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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

В антропоцентричній парадигмі сучасної лінгвістики значна увага 

приділяється вивченню властивостей мови, що виходять за межі її зовнішньої 

структурно-знакової сторони. Об’єктом наукових студій, що розглядають мовні 

одиниці крізь призму національного менталітету, виступає вербальний образ світу, 

що існує у свідомості представників певної культури та є одним з її компонентів. 

Інтеграційні підходи до вивчення мови як культурного коду нації дають змогу 

застосовувати результати таких суміжних галузей знання, як культурологія, 

етнографія, етнопсихологія тощо, а відтак розширити спектр наукових пошуків і 

вивчати мовні явища у взаємозв’язку з мисленням, національним менталітетом, 

культурою, носієм яких виступає мовна особистість. У зв’язку з цим актуальними 

є дослідження, побудовані на засадах когнітології та лінгвокультурології, у 

площині яких застосовується етноцентричний підхід до аналізу мовних явищ.  

Українську ментальність значною мірою сформували геополітичні та історичні 

особливості, дослідженням яких у різні періоди займались В. Антонович, 

Д. Донцов, М. Костомаров, П. Куліш, О. Кульчицький, Ю. Липа, І. Нечуй-

Левицький, Є. Онацький, В. Пачовський, Д. Чижевський, М. Шлемкевич та інші.  

Актуалізація цієї проблеми в її науковому та етнокультурному вимірах 

припадає на час духовного відродження української нації. У сучасному 

мовознавстві ментальність розглядається передусім з позицій формування 

національно-мовної картини світу, що простежується в працях вітчизняних 

(І. Голубовська, В. Жайворонок, Л. Лисиченко, В. Русанівський, О. Селіванова) та 

зарубіжних (А. Вежбицька, С. Воркачов, В. Карасик, Ю. Караулов, О. Кубрякова, 

В. Маслова, Т. Радбіль, З. Попова, І. Стернін, Ю. Степанов, В. Телія) науковців. 

Національно-культурний компонент входить у систему засобів формування 

національно специфічного тексту і виявляється передусім на лексико-

семантичному рівні мови, зокрема через національно марковану лексику, 

етнокультурні смисли якої розглядалися в працях Ф. Бацевича, М. Бондар, 

І. Голубовської, Н. Данилюк, Л. Дяченко, Р. Зорівчак, В. Кононенка, Т. Космеди, 

Л. Савельєвої, Н. Слободянюк, Н. Сподарець.  

У лінгвокультурологічному аспекті мовні одиниці, наділені етнокультурним 

змістом, вивчали Л. Мацько, О. Мацько, Н. Медвідь, Л. Мельник, О. Потапенко, 

О. Тараненко. Етноментальні особливості народу, його світобачення, ціннісні 

орієнтири акумулюються у вербальних символах. На цьому наголошують 

В. Калашник, О. Комар, О. Левченко, М. Філон, Н. Шарманова. 

Національний художній текст є джерелом лінгвокультурологічної інформації, 

формою індивідуально-авторської інтерпретації когнітивної та мовної картин 

світу, основою реконструкції національного менталітету. Художній текст 

становить особливу реальність, що, поєднуючись із дискурсами автора та читача, 

утворює художній дискурс, у якому мовні одиниці є засобами відбиття 

національної ментальності носіїв мови. 
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Вивченню мови художніх текстів у лінгвокультурологічному аспекті 

присвячено значну кількість наукових праць. Міжетнічну взаємодію в романах 

Ю. Винничука розглядав І. Монолатій. Мовні засоби репрезентації оцінки в 

українській історичній прозі досліджувала В. Крищук. Твори представників 

Станіславського феномену стали матеріалом для дослідження жаргонної лексики в 

науковій розвідці О. Тулузакової. Засоби створення відповідного темпорального 

простору, відображення колориту епохи в історичних романах письменника 

досліджувала Ж. Колоїз. Художня проза О. Забужко, Ю. Андрухович, В. Шевчука, 

М. Матіос стала основою у вивченні засобів експресивного синтаксису 

О. Волобуєвою. Водночас мовні засоби, що відображають українську 

ментальність у сучасному художньому дискурсі, не набули широкого висвітлення.  

Актуальність дослідження мовних репрезентантів української ментальності 

визначається загальною тенденцією сучасної лінгвістики до антропоцентричного 

підходу у вивченні художніх текстів, зумовлена інтересом до вербальної 

реконструкції національного менталітету в індивідуально-авторській мовній 

картині світу та потребою наукового опису мовних репрезентантів національної 

ментальності в текстовій площині українського художнього дискурсу кінця ХХ – 

початку ХХІ століть. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах наукової проблематики кафедри журналістики та філології 

Сумського державного університету «Особливості формування національного 

інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної 

моделі» (номер державної реєстрації 0115U001713), затвердженої Міністерством 

освіти і науки України. Тема дисертації затверджена (протокол № 4 від 21 

листопада 2013 р.) й уточнена (протокол № 11 від 15 липня 2017 р.) вченою радою 

Сумського державного університету.  

Мета дослідження – з’ясувати структурно-семантичні, лексико-семантичні й 

мовно-стилістичні особливості засобів вербалізації української ментальності в 

художньому дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 

- обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження категорії 

ментальності на матеріалі художнього дискурсу, уточнити зміст і структуру 

поняття етноментальності через лінгвофілософське осмислення зв’язку мови і 

мислення, мови і культури;  

- розробити комплексну методику вивчення засобів вербальної репрезентації 

етноментальності в художньому дискурсі;  

- окреслити зміст поняття етноментальний компонент і його місце в 

семантичній структурі національно маркованого слова; 

- описати лексико-семантичні групи мовних репрезентантів української 

ментальності з урахуванням їх структурної ієрархії, семантико-асоціативних 

зв’язків та художньо-дискурсивної прагматики;  
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- виявити особливості дискурсивної реалізації етноментальної опозиції 

«свій – чужий» в категоріях оцінки; 

- класифікувати мовні репрезентанти української ментальності за типом 

лінгвокультурної інформації, описати їхню прагматику й художньо-стилістичний 

потенціал.  

Об’єкт дослідження – засоби вербалізації української ментальності в 

художньому дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

Предмет – семантика, прагматика, мовно-стилістичний потенціал 

репрезентантів української ментальності в художньому дискурсі кінця ХХ – 

початку ХХІ століть. 

