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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

На сучасному етапі вивчення одиниць лексичного рівня мови особливої 

ваги набувають дослідження, скеровані на виявлення проявів антропоцентризму, 

який зараз розглядають як специфічну рису мовної картини світу. В лінгвістиці 

широко обговорюється питання про відображення в мові світогляду та 

ментальності народу, про національно-культурний компонент у семантиці 

одиниць лексичного та фразеологічного рівнів мови. Основним матеріалом 

дослідження стають реєстрові одиниці словника, їх системні відношення, 

зв’язки з позамовною дійсністю. При цьому поза розглядом, як правило, 

залишається багатий матеріал, який представлено в тлумачних словниках, а саме 

в зоні дефініції того чи іншого слова. На важливість аналізу дефініцій для 

виявлення національно-культурних змістів одиниць мови вказує той факт, що 

часто тлумачення, окрім мінімальної інформації про поняття, містять також 

дані, що виходять за межі релевантних ознак і можуть інтерпретуватися як 

інформація про національно-культурну роль певної реалії, її місце в житті носіїв 

мови. 

Сучасна лексикографічна теорія і практика, як вітчизняна, так і зарубіжна, 

протягом десятків років намагається розв’язати цілу низку нагальних проблем, 

які стосуються принципів побудови тлумачного словника, структури 

словникової статті, вичерпного й адекватного витлумачення значення слова. 

Попри те, що різні аспекти цих проблем фактично є предметом розгляду 

лексикографії від самого початку її виникнення, вони все ще залишаються 

актуальними. Особливо помітні труднощі тоді, коли йдеться про критерії опису 

загальної і термінологічної, предметної і абстрактної лексики, застосування в 

тлумачних словниках типових «шаблонів» тлумачень для певних однотипних 

груп лексичних одиниць.  

У ХХ ст. тривалий час панували дескриптивістські та структуралістичні 

погляди на мовознавство як на науку описову, таксономічну. Значення мовної 

форми лежало поза колом інтересів лінгвістики. Тому можна з певністю 

твердити, що протистояння засадничих для мовознавства за останні сто років 

концепцій (структуралізму, з одного боку, та когнітивного підходу до вивчення 

мови, з іншого) заклало суперечності у способах вирішення практичних завдань 

науки про мову, зокрема такої її галузі, як лексикографія, і поставило 

мовознавців перед цілим набором теоретичних та практичних проблем. Серед 

них, наприклад, такі: масштабність завдання опису лексичної системи в досить 

стислих рамках, з одного боку, та «класоцентризм» мови і «лексоцентризм» 

слова у словниковій статті, з іншого; суперечність між неоднозначністю понять, 

що кодуються природною мовою, та необхідністю докладного витлумачення 

відповідних лексем; проблема тотожності слова в текстах, тобто встановлення 

інваріанта слова, що творить основу його варіантів. 

Людина та тварина співіснують близько шести тисяч років, тому на 

сьогодні важко переоцінити значення фаунопредставників для людства. Зооніми 

є невід’ємним складником лексичного масиву будь-якої мови. Під зоонімом 
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розуміємо тільки загальну назву тварини, а не її кличку, назву частин тіла, 

ознак, процесів та всього іншого, що пов’язане з твариною. Специфіка таких 

номінативних одиниць полягає в тому, що в їхній семантиці знаходять 

відображення різні аспекти категоризації та концептуалізації, які здійснює 

людська свідомість залежно від виявлених релевантних ознак. Ця 

багатоаспектність часто призводить до неможливості виокремити мінімум 

необхідних ознак, які повинні увійти до словникової дефініції.  

Актуальність дослідження зумовлена, з одного боку, потребою 

системного підходу до лексикографічного опису мовних одиниць, які 

виділяються поміж інших своєю виразною антропоорієнтованістю і не були 

предметом спеціального вивчення, а з другого – важливістю зіставного аналізу 

лексикографічного опису зоонімів у тлумачних словниках сучасної англійської 

мови для виявлення спільного й відмінного, а отже глибшого пізнання 

особливостей лексикографування кожного із зіставлюваних словників.  

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 когнітивно-дискурсивній парадигмі».  

Тема роботи затверджена вченою радою Волинського 

(Східноєвропейського) національного університету імені Лесі Українки 

(протокол № 6 від 29 грудня 2011 р.). 

Мета роботи полягає у визначенні та комплексному аналізі 

лексикографічних принципів, що лежать в основі побудови словникових статей 

зоонімів.  

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань: 

 визначити основні підходи до лексикографування конкретної іменної 

лексики;  

 укласти реєстр зоонімів з відповідними дефініціями на базі тлумачних 

словників сучасної англійської мови; 

 визначити семантичні типи зоонімів, засновані на біологічних 

класифікаційних групах; 

 схарактеризувати основні принципи лексикографічного опису зоонімів, що 

використовуються при укладанні традиційних тлумачних словників; 

 проаналізувати основні семантичні параметри, представлені в дефініціях 

зоонімів;  

 виявити та описати прояви антропоцентризму, зокрема й лінгвокультурні 

характеристики зоонімів у структурі дефініцій; 

 з’ясувати місце і роль невербальних засобів для словникових статей; 

  провести комплексне зіставлення лексикографічного опису лексем-зоонімів 

у досліджуваних словниках. 

Об’єктом аналізу стали дефініції зоонімів у словниках сучасної 

англійської мови.  

Предметом дослідження є специфіка лексикографічного опису лексем –

назв тварин у різних словниках. 
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Матеріал дослідження складають 4470 дефініцій зоонімів, вибраних із 

шести тлумачних словників сучасної англійської мови: «The Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary of Current English» (1982), «The Webster’s Third New International 

Dictionary of the English Language, Unabridged» (1986), «The Collins COBUILT 

English Dictionary for Advanced Learners» (2001), «The Longman Dictionary of 

Contemporary English» (2005), «The Collins English Dictionary» (2014) та «The 

Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary» (2016). Надалі в тексті для позначення 

кожного із лексикографічних видань буде вжито відповідні абревіатури: OALDCE, 

WNID3, CCEDAL, LDOCE, CED та MWLD. 
Методи дослідження. Виявлення масиву зоонімів здійснено методом 

суцільної вибірки дефініцій. Склад, структура лексичних одиниць – назв 

представників тваринного світу, семантичне наповнення дефініцій розглядалися 

комплексно, із залученням аналізу словникових дефініцій, графічного та табличного 

методів, прийомів класифікації та систематизації, загальнонаукового описового 

методу. Для встановлення співвідношення кількісних показників використано 

елементи квантитативного аналізу. Для порівняння специфіки лексикографічного 

опису зоонімів у різних словниках залучено зіставний метод. Прийоми та методи, 

використані у дослідженні, дають можливість об’єктивно представити результати 

розвідки. 

Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній уперше показано 

багатоаспектність лексикографічного представлення зоонімів, описано основні 

семантичні типи лексем – назв представників тваринного світу, здійснено 

системний аналіз семантичних параметрів у дефініціях тварин, 

схарактеризовано роль виявлених антропоорієнтованих, стереотипних та 

національно-культурних компонентів у словникових статтях, з’ясовано роль та 

місце невербальних засобів лексикографування; встановлено відсутність 

регулярності у словниковому описі зоонімів.  

