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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

  На сучасному етапі розвитку лінгвістики увага науковців сфокусована на 
широкому колі питань, що стосуються взаємозв’язку ментального світу людини і 
мови в межах антропоцентричної парадигми знання. Наукові розвідки присвячено 
дослідженню мовної системи не тільки у зв’язку зі свідомістю людини, але й з її 
культурою та національною приналежністю.  Концепт, як одна з найактуальніших  
одиниць дослідження, має ментальну природу, вважається елементом 
відображення духовної культури та національно-специфічного світобачення 
людей. 

Концепти розглядаються в працях із когнітивної лінгвістики та 
лінгвоконцептології (А. Вежбицька, M. Верспур, С. Г. Воркачов, Р. Дірвен, 
В. Еванс, В. І. Карасик, С. Х. Ляпін, В. А. Маслова, М. М. Полюжин, 
А. М. Приходько та ін.); лінгвокультурології (М. Ф. Алефіренко, 
Н. Д. Арутюнова,  В. В. Красних,  В. А. Маслова, Г. Г. Слишкін, Ю. С. Степанов, 
В. М. Телія, С. Г. Тер-Мінасова та ін.); теорії мовної та національної картин світу 
(Ю. Д. Апресян,  Ю. М. Караулов, Г. В. Колшанський та ін.); семасіології 
(О. С. Кубрякова, З. Д. Попова, О. О. Селіванова, Л. О. Чернейко та ін.). 

З огляду на значну роль транспорту для становлення й розвитку суспільств 
Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, актуальності набуває 
дослідження номінацій аспектів зазначеної галузі в британському та 
американському варіантах англійської мови. Незважаючи на те що британці та 
американці послуговуються однією мовою, культура й ментальність цих народів 
відрізняються, так само, як і їхні пріоритети та погляди на навколишню дійсність, 
що зумовлено різними умовами життя, етнічним складом цих націй та політикою 
держав.  Системи засобів вербалізації концепту TRANSPORT є динамічними, їхнє 
дослідження виявляє особливості номінативних процесів, мотивацію та специфіку 
асоціативно-образного мислення представників зазначених культур. 

Актуальність дисертаційної праці зумовлена важливістю системи 
вербальних засобів об’єктивації концепту TRANSPORT у британському та 
американському варіантах англійської мови й необхідністю висвітлення 
лінгвокультурних параметрів, що спричиняють, з одного боку, ізоморфізм, а з 
іншого, диференціацію цих систем.   

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано в руслі комплексної міжкафедральної наукової теми 
факультету іноземної філології Запорізького національного університету 
“Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження 
мовних одиниць”, затвердженої Міністерством освіти і науки України (код 
державної  реєстрації  0113U000807).  Тему  дисертації  затверджено  (протокол 
№ 4 від 18 грудня 2013 р.) й уточнено (протокол № 2 від 12 вересня 2016 року) 
науково-технічною радою Запорізького національного університету. 

Мета дослідження – виявити лінгвокультурні параметри вербалізації 
концепту TRANSPORT у британському та американському варіантах англійської 
мови.  
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Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:  
- уточнити зміст понять “концепт”, “мовна картина світу”, 

“лінгвокультура”; 
- розробити комплексну методику аналізу концепту TRANSPORT у 

британській та американській лінгвокультурах;  
- змоделювати лексико-семантичні поля вербалізаторів досліджуваного 

концепту в британському та американському варіантах англійської мови; 
- встановити специфіку формування лексико-семантичного поля 

TRANSPORT у британській лінгвокультурі;  
- простежити еволюцію лексико-семантичного поля TRANSPORTATION в 

американській лінгвокультурі;  
- виявити культурно-специфічні засоби мовної актуалізації концепту 

TRANSPORT в обох лінгвокультурах; 
- проаналізувати основні структурні й семантичні особливості 

конституентів зазначених полів з метою виявлення спільних рис і 
лінгвокультурних відмінностей;   

- схарактеризувати поняттєвий, образний, оцінний та асоціативний 
складники  досліджуваного концепту в британському та американському 
ментальних просторах.  

Об’єкт дослідження – засоби вербалізації  концепту TRANSPORT у  
сучасній англійській мові.  

Предметом безпосереднього аналізу є лінгвокультурні параметри 
вербалізації концепту TRANSPORT засобами британського та американського 
варіантів англійської мови. 

Матеріалом дослідження слугував  корпус номінативних одиниць, що 
налічує 45532 лексеми, створений шляхом суцільної вибірки з биртанських та 
американських друкованих і електронних словників, енциклопедій, 
аглійськомовних галузевих періодичних видань, доповідей профільних 
міністерств Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.  

Теоретико-методологічною базою дисертації є наукові праці вітчизняних і 
зарубіжних учених, присвячені аналізу концептуальної та мовної картин світу 
(Л. Вітгенштейн, В. фон Гумбольдт, Л. Вайсгербер, А. Ф. Журавльов, 
В. М. Манакін, О. О. Селіванова, Е. Сепір, В. М. Топоров, Б. Уорф, Т. В. Цив’ян,  
І. А. Чернишенко), дослідженню типології та структури концепту (В. Еванс, 
С. О. Жаботинська, А. М. Приходько, О. О. Селіванова, Ф. Форест), виявленню 
специфіки концептів як елементів певної лінгвокультури (М. Ф. Алефіренко, 
В. І. Карасик, В. В. Колесов, В. В. Краcних, В. А. Маслова) та національно-
специфічних компонентів останньої (О. О. Залевська, М. П. Кочерган,           
С. Г. Тер-Мінасова, Г. Д. Томахін), висвітленню лінгвокультурних параметрів 
вербалізації концептів (М. М. Болдирєв, Є. М. Верещагін, В. Г. Костомаров, 
З. Д. Попова), розгляду національних варіантів сучасної англійської мови 
(С. М. Єнікєєва, Ю. А. Зацний, Л. Бауер). 

Мета, завдання, об’єкт і предмет дисертаційної праці зумовили вибір 
методів дослідження: загальнонаукових (гіпотетико-дедуктивний метод, 
спостереження, аналіз, синтез, порівняння, метод суцільної вибірки та кількісних 
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підрахунків), а також власне лінгвістичних методів: концептуального аналізу – для 
з’ясування структури та змісту концепту TRANSPORT; дефініційного та 
структурно-семантичного аналізу – для встановлення семантики та ієрархічної 
структури значення вербалізаторів досліджуваного концепту; метод польового 
моделювання – для створення моделей лексико-семантичних полів вербалізаторів 
аналізованого концепту в британському та американському варіантах англійської 
мови. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше встановлено 
поняттєвий, образний, оцінний та асоціативний складники досліджуваної 
ментальної одиниці, характерні для британської та американської лінгвокульутр; 
продемонстровано основні спільні риси та відмінності в засобах вербалізації 
концепту в обох національних мовних варіантах; виявлено й верифіковано 
національно-специфічні вербалізатори концепту TRANSPORT, характерні для 
британської та американської культур; змодельовано лексико-семантичні поля 
засобів мовної актуалізації концепту. 