Методи дослідження. Мета й завдання роботи зумовили використання 

комплексної методики дослідження мовних репрезентантів української 

ментальності, побудованої на засадах лінгвокультурологічного підходу, що 

охоплює структурний метод, а саме: компонентний аналіз – для визначення й 

опису семантичної структури мовних репрезентантів української ментальності; 

аналіз словникових дефініцій – для виявлення закріплених у мовному узусі засобів 

репрезентації української ментальності; метод моделювання – для здійснення 

систематизації та семантико-групової організації мовних репрезентантів 

етноментальності; мовні репрезентанти української ментальності розглядаються в 

семантично-дискурсивному аспекті із застосуванням контекстуально-

інтерпретаційного методу, що дозволяє розкрити актуальний смисл слова, 

виразниками якого є потенційні семи та асоціативні, факультативні компоненти 

мовних значень; прагмасемантичний аналіз застосовано для узагальнення 

прагматичних властивостей мовних репрезентантів ментальності. Процедури 

кількісних підрахунків використано для визначення базових лексем лексико-

семантичних груп мовних репрезентантів етноментальності та статистичного 

співвідношення аналізованих мовних явищ.  

Джерельна база дослідження. Фактичним матеріалом роботи є лексеми, що 

вербалізують українську ментальність, дібрані шляхом суцільної вибірки з 

художніх текстів кінця ХХ – початку ХХІ століть: із творів Ю. Винничука, 

В. Дрозда, А. Любки, Люко Дашвар, В. Шкляра, І. Роздобудько, Ю. Мушкетика, 

Ю. Хорунжого. Авторська картотека налічує понад 3000 одиниць.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше розкрито динамічні 

процеси в межах лексикону, що репрезентує українську ментальність у 

художньому дискурсі, на текстовому матеріалі, що не підлягав системному 

вивченню; здійснено комплексний структурно-семантичний, семантико-

прагматичний аналіз національно маркованих лексичних одиниць з 

етноментальним компонентом у семантичній структурі; описано способи мовної 

репрезентації української ментальності в художньому дискурсі на лексико-

семантичному й мовно-стилістичному рівнях; виявлено семантико-стилістичний 

потенціал лінгвокультурем, зумовлений їх емоційно-оцінною прагматикою та 

експресивним забарвленням; уточнено зміст і структуру поняття «ментальність» в 
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аспекті лінгвофілософського осмислення зв’язку мови і мислення, мови і 

культури; удосконалено методику вивчення засобів вербальної репрезентації 

національної ментальності в семантично-дискурсивному аспекті на засадах 

лінгвокультурологічного підходу, класифікацію лінгвокультурем за типом 

лінгвокультурної інформації та з урахуванням структури національної 

ментальності. Подальшого розвитку набули теоретичні положення щодо 

семантичної структури національно маркованого слова, способів фіксації 

національно-культурної інформації в семантичній структурі слова та її художньо-

дискурсивної актуалізації. 

Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні комплексного 

вивчення структурно-семантичних, лексико-семантичних і мовно-стилістичних 

особливостей засобів вербалізації української ментальності, що дає змогу 

сформувати цілісне уявлення про динамічні процеси в межах лексикону, що 

репрезентує українську ментальність, з урахуванням прагматики художнього 

дискурсу кінця ХХ – початку ХХІ століть. Висновки й узагальнення збагачують 

теорію семіології, лінгвокультурології, лінгвостилістики, етнолінгвістики. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в дисертації 

положення й висновки можуть бути використані в теорії й практиці викладання 

мовознавчих курсів: етнолінгвістики, лінгвокультурології, лінгвістичного аналізу 

художнього тексту, лексикології української мови. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

висвітлено в доповідях на п’ятьох міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Журналістська освіта на Сумщині: набутки й проблеми» (Суми, 

2014 р.), «Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній 

вплив на розвиток мови та літератури» (Львів, 2015 р.), «Сучасна філологія: 

актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення» (Одеса, 2015 р.), «Рівень 

ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та 

літератури» (Львів, 2015 р.), «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети 

розвитку» (Одеса, 2015 р.); на двох всеукраїнських конференціях: «Соціально-

гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства» (Суми, 2014 р.), «Сучасні 

орієнтири філологічної науки» (Херсон, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 13 

наукових публікаціях, з них 5 статей – у фахових виданнях України, 2 – у 

міжнародних виданнях, 6 – у матеріалах конференцій. Загальний обсяг публікацій 

становить 3, 71 др. арк. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел (281 позиція) і додатків. Повний обсяг роботи – 

235 сторінок, обсяг основного тексту становить 187 сторінок.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційної праці, її актуальність, 

визначено мету й завдання дисертації, її об’єкт і предмет, методи дослідження, 

окреслено джерела фактичного матеріалу, з’ясовано наукову новизну, розкрито 

теоретичне і практичне значення одержаних результатів, подано відомості про 

апробацію основних положень дисертації, кількість публікацій та структуру 

роботи. 

Перший розділ «Теоретичні засади дослідження національної ментальності 

в художньому дискурсі» містить аналітичний огляд лінгвофілософських та 

мовознавчих джерел з метою узагальнення досвіду вивчення категорії 

ментальності й визначення лінгвокультурологічних передумов її мовної 

репрезентації в текстовій площині художнього дискурсу; комплексну методику 

вивчення семантики, прагматики, художньо-стилістичного потенціалу мовних 

репрезентантів української ментальності в художньому дискурсі.  

Лінгвофілософська концепція дисертаційної роботи ґрунтується на науковому 

розумінні кореляції «мова – мислення – культура». Праці В. фон Гумбольдта, 

О. Потебні, Е. Сепіра, Б. Уорфа заклали основи розуміння мови як феномена 

культури, зумовили становлення антропоцентричної наукової парадигми, однією з 

ключових ідей якої є вивчення способів осмисленні світу суб’єктом пізнання крізь 

призму національної мови, яка є виразником специфічної національної 

ментальності (Ф. Бацевич, М. Бондар, А. Вежбицька, С. Влахов, Г. Гачев, 

І. Голубовська, Н. Данилюк, В. Жайворонок, О. Комар, В. Кононенко, В. Колесов, 

М. Костомаров, В. Маслова, В. Русанівський, Т. Радбиль, В. Телія, Н. Шарманова). 

Дефініції менталітет і ментальність недиференційовано вживаються на 

позначення соціально маркованих понять, що передаються такими 

метафоричними сполуками, як «духовна сутність» (М. Костомаров), «склад 

народної логіки» (В. Антонович), «українська психіка» (О. Кульчицький), 

«національний світогляд» (Г. Гачев), «душа народу» (В. Маслова), «душа людини» 

(С. Єрмоленко), «квінтесенція культури» (А. Фурман). Розгляд термінів з погляду 

внутрішньої форми, синхронічного лексичного значення, поняттєво-логічного 

розуміння засвідчив, що філософське потрактування їхньої сутності акцентує 

увагу на приматі раціонального над духовним у способі колективного пізнання 

світу, тоді як лінгвокультурологічне – на ідеальному, несвідомому омовленні світу 

речей, явищ, емоцій. Менталітет традиційно розглядаємо як статичну мисленнєву 

категорію, що означає спосіб і своєрідність мислення людини й колективу, їхні 

емоційні й ціннісні орієнтири. Ментальність – категорія духовна, динамічна, це 

«менталітет, повінчаний з духовністю» (В. Колесов). В основу нашого розуміння 

ментальності покладено суб’єктивістське потрактування національної мовної 

картини світу – цілісної системи образів колективної свідомості носіїв 

національної мови, що виникають в результаті мисленнєво-емоційної 

інтерпретації явищ навколишнього світу і виражаються в категоріях і формах 
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національної мови, які передають когнітивні, вольові та духовні якості 

національного характеру (І. Голубовська, С. Єрмоленко, О. Корнілов).  