Теоретична цінність роботи визначається вагомістю отриманих 

результатів для лексикографічної галузі сучасної англійської мови, зокрема 

стосовно виявленої специфіки словникового опису зоонімів, яка відбиває різні 

аспекти категоризації та концептуалізації тварин у свідомості носіїв культури. 

Зроблені теоретичні узагальнення та використані принципи аналізу лексем-

зоонімів відкривають перспективи для нових наукових досліджень.  

Практичне значення роботи визначається можливістю використання 

матеріалів та результатів дослідження: у навчальній роботі (для викладання 

нормативних і теоретичних курсів, при розробці та впровадженні загальних курсів 

«Теорія мови», «Лексикологія», спецкурсів із прикладної семантики, 

лексикографії, етнолінгвістики, концептуального аналізу), у навчально-

методичній роботі (для укладання навчально-методичної літератури); у 

лексикографічній практиці (для побудови тлумачного словника нового типу). 

Зібраний та систематизований у роботі матеріал – цікаве, важливе й надійне 

джерело для мовознавців та фахівців суміжних наук. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, які викладені 

у дисертації, обговорено на засіданнях кафедри прикладної лінгвістики 
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інституту іноземної філології Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки (Луцьк, 2011 – 2014 рр.), VІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 

29-30 березня 2012 року), VI Міжнародній науковій конференції «Актуальні 

проблеми германської філології» (Чернівці, 27-28 квітня 2012 року), VІ та VІІ 

Міжнародних науково-практичних конференціях студентів і аспірантів «Молода 

наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 2012 та 2013 

роки), III Міжнародній науковій конференції «Семантика и прагматика 

языковых единиц в синхронии и диахронии: текст, коммуникация, культура» 

(Сімферополь, 18-19 жовтня 2012 року), Х Міжнародній науковій конференції 

«Диалог культур в полиэтничном мире» (Сімферополь, 24–27 квітня 2013 року), 

VIІ Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми германської 

філології та прикладної лінгвістики», присвяченій вшануванню пам’яті доктора 

філологічних наук, професора В. В. Левицького, (Чернівці, 7-8 травня 2013 

року), VІІ Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германського та 

романського мовознавства» (Луцьк – Світязь, 7-9 червня 2013 року), 

Всеукраїнській науково-методичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми 

іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні 

аспекти» (Луцьк, 11 квітня 2014 року), ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції «Сучасні проблеми германського та романського 

мовознавства» (Рівне, 23 квітня 2014 року), секційному засіданні Фестивалю 

науки інституту іноземної філології Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (Луцьк, 13 травня 2014 року). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення дисертації 

викладено в 10 одноосібних публікаціях, 6 із яких є  науковими статтями, 

опублікованими у фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні (Росія), 

2 – у матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій та 1 – у 

матеріалах всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції. Загальний 

обсяг публікацій становить 3,21 друкованих аркушів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація загальним обсягом 230 

сторінок (189 сторінок основного тексту) складається зі списку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел теоретичного змісту, лексикографічних джерел та додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 

й завдання дослідження, визначено його об’єкт і предмет, окреслено джерельну 

базу, вказано методологічні засади дисертації, розкрито наукову новизну, 

теоретичну цінність і практичне значення здобутих результатів, подано 

відомості про апробацію та публікації результатів дослідження, описано 

структуру та обсяг дисертації. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади лексикографування 

конкретної іменної лексики у тлумачних словниках» присвячено теоретичній 
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моделі опису та методологічним аспектам проблеми. 

У підрозділі 1.1. «Тлумачний словник як найважливіший вид одномовних 

лексикографічних джерел» основну увагу закцентовано на диференцiйних 

ознаках тлумачних словникiв, їхніx функцiях, призначеннi. Вагоме наукове 

підґрунтя досліджуваної теми закладене у працях відомих зарубіжних та 

українських лінгвістів, зокрема Х. Касареса, Л. Згусти, H. Bejoint, Bo. Svensen, 

R. Hartmann, S. І. Landau, H. Jackson, B. Atkins, A. Rey, A. Cowie, J. Green, 

G. Stein, J. H. Friend, R. L. Collison, R. Lew, R. Robinson, S. Tarp, A. Adamska-

Sałaciak, Л. В. Щерби, В. В. Виноградова, В. В. Морковкіна, В. Г. Гака, 

П. М. Денисова, В. В. Дубічинського, М. Н. Правдіна, Л. П. Крисіна, 

А. С. Белоусової, Д. І. Арбатського, П. Н. Денисова, В. А. Широкова, 

Л. М. Полюги, Л. С. Паламарчука, І. Р. Вихованця, А. П. Непокупного 

Н. М. Неровні, О. Б. Ткаченка та інших. 

Наголошено на виразній вiдмiнності мiж британськими та американськими 

словниками англійської мови: перші прагнуть забезпечити освічених 

користувачів лінгвістичною інформацією, а другі спрямовані на людей з 

низьким рівнем освіти і мають слугувати їм зручним довідником щодо 

слововжитку та екстралінгвальних фактів. 

У підрозділі 1.2. «Лексикографічна параметризація» описано одне з 

центральних понять словникарства – явище параметризації. Наявність різних 

підходів до трактування параметрів лексикографічного опису дає підстави для  

розмежування параметрів словникових (вони належать словнику загалом і 

характеризують його призначення, коло користувачів, спосіб використання, 

обсяг, кількість мов тощо) і лексикографічних, які характеризують реєстрову 

одиницю, наприклад, її написання, графічну довжину слова, наголос, вимову, 

поділ на склади, частиномовну приналежність тощо. 

Як параметри тлумачних словників перш за все варто розглядати їх макро- 

та мікрокомпозиційні характеристики. До основних макроструктурних 

компонентів належать: передмова, правила користування, перелік скорочень, 

граматичний довідник, корпус словника та різноманітні додатки. На 

мікроструктурному рівні спираємося на обов’язкові (орфографічний, 

акцентологічний, граматичний, стилістичний, семантичний, синтаксичний, 

фразеологічний, словотвірний) та факультативні (етимологічний, асоціативний, 

паронімічний, гіперонімічний, тематична відповідність, лінгвокраїнознавчий, 

статистичний та бібліографічний) параметри словника. 

У підрозділі 1.3. «Словникова стаття, тлумачення значення та типи 

дефініцій» досліджено особливості структурної будови центральної одиниці 

мікроструктурного рівня будь-якого тлумачного словника, важливі елементи 

визначень різних типів. Спираючись на досвід побудови словникових статей у 

тлумачних словниках, спостерігаємо, що зазвичай у статті подано різнобічний 

опис слова. Залежно від типу словника, його завдань і адресата прийнято 

визначати необхідний обсяг інформації, а відтак – оптимальну структуру 

словникової статті. 
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Центральним компонентом словникової статті є тлумачення. Адекватне 

відображення у словниковому визначенні семантики слова є найважливішою 

лексикографічною проблемою. Значення слова складається з певної кількості 

ознак. У науці виокремлюють інтегральні (на основі яких зближуються різні 

слова) та диференційні (розрізнювальні) ознаки. Очевидно, що в кожному 

тлумаченні не представлено достатньо послідовно весь можливий набір 

семантичних компонентів; експлікуються передусім ті ознаки, які є важливими 

для носіїв мовної свідомості. 

