстративного матеріалу характеризується переходом від максимуму до мінімуму. 
Факт повторюваності свідчить, що ці категорії мають гетерогенну структуру й 
організовані за принципом центральної та периферійної зон. Характерно, що групи з 
найвищими рангами містять лише по одній парі: це антонімічна пара alive – dead з 
рангом 13/13, пара “гіперонім – гіпонім” flower – rose з рангом 7/13, пара конверсивів 
buy – sell з рангом 12/13. Оскільки наше дослідження спрямоване не на вивчення 
індивідуальної свідомості конкретного лінгвіста, а на колективну свідомість 
лінгвістів, за критерій приналежності пари прикладів до центральної зони було 
обрано вживання пари мінімально в двох джерелах (ранг 2/13 і вище). 

З урахуванням семантичного, лексико-граматичного й формально-
структурного параметрів було змодельовано структури відповідних категорій. 

У категорії антонімів, відповідно до семантичного критерію, переважають 
градуальні (46,34%) та комплементарні (28,61%), значно менше представлено 
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векторних (17,41%) і координатних (5,67%) антонімів. За лексико-граматичним 
параметром з-поміж пар антонімів, ужитих для ілюстрації, найчастіше трапляються 
прикметники (близько 59%), рідше – дієслова (26%), іменники (майже 7%) та 
прислівники (трохи більше 6%), в поодиноких випадках наведено прийменники та 
займенники. Формально-структурний аналіз антонімічних пар продемонстрував 
домінування різнокореневих (85,34%) антонімів над словотвірними (14,66%), 
причому ранг усіх пар словотвірних антонімів коливається в межах від 1/13 до 3/13. 

Майже 65% пар антонімів із загального масиву прикладів (273 із 423 пар) були 
згадані більше ніж один раз, із них виокремлюються 74 різні пари без урахування 
повторів. Неповторюваними виявилися 150 різних антонімічних пар (зокрема, adore 
– despise, ferocious – meek, frequently – rarely, joy – sadness, shout – whisper, death – life, 
permit – forbid, private – public, succeed – fail, build – demolish, expand – contract, 
forwards – backwards, widen – narrow, first – last, in – out, stalactite – stalagmite).  

Як засвідчив аналіз, центральну зону категорії антонімії формують 74 різні 
пари з рангами від 2/13 до 13/13 (наприклад, dead – alive, hot – cold, good – bad, male 
– female, long – shot, true – false, up – down, honest – dishonest, rich – poor, on – off, 
advance – retreat, here – there, hit – miss, legal – illegal). З-поміж них переважають два 
семантичні типи: градуальні (45,9%) та комплементарні (28,4%) антоніми. Серед 
усіх 74 пар домінують різнокореневі прикметники (60,8%) й дієслова (24,3%). 

У категорії гіперо-гіпонімії, що була представлена одинадцятьма іменними 
тематичними групами, найчисельнішою виявилася група “тварини” (40,65%); менш 
чисельними – групи “рослини” (13,22%), “артефакти” (11,72%), а також дієслівна 
група “дії/процеси” (12,47%); решта тематичних груп представлені поодинокими 
прикладами. Аналіз мовного матеріалу за лексико-граматичним критерієм 
продемонстрував, що серед прикладів переважну більшість становлять 
іменники (83,42%). Згідно з формально-структурним параметром, панівна більшість 
гіперонімів і відповідних їм гіпонімів мають різні корені (96,51%); крім того, майже 
в усіх парах (98,3%) гіпероніми й гіпоніми виражені однією лексемою. 

Близько 42% пар “гіперонім – гіпонім” із загального масиву прикладів (170 із 
401 пари) були використані більше одного разу; з них 59 різних пар без урахування 
повторів. 231 різна пара виявилася неповторюваною (приміром, animal – crocodile, 
bag – purse, car – Aston, Martin, children – boys, commit a crime – rob, emotion – fear, 
insect – butterfly, move – run, musical instrument – cello, tool – hammer, virtue – wisdom).  

Отже, центральну зону категорії гіперо-гіпонімії утворюють 59 різних пар 
“гіперонім – гіпонім” із рангами від 2/13 до 7/13 (такі як flower – rose, animal – dog, 
bird – robin, red – scrlet, horse – mare, cat – kitten, creature – animal, fish – trout, 
mammal – cow, cook – boil, emotion – anger, man – bachelor, move – swim, vehicle – car, 
virtue – honesty). Серед них переважають іменники (88,14%). Аналіз за тематичним 
критерієм свідчить, що значна частина прикладів (54,28%) представлена парами з 
тематичної групи “тварини”. Майже в усіх парах (98,3%) гіпероніми та гіпоніми 
виражені окремою лексемою. 