У структурі ментальності виділено власне національний (раціонально-

логічний) та етнічний (емоційно-чуттєвий) компоненти. Етноментальність 

розглядаємо як спосіб світовідчуття етнічної спільноти, що виражається в системі 

емоційно-ціннісних орієнтирів, морально-етичних переконань, етнокультурних 

традицій і мотиваційно-вольових актів, об’єктивованих у категоріях і формах 

національної мови. Національна ментальність – це поєднання емоційно-чуттєвого 

та раціонально-логічного способів світобачення, у якому виявляються спільні для 

етнічної спільноти культурні норми, цінності, традиції, індивідуальність 

національно-державного мислення та суспільнозначущі переконання. 

Мовна модель ментальності охоплює такі складники: когнітивний компонент, 

що співвідноситься із логіко-понятійним сприйняттям світу й вербалізується 

номінативною лексикою, зокрема її денотативно-сигніфікативним значенням; 

емотивний – охоплює систему емоційно-ціннісних установок особистості й 

реалізується на рівні лексичних конотацій, конативний (мотиваційно-вольовий) – 

актуалізує моральні установки, ціннісні орієнтації та етнічно-культурні коди, 

репрезентується мовними конотаціями вторинної номінації й реалізується в 

семантиці граматичних структур і стилістичних фігур.  

Засобами реконструкції національної/етнічної ментальності в художньому 

дискурсі є національно марковані мовні одиниці, у семантичній структурі яких 

наявна культурна інформація, зафіксована в національно-культурному компоненті 

семантичної структури (М. Бондар, С. Влахов, Н. Данилюк, Л. Дяченко, О. Комар, 

В. Кононенко та інші). Національно-культурний компонент визначаємо як елемент 

семантичної структури слова, у якому зафіксовані емоційно-ціннісні орієнтири, 

ціннісно-смислові утворення, моральні настанови й культурні коди, моделі 

мотиваційно-вольових актів носіїв етнічної мови. Національно-культурний 

компонент охоплює такі складники: 1) культурно-поняттєвий – співвідноситься з 

екстралінгвальними знаннями; 2) культурно-ціннісний – відображає ціннісні 

орієнтації носіїв національної мови; 3) культурна конотація – емотивно-

експресивні семантичні асоціації, пов’язані з культурними стереотипами мовців; 

4) культурний фон, що співвідносить значення мовної одиниці із базовими 

константами національно-культурного поля. Етнокультурна конотація є основним 

критерієм у визначенні національної семантики слова. Національно маркованою 

мовною одиницею вважаємо лінгвокультурему та її семантичні варіації – 

лінгвоіделогему та лінгвоаксіологему, значення яких формується внаслідок 

поєднання власне мовних та екстралінгвальних чинників, що «детермінують 

фрагменти етнічної й загальної культури в денотативному, сигніфікативному, 

конотативному компонентах лексичного значення» (Н. Медвідь), а також на рівні 

фонових знань; вони можуть бути виражені словом, словосполученням, текстом, 

містити вказівку на текст або ситуації, що їх породили; їхній зміст забезпечує 
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відчуття приналежності до певної етнічної спільноти, її культурної спадщини і 

сформованих у процесі історичного розвитку народу традицій.  

У другому розділі «Лексико-семантичний потенціал мовних 

репрезентантів української ментальності в художньому дискурсі» окреслено 

зміст поняття етноментальний компонент, визначено його місце в семантичній 

структурі національно маркованого слова; описано семантичні групи мовних 

репрезентантів української ментальності з урахуванням їх структурної ієрархії, 

семантико-асоціативних зв’язків та художньо-дискурсивної прагматики. 

Підставою для виокремлення етноментального компонента в семантичній 

структурі національно маркованого є зміст поняття «ментальна культура» 

(О. Маклакова, Й. Стернін), яка охоплює цінності, духовні принципи 

світосприймання, норми та правила поведінки, а також твори мистецтва, 

літератури зокрема. Це дозволяє розглядати предметно-логічний зміст 

національно маркованих лексем у взаємозв’язку з етноментальною культурною 

специфікою.  

Етноментальний компонент – це непредметна, поняттєва сема у значенні 

слова, що передає емоційно-ціннісні орієнтири, моральні настанови, 

етнокультурні коди, життєвий досвід носіїв національної мови. На відміну від 

конотацій, які є відтворюваними і стійкими, етноментальний компонент може 

реалізуватися в комунікативному акті на рівні потенційних, факультативних сем, 

які формуються контекстом, при цьому слова набувають додаткових значень, не 

зафіксованих узуально. Наприклад, у художньому дискурсі актуалізуються 

предметно-денотативна сема слова-реалії вишиванка і факультативна, поняттєва, 

що асоціативно пов’язана з образом України, відданістю рідній землі: Такою була 

Веремієва воля. Щоб його поховали у брилі й вишиванці; закривавлена Веремієва 

вишиванка (В. Шкляр). Потенційний зміст лексеми актуалізується семантичним 

контекстом лексеми закривавлений, що надає слову асоціативно-символічного 

звучання: закривавлена вишиванка – закривавлена Україна. На предметно-логічні 

значення етнолексем-реалій козак, оселедець, які створюють відповідний 

національно-культурний контекст – …козак Чикирда з ладанкою на шиї і 

довжелезним оселедцем, якого він по-чудернацькому закрутив за вухо (В. Шкляр) 

– нашаровуються етноконотації, і внаслідок семного варіювання формується 

оказіональне символічне значення: Чорні запорожці справедливо пишалися своїми 

козацькими оселедцями, у яких вбачали виклик не лише ворогові, а й самій 

смерті…. (В. Шкляр). Відтак оселедець – символ звитяги й мужності.  

Виявлено способи дискурсивної об’єктивації етноментального компонента: 

1) семне варіювання значення, яке полягає в актуалізації комунікативно 

релевантних компонентів системного значення слова завдяки розгалуженій мережі 

асоціативно-образних зв’язків, що виникають за наявності етнокультурного 

досвіду інтерпретатора повідомлення; 2) експлікація наявної в тексті прихованої 

інформації; при цьому лексико-семантичний контекст слів опосередковано вказує 

на фонові складники у їхній семантичній структурі, а експлікація етноментальних 
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уявлень зумовлюється ідейно-змістовим макроконтекстом; 3) розширення 

етнокультурного фону лексеми під впливом мовного й екстралінгвального 

контексту; 4) контекстуальне розгортання семантики слова. 