Характеристика модерних підходів до лексикографування подана у 

підрозділі 1.4. «Сучасні тенденції словникового опису мовних одиниць». 

Лінгвісти працюють над компіляцією видань нового типу з метою всебічного 

задоволення потреб користувачів. Незмінно постають питання уніфікації та 

індивідуалізації лексикографічного опису. Однією з найпоширеніших та 

найавторитетніших тенденцій у лексикографуванні залишається системний 

підхід із залученням інших методик. Перевага належить комплексному 

представленню інформації, проте в багатьох словниках можна простежити 

прояви редукціонізму. Крім того, лексикографічна діяльність наскрізь пронизана 

індивідуально-стилістичним чинником.  

Підрозділ 1.5. «Методологія та методика лексикографічного представлення 

зоонімів у тлумачних словниках» розкриває методологічні засади вивчення 

словникового опису номінативних одиниць – назв тварин. Наше дослідження 

ґрунтується на двох панівних підходах: системності та антропоцентризмі.  

Системний аналіз лексичного рівня мови – це своєрідна точка відліку в 

дослідженні лінгвістичних явищ, притаманних цій площині. Системний підхід до 

вивчення конкретних груп лексики, об’єднаних спільною категоріальною семою, 

відображує певні властивості всього матеріалу та його здатність об’єднуватися у 

структурні одиниці різного рівня. 

Вивчення об’єктів нашого світу здійснюється насамперед відповідно до їх 

ролі в людському житті, отже, у словникових дефініціях знаходить відображення 

явище антропоцентризму. Лексикографи будують дефініції зоонімів з урахуванням 

позицій автора словника та його адресата (користувача). 

Другий розділ «Специфіка зоонімів як об’єктів лексикографічного 

опису» присвячено комплексному аналізу одиниць лексичного рiвня мови, 

зокрема дослiдженню дефiнiцiй зоонiмiв у словникових статтях.  

У підрозділі 2.1. «Загальні проблеми дефініціювання лексико-семантичної 

групи «тварини»» окреслено основні труднощі лексикографічного опису 

зоонімів. Експлікація значення лексем – назв тварин є складною 

лексикографічною проблемою. Словникова дефініція є формою фіксації 

семантичних компонентів – складників лексичного значення, проте часто в 

дефініціях подано лише мінімальний набір змістових елементів, який не 

дозволяє встановити референт того чи того зооніма. Це пов’язано з неоднаковим 

статусом ознак в межах дефініцій, а також з орієнтацією словника на певну 

аудиторію. Загалом словникові тлумачення створюють лише ілюзію логічного 

визначення, не забезпечуючи ідентифікацію об’єкта. 
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Аналіз дефініцій лексико-семантичної групи «тварини» дає підстави 

говорити про неоднозначність лексикографічної інтерпретації значень зоонімів, 

про деякі суттєві розходження в структурі та змісті словникових дефініцій. Уся 

зоонімічна лексика пронизана чіткими ієрархічними зв’язками, що вкотре 

підтверджує системний характер мови.  

Матеріал, викладений у підрозділі 2.2. «Стратифікація лексико-

семантичної групи зоонімів у словниках сучасної англійської мови»,  дозволяє 

стверджувати, що лексикографування на основі тематичного розподілу лексики 

сприяє всеохопній презентації семантичних відношень між номінативними 

одиницями. Лексико-семантична група зоонімів має складну внутрішню 

структуру. На підставі приналежності денотата до певної біологічної родини в 

межах наукової класифікації аналізуємо три семантичні підгрупи: ссавці, 

плазуни та земноводні. Як додаткові класифікаційні ознаки, виділяємо ще 

фауноприналежність, стать та вік тварини.  

Об’єднуючи або протиставляючи зооніми за вказаними в їхніх дефініціях 

семантичними ознаками, можемо утворювати низку відповідних парадигм, 

якісний та кількісний склад яких буде варіюватися залежно від мовної 

категоризації реальної дійсності певним мовно-культурним колективом. 

Загальна кількість зоонімів у реєстрах розглянутих словників складає : 

OALDCE – 271, WNID3 – 2286, CCEDAL – 217, LDOCE – 282, CED – 1074 та 

MWLD – 283 одиниць. Це становить 0,54 %, 0,51 %, 0,20 %, 0,14 %, 0,15 % та 

0,79 % реєстрового складу кожної з праць. Число дефініцій є дещо відмінним 

(OALDCE – 276, WNID3 – 2389, CCEDAL – 221, LDOCE – 286, CED – 1027 та 

MWLD – 271).  

У підрозділі 2.3. «Параметричний аналіз словникових визначень зоонімів» 

представлена класифікація різних параметрів, наявність яких в лексичному 

значенні обмежує стандартизацію тлумачення назв представників тваринного 

світу. В ідеалі тлумачення мають містити інваріантні семантичні компоненти, 

спільні для певної лексико-тематичної групи, доповнені диференційними 

семами, які, в свою чергу, й допомагають розкрити зміст конкретного 

найменування. Проте вибраний матеріал свідчить, що це не завжди так. Вибір 

ознак, які включено в дефініції, залежить від багатьох чинників (міри 

поширеності, відомості тварини в певному суспільстві, наявності яскраво 

виражених зовнішніх ознак тварини, цільової аудиторії, об’єму словника тощо). 

Очевидною стає думка про необхідність уточнення та уніфікації 

лексикографічних параметрів співвідносно з елементами ієрархічної структури.  

У проаналізованих словниках виявлено двадцять чотири параметри 

дефініціювання, зокрема: 1) загальна категоризація (an animal; a mammal; 

rodent; reptile; an amphibian; a creature; marsupial; primate; type of ...; a kind of 

...; one of a group of ...; any of several ...); 2) зовнішній вигляд тварини; 3) вага 

(heavy; weight of … kilograms; weight of … pounds; lightweight …); 4) температура тіла 

(cold-blooded, warm-blooded); 5) стать (male; female); 6) здатність до відтворення 

(uncastrated, castrated, sterile, gelded, saxualy mature…); 7) вік (oldest, young, under the 

age of four, adult, under one year of age …); 8) здатність до видавання звуків (loud 
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deep croak; barking; rattling noise; loud howling cry...; 9) секреторна функція та 

