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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

У дисертації висвітлено лінгвокогнітивні та лінгвосинергетичні 

параметри англійськомовного лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС. 

Однією з провідних тенденцій у сучасному мовознавстві є застосування 

польового підходу до дослідження мовного лексикону та закономірностей 

системної організації його одиниць, які є засобом вербалізації конституентів 

концептосфери. Засновниками польового моделювання у лінгвістиці були 

Й. Трір та Л. Вайсгербер. У подальшому теорію польових відносин розробляли 

такі вчені, як Ю. Д. Апресян, В. В. Акуленко, О. І. Бондар, О. В. Бондаренко, 

Л. М. Васильєв, З. Н. Вердиєва, І. Г. Воротникова, Р. М. Гайсина, О. Л. Гасько, 

О. В. Гулига, Н. В. Іваненко. Є. Л. Кривченко, А. М. Кузнецов, З. Д. Попова, 

Н. А. Старикова, Й. А. Стернін та ін. 

З огляду на загальнонаукову антропоцентричну парадигму у фокусі 

лінгвістичних досліджень знаходиться проблема актуалізації ментального світу 

людини лінгвальними засобами. Тому разом із застосуванням класичної 

методології польового дослідження, вважається необхідним проведення 

комплексного аналізу лексико-семантичного поля та відповідного концепту  

у світлі лінгвокогнітивної теорії. Таке дослідження може здійснюватися  

у рамках лінгвокультурного (М. Ф. Алефіренко, В. І. Карасик, В. В. Красних, 

В. А. Маслова, Ю. С. Степанов) або лінгвокогнітивного (О. Ю. Балашова, 

С. А. Жаботинська О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, З. Д. Попова, Й. А. Стернін, 

В. М. Телія) напрямків із застосуванням двох основних підходів: семантико-

когнітивного та лінгвоконцептуального. Лінгвокультурний напрям передбачає 

розгляд концепту як одиниці культури. У межах лінгвокогнітивного напрямку 

концепт досліджується як одиниця ментального лексикону шляхом висвітлення 

принципів організації його номінативного поля та моделювання 

макроструктури.  

Оскільки досліджуване лексико-семантичне поле є складною відкритою 

динамічною нерівноважною нелінійною системою, вбачається за доцільне 

застосування синергетичного апарату для висвітлення принципів його 

самоорганізації, що передбачає пояснення механізмів утворення нових 

конституентів поля, критеріїв їхнього відбору та відношень, у які вони 

вступають одне з одним. 

Актуальність дослідження зумовлюється, з одного боку, важливістю 

лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС у сучасній англійській мові  

і необхідністю висвітлення особливостей його лінгвальної репрезентації,  

а з іншого – відсутністю досліджень, які б розглядали аналізоване лексико-

семантичне поле у лінгвокогнітивному та лінгвосинергетичному аспектах, 

враховуючи той факт, що воно активно еволюціонує разом зі стрімким 

розвитком відповідної галузі. 

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 
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мовних одиниць", затвердженої Міністерством освіти і науки України  

(код державної реєстрації 0113U000807). Тему дисертації затверджено (протокол 

№ 4 від 18 грудня 2014 року) та уточнено (протокол № 4 від 29 листопада  

2016 року) науково-технічною радою Запорізького національного університету. 

Мета дослідження полягає у виявленні лінгвокогнітивних та 

лінгвосинергетичних параметрів системної організації та розвитку лексико-

семантичного поля SPACE / КОСМОС в англійській мові. 

Мета роботи передбачає розв’язання наступних завдань: 

 висвітлити кореляцію понять "лексико-семантичне поле" та 

"концепт"; 

 розробити комплексну методику дослідження лексико-семантичного 

поля SPACE / КОСМОС у лінгвокогнітивному та лінгвосинергетичному 

вимірах; 

 визначити компонентний склад лексико-семантичного поля SPACE / 

КОСМОС;  

 встановити особливості репрезентації мікроконцепту SPACE / 

КОСМОС у складі англійськомовного макроконцепту SPACE; 

 схарактеризувати когнітивний зміст концепту SPACE / КОСМОС;  

 змоделювати концепт SPACE / КОСМОС як компонент 

концептосфери; 

 окреслити механізми самоорганізації та саморегуляції досліджуваного 

лексико-семантичного поля.  

Об’єктом дослідження є англійськомовне лексико-семантичне поле 

SPACE / КОСМОС як система вербалізаторів відповідного концепту, тоді  

як безпосереднім предметом аналізу виступають лінгвокогнітивні  

та лінгвосинергетичні параметри його організації та розвитку.  