Категорія конверсивності виявилася найбільш різнорідною в семантичному 
плані, проте досить чітко структурованою за належністю лексем до частини мови. 
Відповідно до лексико-граматичного параметра, в категорії приблизно однакова 
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кількість іменників (35,5%) і дієслів (32,6%), значно менше прикметників (14%) і 
прийменників (13,4%), поодинокі прислівники (4,1%) та сполучники (0,6%). 
Формально-структурний аналіз поданих конверсивних пар засвідчив перевагу 
конверсивів, утворених від різних основ (75,58%), менш представлені 
автоконверсиви (19,19%), значно менше конверсивів, утворених від тієї самої 
основи (5,23%). Причому ранг більшості автоконверсивів і всіх граматичних 
конверсивів є найнижчим і становить 1/13.  

Майже 69% пар конверсивів із загального масиву прикладів (118 із 172 пар) 
були вжиті більше одного разу; з них 31 різна пари без урахування повторів. 
Неповторюваними виявилися 54 різні пари конверсивів (серед них ancestor – 
descendant, as wide as – as wide as, better – worse, charge – pay, debtor – creditor, eat – 
be eaten, fight with – fight with, grandparent – grandchild, higher – lower, lawyer – client, 
predator – prey, speak – listen).  

Аналіз показав, що в центральну зону категорії конверсивності входить 31 
пара конверсивів із рангом 2/13-12/13 (приміром, buy – sell, above – below, husband – 
wife, in front of – behind, give – receive, lend – borrow, doctor – patient, parent – child, 
employer – employee, father – son, sibling – sibling, teacher – pupil, bigger – smaller, 
guest – host, mother – son, precede – follow). Серед них домінують два лексико-
граматичні класи: іменники (45,2%) та дієслова (25,8%). З усіх пар переважають 
конверсиви, утворені від різних основ (80,6%). 

У підпунктах 2.1.2. “Наповнення та структура категорії антонімії за даними 
лінгвістичного інтерв’ювання лінгвістів – носіїв англійської мови”, 2.2.2. “Наповнення 
та структура категорії гіперо-гіпонімії за даними лінгвістичного інтерв’ювання 
лінгвістів – носіїв англійської мови” та 2.3.2. “Наповнення та структура категорії 
конверсивності за даними лінгвістичного інтерв’ювання лінгвістів – носіїв 
англійської мови” подано результати лінгвістичного інтерв’ювання, проведеного з 
англомовними лінгвістами. Для виявлення структури досліджуваних категорій у 
свідомості опитаних лінгвістів обчислено середню оцінку, поставлену 
респондентами кожній парі. На основі здійснених підрахунків пари ранжовано в 
порядку спадання їх середніх балів і розподілено між трьома групами, зважаючи на 
виставлену середню оцінку. 

Англомовні лінгвісти оцінили як “добрі” та “дуже добрі” (середня оцінка від 
“2,0” до “3,0”) 90% пар антонімів, 60% пар “гіперонім – гіпонім” і 50% пар 
конверсивів, поданих у питальнику. Цей факт підтвердив наше припущення щодо 
вербального наповнення центральної зони відповідних категорій. Найнижчі середні 
оцінки в кожному блоці отримали специфічні випадки певного типу відношень: 
серед антонімів – дві пари сатисфактивів (seek – find, aim – sick); з-поміж 
конверсивів – усі подані шість пар автоконверсивів (spouse – spouse, sibling – sibling, 
be married to – be married to, as wide as – as wide as, cooperate with – cooperate with); 
серед пар “гіперонім – гіпонім” – п’ять пар нетаксономічних прикладів (man – 
bachelor, creature – person, pig – piglet, take – steal, cat – kitten). Ці приклади також 
отримали найбільше нульових оцінок від респондентів. 

Результати експерименту свідчать, що в центральну зону відповідних категорій 
потрапляють усі одиниці з оцінками “добре” та “дуже добре”. Центральну зону категорії 
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антонімії формують переважно градуальні (приміром, good – bad, hot – cold, old – new, 
big – small) та комплементарні (alive – dead, true – false, pass – fail, on – off) антоніми; в 
центральній зоні категорії гіперо-гіпонімії містяться здебільшого пари з іменних 
тематичних груп “тварини” (animal – dog, bird – robin, dog – spaniel), “рослини” (flower – 
rose, apple – Granny Smith), “артефакти” (musical instrument – violin, tool – hammer, vehicle 
– car), “кольори” (colour – red, red – scarlet) та з дієслівної групи “дії/процеси” (cook – 
boil, move – fly); центральну зону категорії конверсивності утворюють в основному 
лексичні конверсиви, утворені від різних основ, – дієслова й іменники (buy – sell, lend – 
borrow, parent – child, guest – host, husband – wife, doctor – patient, speak – listen). 