здатність до продукування запахів (venomous, stinking smell; musky smell; 

unpleasant smell ...); 10) особливості нюху тварини (with a keen scent, with a very 

good sense of smell, follows a scent ...); 11) швидкість та спосіб переміщення 

(movement by gliding leaps; moves very slowly; hopping; moves by jumping; fast-

running; crawling; quick-running ...); 12) здатність бачити / відсутність такої 

здатності (blind; keen-sighted); 13) ареал та міра поширення (North American; 

lives near the coast in the Pacific Ocean; inhabiting islands off North America; 

common; rare; widely-spread; close to extinction ...); 14) середовище існування 

(sea; tropical; lives in the ground; lives in cold northern areas; terrestrial; aquatic; 

upland; confined to reserves and parks ...); 15) час існування (extinct; now-living; 

lived on Earth thousands of years ago; lived millions of years ago  ...); 16) спосіб 

існування та поведінка (gregarious, in herds, live in packs ...); 17) специфіка 

існування (flies around at night; cuts down trees with its teeth; kills animals by 

crushing them; laiys eggs and produces milk for its young;carries its babies in a 

pouch ...); 18) особливості харчування (eats small insects; eats flesh, fruit and 

insects; feeds on fruit; feeding on eucalyptus leaves; rodent-eating; insect eating; eats 

plants; feeds on grubs and worms; omnivorous ...); 19) загальне враження від 

поведінки тварини (very graceful; active; vigorous; powerful; intelligent ...); 20) 

роль у житті людини (used for hunting, people often keep as a pet. bred for its fur; 

trained to control sheep, kept on farms, can pick things up; people ride and use for 

pul ling heavy things; used for draft; used in tracking criminals; edible ...); 21) 

лінгвокультурна інформація (caused the death of Cleopatra and was formerly used 

by the Pharaohs as a symbol of their power over life and death; folk traditions of 

certain tribes claim that the babacoote is their ancestor; believed to be one of the 

oldest breeds in the world; regarded as sacred by the ancient Egyptians; a source of 

tortoiseshell; used by the Spanish Riding School in Vienna; introduced into many 

countries to control insects and other pests of sugar-cane plantations ...); 22) 

вказівка на місце в біологічній таксономії та біноміальну назву виду (Capra 

falconeri; genus Marmosa; family Callithricidae; subfamily Phascogalinae; order 

Monotremata, feline, musteline ...); 23) місце та час виведення породи (originated 

in England at least four senturies ago; crosses between Abyssinian and Siamese 

breeds in the 1960s; bred in the southern United States …); 24) походження виду 

(originally developed by crossing the French and English bulldogs with the English 

bull terrier ...). 

Майже кожен із параметрів об’єднує в собі кілька характеристик, все ж 

найбільшою є група ознак «зовнішній вигляд тварини», що охоплює сім 

додаткових параметрів: 1) розмір тварини та окремих частин тіла (large; very 

large; small; very small; larger than; smaller than; the largest; the smallest; middle -

sized; medium-sized; man-sized; tiny; little; fairly large; a great variety in size ...); 2) 

будову тіла (thin; thick; tanklike; thickset body; toad-like body; compact; stout-

bodied; thickset body; bulky; cobby; slim; sturdily built; squat ...); 3) висоту, 

довжину, ширину тварини та частин її тіла (tall pointed nose; long mouth;long 

hair; long horns; very short tail; short legs; broad bill; flat tai;, elongated nose; heit 
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of 14 feet ...); 4) кількість частин тіла (four legs, two tusks and a trunk, one or two 

humps, two-horned, two-toed, 5-toed forefeet ...); 5) покрив, його вид, забарвлення, 

текстуру (soft hair, smooth fur, spiny back, horny plates over most of the body, 

hairless body, fine-textured wool; coarse-woolled; cashmere wool; yellowish-brown 

coloration with a zigzag pattern; blotched fur...); 6) відсутність деяких частин тіла 

(no legs; no limbs; tailles; with no tail; no teeth; rudimentary tail; no mane; 

hornless; humpless; toothless ...); 7) схожість на інших тварин (looks like a ...; 

similar to a ...; animal like a ...; ...-like animal; resembling a ...; ox-like; squirrel-

like; dog-like; mouse-like ...).  

Виявлені параметри описують різні аспекти денотата, від зовнішнього 

вигляду до ролі в культурі певного народу. Водночас жоден із словників не 

включає в дефініцію всі двадцять чотири параметри, обмежуючись, як правило, 

трьома-п’ятьма. 

Наприклад, у шести дефініціях лексеми hamster сумарно представлено 

дванадцять ознак, які описують зовнішній вигляд, ознаки подібності, поширення 

чи походження, наявність видових представників, а також поведінкові 

особливості та значення для людини. При цьому найбільша кількість ознак 

цього зооніма представлена у словниках WNID3 та CED – десять та шість 

відповідно, п’ять – у CCEDAL, по чотири – у LDOCE та OALDCE, найменше – 

три – у MWLD. Варто зауважити, що лише деякі з диференційних ознак 

повторюються. Незважаючи на однакову кількість параметрів, використаних у 

словникових дефініціях, якісне наповнення тлумачень суттєво відрізняється.  

Підрозділ 2.4. «Лексикографічна репрезентація гіперонімо-гіпонімічних 

зв’язків» присвячено дослідженню родо-видових відносин у межах дефініції. 

Спільною ознакою всіх визначень є наявність категоризації, яка виражена за 

допомогою гіперонімо-гіпонімічного відношення, що повідомляє про царство 

або клас.  

Виявлено, що значення гіпонімів, визначених через загальне родове слово, 

які мають спільну родову сему (гіперсему), часто мають декілька видових 

відмінностей, за кожною з яких можна побудувати окремі опозиційні пари. 

Слова з максимально широкими значеннями не можуть виступати як родове 

значення, оскільки вони містять мінімум диференційних ознак . Однією з 

особливостей ієрархічної організації гіперонімо-гіпонімічних зв’язків є 

відсутність загальної моделі тлумачення для одиниць лексико-семантичних груп 

нижчих рівнів. Зокрема, у словниках OALDCE, CCEDAL, LDOCE та MWLD 

більшість зоонімів визначаються як animal або animal + «конкретизатор 

(подібна тварина)», у CED та WNID3 – «гіперонім + біноміальна номенклатура 

або назва ряду, родини, роду, виду». Мають високу частотність такі родові 

елементи як dog, reptile, snake, horse, cat, mammal, rodent, monkey, lizard, goat, 

antelope, pig, bear, whale. 

Характеристику міри прояву певних ознак представлено у підрозділі 2.5. 

«Параметричні прикметники в структурі дефініцій зоонімів». Найбільшу частоту 

вживання в дефініціях мають два антонімічні прикметники із значенням 

загального розміру (small і large), які описують цілісне враження від 
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зовнішнього вигляду тварини. Тому ці прикметники розташовуються на початку 

тлумачення. Вони часто використовуються у формах ступенів порівняння, а 

також з прислівниками міри та ступеня, вказуючи в такий спосіб на відхилення 

від середнього розміру (в межах таксономічного рангу) в більший або менший 

бік. Параметри розміру зрідка передано іншими прикметниками, такими як tiny 

'крихітний', miniature 'мініатюрний', diminutive 'дрібний', gigantic 'велетенський', 

huge 'величезний' тощо. 