Лексичні засоби експлікації ментальних рис на основі інтегральної семи 

‘сукупність визначальних властивостей, ознак, типові риси’ об’єднано в лексико-

семантичне поле «Риси української ментальності». Ядерна зона базової лексеми 

серце охоплює кілька синонімічних рядів із домінантами серце, почуття, душа, 

індивід, дух, Бог, воля, мужність, що дозволило виокремити такі лексико-

семантичні групи «Кордоцентричність», «Сентиментальність», «Сакральність», 

«Антеїзм», «Демократичність».  

Контекстуальна сполучуваність лексеми серце засвідчила, що в сучасному 

художньому дискурсі переважає традиційне її слововживання, яке ґрунтується на 

актуалізації денотативних і конотативних сем, закріплених узуально: добре серце, 

щедре серце, відчувати серцем, чуле серце, печаль серця, чути серцем тощо. 

Актуальний смисл лексеми підкреслює емоційність, чуттєвість, значну роль 

інтуїції у світосприйманні, перевагу чуттєвого над раціональним у пізнавальному 

досвіді, а також емоційний песимізм, що визначає споглядальну пасивність 

українців. Референтне значення ядерної лексеми виявляється через оказіональні 

вербальні асоціації, зафіксовані у стилістичних тропах (Серце. Чому воно таке 

важке й гостре?(І. Роздобудько); …моє серце, згорьоване й сплакане, жадає 

лишень одного – волі (Ю. Мушкетик); посилюється фразеологічними одиницями 

(Душа рвонулася до Бога, розпука розривала серце (Ю. Мушкетик); Я серцем 

відчувала! (Л. Дашвар); розкривається стилістичними синонімами (Яків приймав 

високоповажаного тестя щедро, сердечне й водночас поштиво (Ю. Мушкетик), 

які актуалізують потенційні семи та формують етнокультурний смисл.  

Сентиментальність виражається лексемами на позначення емоцій і почуттів. 

Семантика радості передається однойменним експресивом та його 

контекстуальними синонімами, актуальний смисл яких відповідає їх узуальним 

семам. Етноментальну специфіку цієї емоції, а саме почуття оптимізму, формує 

асоціативне розширення значення лексеми радість на основі контекстуальних 

зв’язків зі словами з позитивною оцінною семантикою: сміятися, усмішка, віра, 

надія, шанс, істина: От тебе, мамо не розбереш! …що тобі радість, що біда, все 

смієшся! (Л. Дашвар). Синонімічний ряд печаль – туга – журба – нудьга– смуток 

– тривога – біль і відповідні контекстуальні асоціати виражають семантику суму 

як негативної емоції, скерованої в минуле, що заперечує перспективу досягнення 

мети. Кількісно репрезентанти цієї емоції представлені значно ширше, ніж ті, що 

репрезентують емоцію радості: 23 і 7 одиниць відповідно. Це свідчить про 

перевагу відчуття невизначеності, очікування негативних подій, розчарування і 

втрат, закладених в генетичній пам’яті українців і зумовлених культурно-

історичними умовами становлення нації.  

У межах цієї групи домінують лексеми, етноментальний смисл яких 

виражається суфіксами оцінної семантики – демінутивно-меліоративними й 
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аугментативно-пейоративними. Прагматика демінутивної лексики полягає у 

вираженні позитивної суб’єктивної оцінки (…старенький пенсіонер Стратон 

Митрофанович, щупленький, акуратний і сивий, як голуб, чоловічок (В. Шкляр); у 

стилізації оповіді під народнопоетичну творчість (Щедрик – маленький, як 

хлопчик, чоловічок, він носить червоний брилик, ніби позичив собі капелюшок у 

мухомора, і сам схожий на грибка (В. Шкляр); у здатності формувати негативну 

оцінку презирства, зневаги, осуду, надавати повідомленню іронічної, саркастичної 

тональності, виступати засобом створення комічного ефекту (Усе життя мені не 

вистачало татка, а відтак я став маминим синочком, коханою квіточкою, 

золотеньким горобчиком, сонечком і жабкою, хом’ячком і слимачком… 

(Ю. Винничук). Демінутиви є засобом створення атмосфери доброзичливості, 

ніжності, що найвиразніше передається у формах звертання: Спочинь, моя пташко 

(В. Шкляр); Серденько моє… Русалонько… Люблю тебе (Л. Дашвар). 

Релігійність українців експлікується лексемами віра, Бог, Матір Божа, Ісус 

Христос, любов, душа та їхніми контекстуальними вербальними асоціатами, що 

належать лексико-семантичній групі «Сакральність». Семантика і контекстуальна 

сполучуваність ключових лексем розкривають морально-етичні та світоглядні 

установки, узагальнено позначувані словами Добро і Зло, при цьому заперечують 

абсолютне протиставлення Бога і Диявола. Це виявляється в художньо-естетичній 

прагматиці демононімів чорт, сатана, диявол. Етноментальний компонент їхніх 

значень актуалізується в стилістичних тропах, найбільш продуктивними з яких є 

порівняння й антитеза: У бою, казали хлопці, це була сатана, вона рубала з обох 

рук, ординські голови сипалися, як кавуни… яка могла бути диявольська сила в 

тендітному тілі дівчини (В. Шкляр). 

Експлікація дохристиянських традицій, віри в надприродні сили реалізується 

словами-символами (ластівка, ворон, сова, кінь, коса, ключ), орконімами (відьма, 

вовкулака, добрий дух, Щедрик) та лексемами, яким притаманна магічна функція, 

що передає почуттєво-образну форму міфологічного мислення: чари, чаклунство, 

ворожити, знахар, ворожбит, характерник тощо. Художній дискурс фіксує 

симбіоз християнського й міфологічно-язичницького світосприймання українців: 

надмірна побожність, практична простота віри, акцент на жіночому мотиві в 

духовному досвіді. Етноспецифічний символізм Богородиці виявляється в тому, 

що вона уособлює ідеал жінки-матері, її безмежну любов до дітей, культ жінки в 

українській родині. У художньому контексті, як вияв традиції українського 

релігійного естетизму, в один ряд стають лексеми мати, дружина, кохана, богиня. 

Складники лексико-семантичної групи «Антеїзм» експлікують етноментальну 

настанову «хліборобськість», яка загалом не притаманна світовій міфології, проте 

відображена в українських фольклорних сюжетах як філософія землі та праці. 

Фольклорна алюзія передається в сучасному художньому дискурсі лексемами 

язичницька оранка, сівба, земля, дім, природа.  