Наукову новизну отриманих результатів  можна узагальнити в таких 
твердженнях:  

1. Концепт TRANSPORT у британській та американській культурах є 
ментальною одиницею, яка відображає як загальнолюдські, так і національно-
специфічні особливості сприйняття та оцінки об’єктів галузі транспорту і 
перевезень.  

2. Концепт TRANSPORT – ментальне утворення з ядерно-периферійною 
структурою. Його ядро формується поняттєвим складником, який є ідентичним 
для британської та американської культур, що пояснюється загальнолюдським 
характером досліджуваного концепту. Оцінний та образний складники 
конституюють навколоядерну зону концепту, асоціативний розташований на 
периферії. Образний оцінний та асоціативний складники варіюються під впливом 
екстралінгвальних чинників, таких як географічні особливості країни, історичні та 
соціальні умови розвитку держави, науково-технічний прогрес, економічні 
чинники тощо.  

3.  Досліджуваний концепт TRANSPORT є суперконцептом, який 
вербалізується лексичними та фразеологічними засобами. Динаміка розвитку 
якісного та кількісного складу вербалізаторів зазначеного концепту, системно 
представлених у вигляді лексико-семантичних полів, свідчить про відкритість і 
нерівноважність останніх. Транспортні системи Великої Британії та Сполучених 
Штатів Америки є джерелом формування конвенційних знань та уявлень,  
покладених в основу семантики конституентів лексико-семантичних полів 
TRANSPORT / TRANSPORTATION.   

4.  Ядром розгляданого лексико-семантичного поля в британському варіанті 
англійської мови є іменник «transport», тоді як в американському національному 
мовному варіанті ядро представлене іменником «transportation». 

5. Лексико-семантичні поля TRANSPORT / TRANSPORTATION є 
макрополями, що складаються з лексико-семантичних полів land transport, water 
transport й air transport у британській  лінгвокультурі та land transportation, water 
transportation й air transportation в американській. 
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6.  Ядро та навколоядерну зону досліджуваних лексико-семантичних полів 
наповнюють мовні одиниці, які або повністю збігаються в обох національних 
варіантах мови або мають незначні семантичні розбіжності, а також такі, що є 
семантично-диференційованими. Периферія містить національно-специфічні та 
стилістично забарвлені одиниці мови, що відрізняються в кожному з варіантів. 

7. Серед конституентів лексико-семантичних полів LAND TRANSPORT та 
LAND TRANSPORTATION наявні паралельно вживані лексичні одиниці, що 
номінують аналогічні об’єкти. Це пояснюється окремим формуванням систем 
наземного транспорту в США та Великобританії. 

8. Базовими як в британській, так і в американській лінгвокультурах є 
вербалізатори германського та романського походження, проте наявна й значна 
кількість лексем, запозичених із автохтонних лінгвокультур (з кельтскої до 
британської та з індіанської до американської). Для американської лінгвокультури 
релевантними також є  іспанські, голландські та шведські запозичення. 

9. 80% від загальної кількості аналізованих вербалізаторів досліджуваного 
концепту в британській та 78% в американській лінгвокультурі представлено 
словосполученнями, що є досить природним для технічних терміносистем. Серед 
конституентів лексико-семантичного поля TRANSPORTATION в американській 
лінгвокультурі виявлено більшу кількість лексем, утворених за допомогою 
основоскладання, усічення та абревіації. 
 Теоретичне значення роботи.  Результати дослідження є внеском у такі 
галузі англістики, як лексикологія, ономасіологія та історія англійської мови, 
лінгвокультурологія, лінгвокраїнознавство й соціолінгвістика. Крім того, 
теоретичне значення полягає в доповненні уявлень про вербальну реалізацію 
концептів, регіональне варіювання англійської мови та сучасні процеси номінації. 
Зокрема, внеском у когнітивну лінгвістику є здійснене моделювання ядерної 
структури концепту TRANSPORT; лінгвокультурологію доповнено виділенням 
образного, оцінного та асоціативного складників досліджуваної ментальної 
одиниці; внеском в ономасіологію є виявлення закономірностей номінації об’єктів 
транспортної галузі; надбання соціолінгвістики доповнено встановленням 
ектралінгвальних чинників, що сприяли історичним змінам у досліджуваних 
лексико-семантичних полях в обох лінгвокультурах . 
  Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в 
можливості їх використання у навчальних курсах із  лексикології (розділи  
”Значення слова”,   “Етимологія”,   “Лексико-семантичні  поля”,   “Словотвір”, 
“Стилістична диференціація лексики”), лінгвокраїнознавства; спецкурсах із 
лінгвокультурології, соціолінгвістики, порівняльно-історичного мовознавства; 
для укладання посібників і підручників із відповідних дисциплін; у 
лексикографічній практиці – для укладання лінгвокультурологічних словників, 
глосаріїв і довідників галузі транспорту та перевезень; для виконання курсових і 
дипломних робіт студентів. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації висвітлено в 
доповідях на наукових міжнародних конференціях: «Іноземна філологія у XXI 
столітті» (Запоріжжя, 2013, 2014), «Мови і світ: дослідження та викладання» 
(Кіровоград, 2014, 2015), Fourth Internatonal Сongress on  Social Sciences and 
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Humanities (Відень, Австрія, 2015), «Пріоритети германського та романського 
мовознавства» (Луцьк, 2015), «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 
комунікації» (Острог, 2015); а також міжвишівських науково-практичних 
конференціях: «Синергетика у філологічних дослідженнях» (Запоріжжя, 2015, 
2016), на щорічних підсумкових конференціях професорсько-викладацького 
складу Запорізького національного університету (2014-2016); на засіданнях 
кафедри англійської філології (2014-2016). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 8 одноосібних 
статей у фахових виданнях Україи, 2 статті  – у зарубіжних періодичних виданнях 
(Австрія). Загальний обсяг публікацій становить 5 друкованих аркушів. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох  
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (294 позиції), 
лексикографічних джерел (40 позицій), джерел фактичного матеріалу (55 позицій)  
та додатків. Загальний обсяг роботи становить 247 сторінок, із них основного 
тексту – 191 сторінка.   
  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційної роботи та її актуальність, 
сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт, предмет,  окреслено 
методологію наукового пошуку і матеріал дослідження, висвітлено наукову 
новизну, теоретичне й практичне значення здобутих результатів, викладено 
положення, що виносяться на захист, подано відомості про структуру дисертації 
та апробацію результатів дослідження й основні публікації.   

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження лінгвокультурних 
параметрів вербалізації концепту TRANSPORT в англійській мові” 
розглянуто актуальні теоретичні проблеми когнітивної лінгвістики та 
лінгвокультурології; уточнено визначення терміна “концепт”, висвітлено погляди 
дослідників на його структуру та типи; проаналізовано поняття “картина світу” та 
окреслено кореляцію між концептуальною й мовною картинами світу; 
систематизовано погляди дослідників на поняття “лінгвокультура” та розглянуто 
наявні підходи до аналізу національно-специфічних вербалізаторів концепту. 