Зважаючи на той факт, що в усіх трьох блоках опитування середній бал, 
вищий за “2,0”, отримали пари з найвищими рангами в лінгвістичних джерелах, ми 
виявили чіткі кореляції між даними лінгвістичних праць і результатами 
інтерв’ювання першого типу. Крім того, нас цікавила та загальна оцінка, яку 
кожен лінгвіст дав вибірці загалом. Дуже високо та достатньо високо (“2,05-2,95”) 
вибірку антонімів оцінила переважна більшість опитаних лінгвістів (89%). Дуже 
високі та достатньо високі оцінки (“2,00-3,00”) більшість респондентів (79%) 
присвоїла вибірці пар “гіперонім – гіпонім”. Проте оцінки від 2,00 до 3,00 
виставили вибірці конверсивних пар менше ніж половина лінгвістів (44%). 

Результати лінгвістичного інтерв’ювання, проведеного з україномовними 
лінгвістами, представлено в підпунктах 2.1.3. “Дослідження категорії антонімії за 
даними лінгвістичного інтерв’ювання лінгвістів – носіїв української мови”, 
2.2.3. “Дослідження категорії гіперо-гіпонімії за даними лінгвістичного інтерв’ювання 
лінгвістів – носіїв української мови” та 2.3.3. “Дослідження категорії конверсивності за 
даними лінгвістичного інтерв’ювання лінгвістів – носіїв української мови”. 

Серед антонімів понад 4/5 україномовних респондентів правильно розпізнали 
17 з 20 пар лексем. Спірними виявилися одна пара векторних антонімів (come – go) і 
дві пари сатисфактивів (aim – hit і seek – find). Отже, з погляду україномовних 
опитаних, наведені приклади служать гарними ілюстраціями явища антонімії. Усі 
розпізнані антонімічні пари входять у центральну зону категорії, яку ми окреслили 
на основі аналізу лінгвістичних праць. З-поміж пар “гіперонім – гіпонім” майже 4/5 
лінгвістів правильно визначили 15 з 20 пар. Спірними є кілька нетаксономічних 
прикладів (sibling – sister, cat – kitten, pig – piglet, take – steal) і пара, в якій один 
елемент містить лінгвокультурний компонент (apple – Granny Smith). Для гіперо-
гіпонімії можна також констатувати чіткі кореляції між даними двох 
лінгвістичнихінтерв’ювань і рангами пар у лінгвістичних джерелах. 

Міра розпізнання пар конверсивів україномовними респондентами значно 
нижча, ніж пар антонімів і пар “гіперонім – гіпонім”. Лише трохи більше половини 
лінгвістів правильно ідентифікували як конверсиви 9 із 20 запропонованих пар. 
Спірними виявилися одна пара прислівників (north of – south of), дві пари 
прийменників (in front of – behind та above – below) і пара прикметників вищого 
ступеня порівняння (bigger – smaller). Близько 6% опитаних не розпізнали правильно 
жодної пари конверсивів у питальнику. 

У третьому розділі “Об’єктивні аспекти формування структури лексико-
семантичних категорій англійської мови” опрацьовано дані про частотність 



12 
 
уживання досліджуваних мовних одиниць, отримані з частотного словника FDCAE 
та корпусу текстів СОСА. Для аналізу наповнення й окреслення центральної зони 
кожної категорії розроблено різні методики підрахунків. 

Визначення центральної зони категорії антонімії, що було здійснено 
винятково на основі індексу розходження пар за словником FDCAE, висвітлено в 
підрозділі 3.1. “Структура категорії антонімії за даними частотного словника”. 
Опрацювання даних частотності досліджуваних мовних одиниць показало, що не всі 
антоніми потрапили до реєстру з п’яти тисяч найуживаніших слів англійської мови. 
Близько 30% становлять пари, у яких один із компонентів не входить до реєстру 
словника (трохи більше третини з них є словотвірними антонімами), наприклад, fill 
– empty, attractive – unattractive, joy – sadness, sleep – insomnia, clever – stupid, honest 
– dishonest, noisily – quietly; а в 13% пар до словника не потрапив жодний елемент, 
причому половина з них є словотвірними антонімами (серед них inflate – deflate, 
polite – rude, adore – despise, button – unbutton, darken – lighten, knit – unravel). 

Центральну зону категорії антонімів утворюють ті пари, які за показниками 
частотності отримали індекс розходження Ap, Bp і Cp. Виявлено 113 таких пар, що 
становлять 50% від усіх різних антонімічних пар, використаних у лінгвістичних 
працях (серед них hot – cold, good – bad, big – small, north – south, remember – forget, 
always – never, mother – father, rise – fall, dead – alive, male – female, married – single, 
raise – lower, legal – illegal, towards – away, brilliant – stupid, defend – submit). 

За семантичним критерієм серед них домінують градуальні (46%) та 
комплементарні (24,8%) антоніми. Панівна більшість градуальних антонімів є 
прикметниками, а комплементарних – прикметниками й дієсловами. Частка векторних 
і координатних антонімів становить 18,6% та 6,2% відповідно. Лексико-граматичний 
аналіз свідчить, що з-поміж усіх 113 пар половина – прикметники (49,5%); близько 
третини – дієслова (31,9%). Згідно з формально-структурним параметром, 
різнокореневі антоніми (93,8%) переважають над словотвірними. 