Матеріалом дослідження слугував корпус лексичних одиниць та їх 

лексико-семантичних варіантів у загальній кількості понад 1500 одиниць, який 

був складений шляхом суцільної вибірки з лексикографічних джерел. 

Ілюстративний матеріал становлять тексти англійськомовних газет, зокрема 

"Los Angeles Times" та "The Daily Telegraph", у яких було проаналізовано  

600 випадків вживання лексеми репрезентанта space, а також тексти Біблії  

(New International Version та King James Version).  

Теоретико-методологічна база дисертаційного дослідження ґрунтується  

на наукових розробках вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених 

висвітленню системного характеру мови (В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, 

Д. Шпербер), теорії лексико-семантичних полів (Л. Вайсгербер, Й. Трір, 

Г. С. Щур), лінгвокогнітивних параметрів мовної системи (В. Еванс, Дж. Лакофф, 

В. І. Карасик, О. С. Кубрякова, В. А. Маслова З. Д. Попова, О. О. Селіванова, 

Й. А. Стернін), теорії нелінійних систем (Б. Мандельброт, І. Пригожин, Г. Хакен,), 

синергетичних параметрів мовної організації (О. Л. Гармаш, Т. І. Домброван, 

С. М. Єнікєєва, Л. С. Піхтовнікова, А. М. Приходько, О. О. Семенець), механізмів 

неологізації в англійській мові (Ю. А. Зацний), лінгвофілософських питань 

(Л. Вітгенштейн, В. фон Гумбольдт, Е. Сепір, Б. Уорф). 
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Методика дослідження передбачає комплексне поєднання 

загальнонаукових і лінгвістичних методів. Так, зокрема, парне використання 

дедуктивного та індуктивного методів було застосоване для виділення окремих 

диференційних ознак у семантичному прототипі концепту, а також для опису 

класифікаторів на основі його диференційних ознак. Метод наукового 

абстрагування дозволив сфокусувати увагу на окремих властивостях 

вербалізаторів концепту. При цьому метод абстрагування-ототожнення 

застосовувався для віднесення лексичних одиниць до певної семантичної 

категорії, натомість метод ізолювального абстрагування використовувався при 

виділенні диференційних ознак концепту. Метод наукового ідеалізування надав 

змогу схарактеризувати структуру та принципи ієрархічно-польової організації 

лексико-семантичного поля.  

Метод аналізу дав змогу виділити структурні компоненти лексико-

семантичного поля та конституенти концепту SPACE / КОСМОС, а застосування 

синтезу разом із науковим моделюванням дозволило створити модель 

макроструктури концепту та ієрархічно-польову модель відповідного лексико-

семантичного поля. Для опису семантичних трансформацій, в основу яких 

покладена метафора та метонімія, був використаний метод аналогії. 

Також були застосовані специфічні лінгвістичні методи, зокрема методи 

суцільної вибірки, лінгвістичного опису, аналізу словникових дефініцій 

використовувались для інвентаризації компонентного складу лексико-

семантичного поля; метод компонентного аналізу – для виділення окремих 

лексико-семантичних варіантів ядерних лексем; метод контекстуального 

аналізу – для визначення актуальності їх лексико-семантичних варіантів; 

квантитативний метод – для встановлення кількісного співвідношення 

частотності вживання лексико-семантичних варіантів ядерних лексем; метод 

концептуального аналізу – для з’ясування диференційних та класифікаційних 

рис досліджуваного концепту; метод польового моделювання – для створення 

ієрархічно-польової моделі лексико-семантичного поля, метод синергетичного 

аналізу – для виявлення механізмів його самоорганізації та саморегуляції.  

Наукова новизна наукової праці полягає в тому, що в ній вперше було: 

 здійснено інвентаризацію вербалізаторів концепту SPACE / КОСМОС 

як компонентів однойменного лексико-семантичного поля;  

 описано та когнітивно інтерпретовано семантику ядерних 

вербалізаторів концепту; 

 встановлено когнітивні диференційні та класифікаційні ознаки 

концепту SPACE / КОСМОС і змодельовано його макроструктуру;   

 висвітлено синергетичні параметри лексико-семантичного поля 

SPACE / КОСМОС як складної відкритої динамічної нерівноважної нелінійної 

системи; 

 окреслено способи та механізми самоорганізації та саморегуляції 

досліджуваного лексико-семантичного поля.  