У свідомості людей, які є представниками певної нації, складається своя 
концептуальна картина світу, тобто сукупність уявлень про об’єктивну 
навколишню дійсність. У свою чергу, мовна картина світу – це система понять, 
характерна для кожної мови, за допомогою якої її носії сприймають світ, 
об’єктивуючи певні елементи концептуальної картини світу. У той час, як остання 
існує у вигляді концептів, які формують концептосферу народу, мовну картину 
світу представлено у вигляді значень мовних знаків, що утворюють загальний 
семантичний простір мови. 

Дослідження мовної картини світу є способом осягнення системи уявлень 
окремого народу та пізнання самобутності й ментальності нації  або етносу, тобто 
концептуальної картини світу певної мовної спільноти. Беручи до уваги те, що 
далеко не всі елементи концептуальної картини світу є номінованими, 
безперечним  визнаємо той факт, що мовна картина світу не може повною мірою 
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охопити та актуалізувати світосприйняття. Вербалізація основних 
лінгвокультурних концептів та номінація результатів когнітивної діяльності 
здійснюється ресурсами мовної картини світу.  

Концепти, як елементи свідомості, є достатньо незалежними в мові та 
виступають посередниками між словами й екстралінгвальною реальністю 
(В. Еванс). Не всі аспекти концепту  повністю вербалізовані, адже ментальна 
одиниця  ширша за мовну. Чим важливіший  концепт для певної культури або 
нації, тим розгалуженішою й багатокомпонентнішою є система засобів його 
вербалізації. 

Концепт – ментальна одиниця зі складною прошарковою структурою, 
компоненти якої відрізняються в залежності від екстралінгвального досвіду носія 
мови та його приналежності до певної культури. Зважаючи на багатоаспектність 
такого явища як концепт, услід за науковцями  визнаємо, що його структура 
включає поняттєвий, образний, оцінний (О. В. Бабаєва, С. Г. Воркачов, 
В. І. Карасик, Й. А. Стернін, З. Д. Попова) та асоціативний складники 
(І. В. Кононова, Г. Г. Слишкін, Ю. С. Степанов), належне дослідження яких є 
необхідним для розуміння сприйняття досліджуваної ментальної одиниці 
представниками британської та американської націй і може бути здійснене 
шляхом аналізу засобів мовної репрезентації концепту.   

Існуючи в певному культурному просторі та вербалізуючись засобами  
мови, концепт становить частину лінгвокультури, яка є об’єктом дослідження 
лінгвокультурології. Сутність лінгвокультури певним чином перетинається з 
мовною картиною світу. У дисертації, услід за В. В. Красних, ми  розглядаємо 
лінгвокультуру як втілену та закріплену в знаках живої мови культуру, що 
виявляється в мовних процесах у вигляді вербалізованих образів свідомості й має 
лінгвокогнітивну природу. Лінгвокультура нетотожна поняттю “мовна картина 
світу”. Основна різниця між ними полягає в тому, що  остання є більш 
лінгвістичним поняттям, для дослідження якого доцільно використовувати 
лінгвістичні методи (наприклад, дослідження семантики), тоді,  як для вивчення 
особливостей лінгвокультури суто лінгвістичних методів недостатньо, що 
зумовлює необхідність їхнього комбінування з когнітивними. 

У процесі когніції людина членує світ на концепти, що уособлюють усі її 
знання про певний об’єкт або предмет, наслідуючи певні правила та уявлення про 
дійсність мовної і культурної спільноти, до якої вона належить. У свою чергу, для 
культури кожного народу або етносу характерні певні елементи, непритаманні 
іншим культурним спільнотам, що зумовлюється специфічними умовами життя. 
Такі екстралінгвальні реалії вербалізуються лексичними засобами, що сприяє 
появі в кожній мові лексем, значення яких частково або повністю відсутнє в 
інших мовах, що свідчить про розбіжності між лінгвістично-понятійними кодами 
етносів та націй. 

Вищезазначені мовні одиниці в дисертації ми називаємо “етно- та 
національно-специфічними компонентами лінгвокультури”, або “культурно-
маркованими мовними засобами”, під якими розуміємо слова та словосполучення,  
які вербалізують явища, притаманні певній культурі, й актуалізують певні 
цінності етнічної або національної спільноти та риси її менталітету. 
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Наприклад, складні іменники, що позначають типи пішохідних переходів: 
pelican crossing, toucan crossing, puffin crossing є національно-специфічними 
засобами вербалізації досліджуваного концепту в британській лінгвокультурі. 
Детермінуючи типи переходу з різними світловими та звуковими сигналами й 
пріоритетністю проїзду, ці словосполучення містять у своєму складі назву птаха. 
Семантика цих одиниць та їхня мотивація непрозорі для представників інших 
лінгвокультур. Британці ж розуміють, що pelican crossing – це перехід зі 
світлофорами, що регулюються пішоходами, toucan crossing – перехід, яким 
одночасно можуть пересуватися пішоходи та велосипедисти, а puffin crossing – 
сучасний тип переходу з детектором, що дозволяє включати зелене світло для 
водіїв тільки за умов, якщо поблизу немає пішоходів. Семантика цих 
номінативних одиниць зумовлена, зокрема, й способом їхнього творення. 
Скажімо, pelican – скорочення із подальшою графічною трансформацією від 
pe(destrian) li(ght) con(trolled), toucan походить від словосполучення two-can та є 
його омофоном, а puffin – абревіатура, утворена від словосполучення p(edestrian) 
u(ser) f(riendly) in(telligent) з подальшою незначною графічною трансформацією. 
Назви птахів, що входять до складу зазначених номінацій, стали результатом 
графічної трансформації твірних мовних одиниць. Такий спосіб творення 
відображає образне  мислення та почуття гумору британців і свідчить про 
культурну маркованість цих номінативних одиниць. 

У другому розділі “Методика дослідження лінгвокультурних 
параметрів вербалізації концепту TRANSPORT в англійській мові” 
схарактеризовано основні методи дослідження вербалізованих концептів; 
розроблено комплексну методику, яка охоплює методи семантичного й 
концептуального аналізу. Описано поетапний процес дослідження фактичного 
матеріалу, який поєднує концептуальний, компонентний та корпусний види 
аналізу засобів вербалізації концепту, розглянуто методику моделювання ядерно-
периферійної структури концепту та методику моделювання лексико-
семантичних полів. 