Зіставлення показників індексу розходження пар у словнику та їх рангів в 
лінгвістичних джерелах дало змогу виявити чіткі кореляції. Фактично всі антонімічні 
пари з найвищими рангами 13/13-5/13 мають індекс розходження Ap та Bp. Крім того, 
індекс розходження Ap та Bp присвоєно кільком парам з рангами 4/13-1/13. У групі 
антонімів з індексом розходження Fp опинилися пари з найнижчими рангами: дві 
пари з рангом 2/13 (inflate – deflate, polite – rude), а решта 28 пар – із рангом 1/13. 
Майже вся група (93%), де один із елементів пари не ввійшов до реєстру словника, 
складається з пар, які в джерелах отримали ранги 1/13 та 2/13. Антонімічні пари з 
рангами від 2/13 до 13/13 (74 різні пари) за індексом розходження переважно належать 
до груп Ap (40,5%), Bp (18,9%) та Сp (16,2%), тобто мають високу частотність. 

У підрозділі 3.2. “Структура категорії гіперо-гіпонімії за даними частотного 
словника та корпусу текстів” схарактеризовано центральну зону відповідної категорії. 
Критерії виділення центральної зони були дещо іншими: обрахунки здійснено на 
основі частотності кожного компонента з пари окремо. 

Визначальним критерієм частотності для гіперонімів був їхній ранг у словнику. 
Центральну зону категорії утворюють ті гіпероніми, які, згідно зі своїм рангом, 
належать до груп А та В, тобто входять до перших двох тисяч найчастотніших слів 
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(серед них animal, red, dog, tree, colour, man, car, move, kill, nice, push, flower, bird, 
vehicle, cook, man, move, building, crime). Таких гіперонімів виявлено 38 одиниць, що 
становить трохи менше половини від усіх 86 різних гіперонімів (44,2%). Із них майже 
дві третини складають гіпероніми з групи А (25 одиниць), третину – гіпероніми з групи 
В (13 одиниць). До центральної зони увійшли гіпероніми з десяти тематичних груп: 
«люди та їх соціальні ролі», «артефакти», «тварини», «рослини», «властивості 
предметів», «людські якості», «їжа», «переміщення в просторі», «отримання», «удари». 
Усі 38 гіперонімів мають також високі показники абсолютної частотності в корпусі. 

Зіставлення рангів досліджуваних гіперонімів у лінгвістичних працях і в 
частотному словнику дало змогу зробити певні висновки. З-поміж 30 повторюваних 
гіперонімів (ранг 2/13-10/13 у джерелах) лише дві одиниці не увійшли до реєстру 
FDCAE (mammal, musical instrument), що є досить очікуваним. Крім того, 60% усіх 
повторюваних гіперонімів становлять лексеми з груп А та В. Серед 
56 неповторюваних гіперонімів (ранг 1/13) до групи F належить більше третини 
(21 одиниця – 37,5%). Тобто практично всі гіпероніми, які не увійшли до частотного 
словника, вжиті як приклади лише по одному разу. 

Дані про частотність гіпонімів (271 різна одиниця) показали, що майже дві 
третіх усіх гіпонімів (169 одиниць) не ввійшли до реєстру FDCAE (серед них rose, 
robin, scarlet, trout, bachelor, honesty, violin, Aston Martin, cinema, pub, sour). Тому для 
визначення частотності гіпонімів ми спиралися як на ранг у словнику, так і на 
показник абсолютної частотності в корпусі. Центральну зону категорії формують ті 
гіпоніми, які мають 10000 вживань і більше в СОСА (серед них dog, horse, run, buy, 
fly, church, red, blue, person, fish, tree, apple, anger, juice, wisdom).  

За цим параметром виокремлено 62 одиниці (22,9%). Показово, що ці одиниці 
посідають високі місця й у частотному словнику. Зокрема, 44% з них входить у 
групу А, а решта – у В (13 одиниць), С (10 одиниць) та D (11 одиниць). Лише один 
гіпонім rose не потрапив до словника (він належить до групи F). До центральної зони 
категорії потрапили гіпоніми з одинадцяти тематичних груп: “тварини”, “артефакти”, 
“властивості предметів”, “живі істоти взагалі”, “рослини”, “емоції”, “напої”, “люди та 
їх соціальні ролі”, “людські якості”, “переміщення в просторі”, “отримання”. 

Згідно з рангами досліджуваних одиниць у словнику, близько двох третіх пар 
типу “гіперонім – гіпонім” (66,9% – 194 пари) є такими, у яких або один компонент 
(переважно гіпонім), або обидва компоненти не увійшли до п’яти тисяч 
найуживаніших одиниць (160 та 34 пари відповідно). Тому для категорії гіперо-
гіпонімії пари не були ранжовані на основі індексу розходження. Аналіз 290 різних 
пар здійснено за семантичним критерієм відповідно до даних про частотність їхніх 
компонентів, одержаних із словника та корпусу. 