Теоретичне значення дослідження зумовлене внеском у такі галузі 

германістики як лексикологія, семасіологія, стилістика англійської мови, 
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лінгвокогнітивістика та лінгвосинергетика. У дисертації було здійснено 

узагальнення теоретичного матеріалу стосовно лінгвоконцептуального аналізу 

та теорії саморегуляції мовної системи, поглиблено методику аналізу 

структурованих угрупувань мовного лексикону паралельно в лінгвокогнітивній 

та лінгвосинергетичній площинах, висвітлено проблему кореляції лексико-

семантичного поля та концепту.  

Практичне значення зумовлене можливістю використання отриманих 

результатів у викладанні нормативних курсів з лексикології ("Розвиток 

словникового складу мови у синергетичному аспекті", "Системність 

словникового складу англійської мови"), стилістики ("Стилістична 

стратифікація лексикону англійської мови"), семасіології ("Проблема мотивації 

лексичного значення мовних одиниць") спецкурсів з лінгвосинергетики  

та когнітивної лінгвістики. Практичні здобутки наукової розвідки можуть 

також використовуватися для розробки методичних посібників із зазначених 

дисциплін, а також у лексикографічній практиці для укладання тезаурусу 

космічної лексики. 

Апробація результатів дослідження здійснена на п’яти Міжнародних 

науково-практичних конференціях: "Іноземна філологія у XXI столітті" 
(Запоріжжя 2011, 2013, 2014), "Мова і соціум: лінгвокультурний аспект" 
(Бердянськ, 2012), "Мова і культура" (Київ, 2014); на двох Міжвишівських 

конференціях: "Синергетика у філологічних дослідженнях" (Запоріжжя 2015, 

2016); на трьох регіональних конференціях молодих вчених "Різдвяні читання" 
(Запоріжжя 2011, 2012), "Молода наука" (Запоріжжя 2012).  

Проблематика дисертаційного дослідження висвітлена в 13 одноосібних 

публікаціях, зокрема в 7 статтях у фахових наукових виданнях України  

та в 2 іноземних журналах. Загальний обсяг публікацій – 5,6 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі списку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних 

висновків, списку джерел (462 позиції) та 9 додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 253 сторінки, із них текстова частина 192 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт та предмет 

дослідження, сформульовано мету та завдання роботи, описано методи 

дослідження, розглянуто наукову новизну, теоретичне та практичне значення, 

вказано форми апробації та зазначено публікації, які висвітлюють основний 

зміст роботи. 

У першому розділі "Теоретико-методологічні засади дослідження 

лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС у сучасній англійській мові" 
узагальнено принципи аналізу лексико-семантичного поля, теоретико-

методологічні засади лінгвокогнітивного та лінгвосинергетичного аналізу, 

встановлено кореляцію лексико-семантичного поля та концепту, висвітлено 

основні структурні параметри лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС, 

описано методику проведення дослідження. 
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Лексико-семантичне поле (ЛСП) є угрупуванням мовного лексикону, що 

визначається як сукупність лексичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту 

та відображають предметну, поняттєву або функціональну подібність 

позначуваних явищ. Компоненти поля об’єднані спільною семантичною 

ознакою, яка виражається лексичною одиницею з узагальнюючим значенням. 

Така риса має різні назви, зокрема: класема – (В. Г. Гак, І. В. Арнольд), маркер 

(Дж. Катц, Дж. Фодор), групова диференційна ознака (О. Н. Селіверстова), 

інтегральна семантична ознака (Д. Н. Шмельов), ядерна сема (Л. М. Васильєв), 

архісема (З. Д. Попова). Для ЛСП SPACE / КОСМОС інтегральною ознакою  

є "space affiliation or connection with it" ("належність до космічного простору 

або зв’язок із ним"), яка виражається лексемою-репрезентантом space. Роль 

архісеми полягає також у тому, що вона зумовлює формування 

внутрішньопольових парадигматичних зв’язків, зокрема гіпонімію, 

партитативні (кореляція "частина–ціле"), градуальні, дериваційні, синонімічні 

та антонімічні відношення. 

Поділяючи думку Н. О. Мех, Л. В. Строченко, Н. В. Обвинцевої, ми 

включаємо до ЛСП не лише лексичні одиниці з близькою семантичною 

спорідненістю, але й слова, які є близькими на поняттєво-асоціативному рівні 

внаслідок наявності реального зв’язку між їхніми денотатами. Дослідження 

ЛСП передбачає аналіз парадигматичних та синтагматичних відношень між 

його компонентами в синхронії та діахронії із застосуванням семасіологічного 

й ономасіологічного підходів. ЛСП SPACE / КОСМОС є угрупуванням  

мовного лексикону, яке обслуговує космічну галузь знань, тому у складі 

досліджуваного ЛСП виділяємо два лексичні прошарки: стилістично-

нейтральний і термінологічний. До термінологічного прошарку, окрім 

номінацій субстантивного характеру, були включені дієслова та прикметники.  