Інші параметричні прикметники, що виражають певні часткові ознаки 

тварини (short 'низький, короткий', short-haired 'короткошерстний', short-eared 

'коротковухий', long 'довгий', long-necked 'довгошиїй', long-tongued 

'довгоязикий', long-armed' довгорукий', broad, wide 'широкий' і narrow 'вузький', 

thick-boned 'товстокостий', thick-fleshed 'товстом’ясий'), відображають 

насамперед зорове сприйняття людини. Лексико-семантична група 

параметричних прикметників, яку використовують у тлумаченнях, включає 

також лексеми, що вказують на такі ознаки об’єкта , як швидкість (fast, fast-

running, quick-running 'швидкий', slow-moving 'повільний'), міцність (hard 

'твердий', soft 'м’який'), силу (strong, powerful 'сильний', weak 'слабкий'), вагу 

(heavy 'важкий') тощо. 

За допомогою параметричних прикметників характеризують як просторові 

(large, small, short, long, broad, flat, thin, thick …), так і непросторові (fast, quick-

running, slow-moving, hard, soft, strong, powerful, heavy, rough-skinned, curved, 

rattling …) ознаки. Такі ад’єктиви описують переважно окремі частини тіла 

тварини, зрідка тварину загалом. У словниках використовуються як прості 

(small, large, big, short, thin, slow …), так і складні (medium-sized, long-haired, 

long-necked, short-tailed …) параметричні прикметники.  

Способи опису емпіричного компонента лексичного значення слова 

проаналізовано в підрозділі 2.6. «Емпіричний компонент лексичного значення». 

Виявлено, що лексикографи вдаються до називання ознаки та її характеристик, 

посилання на подібність до інших об’єктів та графічних ілюстрацій.  

У дослідженій вибірці дефініцій лексем-зоонімів найчисельнішою 

виявилася група тлумачень, у яких відбите зорове сприйняття тварини. У 

словникових тлумаченнях тварин найчастіше фігурують такі ознаки, сприйняті 

зором людини: загальний та частинні розміри (large / small / gigantig), висота 

(middle-sized / man-sized / about 60 cm high), будова тіла (strong / slender / long / 

thin / powerfully-built / tanklike / muscular / thickset / rounded), особливості 

зовнішнього покриву (fur-covered / shell / long-haired / short-haired / spines / 

thick-skinned / wool / curling fur / tufts / wrinkled / bristle-covered), його 

забарвлення (red / grey / white / black / brown / mottled / dark spots), наявність / 

відсутність та кількість кінцівок (four-footed / four-legged / legless / with flippers / 

limbless / rudimentary limbs), наявність / відсутність хвоста та його форма (tuft at 

the end of tail / with a tail / forked tail / bushy tail / tailless / rudimentary tail), 

наявність / відсутність, форма та кількість рогів (curved horns / long horns / has 

horns / wide antlers / spiral / straight / arching / backward-curwing / lyre-shaped / 

unbranched / no antlers / two-horned).  
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Зрідка в дефініціях вказано на прикметні ознаки будови тіла тварини, 

зокрема, на наявність та кількість горбів (one hump / two humps), наявність та 

форму хобота (long trunk), форму вух (long ears / short eared / dropping), колір 

очей (blue eyes), форму носа (snout / bill / short flat nose / pointed), наявність 

кишені (has a pouch), бивнів (with tusks), кігтів (claws), щелеп, зубів (jaws / teeth / 

toothless / sabretoothed), вусів (whiskers), гриви (mane), пальців (digits / toes), 

китового вуса (whalebone), язика (tongue / tongueless), плавників (flippers / fins) 

тощо.  

Значно рідше у дефініціях представлено інформацію густативного , 

тактильного, одоративного та акустичного характеру. 

У підрозділі 2.7. «Енциклопедична інформація в межах дефініцій зоонімів» 

показано форми введення енциклопедичної інформації у статті тлумачних 

словників сучасної англійської мови, а також її місце в дефініціях. 

Енциклопедичність у словникових статтях зоонімів знаходить свій прояв в 

особливому поясненні значень, яке відображає, як правило, не повсякденне 

сприйняття слова носієм мови, а винятково наукові класифікаційні ознаки 

певного виду, у представленні не лише первинних, а й вторинних 

диференційних ознак; у вказівках на особливості поведінки тварини чи групи 

тварин, специфіку використання в культурі (served in early times as a basic 

standard of exchange), характерних проявах взаємодії людини і тварини (is pro-

tected by the Mexican government), на особливості розвитку організму тварини та 

її життєвий цикл (The haploid newt makes up for its tiny cells by having four times 

more of them), етимологічних довідках та додаткових коментарях.  

Загалом найбільше елементів енциклопедичної інформації виявлено в 

дефініціях зоонімів словників WNID3 та CED.  

Особливості лексикографічної репрезентації людського чинника розглянуто 

в підрозділі 2. 8. «Антропоцентризм лексикографічного опису зоонімів». У 

досліджуваному матеріалі антропоцентричний підхід словникового опису 

виявлено стосовно найбільш суб’єктивних параметрів. У дефініції зоонімів 

введено довільну кількість ознак, яка може варіюватися в межах від однієї до 

двадцяти. Різниця якісно-кількісного наповнення семантичних ознак зумовлена 

відсутністю чітких критеріїв вибору, що призводить до малоінформативності 

або надлишковості визначень. До того ж словникова дефініція є результатом 

суб’єктивного погляду та інтерпретування інформації про навколишній світ, 

тому не відображає прямо ознаки живої природи. Чимало дефініцій експлікують 

значення зооніма шляхом вказівки на подібність до інших тварин, наприклад, 

dog-like, deer-like, squirrel-like, resembles a greyhound, similar to a monkey тощо. 

Така прив’язка до тварини-прототипа спрощує процедуру опису для 

лексикографа, проте не завжди допомагає користувачеві. Іншим проявом 

антропоцентризму є довільне використання параметричних прикметників, 

значення яких не абсолютне, а закріплене за еталоном, стереотипом. У 

дефініціях суб’єктивні характеристики денотата знаходяться на першому місці 

атрибутивного ланцюжка, а об’єктивні – на другому (a strong vigorous American 

coonhound having a black-and-tan coat ...). Виразною антропоцентричністю наділені 
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емпіричні компоненти значення. У дефініціях зоонімів спостерігаємо прояви 

найрізноманітніших значень певних тварин для людини, починаючи від її 

практичного використання (adapted to the production of meat and fur or for pet and 

show stock, eaten as a delicacy by Africans because of their high fat content, riding 

and carriage horse, used for transport and kept in herds for its milk, flesh and hide, 

trained to hunt and kill foxes) і завершуючи символьним наповненням (Folk 

traditions of certain tribes claim that the babacoote is their ancestor, regarded as 

sacred in parts of S Asia, once supposed to be capable of living in fire, believed to 

have been held sacred to Aesculapius by the Romans, made a popular symbol of 

obstinacy and stupidity).  

У третьому розділі роботи «Особливості опису зоонімів у тлумачних 

словниках» подано результати зіставного аналізу лексикографiчного опису 

лексем-зоонiмiв у тлумачних словниках сучасної англійської мови.  