Зважаючи на багатоаспектність такого явища як концепт, ми досліджуємо 
його структуру, що включає поняттєвий, образний та оцінний складники, аналіз 
яких необхідний для розуміння сприйняття досліджуваної ментальної одиниці 
представниками британської та американської націй. Окрім того, ми розглядаємо 
за допомогою семантичного та структурного аналізу національно-специфічних 
засобів вербалізації концепту асоціативний складник зазначеної одиниці 
ментальності, а також історичний та етимологічний складники, розуміння яких 
дозволяє осягнути зміст концепту на сучасному етапі його розвитку. 
 Комплексна методика, застосована для дослідження концепту 
TRANSPORT, передбачає аналіз прошаркової структури ментальної одиниці із 
залученням семантико-когнітивного та лінгвокультурологічного підходів. 
Застосування першого є необхідним для аналізу поняттєвих конституентів 
концепту, у той час як другий спрямовано на виявлення його образних, оцінних та 
асоціативних складників, у яких розкривається ментальність нації. 
 У процесі дослідження концептів крізь аналіз засобів їхньої мовної 
актуалізації виникає потреба в систематизації зазначених лексичних одиниць, 
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одним із найпоширеніх способів чого є моделювання лексико-семантичних полів. 
Структура останніх подібна до структури концепту й складається з ядра, 
навколоядерної зони та периферії. Ядро конституюється найбільш частотними, 
прототипічними та абстрактними одиницями мови. З наближенням до периферії 
змістові зв’язки  в полі слабшають, а її конституенти мають не всі характерні для 
поля ознаки. Крім того, конституенти периферії можуть мати ознаки, спільні з 
ознаками конституентів сусідніх полів. Природа поля – дифузна, адже воно є 
відкритою системою і, реагуючи на зміни в екстралінгвальній дійсності, постійно 
поповнюється новими елементами та вступає у взаємодію з іншими полями, у 
результаті чого трансформується та самоорганізується. 

Лексико-семантичні макрополя “TRANSPORT” і “TRANSPORTATION” –
 відкриті системи, що реагують на зміни в транспортній галузі Британії 
та Сполучених Штатів Америки, постійно поповнюються новими елементами та 
вступають у взаємодію з іншими полями. Дослідження семантики конституентів 
зазначених лексико-семантичних полів уможливлює аналіз асоціативного 
складника концепту, який вивчається. У свою чергу, аналіз структури 
конституентів лексико-семантичних полів дозволяє простежити типові для 
розгляданих лінгвокультур номінативні процеси. 

У третьому розділі “Системна організація вербалізаторів концепту 
TRANSPORT у британській та америсканській лінгвокультурах” досліджено 
поняттєвий, образний, оцінний та асоціативний складники концепту 
TRANSPORT, характерні для британської та американської лінгвокультур, 
шляхом аналізу семантичних і структурних особливостей його вербалізаторів, 
сукупність яких утворює лексико-семантичні маркополя “TRANSPORT” і 
“TRANSPORTATION” у відповідних варіантах англійської мови.   

Лексико-семантичне поле TRANSPORT у британській лінгвокультурі 
конституюється трьома полями: WATER TRANSPORT, AIR TRANSPORT та 
LAND TRANSPORT, що, у свою чергу, містить мікрополя ROAD TRANSPORT і 
RAIL TRANSPORT. Шляхом прведення дифініційного аналізу та подальшого 
вивірення здобутих результатів у Corpus of Contemporary American English 
(COCA) виявлено, що, не зважаючи на екстралінвгальні чинники, які впливали на 
формування досліджуваного лексико-семантичного макрополя в Сполучених 
Штатах Америки, воно так само, як і в британській лінгвокультурі, 
конституюється з трьох полів: наземний транспорт (дорожній і залізничний), 
водний  і повітряний транспорт.  

Еквівалентом британської лексеми “transport”, яка є ядром відповідного 
лексико-семантичного поля, в американському варіанті англійської мови є  термін 
“transportation”. Зазначені лексеми мають семантичні розбіжності.  Згідно з 
результатами дифініційного аналізу, лексема transportation також вживається в 
британському варіанті англійської мови, але позначає лише перевезення вантажів 
(“the action of transporting something or the process of being transported”) і не 
відбиває таких поняттєвих складників концепту, як транспортна система та 
транспортний засіб. Отже, в американській лінгвокультурі спостергіається 
розширення значення цієї ядерної лексеми. У свою чергу, лексема “transport” в 
американському варіанті англійської мови переважно вживається як дієслово у 
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значенні “take or carry (people or goods) from one place to another by means of a 
vehicle, aircraft, or ship”. 

Ядром кожного з аналізованих лексико-семантичних полів є 
словосполучення, перший елемент якого вказує на простір руху, тобто  LAND, 
AIR або WATER, а другий представлений іменником TRANSPORT у 
британському варіанті англійської мови та його відповідником 
TRANSPORTATION в американському.  

Тематичні групи лексем, що входять до навколоядерної зони лексико-
семантичних полів LAND TRANSPORT і LAND TRANSPORTATION, 
AIR TRANSPORT та AIR TRANSPORTATION, WATER TRANSPORT і  WATER 
TRANSPORTATION збігаються в британській та американській  лінгвокультурах. 
Проте, не зважаючи на таку подібність у семантиці, конституенти цих груп 
лексики не є повністю ідентичними. У результаті дослідження найбільшу 
кількість розбіжностей виявлено в складі лексико-семантичних полів LAND 
TRANSPORT і LAND TRANSPORTATION, що пояснюється паралельним 
розгалуженням дорожніх систем цих країн  й одночасною побудовою залізниць та 
інфраструктури зазначених галузей у Великій Британії та США.  

 
Таблиця 1 

Конституенти лексико-семантичних полів LAND TRANSPORT  
і LAND TRANSPORTATION 

 Британський варіант 
англійської мови 

Американський варіант 
англійської мови 

Я
др

о  road transport, rail transport road transportation, rail 
transportation 

Н
ав

ко
ло

яд
ер

на
 зо

на
 

Те
ма

т
ич

на
 гр

уп
а 

засіб 
пересування 

або його 
частина 

vehicle, car, bus, bicycle, motorcycle, van, door, roof, wheel, mirror 
тощо 
 
tram, juggernaut, saloon car, 
two-seater, caravan, Q-car, 
bonnet, windscreen, gearbox, 
wing, plough,  shunter та ін.
   

streetcar, tractor-trailer, sedan,  
roadster, trailer, sleeper, hood, 
windshield, transmission, fender, 
cow-catcher, hostler та ін. 

інфра-
структура 

road, way, lane, drive, street, bridge, tunnel, station, traffic lights, 
station, rails, line, beams, network тощо. 
ring road, lorry park, toucan 
crossing, panda crossing, tiger 
crossing, pelican crossing, puffin 
crossing, cliff railway, cliff lift, 
petrol station, cat’s eyes, 
pavement, flyover, slip road,   
railway, platform тощо 
 

belt way, truck fleet, speedway, 
superhighway, gas station, 
reflector, sidewalk, overpass,  
ramp, railroad, track тощо   



10 

учасник 
дорожнього 
руху 

driver, cyclist, motorist, passenger, pedestrian та ін. 

traffic warden, traffic police 
officer, haulage company, guard, 
engine driver тощо. 

autoist, biker, conductor, trucking 
company, engineer тощо. 