Національно значущі для українців цінності репрезентовані складниками 

лексико-семантичної групи «Демократичність», семантика яких узагальнює 
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етноментальні уявлення про мужність, свободолюбство, войовничий романтизм і 

водночас фаталізм і невідворотність долі, зумовлені тим, що спорадичне 

захоплення національною ідеєю після невдачі призводить до соціальної 

пасивності: Зла доля закинула мене в чужі краї, я лишилася без надії  (Л. Дашвар); 

Кирилиця, кара Божа… Це наш фатум, від якого не втекти (А. Любка). 

Структура, обсяг і змістове наповнення лексико-семантичних груп ілюструють 

динаміку лексико-семантичного поля «Риси української ментальності» (рис. 1). 

Статистичні дані показують, що в художньому дискурсі однаковою мірою 

актуалізуються такі риси української ментальності, як кордоцентричність, 

сентиментальність, сакральність. Менше мовних репрезентантів любові до землі, 

«хліборобськості» українців. Відтак в українській ментальності переважають 

етнічні риси. Проте домінування мовних засобів, що експлікують демократичні 

цінності як вияв політичної культури, засвідчує тенденції до ідеологізації 

художнього мовлення згідно з концепцією розвитку української національної ідеї, 

яка виявляється в патріотично налаштованому художньому дискурсі.  

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка лексико-семантичного поля «Риси української ментальності» 
 

У третьому розділі «Художньо-прагматичні можливості мовних 

репрезентантів української ментальності» розкрито особливості дискурсивної 

реалізації етноментальної опозиції «свій – чужий» у категоріях оцінки; мовні 

репрезентанти української ментальності розглянуто з урахуванням структури 

національної ментальності й класифіковано за типом лінгвокультурної інформації; 

описано їхню прагматику й художньо-стилістичний потенціал. 

 Мовними репрезентантами етноментальної опозиції «свій – чужий» є лексеми-

маркери свій і чужий. Узуальні лексико-семантичні поля свій і чужий 

відзначаються широким семантичним обсягом. Найбільший кількісний вияв і 

широке семантичне розмаїття мають семи ‘властивий тільки цій особі, цьому 

предметові’ (свій) та ‘який стосується іншої місцевості, країни, держави’ (чужий). 

Водночас дискурсивна реалізація дихотомії «свій – чужий» засвідчує, що 

найбільше представлена лексико-семантична група «Близькі стосунки» – 46% 

мовних репрезентантів; лексико-семантична група «Належність особі» – 33%; 

лексико-семантична група «Просторова належність» кількісно представлена 

найменше – 24%. Отже, протиставлення за етнічною ознакою не є домінантним, 

що свідчить про толерантність у ставленні до представників інших етносів та 

віросповідань. Таке протиставлення має характер ідеологічного протистояння. 
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За площиною значеннєвого вияву домінує лексико-семантична підгрупа 

«Спільні погляди / інтереси / рід діяльності» (рис. 2). Найбільша кількість лексем 

інтерпретується в соціальному та ідеологічному контекстах і передає семантику як 

емоційного, так і раціонального колективізму; що свідчить про актуалізацію 

цінностей і норм, які є об’єднувальними в соціальному й політичному планах: 

Тепер зрозумілою була та нестримна, часом сліпа радість киян, з якою вони 

зустрічали і своїх, і чужих. Вони б кинулися в обійми самого диявола, якби той 

визволив їх від большевицького нашестя (В. Шкляр); Ходили на залізничну станцію 

за кільканадцять верстов по «свою газету» (Ю. Хорунжий). 

 

 
Рис. 2. Семантика мовних репрезентантів етноментальної опозиції «свій – чужий» 

 

Другою за кількісним виявом є лексико-семантична підгрупа «Особистий 

простір», складники якої виражають такі риси, як індивідуалізм, інтровертність і 

водночас здатність до особистої самореалізації: Вона зачинялась у своїй кімнаті.. 

У своїй самотній боротьбі за виживання (І. Роздобудько); Кілька днів він 

займався тим, що розчищав свій життєвий простір (Ю. Винничук). Національна 

специфіка дихотомії «свій – чужий» виявляється в поєднанні індивідуалізму, 

властивого ментальній орієнтації Заходу, та східного колективізму. 

Парадигматично бінарна опозиція виражається лексемами, у яких семантика 

свого/чужого зафіксована як етнокультурна інформація в прагматичному 

макрокомпоненті: ми, наш, вони, їхній, українці, росіяни, московський, 

чужинський, фашисти, расисти; синтагматично – у процесі розгортання 

дискурсу під впливом асоціативно-семантичного контексту, ідеологічної 

тональності повідомлення, культурного досвіду носіїв мови: не цурається нашого 

роду, мухи не зобидив, друзі-нерозлийвода, бійці «чорного корпусу» (В. Шкляр). 

Аксіологічна дихотомія «свій – чужий» в оцінці моральних, соціальних, 

етнічних, ідеологічних сфер може змінювати свою полярність: чуже в контексті 

може набувати схвалення та сприйматися як своє: Уже всі бачать, звідки ноги 

ростуть, а що вдієш? Націоналісти, фашисти, расисти й нацисти на війні. А «в 

миру» толерантні, гуманні, помірковані демократи (В. Шкляр). 

Мовними репрезентантами ментальних установок є лінгвокультуреми, у 

семантичній структурі яких зафіксовано культурно значущу інформацію на рівні 

культурологічних сем як складників значень номінативних одиниць на позначення 
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етнокультурних реалій; оцінних, емотивних, культурних конотацій лексичних, 

тропеїчних і фігуральних одиниць; етнокультурного фону слів-символів. 

Лінгвокультуреми схарактеризовано з урахуванням структури етноментальності і 

за типом лінгвокультурної інформації об’єднано в такі групи: ментально-

світоглядні, ментально-чуттєві й аксіологічні лінгвокультуреми.  

Ментально-світоглядні лінгвокультуреми репрезентують особливості 

осмислення навколишнього світу та сприйняття людиною свого місця в соціумі; 

узагальнені знання про світ, історичну долю людства; систему переконань, 

принципів та ідеалів у відповідному історико-культурному середовищі. 

Репрезентантами ідейно-світоглядних переконань у художньому дискурсі є 

лінгвоідеологеми – мовні одиниці, що в семантичній структурі містять 

ідеологічний денотат (світоглядну настанову) та емоційно-оцінні конотації, що 

виявляються в дискурсивній актуалізації потенційних сем, які передають уявлення 

носіїв мови про владу, державу, націю, громадянське суспільство, політичні та 

ідеологічні інститути тощо. Лінгвоідеологеми охоплюють кілька тематичних груп:  

1) «Назви осіб-політичних лідерів / державних діячів» – прецедентні імена, 

яким, притаманна експресивна прагматика, що реалізується через оцінний 

компонент, мотивований екстралінгвальним контекстом, який виникає в процесі 

розгортання ідейно-тематичного змісту повідомлення: …знов повернувся 

Петлюра. Він настановляє Директорію. Це, братику, наша влада (В. Шкляр); 

Про Орлика ж спогадувати було небезпечно взагалі. Запеклий, сміливий, 

розумний, освічений (Ю. Мушкетик); Хто б подумав: як багато спільного у 

Сталіна і Гітлера! (Ю. Винничук); …сам Горбачов, батько перебудови, 

демократії і свободи… (В. Дрозд). 