Контрастна інтерпретація лексикографічного опису назв тварин в макро- 

та мікрорівневій площинах представлена у підрозділі 3.1. «Зіставний аналіз 

лексикографічного опису лексем-зоонімів у тлумачних словниках сучасної 

англійської мови». Огляд вступних зауваг шести проаналізованих словників та 

безпосередній аналіз відповідних словникових статей дали підстави для 

створення комплексних лексикографічних портретів досліджуваних видань.  

Переважна більшість лексикографічних параметрів закріплена в системі ремарок 

та позначок, однак деякі з них характеризуються відсутністю формального 

вираження. Крім того, у підрозділі подано типові схеми словникового опису 

зоонімів для шести словників. Кожна словникова стаття зооніма є 

двокомпонентною: в ній виокремлюється реєстрова, номінативна одиниця мови 

на позначення представника світу тварин, що є об’єктом лексикографування, та 

інтерпретаційна, в якій подається лінгвістичний опис відповідної реєстрової 

одиниці (її значення, лексичні характеристики тощо) або міститься різноманітна 

інформація про об’єкти, які вона позначає. Структура та зміст словникової 

статті залежить від призначення лексикографічної праці. У проаналізованих 

джерелах найбільша кількість лексикографічних мікрорівневих параметрів  

подана в словниках CED та WNID3, найменша – в OALDCE, LDOCE, CCEDAL 

та MWLD. Характерною ознакою проаналізованих параметрів є варіювання їх 

якісного наповнення та графічного представлення навіть у межах одного 

словника.  

Варто зазначити, що виявлені підходи до лексикографічного опису 

конкретної іменної лексики в аналізованих словниках дещо відрізняються, однак 

кожен з них має право на існування, будучи більшою чи меншою мірою 

антропоорієнтованим.  

У підрозділі 3.2. «Невербальна ілюстрація як один із засобів 

лексикографічної інтерпретації зоонімів» схарактеризовано роль та місце 

зображувальних засобів у словниках. Найчастіше до використання малюнків 

вдаються автори словника MWLD, які ілюструють 20,3 % статей. У той же час в 

лексикографічних працях OALDCE, LDOCE та WNID3 проілюстровано 4,71 %, 

4,2 % та 3,85 % відповідно. У словниках CCEDAL та CED взагалі відсутні 
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невербальні засоби дефініціювання. Кольорові зображення властиві лише 

LDOCE, чорно-білі – WNID3, MWLD та OALDCE. Іноді автори вдаються до 

групування рисунків за класифікаційною ознакою, зображуючи декілька видів 

(родів) у межах одного рисунка. Рисунки допомагають розкрити суттєві 

розпізнавальні ознаки, які складно або ж неможливо вербалізувати, такі як 

форма тіла, ніг, колір, наявність інших характеристичних ознак. Характер та 

об’єм ілюстративного матеріалу залежить від міри ознайомлення користувачів з 

твариною, цільової аудиторії, обсягу словника та інших чинників. Безумовно, 

основним компонентом словникової статті тлумачного словника є вербальна 

дефініція, а невербальна ілюстрація використовується як додатковий засіб 

лексикографічної інтерпретації лексичного значення слова. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дефініції одиниць лексико-семантичної групи зоонімів у словниках 

англійської мови характеризуються чіткою структурною організацією, 

наявністю єдиного спільного семантичного компонента значення  – архісеми 

«тварина» – та набором диференційних ознак, за якими всі компоненти групи 

розрізняються чи протиставляються. Лексичне значення будь-якого зооніма 

зумовлюється передусім його денотативним (сигніфікативним) компонентом, в 

межах якого можна виділити емпіричний та подекуди енциклопедичний 

складники. Усі компоненти, що формують структуру лексичного значення 

зооніма, відіграють важливу роль у процесі лексикографічного опису 

зоолексики англійської мови. 

У досліджуваній групі на підставі приналежності денотата до певної 

біологічної родини виділено три семантичні підгрупи на позначення ссавців, 

плазунів та земноводних (відповідно 3610, 672 та 131 зоонім у повній вибірці з 

шести словників сучасної англійської мови). 

Аналіз дефініцій зоонімів, екстрагованих з тлумачних словників, показав, 

що кількість дефініцій дещо менша від загальної кількості реєстрових одиниць 

лексико-семантичної групи (ми виявили 3647, 688 та 135 дефініцій відповідно). 

Така різниця пояснюється різними причинами. Серед них домінують такі: 

наявність синонімічних назв та різних варіантів написання зоонімів, включення 

посилань до інших словникових статей, внесення декількох зоонімів до одного 

гнізда, а також перехід певних лексем – назв тварин – з розряду нейтральної до 

стилістично маркованої лексики. 

Комплексний огляд дефініцій зоонімів дав змогу виокремити набір 

інваріантних та диференційних семантичних ознак, що знайшли своє 

відображення у відповідних тлумаченнях. До розряду інваріантних ознак 

відносимо наявність гіперонімічного компонента, через який реалізується 

параметр загальної категоризації та визначається тварина. Найчисельнішими 

виявилися гіперонімічні схеми типу «animal», «animal + конкретизатор», 

«гіперонім + біноміальна номенклатура або назва ряду, родини, роду, виду».  
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У дефініціях зоонімів найважливіша роль належить набору власне 

диференційних ознак, які покликані відбивати ті характеристики, що притаманні 

лише певному роду чи виду. У дисертації виокремлено двадцять чотири 

параметри, які включені до дефініцій зоонімів у досліджуваних словниках: 

зовнішній вигляд тварини (розмір тварини та окремих частин її тіла, будова тіла, 

висота, довжина, ширина тварини та частин її тіла), кількість окремих частин 

тіла; покрив, його вид, забарвлення, текстура; відсутність деяких частин тіла; 

вага; схожість на інших тварин; стать; здатність продукувати звуки та запахи; 

швидкість руху, спосіб переміщення; здатність бачити або відсутність такої 

здатності; ареал поширення та міра поширеності; типове середовище; час, 

спосіб, специфіка існування; особливості харчування; загальне враження від 

поведінки тварини; культурне використання тварини та її роль у житті людини. 

Лексикографи подекуди додатково включають лінгвокультурну інформацію, 

вказівку на місце в біологічній таксономії та біноміальну назву виду, місце та 

час виведення породи, походження виду тощо. Звичайно, жоден із словників не 

містить дефініцій з повним набором виокремлених параметрів. 

До характерних ознак, притаманних лексикографічному опису назв тварин, 

слід віднести відсутність загальної системи словникового представлення 

лексичного значення, яка охоплювала б усі зооніми в межах одного словника, 

хоча в практиці лексикографування такі спроби були. Відсутність уніфікації 

призводить до кількісного та якісного варіювання набору релевантних ознак у 

різних словниках. Результати дослідження дають змогу стверджувати, що 

використання малої кількості ознак не забезпечує чіткого уявлення про тварину, 

тоді як їх збільшення виводить дефініції за межі власне лексикографічного 

опису. Найповніші дефініції за кількістю ознак зближаються з описом тварини в 

енциклопедичному словнику. Загалом, за нашими даними, в дефініціях зоонімів 

автори використовують від однієї диференційної ознаки до двадцяти (це 

максимальне число параметрів, які введено в структуру дефініції). 