Центральну зону категорії формують 40 пар “гіперонім – гіпонім” (13,8% 
прикладів), які утворилися внаслідок поєднання найчастотніших гіперонімів 
(16 лексем) із відповідними високочастотними гіпонімами. Усі пари, зараховані до 
центральної зони, належать до тематичних груп “тварини”, “властивості предметів”, 
“отримання у власність”, “рослини”, “переміщення в просторі”, “артефакти”, “люди та 
їх соціальні ролі” (cook – bake, move – run, animal – dog, animal – lion, bird – eagle, 
colour – red, flower – rose, tree – oak, building – church, vehicle – car, woman – mother). 
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Наповнення центральної та периферійної зон категорії конверсивності 
розкрито в підрозділі 3.3. “Структура категорії конверсивності за даними частотного 
словника та корпусу текстів”. До уваги взято як показник індексу розходження пар у 
словнику, так і показник абсолютної частотності окремих мовних одиниць у корпусі 
COCA. Аналіз частотності показав, що близько 39 % конверсивних пар не 
потрапили до словника, причому більше половини з них припадає на 
автоконверсиви (серед них collide with – collide with, as narrow as – as narrow as, а 
також higher – lower, taller – shorter, more expensive – less expensive, predator – prey, 
debtor – creditor, left of – right of). 20% прикладів становлять пари, у яких один із 
компонентів відсутній у реєстрі словника (трохи менше ніж половина з них є 
граматичними конверсивами), приміром, teacher – pupil, precede – follow, bequeath – 
inherit, eat – be eaten, mistress – servant, wider – narrower. Очікувано, що в цій групі 
опинилися всі граматичні конверсиви (на зразок break – be broken). 

До центральної зони категорії належать пари, компоненти яких у словнику 
входять до перших трьох тисяч найчастотніших слів, тобто пари з індексом 
розходження Ap та Bp (серед них buy – sell, husband – wife, over – under, teach – learn, 
brother – sister, speak – listen, give – receive, own – belong to, employer – employee, outside 
– inside, lawyer – client). Крім того, взято до уваги показник абсолютної частотності 
окремих мовних одиниць за корпусом СОСА. До центральної зони також зараховано 
пари з рангами від 2/13 до 12/13, елементи яких мають у корпусі абсолютну 
частотність вищу ніж 10000. Це було важливо, оскільки частотний словник подає лише 
початкову форму реєстрової одиниці (наприклад, large) та окремі лексеми без 
відповідних прийменників (front), у той час, як у відношення конверсивності можуть 
вступати словоформи (larger) чи складні прийменникові одиниці (in front of).  

Згідно із зазначеними критеріями, до центральної зони категорії конверсивів 
належить 31 пара (37% від усіх різних пар), з них 27 пар із індексом розходження Ap та 
Bp, а також 4 пари (з рангом 2/13-12/13), елементи яких мають більше ніж 10000 
вживань у корпусі (in front of – behind, agree with – agree with, bigger – smaller, larger – 
smaller). За лексико-граматичним параметром у центральній зоні переважають 
іменники (45,2%) та дієслова (29%). Значно менше представлено прийменників 
(4 пари), прикметників (3 пари) і прислівників (1 пара). Формально-структурний аналіз 
засвідчив, що пари центральної зони – це конверсиви, утворені від різних основ 
(87,1%). Відповідно до семантичного критерію більшість іменникових пар описують 
родинні стосунки, а більшість дієслівних пар мають семантику передавання. 

У результаті зіставлення показників індексу розходження пар у словнику та їх 
рангів у лінгвістичних працях виявлено певні кореляції. Практично всі конверсивні 
пари з найвищими рангами (від 6/13 до 12/13) мають індекс розходження Ap та Bp. У 
групі конверсивів з індексом розходження Fp опинилися пари з найнижчими рангами в 
джерелах: одна пара з рангом 3/13 (north of – south of), п’ять пар із рангом 2/13, а решта 
27 пар – із рангом 1/13. Характерно, що більше 80% прикладів у групі, де один із 
елементів пари не увійшов до частотного словника, утворюють конверсивні пари з 
рангом 1/13 у лінгвістичних працях. Ці факти вказують на певні відповідності між 
рангами в джерелах і частотністю досліджуваних пар, оскільки конверсивні пари з 
рангами від 2/13 до 12/13 (таких виявлено 31 різна пара) за індексом розходження 
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переважно належать до груп Ap (41,9%) та Bp (16,1%). 

Аналіз частотності вживання мовних одиниць, наведених як приклади в 
обстежених лінгвістичних джерелах, дав змогу виокремити в кожній групі певні 
пари, які входять до центральної зони відповідної категорії. 