Проблема окреслення польових границь видається досить складною, 

оскільки одиниці, які входять до ЛСП SPACE / КОСМОС є полісемантичними, 

і мають потенційну здатність бути репрезентованими в аналізованому полі 

також у своїх інших лексико-семантичних варіантах на основі відношень 

метафоричної асоціативності, які виникають між ними. Більш того, один і той 

самий ЛСВ лексеми може зазнавати категоризації відповідно до різних 

польових архісем, а, отже, може одночасно входити до різних ЛСП завдяки 

семантико-асоціативній спорідненості з різними поняттями. Такий вид 

семантичної взаємодії уможливлює існування безперервного семантичного 

простору мови, що є віддзеркаленням англійськомовної концептосфери.  

Мова, як семіотична система, є вторинною стосовно свідомості людини. 

Процес людської розумової діяльності є первинним і ґрунтується на оперуванні 

свідомості певними квантами інформації, які в когнітивістиці отримали назву 

концепти. Однак, людина, будучи соціальною істотою, має природну іманентну 

потребу в комунікації, в обміні інформацією, яка отримується в процесі  

її когнітивної діяльності. Основним засобом такого інформаційного обміну 

виступає мова, за знаками якої закріплюються певні комунікативно-важливі 

смисли, що вербалізуються її семантичним простором. Тобто, кожна 

комунікативно значуща ментальна одиниця набуває свого лінгвального 
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вираження номінативними засобами мови, які умовно можна об’єднати в ЛСП. 

Таким чином, ЛСП є номінативним полем концепту.  

Концепт є структурним будівельним елементом людської свідомості 

подібно до того, як атоми формують речовину у Всесвіті, тому для його опису 

можна запропонувати атомістичну модель, яка, на нашу думку, адекватно 

відображає співвіднесення концепту та його вербалізаторів. Як атом складається  

з різних субатомних частинок, так само смислове наповнення концепту 

формується з різних когнітивних ознак, які об’єктивуються його вербалізаторами. 

Невербалізовану частину концепту можна порівняти з масою енергії зв’язку  

в атомі: її неможливо виявити за допомогою приладів (хоча вона розраховується 

математично і виступає у вигляді дефекту маси), так і частина концепту не може 

бути вербалізована мовними засобами (хоча її існування і передбачається  

з погляду логіки та досвіду). І, нарешті, подібно до того, як атом є складником 

речовини у Всесвіті, так і концепт є конституентом предметного коду людини. 

Лінгвокогнітивне дослідження концепту SPACE / КОСМОС передбачає 

застосування семантико-когнітивного та лінгвоконцептуального підходів. 

Семантико-когнітивний аналіз вербалізаторів концепту, якими виступають 

польові лексеми, дає змогу виділити його когнітивні диференційні та 

класифікаційні ознаки, водночас лінгвоконцептуальний підхід дає можливість 

описати його макроструктуру. Когнітивна диференційна ознака – це окрема 

риса об’єкта, яка усвідомлена людиною та репрезентована в структурі концепту 

як окремий елемент його змісту. Під когнітивною класифікаційною ознакою ми 

розуміємо компонент змісту концепту, що відображає той чи інший аспект, 

параметр категоризації відповідного об’єкта чи явища, і узагальнює однорідні 

диференційні когнітивні ознаки в його структурі.  

Когнітивний зміст концепту, який конституюється вищезазначеними 

ознаками, може бути репрезентований у вигляді польової моделі, яка передбачає 

ядерно-периферійну стратифікацію його когнітивних ознак. Макроструктура 

концепту складається з трьох основних компонентів: інформаційного  

змісту, образу та інтерпретаційного поля. Образ та інформаційний зміст 

концепту формують його каркас, натомість інтерпретаційне поле утворює 

варіативний складник.  

Оскільки досліджуване ЛСП є ієрархічно організованою відкритою 

динамічною нерівноважною нелінійною системою, для його дослідження 

застосовується лінгвосинергетична методологія, яка дає змогу встановити та 

охарактеризувати способи і механізми його самоорганізації і саморегуляції. 