2) «Найменування осіб за приналежністю до соціально-політичних / етнічних 

груп» – лінгвоідеологеми, у яких денотативний макрокомпонент за предметно-

поняттєвою співвіднесеністю містить інформацію про етнічну приналежність, а 

конотативний – співвідносить позначуваний об’єкт із ідеологічними поглядами 

автора художнього тексту: Бий комуністів і кацапів!; …цілі орди кацапчуків перли 

в Україну в лаптях, постолах, калошах, чунях; Слава галичанам! Слава нашим 

визволителям!; Ми не забудемо і своїх благодійників-волонтерів (В. Шкляр). 

3) «Назви часо-просторових реалій» є засобом вербального відтворення 

історичного хронотопу в художньому дискурсі. Історико-культурна, ідеологічно 

маркована, конотація топонімів формується внаслідок розширення семантики. 

Наприклад, національно-ідейний зміст лексеми Майдан не зафіксований узуально, 

він не мотивований денотативно-сигніфікативим значенням відповідного 

апелятива. Потенційні семи ідеоніма Майдан актуалізуються в історико-

культурному контексті, він набуває ознак конотоніма внаслідок десемантизації 

денотативного ядра й контекстуальної актуалізації конотативного значення 

імплікаціоналу: Невтримний Майдан залив Україну морем людських сподівань; 

…спонукав до дій, змушував по-іншому дивитися … Майдан Незалежності – 
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ламав звичні уявлення (Л. Дашвар); І хай на Майдані тільки 30-50 тисяч, але в разі 

потреби, за першим сигналом знову вийде мільйон (А. Любка). 

До групи ментально-світоглядних належать власне лінгвокультуреми – слова, у 

семантичній структурі яких зафіксовано інформацію про народні традиції, звичаї, 

культуру. З-поміж них виділено лінгвокультуреми-реалії (назви об’єктів, 

властивих для традиційної культури побуту), символічні лінгвокультуреми 

(лексеми, символічну семантику яких формує культурна інформація, зафіксована 

на рівні потенційних сем, актуалізується відповідним національно-маркованим 

контекстом і відбиває етнокультурні асоціації носіїв національної мови) та 

звичаєві, або лінгвокультуреми соціально-національної поведінки (формули 

мовленнєвого етикету). Оказіональні художні символи вибудовуються в межах 

ланцюга семантичних асоціацій і водночас спираються на широкий національно-

культурний контекст, а отже, задовольняють такі критерії, як асоціативність, 

культурна зумовленість, антропоцентричність. Наприклад, контекстуально 

символічне значення лексеми село інтерпретується як ’національні традиції, 

мудрість, згуртованість’: Село – це традиції, це скарбниця нації, це продовження 

природного способу життя на противагу звихнутій урбанізації… Воно таке саме 

ірраціональне й мудре (Л. Дашвар). 

Ментально-чуттєві лінгвокультуреми (серце, душа, дух) узагальнюють 

способи чуттєвого освоєння світу, виражають особливості національного 

психотипу українця, тобто характеризують його внутрішній світ, психологічний 

стан, душевні переживання.  

Аксіологічні лінгвокультуреми – лексеми, у семантичній структурі яких 

зафіксовано уявлення українців про загальнолюдські цінності: систему 

фундаментальних ідеалів та моральних засад, які визначають стратегічні цілі та 

принципи життєдіяльності особистості й суспільства загалом. До ментально-

аксіологічних лінгвокультурем віднесено такі, що вербалізують соціально-

політичні, етнічні й моральні національні цінності. Засобами експлікації цінностей 

у художньому дискурсі виступають лінгвоаксіологеми – мовні одиниці, смислове 

значення яких виражає абсолютні цінності, об’єктивно притаманні національній 

ментальності: Чумаки пишалися Запорожжям, мали його за святиню 

(Ю. Мушкетик); …не подобається наш класик Квітка-Основ’яненко? Але ж це 

основоположник новітньої української літератури (В. Шкляр). Національні 

цінності експлікуються інтертекстемами («Борітеся – поборете» – чи може бути 

щось енергійніше? (Ю. Хорунжий); фраземами (Надія на моїх «грушев’ят», вони 

не склали рук (Ю. Хорунжий); … цей безвольний чоловік опинився під чужою 

п’ятою (В. Шкляр). На відміну від лінгвоідеологеми, що також являє собою 

ціннісно мотивовану лексико-семантичну єдність, у семантичній структурі 

лінгвоаксіологеми смислова домінанта формується не денотативно-

сигніфікативним значенням, а ціннісно-оцінними конотаціями. Екзистенційно-

аксіологічні лінгвокультуреми виражають цінності загальних категорій буття 
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(життя, смерть, доля) й об’єктивують національні риси міфологічного й 

православно-християнського вірувань, ритуальної культури. 

Емоційно-оцінна прагматика й експресивне забарвлення зумовлюють 

семантико-стилістичний потенціал лінгвокультурем, що виявляється в їхній 

здатності бути складниками художніх тропів. Найбільш продуктивними в 

експлікації української ментальності та вираженні дискурсивної прагматики, 

тобто здатності до художньо-образного увиразнення мовлення й формування 

емоційно-оцінного контексту, є епітетні конструкції, які актуалізують емоційну 

сферу читача внаслідок створення психоемоційного напруження у сприйнятті 

якісних характеристик детермінованого об’єкта або окремих його властивостей: 

Розділ «Творчість на теми релігійно-моральні» я присвятив пам’яті Степана 

Руданського, чоловіка афористично-дотепного, своєрідного дослідника нашого 

фольклору (Ю. Хорунжий); І залишила палаюче тіло Васька його душа 

неспокійна, почутлива до неправд земних, і полинула нічною пташкою у зоряне 

небо, назустріч милостивому суду Божому (В. Дрозд); Напрочуд зворушливий 

вигляд мали голомозі москалики – чудні такі, дрібні, вухаті, наївні, шмаркаті, 

ну геть тобі діти (В. Шкляр). 

Семантичні трансформації, що виникають унаслідок поєднання узуальних 

конотацій із індивідуально-авторськими, дозволяють лінгвокультуремам 

реалізувати зображально-виражальні можливості у складі метафоричних 

структур, де вони набувають семантичної двоплановості внаслідок зіставлення 

значень прямої та опосередкованої номінації. Метафори, що вибудовуються на 

основі індивідуально-авторських асоціацій, формують у свідомості адресата 

певний образ, який дозволяє розширити семантичне поле лінгвокультуреми, її 

ідейний і ціннісний зміст: …провідники Центральної Ради …довго вимучували 

універсали про автономію (В. Шкляр); Невтримний Майдан залив Україну 

морем людських сподівань (Л. Дашвар). 