  
ВИСНОВКИ 

 
Дисертація, спрямована на обстеження штучних категорій, а саме створених 

лінгвістами лексико-семантичних категорій антонімії, гіперо-гіпонімії та 
конверсивності, дала змогу виявити такі їхні ознаки, що зближають ці штучні категорії 
з природними, зокрема, їхню неоднорідність і наявність різних зон у їхній будові. 

Ілюстративний матеріал, дібраний лінгвістами до теоретичних положень про 
явища антонімії, гіперо-гіпонімії та конверсивності (загалом 996 пар), відображає їхній 
суб’єктивний підхід до вербального наповнення цих категорій. Про це свідчить 
різноманітність наведених прикладів: 599 різних пар (із них 224 пари антонімів, 
290 пар “гіперонім – гіпонім”, 85 пар конверсивів). Проте в масиві ілюстративного 
матеріалу є чимало повторюваних пар, які використовували в своїх працях двоє або 
більше лінгвістів. У результаті аналізу виявлено такі максимальні ранги: для антонімів 
– 13/13, для конверсивів – 12/13, для пар “гіперонім – гіпонім” – 7/13. Різна міра 
повторюваності прикладів до кожної категорії означає, що автори намагаються 
відшукати найбільш репрезентативні з їхнього погляду ілюстрації антонімії, гіперо-
гіпонімії та конверсивності. Добираючи приклади, лінгвісти спираються не лише на 
власний мовний досвід, а й на мовний досвід потенційних реципієнтів наукових текстів. 

Структуру названих лексико-семантичних категорій змодельовано у вигляді 
класу одиниць із центральною та периферійною зонами, між якими немає чіткої межі. 
Робочим критерієм входження пар мовних одиниць до центральної зони в 
колективній свідомості авторів-лінгвістів обрано їх повторюваність мінімум у двох 
джерелах, тобто ранг 2/13 і вище, відтак відкинуто всі унікальні пари. Кількісні 
підрахунки показали, що обсяг одиниць периферії суттєво перевищує обсяг одиниць 
центральної зони. Зокрема, у центральних зонах опинилися лише 33% від усіх 
використаних у ролі ілюстрацій пар антонімів, 36% від ужитих пар конверсивів і 20% 
від усіх пар “гіперонім – гіпонім”. На периферії категорій знаходиться більшість пар 
антонімів, конверсивів і пар із відношенням “гіперонім – гіпонім”, які не було 
використано як ілюстрації в жодній з обстежених наукових праць. 

Ураховуючи семантичний, лексико-граматичний і формально-структурний 
критерії, в кожній категорії виявлено найтиповіші групи одиниць центральної зони. 
Згідно із семантичним параметром, у центральній зоні категорії антонімії домінують 
градуальні (46%) та комплементарні (28%) антоніми; у центральній зоні категорії 
гіперо-гіпонімії – переважно пари з тематичної групи “тварини” (54%), а також 
досить часто використовуються ілюстрації з тематичних груп “рослини”, “живі 
істоти взагалі”, “родинні стосунки” та “колір”; переважна більшість пар у 
центральній зоні є таксономічними (класифікаційними) прикладами на кшталт “X – 
це вид/тип Y”; у центральній зоні категорії конверсивності домінують одиниці з 
тематичної групи “родинні стосунки” та лексеми з семантикою передавання.  
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За лексико-граматичним критерієм центральна зона категорії антонімії 
представлена головним чином прикметниками (61%) й дієсловами (24%); центральна 
зона категорії гіперо-гіпонімії – переважно іменниками (88%); центральна зона 
категорії конверсивності – іменниками (45%) та дієсловами (26%). Відповідно до 
формально-структурного параметра, більшість антонімів центральної зони є 
різнокореневими; майже в усіх парах «гіперонім – гіпонім» (98%) гіпероніми та 
гіпоніми виражені лексемою; для центральної зони категорії конверсивності 
характерні конверсиви, утворені від різних основ (80%). 

Периферійна зона розгляданих категорій більш різноманітна. Cеред антонімів на 
периферії опинилися частина комплементарних, градуальних і координатних, а також 
більшість векторних антонімів; крім того, сюди потрапили всі наведені сатисфактиви. 
На периферії категорії перебуває більшість ужитих як приклади словотвірних антонімів. 
На периферії категорії гіперо-гіпонімії знаходиться більшість дієслів і прикметників, а 
також частина іменників із тематичних груп “людські якості”, “емоції”, “напої”, 
“артефакти”, “властивості предметів”, “їжа”. Усі приклади, у яких один із компонентів 
виражений словосполученням (за винятком пари musical instrument – violin), також 
потрапили на периферію. До периферії категорії конверсивності зараховано всі 
граматичні конверсиви (корелятивні форми активного та пасивного стану дієслів), 
більшість автоконверсивів, значну частину прикметників вищого ступеня порівняння. 