Щодо кількості диференційних ознак, то слід також зауважити, що на неї 

впливає міра обізнаності людини з певною твариною. Так, при описі 

одомашнених тварин чи тварин, близьких до людини, автори словників 

використовують менше ознак: від двох до чотирьох в OALDCE, LDOCE, 

CCEDAL і MWLD та чотири-п’ять у CED і WNID3. Дефініції диких чи 

екзотичних тварин у середньому містять від п’яти до дев’яти диференційних 

ознак.  

Важливу роль у структурі лексичного значення групи зоонімів  відіграє 

емпіричний компонент. Загалом переважають диференційні ознаки, які 

експлікують враження від тварини, сприйняті людиною через зоровий 

аналізатор (ріст, розміри, вигляд окремих частин тіла тощо); значно рідше 

вводяться ознаки, сприйняті нюхом (запах тварини), дотиком (характер покриву) 

та слухом (звук, який видає тварина).  

Експлікація основних ознак тварини часто здійснюється за допомогою 

параметричних прикметників, які описують переважно окремі частини тіла, 

зрідка тварину загалом. Більшість таких прикметників утворюють антонімічні 
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пари, задаючи таким чином семантичний простір ознаки, в межах якого 

знаходиться її нормальний, стереотипний образ. Для більшості представників 

фауни нормою виступає певна середньостатистична величина в межах 

відповідної таксономічної категорії. 

Серед всіх параметрів тварин при лексикографічному описі найчастіше 

використовується параметр «розмір». У його межах виявлено два класи: загальні 

та частинні розміри, тобто розмір цілої тварини та розмір частин її тіла. 

Найбільшою частотою вживання в дефініціях вирізняються два антонімічні 

прикметники загального розміру (small і large), які створюють цілісне враження 

про зовнішній вигляд тварини. Саме тому ці прикметники розташовуються на 

початку тлумачення. Використання в дефініції прикметників із загальним 

значенням «розмір» свідчить про те, що, розглядаючи певну тварину, яку можна 

схарактеризувати через велику кількість емпіричних ознак (колір, форму і 

розмір окремих частин тіла, покрив і т.п.), людина спершу аналізує її цілісний 

образ. 

У розглянутому словниковому матеріалі спостерігаємо тенденцію до 

цілеспрямованого об’єднання в одній словниковій статті відомостей і про слово, 

і про те, що стоїть за ним (реалії). Характерною особливістю сучасних 

лінгвістичних словників є наявність значної енциклопедичної (логіко-

понятійної, екстралінгвальної) інформації. У тлумаченні назв тварин 

співіснують наукова (зоологічна) номенклатура, вузькоспеціалізована 

термінологія, відомості про ареал поширення, походження, особливості 

існування тварини, культурна та національно маркована інформація, зокрема 

використання людиною, символічне значення тварини тощо. Як правило, 

енциклопедичні дані вводяться всередині словникової статті після мовної 

характеристики заголовної одиниці і часто перемішані з так званими «наївними» 

ознаками, орієнтованими на пересічного носія мови.  

Матеріал опрацьованих словників дозволяє стверджувати, що в дефініціях 

чітко виявляється суб’єктивний чинник, тобто позиція автора словникової 

статті. З одного боку, автор вкладає в дефініцію свої уявлення про тварину, а з 

другого боку – орієнтується на користувача словника, його знання та потреби. 

Суб’єктивність дефініцій корелює з антропоцентризмом як базовим принципом, 

закладеним у семантику мовних одиниць.  

Проведений аналіз дефініцій зоонімів вказує на те, що загалом інформація, 

запропонована у тлумаченнях назв тварин, здебільшого не забезпечує 

користувача чіткими та ясними уявленнями про значення відповідних лексичних 

одиниць. Про це свідчать виявлені нами розбіжності в лексикографічному 

представленні одиниць, що позначають ту саму тварину. Подекуди опис є надто 

лаконічним, зокрема у навчальних словниках OALDCE, LDOCE, CCEDAL та 

MWLD, і не подає достатньої інформації про тварину, що зумовлено 

специфікою жанру.  

Дефініції, побудовані за таким принципом, потребують конкретних 

уточнень, які б розкривали особливості тварин різних таксономічних рангів. 

Усвідомлення цього призводить до того, що автори намагаються ввести в 
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тлумачення додаткові параметри (специфічні зовнішні ознаки, властиві для 

тварин певного виду, біологічну характеристику, відомості про спосіб життя, 

ареал поширення, використання людиною тощо). Ця тенденція перетворює 

лінгвістичний опис зооніма на енциклопедичний опис тварини. Зауважимо, що 

для ідентифікації тварини-референта користувач словників CED та WNID3 

повинен володіти мінімальними знаннями з природничих наук, зокрема зоології, 

оскільки майже всі визначення зоонімів починаються архісемами – 

відповідниками біологічної таксономії, вказівкою на родо-видовий зв’язок чи 

схожість з іншими тваринами. 

Важливим складником статей у сучасних словниках є невербальна 

ілюстрація (картинка, схема, модель), яка може розглядатися як один із видів 

семантизації. Звичайно, адекватна ілюстрація полегшує сприйняття інформації 

про тварину. Проте зміст вербального опису у словниках іноді суттєво 

відрізняється від того, що вводиться графічно.  

Отже, проведене дослідження лексикографічного опису зоонімів у шести 

словниках сучасної англійської мови дозволяє зробити загальний висновок про 

відсутність єдиного підходу до дефініціонування одиниць цієї лексико-

семантичної групи, що зумовлено як об’єктивними (складністю елементів групи, 

наявністю в них значної кількості параметрів), так і суб’єктивними чинниками 

(передусім індивідуальним, волюнтаристським підходом авторів словників до 

виділення релевантних ознак описуваної тварини). 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в застосуванні 

представлених методик для аналізу дотичних груп лексики з метою 

вдосконалення лексикографічного опису конкретної іменної лексики, 

вироблення принципів побудови уніфікованих дефініцій в межах тематично 

близьких груп. 

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

 

1. Шевчук А. В. Інваріантні та диференційні ознаки в дефініціях зоонімів у 

словниках англійської мови / А. В. Шевчук // Наукові записки. – Випуск 

104 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ 

КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 362–367. 

2. Шевчук А. В. Емпіричний компонент лексичного значення зоонімів у 

тлумачних словниках англійської мови / А. В. Шевчук // Наукові праці 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: 

Філологічні науки. Випуск 29. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2012. – 

C. 115–118. 

3. Шевчук А. В. Енциклопедична інформація в тлумачних словниках 

сучасної англійської мови (на матеріалі словникових статей зоонімів) / 

А. В. Шевчук // Ученые записки Таврического национального университета 

им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации», 2012. – 

Т. 25 (64). – № 4.Часть 2. – С. 246–251. 



17 

 

4. Шевчук А. В. Проблеми дефініціювання лексико-тематичної групи 

«назви тварин» у тлумачних словниках сучасної англійської мови / А.  В. Шевчук 

// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 

2013. – C. 421–424. 