Лінгвокультуреми у складі порівнянь розширюють семантико-асоціативні 

межі культурно-історичного контексту художнього дискурсу, надаючи йому 

ідеологічного забарвлення через оцінну авторську прагматику, що є наслідком 

зіставлення поняттєвих значень слів із різних предметних площин: – А з ким же 

ти хочеш воювати? – спитала бабуся. – Та мені з ким-небудь, аби за Україну, – 

сказав білий, як ангел, дід і розправив плечі, мов крильця» (В. Шкляр). На основі 

семантичної невідповідності лінгвоідеологеми та її лексичного контексту 

формується іронічна тональність висловлювання: ..ви, хохли необтесані, 

вперлися, як барани; Москаль що червоний, що білий – одна сатана (В. Шкляр); 

Хто писав ленініану не з переконань, а задля грошей, напише і сатаніаду задля 

грошей (В. Дрозд).  

Спорадично національно-культурний зміст і художньо-образний потенціал 

лінгвокультурем розкривається такими стилістичними прийоми як метонімія, 

синекдоха, антономазія, каламбур, антитеза.  
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ВИСНОВКИ 

Комплексне вивчення засобів вербалізації української ментальності в 

художньому дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століть дозволяє зробити такі 

висновки. 

1. Теоретико-методологічна концепція дисертаційної роботи ґрунтується на 

діалектичному зв’язку мови і мислення, мови і культури, мови і ментальності, 

культурно-філософській інтерпретації мови в межах антропоцентричної 

лінгвістичної парадигми. 

Етноментальність – спосіб світовідчуття етнічної спільноти, що виражається в 

системі емоційно-ціннісних орієнтирів, морально-етичних переконань, 

етнокультурних традицій і мотиваційно-вольових актів, об’єктивованих у 

категоріях і формах національної мови. Національна ментальність – це поєднання 

емоційно-чуттєвого та раціонально-логічного способів світобачення, у якому 

виявляються спільні для етнічної спільноти культурні норми, цінності, традиції, 

індивідуальність національно-державного мислення та суспільнозначущі 

переконання. У структурі ментальності виокремлено когнітивний компонент, що 

вербалізується номінативною лексикою, зокрема її денотативно-сигніфікативним 

значенням; емотивний компонент – реалізується на рівні лексичних конотацій, 

конативний компонент – репрезентується мовними конотаціями вторинної 

номінації й реалізується в семантиці стилістичних фігур. 

2. Комплексна методика дослідження мовних репрезентантів української 

ментальності побудована на засадах лінгвокультурологічного підходу, який 

дозволив поєднати в інтерпретації референтних значень репрезентантів 

української ментальності узуальні, енциклопедичні, культурно-історичні, 

етнокультурні, соцікультурні відомості; розкрити дискурсивно-функційне 

значення лінговокультурем (лінгвоідеологем, лінгвоаксіологем); установити 

способи фіксації етнокультурної інформації в мовній семантиці, яка 

співвідноситься із загальнокультурним смислом слова. Етнокультурна інформація 

зафіксована експліцитно на рівні предметно-логічних сем денотативного 

макрокомпонента національно маркованого слова, імпліцитно – на рівні 

потенційних сем, які в межах художнього дискурсу набувають комунікативно 

релевантних властивостей за умов функціювання слова в етнічно забарвленому 

контексті та завдяки розгалуженій мережі асоціативно-образних зв’язків, що 

виникають за наявності етнокультурного досвіду інтерпретатора повідомлення. 

3. Етноментальний компонент – поняттєва сема значення слова, що передає 

емоційно-ціннісні орієнтири, моральні настанови, етнокультурні коди, життєвий 

досвід носіїв національної мови, – може виявлятися на рівні денотата слів-реалій; 

на рівні конотата фонової лексики та слів-символів. Етноментальний компонент, 

як складник прагматичного макрокомпонента, актуалізується в межах 

тексту/дискурсу через потенційні, факультативні семи слова, які формуються 

контекстом, при цьому слова набувають додаткових, не зафіксованих у словниках, 

значень. 
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4. Лексико-семантичне поле «Риси української ментальності» об’єднує 

лексико-семантичні групи «Кордоцентричність», «Сентиментальність», 

«Сакральність», «Антеїзм», «Демократичність», ядерні зони яких представлені 

базовими лексемами серце, душа, віра/Бог, земля, свобода. Ближню периферію 

груп формують лексеми, що реалізують свої первинні семантичні ознаки, дальню 

– одиниці, актуальний смисл яких виникає за рахунок додаткового контексту на 

основі смислових та образних асоціацій (експліцитних, повністю вербально 

матеріалізованих в лексичній структурі тексту, та імпліцитних текстових, 

частково матеріалізованих в лексичній структурі тексту). Семантичні межі груп 

рухливі: елементи однієї групи можуть проникати до інших унаслідок 

асоціативного розширення семантики. 

Структура, обсяг і змістове наповнення лексико-семантичних груп ілюструють 

динаміку лексико-семантичного поля «Риси української ментальності». 

Статистичні показники засвідчують, що в художньому дискурсі абсолютно  

переважає експлікація етнічної ментальності: кордоцентричність, 

сентиментальність, сакральність, любов до землі. Проте відносне домінування   

мовних засобів, що виражають демократичні цінності як вияв політичної 

культури, засвідчує тенденцію до ідеологізації художнього мовлення як форми 

вираження українських національних рис. 

5. Дихотомія «свій – чужий» є складником образної системи художнього 

твору. Парадигматично опозиція виражається лексемами, у яких семантика 

свого/чужого зафіксована як етнокультурна інформація в прагматичному 

макрокомпоненті; синтагматично – у процесі розгортання дискурсу під впливом 

асоціативно-семантичного контексту, ідеологічної тональності повідомлення, 

культурного досвіду носіїв мови. Об’єктами протиставлення в художньому 

дискурсі є елементи емоційно-духовного світу, соціально-політичні погляди, 

матеріальні об’єкти, часо-просторові реалії зовнішнього світу. 

Мовні репрезентанти дихотомії «свій – чужий» інтерпретуються в соціальному 

та ідеологічному контекстах і передають семантику як психологічно-емоційного, 

так і психологічно-раціонального колективізму, що свідчить про актуалізацію 

національних цінностей і норм, об’єднувальних у соціальному й політичному 

планах; виражають такі риси етнічної ментальності, як індивідуалізм та 

інтровертність, замкненість в обмеженому соціальному просторі, несприйняття 

невідомого, намагання уникнути небезпеки. Протиставлення «свій – чужий» 

актуалізується в етнічному плані, проте не є домінантним, що засвідчує 

толерантне ставлення до представників інших етносів та віросповідань і вказує на 

характер ідеологічного протистояння. 