Бл
иж

ня
 п

ер
иф

ер
ія

 

Те
ма

т
ич

на
 гр

уп
а 

назви доріг M1, Karma Way, Good Intent 
Road, Turnagain Lane, Little 
Benty Road, Happy Land West, 
Little Ox Road та ін. 

Pleasant Street, Perkins Street, 
Moraine Street, Carolina Avenue, 
Chiswick Road, Oregon Trail та 
ін. 

назви 
шляхо-
проводів, 
тунелів і 
мостів 

Accrington Viaduct, Appleford 
Railway Bridge, Cogload 
Junction Flyover, Ampthill 
Tunnel, Old Warden Tunnel, 
Dove Holes Tunnel тощо  

Clio trestle, Ross Creek Bridge, 
Henry Ford Bridge, Fort Mason 
Tunnel, Transbay Tube тощо  

класи, 
марки та 
моделі 
транс-
портних 
засобів 

Aston Martin Rapide Silver 
Shadow, Rolls-Royce, Lotus 
Evora,  Superlight 620R, Bentley 
Mulsanne, Morris LC4, Morris 
Minor, Aberdonian,  Broadsman,  
Sir Winston Churchill,  Steam 
Elephant та ін. 

Ford, Buick, Cadillac, Pontiak,  
Oldsmobile, Dodge, Westerner, 
West Virginian, Bostonian, The 
Texan, San Diegan, Bullet, Blue 
Dart, Wabash Cannon Ball, El 
Capitan, Senator, Pacemaker та 
ін. 

назви 
культурних 
заходів 

Britain on the Green, The 
London Motor Show, Bath 
Festival of Motoring 2016 тощо 
  

Historic Appomattox Railroad 
Festival, Amory Railroad Festival 
тощо   

назви 
музеїв 

Harbour Railway and Industrial 
Museum, Colonel Stephens 
Railways Museum,  Head of 
Steam та ін. 

Colorado Railroad Museum, Gold 
Coast Railroad Museum та ін. 

назви 
організацій 
та установ 

Ffestiniog Railway, Hunslet 
Engine Company,  Rhino 
Industries Ltd., Severn Lamb,   
Steam Loco Design тощо  

Association of American 
Railroads, John Stephenson & 
Company, RELCO Locomotives 
тощо  

Д
ал

ьн
я 

пе
ри

ф
ер

ія
 

Те
ма

т
ич

на
 гр

уп
а 

  

стилістично 
забарвлені 
назви транс-
портних 
засобів 

Wessie, Rat, MacRat, Splut, 
barge, panda car та ін. 

family horse,  mechanical 
cockroach, Detroit disaster, 
bouncing Betty, leaping Lena, 
galloping snail, the spirit of St. 
Vitus, Lizzie  (або Lizzy), Tin 
Lizzie, flivver та ін. 

стилістично 
забарвлені 
назви 
учасників 
перевезень 

railway mogul, lollipop men and 
women, bell-ringer, gricer, 
trainspotter,   anorak,  normals 
тощо  

сar knocker, lightning slinger, 
Gandy dancer, mud hop, аrmchair 
railfan, roster shooter, foamer 
тощо   
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Проаналізувавши приклади інваріантних номінацій у досліджуваних 

лінгвокультурах, ми виділили такі тенденції: 
1) Схожий зміст передається різними засобами. Наприклад, британці 
називають капот автівки іменником bonnet, тоді як американці віддають 
перевагу лексемі hood. Не зважаючи на таку різницю, обидва слова мають 
подібну семантику, адже перше походить від старофранцузького “a kind of cap”, 
а друге – від староанглійського іменника, що тлумачиться як “soft covering for 
the head”, отже, обидві лексеми утворено способом семантичної деривації із 
застосуванням механізму метафоризації за схожістю функції. Лексеми 
windscreen (BrE) та windshield (AmE) містять один спільний елемент wind, а 
складники screen – “upright piece of furniture providing protection from heat of a 
fire, drafts, etc.” та  shield  –  “protector, defense” мають схоже значення – 
“захист”. Так само другим елементом словосполучень ring road (BrE), belt way 
(AmE) є синонімічні лексеми  road  та  way, а обидва перші елементи вказують 
на рух по колу (ring –  “circular band”; belt –  “sash, cord drawn about the waist and 
fastened”). Отже, не зважаючи на певну різницю в лексичній репрезентації, 
семантика багатьох конституентів досліджуваних лексико-семантичних полів 
збігається. 
2) Для американської лінгвокультури характерна більша акцентуація 
простору руху. Наприклад, іменник sidewalk вказує на те, що пішоходи повинні 
рухатись збоку вулиці на противагу британському еквіваленту pavement, 
що фокусує увагу на типі покриття. Іменник streetcar, вживаний у США, 
позначає транспорт, що рухається по вулицях, у той час як більш звичне 
для британців tram (cкорочене від tramway) акцентує тип дороги, якою рухається 
транспорт. Американізм roadster вказує на простір руху автівки, тоді як 
британський еквівалент two-seater – на максимальну кількість пасажирів.  
3) Більша акцентуація функції предмета в американській лінгвокультурі, у 
той час як британці більш фокусуються на перцептивних відчуттях, наприклад, у 
словосполученні  soft/hard top (BrE) підкреслюється гнучкість або твердість даху 
автівки, а лексична одиниця convertible top (AmE) позначає можливість 
складання / розкладання даху. Словосполучення outside lane (BrE)  вказує на 
місце знаходження полоси руху, а сполука overtaking lane (AmE) демонструє 
функцію обгону. 
4) Частіше вживання в американському варіанті лексичних одиниць 
латинського походження викликане мультиетнічністю нації та бажанням 
спростити комунікацію між носіями різних мов, а також значним впливом 
іспанськомовної спільноти в США. Водночас еквіваленти зазначених лексем із 
британського варіанта англійської мови акцентують образний складник 
предмета або об’єкта. Зокрема, британці надають перевагу терміну  dynamo 
(скорочення від  dynamo-electric machine), тоді як американці вживають 
generator (від лат.   generator –  “a begetter, producer”). У британському варіанті 
англійської мови вживається іменник gearbox (від загальносканд. fighting 
equipment, armor and weapons + давньоангл. box – “ a wooden container”), 
еквівалентом якого в США  є  лексема transmission (від лат. transmissionem – “a 
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sending over or across, passage”), а британському словосполученню cat’s eyes (від 
протогерм.*kattuz +  протогерм. *augon), що утворене шляхом семантичної 
деривації, в американському варіанті англійської мови відповідає іменник 
reflector (від лат. дієслова reflect – “to divert, to turn aside, deflect” + - or). 
Британці вживають іменник juggernaut (від санскриту  jagat – “ the world, men 
and beasts” + natha-s – “lord, master”), замість якого американці послуговуються 
лексемою tractor-trailer (від лат. іменнику  tractor – “that which draws” + лат. 
tragula – “ javelin thrown by a strap”). 