Отримані висновки верифіковано за допомогою лінгвістичного інтерв’ювання. 
Його результати також засвідчили факт нерівноцінності елементів лексико-
семантичних категорій, тобто пар мовних одиниць, та існування в них центральної й 
периферійної зон. Дані лінгвістичного інтерв’ювання з англомовними лінгвістами 
показали, що досить високо, як “добрі” та “дуже добрі” респонденти оцінили половину 
й більше пар із вибірки для кожної з категорій. Це значить, що опитувані вважають 
репрезентативними не всі наведені в лінгвістичних джерелах приклади. Як перше, так і 
друге лінгвістичне інтерв’ювання слугує надійним засобом верифікації висновків, 
отриманих під час аналізу ілюстративного матеріалу з лінгвістичних джерел.  

Для моделювання структури, зокрема центральної зони, лексико-семантичних 
категорій брався до уваги не лише суб’єктивний чинник – мовна свідомість лінгвістів, 
але й дані про частотність уживання мовних одиниць, які входять у відповідні 
категорії. Джерелом таких даних є як частотні словники, так і корпуси текстів, у яких 
подано кількісні параметри щодо вживання мовних одиниць. З огляду на це ознака 
частотності виявляється об’єктивним чинником формування структури категорій 
антонімії, гіперо-гіпонімії та конверсивності. Для верифікації структури та виявлення 
вербального наповнення центральної зони досліджуваних категорій залучено 
інформацію з частотного словника FDCAE та корпусу текстів COCA. 

Штучним лексико-семантичним категоріям антонімії, гіперо-гіпонімії та 
конверсивності властива дуальна природа. З одного боку, вони підпорядковуються 
принципам логічної категоризації за Аристотелем і будуються як класи одиниць із 
набором необхідних і достатніх ознак. Для прикладу, відношення гіперо-гіпонімії 
дефініціюють за допомогою формул “X – це вид / тип Y” або “X – це Y” (spaniel – dog, 
queen – monarch). З іншого боку, у таких класах, як у більшості природних категорій, 
спостерігається нерівномірний розподіл одиниць, поступовий перехід від елементів 
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центральної зони до елементів периферії, нечіткі межі, перетин з іншими категоріями 
(зокрема, на периферії перетинаються категорії антонімії та конверсивності, а також 
категорії конверсивності й гіперо-гіпонімії). Для штучних лексико-семантичних 
категорій характерна також наявність прототипових явищ (виявлено як конкретні 
прототипові одиниці, так і цілі групи таких пар). 

У перспективі подальших досліджень вбачаємо аналіз структури інших 
штучних лексико-семантичних категорій (полісемія, синонімія, омонімія та ін.), 
представлених у свідомості англомовних лінгвістів, а також зіставлення структури 
поняттєвих лексико-семантичних категорій у різних мовах. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Литвин О. Л. Структура лексико-семантичних категорій англійської 

мови (лінгвокогнітивний аспект). – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

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

У дисертації змодельовано структуру лексико-семантичних категорій 
антонімії, гіперо-гіпонімії та конверсивності на основі ілюстративного матеріалу, 
поданого в тринадцяти англомовних монографіях, навчальних посібниках і 
лінгвістичних енциклопедіях, що вийшли друком у США, Великобританії, Канаді, 
Німеччині.  Приклади з цих джерел загальною кількістю 996 пар мовних одиниць 
опрацьовано за допомогою семантико-функціонального аналізу. Шляхом 
кількісного аналізу даних, що відбивають колективну мовну свідомість фахівців-
лінгвістів, виокремлено пари одиниць центральної та периферійної зон кожної 
категорії. Для верифікації здобутих результатів розроблено та проведено два 
експерименти (лінгвістичне інтерв’ювання), у яких взяли участь 73 лінгвісти – носії 
англійської мови з п’яти англомовних країн та 101 лінгвіст-германіст – носій 
української мови. Для виявлення об’єктивних чинників наповнення цих категорій 
залучено дані частотного словника сучасного американського варіанта англійської 
мови FDCAE та корпусу текстів COCA. Зіставлення всіх джерел інформації 
(врахування як суб’єктивних, так і об’єктивних чинників) дало змогу змоделювати 
структуру категорій антонімії, гіперо-гіпонімії та конверсивності, виявити вербальне 
наповнення центральної та периферійної зон. 

Ключові слова: лексична семантика, когнітивна лінгвістика, лексико-
семантична категорія, структура категорії, антонімія, гіперо-гіпонімія, 
конверсивність, лінгвістичне інтерв’ювання, частотність, корпус. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Литвин О. Л. Структура лексико-семантических категорий английского 
языка (лингвокогнитивный аспект). – На правах рукописи. 