6. Мовні репрезентанти українських ментальних рис – лінгвокультуреми – за 

типом лінгвокультурної інформації та з урахуванням структури етноментальності 

об’єднано в такі групи: ментально-світоглядні (лінгвоідеологеми, власне 

лінгвокультуреми – лінгвокультуреми-реалії, символічні лінгвокультуреми, 

звичаєві, або лінгвокультуреми соціально-національної поведінки), ментально-
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чуттєві й аксіологічні лінгвокультуреми (ментально-аксіологічні, екзистенційно-

аксіологічні). Семантико-стилістичний потенціал лінгвокультурем визначається їх 

емоційно-оцінною прагматикою, експресивним забарвленням, тематичним 

діапазоном й обсягом національно-культурних конотацій. Найбільш 

продуктивними в експлікації української ментальності є епітетні конструкції, 

метафори, порівняння, які збагачують ідейний і ціннісний зміст лінгвокультурем. 

Зроблені висновки й узагальнення відкривають перспективи вивчення засобів 

мовної репрезентації національної ментальності в інших, нехудожніх, 

дискурсивних практиках, дослідження лінгвоментальних категорій у 

взаємозв’язку з дискурсивною прагматикою текстів різних стилів. 
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АНОТАЦІЯ 

Гришко О. П. Вербалізація української ментальності в художньому дискурсі 

кінця ХХ – початку ХХІ століть. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню структурно-семантичних, лексико-

семантичних і мовно-стилістичних особливостей засобів вербалізації української 

ментальності в художньому дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

У роботі запропоновано комплексну методику вивчення семантики, 

прагматики, художньо-стилістичного потенціалу мовних репрезентантів 

української ментальності; окреслено зміст поняття «етноментальний компонент» і 

його місце в семантичній структурі національно маркованого слова; описано 

семантичні групи мовних репрезентантів української ментальності з урахуванням 

їх структурної ієрархії, семантико-асоціативних зв’язків та художньо-

дискурсивної прагматики; виявлено особливості дискурсивної реалізації 

етноментальної опозиції «свій – чужий» у категоріях оцінки; мовні репрезентанти 
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української ментальності класифіковано за типом лінгвокультурної інформації з 

урахуванням структури ментальності, виявлено їхню прагматику й художньо-

стилістичний потенціал. 

Ключові слова: вербалізація, ментальність, етноментальність, національно 

маркована лексика, національно-культурний компонент, етноментальний 

компонент, лінгвокультурологічний коментар, етноментальна опозиція «свій–

чужий», лінгвокультурема, лінгвоідеологема, лінгвоаксіологема.  

 

АННОТАЦИЯ 

Гришко О. П. Вербализация украинской ментальности в художественном 

дискурсе конца ХХ – начала XXI веков. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – украинский язык. – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена целостному изучению структурно-семантических, 

лексико-семантических и лингвостилистических особенностей средств 

вербализации украинской ментальности в художественном дискурсе конца ХХ – 

начала XXI веков.  

В работе предложено комплексную методику изучения семантики, 

прагматики, художественно-стилистического потенциала языковых 

репрезентантов украинской ментальности; раскрыто содержание понятия 

«этноментальный компонент» и определено его место в семантической структуре 

национально маркированного слова; описаны семантические группы языковых 

репрезентантов украинской ментальности с учетом их структурной иерархии, 

семантико-ассоциативных связей и художественно-дискурсивной прагматики; 

выявлены особенности дискурсивной реализации этноментальной оппозиции 

«свой – чужой» в категориях оценки; языковые репрезентанты украинской 

ментальности классифицированы по типу лингвокультурной информации с 

учетом структуры национальной ментальности, установлены их прагматика и 

художественно-стилистический потенциал. 

Ключевые слова: вербализация, ментальность, этноментальность, 

национально-маркированная лексика, национально-культурный компонент, 

этноментальный компонент, лингвокультурологический комментарий, 

этноментальная оппозиция «свой – чужой», лингвокультурема, лингвоидеологема, 

лингвоаксиологема. 

 

SUMMARY 

Grishko O. P. Ukrainian Mentality Verbalization in the Fiction Discourse of the Late 

XX – Early XXI centuries. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.01 – 

Ukrainian Language. –  Zaporizhzhia National University. -  Zaporizhzhia, 2017.  
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This dissertation presents the holistic research of structural-semantic, lexical-

semantic and linguistic-stylistic means of Ukrainian mentality verbalization in the 

fiction discourse of the late XX – early XXI centuries. 

The complex methodology of the research of Ukrainian mentality language 

representatives based on linguistic-cultural approach was developed. Interpreting the 

reference meanings of Ukrainian mentality representatives allowed to combine common, 

encyclopedic, cultural-historical, ethnic-cultural, socio-cultural data; to disclose the 

discursive-functional meaning of linguoculturema (linguoideologema, 

linguoaxiologema); to establish means and ways of fixing ethno-cultural information in 

language semantics, which correlates with the general cultural meaning of a word. 

The Ukrainian mentality language representatives were combined into the lexical-

semantic field «The traits of Ukrainian mentality» based on common denotative and 

connotative-pragmatic semas, communicative-pragmatic features. This field includes the 

lexical-semantic groups «Cordocentrism», «Sentimentality, «Sacredness», «Antaeism», 

«Democracy». The structure, volume and content of associative-semantic groups show 

that in the fiction discourse the ethnic features of the Ukrainian mentality are 

predominantly explicated. The wide functioning of the lexemes, which denote 

democratic values, manifestations of political culture, testifies to the tendency to 

ideologize language of fiction according to the concept of the development of the 

Ukrainian national idea. 

The peculiarities of the discursive realization of ethno-mental opposition «friend-or-

foe» were revealed. The semantic markers of the mental opposition are lexemes «friend» 

and «foe» as the bearer of the estimated meaning, which allows to interprete the fiction 

context at the emotional and rational-logical levels according to the scale of values that 

corresponds to the ethno-mental representations of the concepts «good» and «bad». 

Paradigmatically the binary opposition is expressed by lexemes, in which the semantics 

«friend» / «foe» was recorded as ethnocultural information in the pragmatic 

macrocomponent; syntagmatically – in the process of developing discourse under the 

influence of the associative-semantic context, the ideological tonality of the message, 

the native speakers' cultural experience.  

The linguoculturemas are characterized by the structure of ethno-mentality. 

According to the type of linguocultural information they are grouped into the following 

groups: mentally-worldview, mental-sensory and axiological linguoculturemas.  

Key words: verbalization, mentality, ethno-mentality, nationally marked 

vocabulary, national-cultural component, ethno-mentality component, linguocultural 

commentary, ethno-mentality opposition «friend-or-foe», linguoculturema, 

linguoideologema, linguoaxiologema. 
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