Периферія лексико-семантичних полів в обох лінгвокультурах 
конституюється національно-специфічними лексичними одиницями. Кількість 
виявлених культурно-специфічних вербалізаторів досліджуваного концепту 
серед загального обсягу проаналізованого фактичного матеріалу  становить 8,4% 
(2150 мовних одиниць) у британському та 8,8% (2340 лексем) в американському 
варіантах англійської мови. Більшість із зазначених мовних засобів 
представлено словосплученнями, одним із елементів яких є антропонім або 
топонім германського, кельтського або латинського походження. Крім того, 
трапляються мультикультурні комбінації, елементи яких походять із різних мов, 
наприклад, топонім Ashby-de-la-Zouch складається з англо-датського за 
похожденням слова Ashby, що має значення “аsh-tree farm” або “аsh-tree 
settlement” (уперше було занотоване як назва міста в 1086 р.), до якого додається 
нормандське за походженням  de la Zouch, яке було інкорпороване до первинної 
назви  під час нормандського завоювання, коли за правління Генрі ІІІ місто було 
передане у володіння родини La Zouche.  

Поняттєвий складник досліджуваної ментальної одиниці містить такі 
елементи, як транспортна система, процес або акт перевезення, транспортний 
засіб і збігається в британській та американській лінгвокультурах. Серед 
елементів образного та оцінного складників розгляданого концепту нами 
виявлено багато таких, що є спільними для обох лінгвокультур (розмір, форма, 
особливість будови транспортного засобу або елемента інфраструктури, 
швидкість, призначення, тип живлення тощо), у той час як серед елементів 
асоціативного складника встановлено суттєву кількість відмінностей, що 
зумовлено різницею ментальності та ціннісних орієнтирів націй. Наприклад, у 
наш час британці асоціюють наземний транспорт із перемогою та культурно-
історичною спадщиною нації,  тоді як у свідомсті представників американської 
лінгвокультури таких паралелей не виникає. Американці акцентують зв’язок 
наземного транспорту з іншими видами перевезнь і пов’язують залізничний 
транспорт із занепадом, що не є характерним для британської лінгвокультури. 

 У четвертому розділі “Лінгвокультурні параметри вербалізації 
концепту TRANSPORT у британському та  американському варіантах 
англіської мови” розглянуто основні етапи розвитку зазначених лексико-
семантичних полів в обох країнах, виявлено основні структурно-семантичні 
особливості вербалізаторів досліджуваного концепту.  

Географічне розташування, історія та суспільні процеси Великобританії 
вплинули на формування лексико-семантичного поля вербалізаторів концепту 
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TRANSPORT. У результаті дослідження нами виділено три періоди розвитку 
зазначеного лексико-семантичного поля:  

1) ранній період (до XVII ст.), під час якого щільність конституентів 
лексико-семантичного поля була порівняно невеликою і містила переважно 
дієслова (send, move, deliver, pass, transport) та непохідні іменники (сart, boat, 
ship);  

2) середній період (XVII – XVIII ст.), який характеризується    жвавішим 
розширенням поля та появою в ньому більшої кількості лексем, що домінують 
транспортні   засоби,  а   також   матеріально-технічні  та  комерційні аспекти 
перевезень.  Найбільша кількість номінацій транспортних засобів, що з’явилися 
в цей період, належить до водного транспорту (ferry, dredge, skiff, shallop, corvet), 
окрім того, значна кількість номінативних одиниць цього періоду позначала 
дорожні транспортні засоби та інфраструктуру (stagecoach, turnpike, sedan chair). 
Для пришвидшення та зниження вартості перевезень вантажів у цей період було 
розпочато проектування та побудову каналів, що призвело до розширення 
досліджуваного лексико-семантичного поля  за рахунок того, що до нього 
входять такі одиниці мови, як Thames locks, embankment, levee, boat-lift. Окрім 
того,  у цей період із винаходом повітряної кулі до поля входять перші одиниці 
на позначення повітряного транспорту (ballooning, aviation disaster); 

3) пізній період (з XIX ст. до нашого часу), упродовж якого 
спостерігається  надзвичайно швидке розширення досліджуваного лексико-
семантичного поля.   Зокрема, з появою залізниці в  1812 р. нового значення 
набуває лексема railway (якою раніше позначалися дороги з дерев’яними 
планками, синонім до plank road),  з’являється  іменник train (у значенні “a series 
of connected railway carriages or wagons moved by a locomotive”), а також велика 
кількість інших залізничних термінів (subway, sidetrack, timetable, steam-whistle 
тощо). Значні зміни відбулися також у дорожньому транспорті, що викликало 
появу нової лексики  для  їхнього позначення (tram, omnibus, bottleneck, traffic 
lights, speed limit,  pelican crossing  тощо). Крім того, із появою підводних човнів, 
значно розширюється номінативне поле водного транспорту (submarine,  
periscope, sonar, bathyscaphe, autonomous underwater acoustic recorder тощо).  

За структурою 80% номінативних одиниць на позначення концепту 
TRANSPORT у британському варіанті англійської мови є словосполученнями, 
20% представлено словами. Найбільш продуктивними способами творення 
вербалізаторів-слів є афіксація (39%), наприклад, punting, freightage, motorist, 
recoupling та основоскладання (21%), наприклад, expressway, airport, airbag,  
steamboat, sunroof та ін. 21% слів є непохідними (hitch, mist, rack, track, road, 
way, path, wagon тощо). 

Ще однією характерною рисою британського варіанта англійської мови є 
творення вербалізаторів концепту TRANSPORT способом семантичної деривації 
із застосуванням механізму метафоризації за подібністю форми (frog – 
“хрестовина стрілочного переводу”) та функції (coat – “ізолювальняий прошарок 
фарби”, “кожух”), а також поширеним є звуко- (Chopper (British Rail Class 20),  
Dyson (British Rail Class 92), Growler (British Rail Class 37 diesel-electric 
locomotive), Gurgler (British Rail Class 31), Hoover (British Rail Class 50), Roarer 
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(British Rail 25 kV  AC electric locomotive) та кольоронаслідування (Barbie 
(потяги компанії First Group  за їхні рожевий та фіолетовий кольори) або Dutch 
(потяги відділу  British Rail Civil Engineers за подібнісь за кольором із потягами 
голландської компанії). Частотною в британській лінгвокультурі є реномінація 
(повторна номінація), що особливо характерно для назв водних транспортних 
засобів, наприклад, три британські кораблі королівського флоту мали назву HMS 
Vanguard (1748, 1787 та 1835 років випуску). Зазначена тенденція виникла через 
традицію називати судно на честь попередника, знищеного під час військових 
операцій.  

Найбільш поширеною моделлю, за якою утворюються  словосполучення у 
британському варіанті англійської мови, є N1 + N2, де  N1 виступає як 
препозитивние означення, наприклад, cable drive, mail compartment, mail traffic, 
maintenance area. Словосполучення також творяться за моделлю Adj + N, 
наприклад, main line, hard fat, main compartment.  