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

В диссертации смоделирована структура лексико-семантических категорий 
антонимии, гиперо-гипонимии и конверсивности на основе иллюстративного 
материала, который использовали авторы тринадцати англоязычных монографий, 
учебных пособий и лингвистических энциклопедий, опубликованных в США, 
Великобритании, Канаде, Германии. Примеры из этих источников (всего 996 пар 
языковых единиц) были обработаны с помощью семантико-функционального анализа. 
Количественный анализ этих данных, отражающих коллективное языковое сознание 
специалистов-лингвистов, позволил выделить пары единиц центральной и 
периферийной зон в каждой категории. Для верификации полученных результатов 
разработано и проведено два эксперимента (лингвистическое интервьюирование), в 
которых приняли участие, 73 лингвиста – носители английского языка из пяти 
англоязычных стран и 101 лингвист-германист – носитель украинского языка. Для 
выявления объективных факторов наполнения этих категорий привлечены данные 
частотного словаря современного американского варианта английского языка FDCAE 
и корпуса текстов COCA. Сопоставление всех источников информации (учет как 
субъективных, так и объективных факторов) позволило смоделировать структуру 
категорий антонимии, гиперо-гипонимии и конверсивности, выявить вербальное 
наполнение центральной и периферийной зон. 

Ключевые слова: лексическая семантика, когнитивная лингвистика, лексико-
семантическая категория, структура категории, антонимия, гиперо-гипонимия, 
конверсивность, лингвистическое интервьюирование, частотность, корпус. 

 
SUMMARY 

 
Lytvyn O. L. The Structure of Lexico-Semantic Categories in the English 

language (Linguocognitive aspect). – Manuscript. 
Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD). Specialty 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhia, 2016..  
In this thesis the structure of the lexico-semantic categories of antonymy, hyper-

hyponymy and converseness has been modeled, using illustrative source material found in 
thirteen English-language monographs, textbooks and linguistic encyclopaedias which were 
published in the USA, the UK, Canada, or Germany. Illustrative examples found in these 
linguistic works, involving a total of 996 pairs of language units, have been analyzed using 
the method of semantic and functional analysis. Selected pairs of language units have been 
classified in terms of three criteria (semantic, lexico-grammatical, and formal structural). 
Utilizing the parameter of ranking introduced in this paper, the patterns of occurrence of the 
selected pairs in linguistic works have been defined.  
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On the basis of the data obtained from these linguistic sources, which reflects the state 
of the language consciousness of specialists in linguistics, the units belonging to the central or 
the peripheral zones have been identified for each category. The occurrence of a pair of 
linguistic units in at least two of the sources examined (giving a ranking of 2/13) has been 
designated as a working criterion to indicate that this pair belongs within the central zone of 
the category in the collective consciousness of the authors of the linguistic works. To 
substantiate the results which were obtained, two experiments consisting of linguistic 
interviewing were designed and conducted. The 73 respondents in the first experiment – 
linguistics scholars, including university and college professors – are all native speakers of 
English originating in five English-speaking countries. The 101 respondents in the second 
experiment are all scholars in the field of linguistics, and are native speakers of Ukrainian for 
whom English is the first foreign language.  

The selection of pairs used in the experiments was drawn from the 996 illustrative 
examples; pairs of all rankings are represented equally in this selection, bearing in mind these 
semantic, lexico-grammatical, and formal structural criteria. In the first experiment the 
respondents assessed the representativeness of the selected pairs of units using a scale of 0 to 
3 points. In the second experiment the respondents were asked to identify the category to 
which specific examples corresponded, and this experiment made it possible to evaluate the 
representativeness of the given selection of pairs from the perspective of readers of linguistic 
works. The overall results of the linguistic interviewing and analyses of the illustrative 
material in the linguistic works made it possible to provide a clearer definition of the structure 
of the categories of antonymy, hyper-hyponymy, and converseness on the basis of the 
subjective parameter involved in their formation.  

In order to model the structure of the categories under research, information about 
the frequency of the language units which form the category was also introduced. 
Frequency dictionaries and text corpora (in which quantitative parameters of the frequency 
of usage of language units are presented) can serve as a source of such data. Thus, 
frequency can be identified as an objective factor in the formation of the structure of 
antonymy, hyper-hyponymy, and converseness. In order to verify the structure and to 
identify the verbal content of the central zone of these categories, data has been obtained 
from the FDCAE frequency dictionary and the COCA corpus of American English. 

It has been possible to arrive at a general conclusion about the dual nature of the lexico-
semantic categories under research. They are formed on the basis of Aristotle’s principles of 
logical categorization – as classes of units with necessary and sufficient features. In these 
classes, as in most natural categories, it is possible to observe a non-uniform distribution of 
units; a gradual transition from the elements of the central zone to the elements of periphery; 
fuzzy boundaries; and overlapping or criss-crossing with other related categories. 

Key words: lexical semantics, cognitive linguistics, lexico-semantic category, 
structure of the category, antonymy, hyper-hyponymy, converseness, linguistic 
interviewing, frequency, corpus. 
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