5. Шевчук А. В. Лексикографічна репрезентація гіперонімо-гіпонімічних 

зв’язків (на матеріалі дефініцій зоонімів) / А. В. Шевчук // Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.  – 

№ 20 (269): Філологічні науки. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2013. –             

С. 52–55. 

6. Шевчук А. В. Організація словникової статті зоонімів у тлумачних 

словниках сучасної англійської мови: зіставний аспект / А. В. Шевчук // Нова 

філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 35. –               

С. 251–253. 

7. Шевчук А. В. Место параметрических прилагательных в толкованиях 

названий животных (на материале словаря Арнольда Хорнби «The Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary of Current English») / А.  В. Шевчук // Известия 

Волгоградского государственного педагогического университета. Серия: 

филологические науки. – № 2 (87). – Волгоград: Издательство ВГСПУ 

«Перемена», 2014. – С. 74–78. 

8. Шевчук А. В. Невербальна ілюстрація як один із засобів 

лексикографічної інтерпретації зоонімів / А. В. Шевчук // Матеріали VІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода 

наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (14-15 травня 2013 року): 

у 2 т.– Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі 

Українки, 2013. – Т. 2. – С. 202–203. 

9. Шевчук А. В. Принцип редукціонізму в лексикографії / А.  В. Шевчук // 

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і 

аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (14-

15 травня 2012 року): у 3 т.– Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 

Т. 2. –  С. 76–78. 

10. Шевчук А. В. Дефініція: когнітивна vs наукова / А.  В. Шевчук // 

Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та 

соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів всеукраїнської науково-

методичної Інтернет-конференції, 11 квітня 2014 року, Луцьк / Луцький 

національний технічний університет – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – 

С. 262–264. 

 

 



18 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Шевчук А. В. Принципи лексикографічного опису зоонімів у 

словниках сучасної англійської мови. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет.  – Запоріжжя, 2016. 

У дисертації здійснено комплексний аналіз основних принципів 

лексикографічного опису лексем – назв представників тваринного світу. 

Матеріалом дослідження стали дефініції зоонімів, вибрані із тлумачних 

словників сучасної англійської мови. 
У дисертаційній праці з’ясовано першорядні проблеми та труднощі 

лексикографування одиниць лексико-семантичної групи «тварини», описано 

основні семантичні групи зоонімів, здійснено класифікацію найуживаніших 

параметрів дефініцій з метою виявлення їх якісно-кількісного варіювання, 

досліджено типові моделі вираження родо-видових відносин в межах 

словникових описів назв представників фауни, представлено аналіз 

параметричних ад’єктивів у текстах дефініцій, з’ясовано наповнення 

емпіричного компонента значення, здійснено спробу визначення міри 

енциклопедизації словникових статей, схарактеризовано основні прояви 

антропоцентризму в тлумаченнях назв тварин, описано роль і місце 

невербальної ілюстрації у словниковій статті, проведено комплексне зіставлення 

лексикографічного опису зоонімів у макро- та мікрорівневій площинах. 

Ключові слова: лексикографія, тлумачний словник, макроструктура, 

мікроструктура, словникова стаття, дефініція, визначення, тлумачення, зоонім.  

  

АННОТАЦИЯ 

 

Шевчук А. В. Принципы лексикографического описания зоонимов в 

словарях современного английского языка. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2016. 

В диссертации осуществлен комплексный анализ основных принципов 

лексикографического описания лексем – названий представителей животного 

мира. Материалом исследования стали дефиниции зоонимов, выбранные из 

толковых словарей современного английского языка. 
В диссертационной работе предпринята попытка выяснить главные 

проблемы и трудности лексикографирования единиц лексико-семантической 

группы «животные», описаны основные семантические группы зоонимов, 

проведена классификация наиболее употребляемых параметров дефиниций с 

целью выявления их качественно-количественного варьирования, исследованы 

типовые модели выражения родо-видовых отношений в пределах словарных 

описаний названий представителей фауны, представлен анализ параметрических 
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адъективов в текстах дефиниций, выяснено наполнение эмпирического 

компонента значения, предпринята попытка определения степени 

энциклопедизации словарных статей, охарактеризованы основные проявления 

антропоцентризма в толкованиях названий животных, описаны роль и место 

невербальной иллюстрации в словарной статье, проведено комплексное 

сопоставление лексикографического описания зоонимов на макро- и 

микроуровнях. 

Ключевые слова: лексикография, толковый словарь, макроструктура, 

микроструктура, словарная статья, дефиниция, определение, толкование, 

зооним. 

 

SUMMARY 

 

Shevchuk A. Principles of Lexicographical Description of Zoonyms in 

Modern English Dictionaries. – Manuscript.  

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD).  Specialty 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhia, 2016.  

The basic principles of the lexicographical description of zoonyms are analysed 

in the thesis. The research is conducted on the basis of great number of definitions 

selected from dictionaries of the Modern English language. A set of general research 

and specific linguistic methods are employed in this paper. 
Chapter one critically summarises the results of previous studies as regards 

general lexicography problems. The exposition of dictionary parameters conception is 

given. The thesis presents a comprehensive theory concerning the structure of the 

dictionary entry, the interpretation of the lexical meaning and main definition types. It 

outlines the basic approaches to the dictionary representation of the language units. 

Chapter two focuses on the primary lexicographical description problems and 

difficulties of the specific lexical-semantic group. In particular, animal names 

denoting mammals, reptiles and amphibians are analysed. The paper attempted to find 

out the principal stratification characteristics of the defined lexical-semantic group. 

Close attention is given to the analysis of the definition parameters. It addresses the 

topic of the identification of their qualitative and quantitative variations. Besides, the 

most frequent patterns of hyponym-hyperonym relations are defined in this chapter. 

Substantial interest also presents wide use of the parameter adjectives in the 

dictionary interpretations of zoonyms. Further, the study highlights the description 

peculiarities of the empirical constituent of the meaning. Moreover, the main 

anthropocentrism manifestations in the interpreting of the animal names are defined. 

Chapter three presents a comprehensive comparison of the lexicographical 

description of zoonyms in the dictionary macro- and microstructure. The paper 

considers also the status and the role of the non-verbal illustrations in a dictionary 

entry. 

Results of the research can be used in the educational process (teaching of the 

normative and theoretical courses, development and implementation of the general 

courses in «Theory of Language», «Lexicology», specialized courses in «Applied 



20 

 

Semantics», «Lexicography», «Ethnolinguistics» etc.), in the training work 

(composition of the educational materials); in the lexicographical practice (dictionary 

compilation). The material of the research is an interesting, important and reliable 

source for the linguists and the related sciences specialists.  

Further studies may concern the application of the presented methods for the 

analysis of relevant lexical-semantic groups to improve the lexicographical 

description of the particular nominal vocabulary and develop uniform principles of 

the definition construction within close thematic groups. 

Key words: lexicography, explanatory dictionary, macrostructure, 

microstructure, dictionary article, definition, determination, interpretation, zoonym. 
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