У свою чергу, історія, географічні особливості та етнічний склад США 
значно вплинули на формування лексико-семантичного поля, яке актуалізує 
концепт TRANSPORT. На ранньому етапі формування  зазначеного лексико-
семантичного поля, у його складі були номінації загальновідомих на той час 
транспортних засобів і об’єктів інфраструктури, архаїчні та діалектні лексеми з 
Британії (наприклад, регіональний англійський діалектизм hub почав активно 
використовуватись пілігримами в значенні “solid center of a wheel”. На території 
США, а саме в м. Бостоні, зазначена лексема пізніше (1858 р.) набула  нового 
значення – “center of interest, activity or importance”, яке з часом увійшло до 
вжитку й на території Британії).   

У цей час спостерігалася тенденція до розширення або звуження значення 
британських лексичних одиниць (наприклад, семантика іменника lane, яким із   
XV ст. номінували “any well-defined track”, в американському варіанті 
англійської мови звузилась до “one track of a marked road”). Поступово серед 
конституентів лексико-семантичного поля TRANSPORTATION почала 
з’являтись велика кількість національно-специфічних лексичних засобів. Також 
спостерігається вплив як автохтонної індіанської культури, так і мов 
переселенців з інших країн. Зокрема, поповнення лексичного складу раннього 
періоду американського варіанта англійської мови здійснювалось за допомогою 
запозичень з автохтонної індіанської (canoe), французької (carry-all, depot), 
голландської (caboose, sleigh) та іспанської (bronco / broncho, сaballerango) мов. 
Семантика запозичених лексем поступово трансформувалась, наприклад, 
іменник carry-all спочатку вживався для позначення “a light covered carriage for 
four or more persons” (1714 р.), а пізніше його значення під впливом 
ектралінгвальних чинників було модернізоване до       “a passenger automobile 
used as a small bus” (1884 р.); іменник caboose  був запозичений  зі  значенням 
“ship's cookhouse” (1747 р.), а  пізніше став позначати        “ railroading cabin or 
house” (1859 р.). 

З  XVIII ст. формується велика кількість американізмів транспортної 
галузі. Зазначені лексеми переважно утворються за допомогою афіксів (wrangler, 
trailer, chopper, roadster, detouring, intersection), словоскладання (railroad, 
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windshield,  drunkometer, megayacht) та  абревіації (SUV, HOV (human occupied 
vehicle), x-ing).  

Дослідивши особливості структури засобів мовної актуалізації концепту 
TRANSPORT в американській лінгвокультурі, ми встановили, що 22% 
конституентів однойменного лексико-семантичного поля складають  слова, 78%  
– словосполучення. Найпродуктивніший спосіб творення однослівних 
вербалізаторів – афіксація (31%), наприклад, wrangler, trailer, chopper, canoeing, 
steaming, wheelie, subway, degrader, detouring, intersection, superelevation; більш 
поширеними в  американській лінгвокультурі порівняно з британською є  
основоскладання (29% в AmE і 20% в BrE), наприклад,  railroad, windshield,  
drunkometer, megayacht та абревіація (13% в AmE і 11% в BrE), наприклад, SUV, 
HOV, x-ing, ALCOhaulic, HAF (Headquarters Air Force), AFNSEPO (Air Force 
National Security Emergency Preparedness Office). Серед вербалізаторів концепту 
TRANSPORT, утворених способом семантичної деривації із застосуванням 
механізму метафоризації, в американському варіанті англійської мови  нами не 
виявлено звуконаслідування. Найпоширенішою моделлю, за якою в 
американському варіанті англійської мови утворюються словосполучення, що 
вербалізують досліджуваний концепт, є N1 + N2. Кількість чотирьох та 
п’ятикомпонентних словосполучень серед вербалізаторів досліджуваного 
концепту складає лише 9% від загального обсягу.   

Серед конституентів лексико-семантичного поля LAND TRANSPORT та 
LAND TRANSPORTATION нами виявлені пари слів, що вважаються 
регіональними варіантами (underground  –  subway, shed  – barn), але водночас 
трапляються паралельно вживані лексичні одиниці, що номінують аналогічні  
об’єкти (наприклад, іменник baggage, що історично вважався американізмом, 
вживається в портах Британії замість традиційного luggage), що свідчить 
про конвергенцію.  
 

ВИСНОВКИ 
 

Концепт TRANSPORT є ментальною одиницею зі складною прошарковою 
структурою, компоненти якої відрізняються в залежності від 
екстралінгвістичного досвіду носіїв мови та їхньої приналежності до певної 
культури.  Когнітивні риси, характерні для концепту TRANSPORT, є 
результатом уявлення представників британської та американської культур про 
галузь транспорту і перевезень. Сукупність цих уявлень відображена в 
національних картинах світу та репрезентована ресурсами британського й 
американського варіантів англійської мови.  

Для обох лінгвокультур характерні такі поняттєві складники ментальної 
одиниці, як транспортна система, процес або акт перевезення, транспортний 
засіб. Вербалізатори дослідженого концепту було системно представлено у 
вигляді лексико-семантичних полів TRANSPORT і TRANSPORTATION, які є 
відкритими системами, що реагують на зміни в транспортній галузі Великої 
Британії та США, постійно поповнюються новими конституентами та вступають 
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у взаємодію з іншими полями.  В обох лінгвокультурах зазначені поля є 
макрополями, до складу яких входять аналогічні лексико-семантичні поля land 
(road та rail), water, та air transport / transportation, ядра яких репрезентовані 
однойменними словосполученнями в британському та американському варіантах 
англійської мови відповідно. Елементи навколоядерної зони лексико-
семантичних полів land transport / transportation, air transport / transportation, а 
також water transport / transportation збігаються в обох лінгвокультурах.  

Тематичні групи лексики, які входять до зазначених полів, тотожні в 
досліджуваних лінгвокультурах. Не зважаючи на таку ідентичність, елементи 
цих груп лексики відрізняються. Найбільшу кількість розбіжностей у 
лексичному складі досліджуваних лексико-семантичних полів виявлено в полях 
land transport та land transportation. Така тенденція зумовлена тим, що зазначені 
галузі транспорту розвивалися в цих країнах паралельно, і  через відсутність 
прямих зв’язків виникала потреба паралельної номінації одного і того ж явища. 

Периферія лексико-семантичних полів в обох лінгвокультурах 
конституюється національно-специфічними лексичними одиницями. Більшість із 
зазначених мовних одиниць є словосполученнями, одним з елементів яких 
виступає антропонім або топонім германського, кельтського або латинського 
походження. Трапляються також мультикультурні комбінації, елементи яких 
походять із різних мов.  

У ході формування досліджуваного лексико-семантичного поля 
вербалізаторів концепту TRANSPORT у британській лінгвокультурі чітко 
виділяються три основних періоди розвитку, що зумовлено певними 
екстралінгвальними чинниками: ранній період (до XVII ст.), коли щільність 
конституентів лексико-семантичного поля була порівняно невеликою та 
налічувала переважно дієслова й кореневі іменники германського походження; 
середній період (XVII – XVIII ст.), коли спостерігався більш  жвавий розвиток і 
поява лексем, що номінують транспортні засоби, матеріально-технічні та 
комерційні аспекти перевезень; пізній період (з XIX ст. до нашого часу), коли 
поле значно розширилося та відбувся надзвичайно потужний розвиток його  
периферії в результаті утворення неологізмів транспортної галузі.    

 На ранньому етапі формування лексико-семантичного поля 
TRANSPORTATION у США в його складі були  діалектні лексеми з 
британського варіанта англійської мови й номінації загальновідомих на той час 
транспортних засобів та об’єктів інфраструктури. Спостерігалася тенденція до 
розширення / звуження значення британських лексичних одиниць. Помітний 
вплив автохтонної індіанської культури та мов переселенців з інших країн. З 
XVIII ст. формується велика кількість американізмів для позначення об’єктів 
транспортної галузі. Найбільша кількість лексичних одиниць-вербалізаторів 
досліджуваного концепту з’явилася в період з  кінця XIX ст. до нашого часу. 

Найпродуктивнішими способами творення однослівних вербалізаторів є 
афіксація (39% BrE та 31% AmE) й основоскладання (21% BrE та 29% AmE). 
Найпоширенішими моделями, за якими утворюються словосполучення в обох 
національних варіантів мови, є  N1 + N2 та Adj + N. Кількість чотирьох та п’яти- 
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компонентних словосполучень складає лише 10% (BrE) та 9% (AmE) від 
загального обсягу досліджених одиниць. 

Ядро ментальної одиниці конституюється поняттєвим складником, а 
навколоядерна зона – образним та оцінним. Периферія досліджуваного концепту 
містить асоціативні складники, які об’єктивуються національно-специфічними 
вербалізаторами концепту. Конституенти периферії в обох лінгвокультурах 
збігаються неповністю, що дає змогу простежити спільні та відмінні риси 
ментальності носіїв порівнюваних національно-територіальних варіантів 
англійської мови.   

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у виявленні  особливостей 
репрезентації концепту TRANSPORT в інших національних варіантах 
англійської мови (канадському, австралійському, новозеландському).  
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АНОТАЦІЯ 
 

Чумакова К. О. Лінгвокультурні параметри вербалізації концепту 
TRANSPORT у британському та американському варіантах англійської 
мови. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 
університет. – Запоріжжя, 2017.  

Дисертацію присвячено дослідженню засобів вербалізації концепту 
TRANSPORT  та аналізу їхньої кореляції в британському й американському 
національно-територіальних варіантах сучасної англійської мови. Концепт 
TRANSPORT, актуалізуючись за допомогою значної кількості лексичних 
засобів, є вербалізованою репрезентацією сукупності уявлень британців і 
американців про галузь транспорту та перевезень. Визначено, що структура та 
зміст концепту є ідентичними для обох лінгвокультур, але існує різниця у виборі 
лексичних засобів для вираження певних конституентів ментальної одиниці, що 
пояснюється здебільшого екстралінгвальними чинниками.  

Ключові слова: концепт, концептуальна картина світу, мовна картина 
світу, лінгвокультура, лексико-семантичне поле, тематична група, національно-
специфічні засоби вербалізації концепту.  

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Чумакова К. О. Лингвокультурные параметры вербализации 
концепта TRANSPORT в британском и американском вариантах 
английского языка. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 
университет, Запорожье, 2017.  

Диссертация посвящена исследованию способов вербализации концепта 
TRANSPORT и анализу их корреляции в британском и американском 
национально-территориальных вариантах современного английского языка. 
Концепт TRANSPORT, актуализируясь с помощью значительного количества 
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лексических единиц, является вербализированной репрезентацией совокупности 
представлений британцев и американцев об отрасли транспорта и перевезок. 
Установлено, что структура и содержание концепта являются идентичными для 
исследуемых лингвокультур, но существуют различия в выборе лексических 
средств для выражения определенных конституентов ментальной единицы, что 
объясняется преимущественно экстралингвальными факторами.  

Ключевые слова: концепт, концептуальная картина мира, языковая 
картина мира, лингвокультура, лексико-семантическое поле, тематическая 
группа, национально-специфические способы вербализации концепта.  
 

SUMMARY  
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Verbalization in British English and American English. – Manuscript.  
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Germanic Languages. – Zaporizhzhіa National University, Zaporizhzhia, 2017.  

This dissertation focuses on the analysis of the peculiarities of the concept 
TRANSPORT verbal representation and its correlation in British English and 
American English. Dissertation topicality lies in the study of the world phenomena 
linguistic realization peculiarities, which are determined by a particular national 
worldview.  

The object of the research is the means of the concept TRANSPORT 
verbalization while the subject was constituted by the linguocultural parametres of 
mentined concept verbalization in British English and American English. 

TRANSPORT concept is a unit of mental resources which represents national 
and individual interpretation of the experience gained in the process of transportation. 
It is realized by means of lexical units and is a language representation of the carrying 
cargo and passengers. The reviewed concept is a multilayer mental structure, which 
contains notional, imaginative, evaluative and associative components. The notional 
component forms the universal and cultural basis of the concept and constitutes its 
nucleus. All the other components vary under the influence of extralingual factors. 
The circumnuclear zone of the concept contains imaginative and evaluative 
components, while the periphery of the mental unit is represented by the associative 
one. 

It has been stated that the key lexical units which represent the reviewed concept 
in the British and American linguistic cultures are “transport” and “transportation” 
respectively. Having carried out the semantic, component, contextual and corpus 
analysis methods of the mentioned lexical units, we defined the notional component of 
the reviwed concept constituted with such elements as: transport system, means of 
transport and the process or act of transporting.     

Analyzing the imaginative, evaluative and associative components through 
concept verbalization means, we faced the necessity to categorize the lexical units 
which resulted in verbalization lexical-semantic fields modelling. It was found that the 
mentioned fields are open systems which react to the changes in the transportation 
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fields in Great Britain and the USA, they constantly interact with other lexical-
semantic fields and incorparate new elements.  

The analysis of the verbalizers helped to identify such imaginative components 
of the concept as colour, shape, construction peculiarities and size of the means of 
transport or infrastructural object, as well as such evaluative components as, space of 
movement, propulsion type, property form, direction, function, efficiency, capacity 
etc.  

Despite the fact that concept structure and the thematic groups of the lexical-
semantic fields of the concept verbalizers are identical in the reviewed  linguistic 
cultures, there are culture-specific features in the lexical means representing the 
mentioned mentality unit. Such differences are predominantly caused by extralingual 
factors such as historical and geographical peculiarities of the country, its ethnic 
composition, scientific and technological progress etc.  

Key words: concept, worldview, language worldview, linguistic culture, lexico-
semantic field, lexical set, nationally specific means of concept verbalization. 