Відкритість ЛСП SPACE / КОСМОС полягає в тому, що в ньому можуть 

виникати нові елементи та зникати старі. Поява нового конституенту в ЛСП 

обумовлюється нагальною необхідністю вербалізувати певне поняття, явище чи 

властивість, з якими людина стикається в процесі життєдіяльності. Цей процес із 

синергетичного погляду зумовлюється обміном матерією та енергією між ЛСП 

та середовищем, у якому воно функціонує. Матерію поля складають експоненти 

номінативних одиниць, а енергією є їхнє семантичне наповнення та лінгвальні 

механізми словотворення. При цьому, інформаційною енергією слід вважати 

план значення лексем, а дериваційні механізми відіграють роль творчої енергії. 
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Середовищем, у якому функціонує мова та кожне її ЛСП, є сприйнятий 

людською свідомістю об’єктивний світ загалом і соціокультурний простір як 

його складова. Матерією середовища виступає екстенсіонал мовних одиниць, 

зокрема предмети, їхні властивості та явища об’єктивної дійсності, а енергією  

є ментальні утворення, що існують у свідомості людини, причому концепти 

виступають у ролі інформаційної енергії, а гносеологічні механізми людського 

мислення складають творчу енергію.  

Відкритість поля у цьому сенсі зумовлена тим, що в об’єктивній дійсності 

у фокус пізнання потрапляє певний матеріальний об’єкт, його властивість чи 

процес (матерія), який є новим, і тому не має мовного вираження. У свідомості 

в процесі його сприйняття та пізнання (дія творчої енергії) формується 

відповідне поняття (інформаційна енергія). Коли це поняття стає комунікативно 

релевантним, то порушується баланс між комунікативною необхідністю  

та номінативною можливістю. Поняттєвий квант інформаційної енергії 

потрапляє в мовну систему, провокуючи появу нового смислу в її 

семантичному просторі. Оскільки ЛСП є бінарною системою (план вираження 

й план змісту), то для нового плану змісту (мовної інформаційної енергії) за 

допомогою вербокреативних процесів (творчої мовної енергії) формується нова 

номінативна одиниця (нова матерія), за якою закріплюється відповідний 

новостворений зміст (нова енергія). Таким чином, ЛСП синхронізується  

зі ступенем пізнання навколишнього світу людиною. 

Здатність ЛСП обмінюватися матерією та енергією передбачає також 

його динамічність, тобто всередині ЛСП відбувається постійний рух: зникають 

одні одиниці, з’являються інші, змінюється семантика вже існуючих лексичних 

одиниць. Динамізм ЛСП, який призводить до реконструкції його 

компонентного складу, вказує на наявність у ньому моментів нерівноважності, 

які характеризують ЛСП саме під час змін. Такий стан проявляється  

в невідповідності наявних номінативних засобів поля комунікативним потребам 

мовців. Потрапляння інформаційної енергії середовища до ЛСП спричиняє 

виникнення в ньому флуктуацій.  

Оскільки ЛСП як і будь-яка онтологічна система прагне перебувати  

у гомеостатичному стані, коли кожний комунікативно актуальний смисл  

має своє мовне вираження, то наявні у ньому флуктуації стимулюють його  

до самоорганізації та до переходу у врівноважений стан – атрактор, коли 

кожний комунікативно-важливий зміст має мовне вираження. Однак, у кожному 

конкретному випадку самоорганізації ЛСП можна виділити локальні атрактори, під 

якими ми розуміємо створення номінативних засобів для вербалізації нових смислів. 

Процес самоорганізації ЛСП, який спрямований на досягнення мети-

атрактора, може відбуватися двома шляхами: завдяки запозиченню нової 

одиниці або її створенню за допомогою власних мовних засобів і механізмів.  

Другий шлях реалізується через словотворення (вербокреативну деривацію)  

і відображає творчий та варіативний потенціал мовної системи.  

Він уможливлюється, з одного боку, здатністю лінгвальних знаків контактувати 

одне з одним на мовленнєвому рівні а, з іншого – метафоричністю людського 

мислення, яке намагається пізнавати і структурувати світ за принципом 
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аналогії. Ці чинники вказують на фрактальний характер словотворчої системи. 

Таким чином, мова загалом і ЛСП SPACE / КОСМОС зокрема, завдяки обміну 

матерією й енергією з людською концептосферою здатні самоорганізовуватися 

та адаптуватися до комунікативних потреб мовців. 

Методика дослідження ЛСП SPACE / КОСМОС полягає в комплексному 

поєднанні лінгвокогнітивної та лінгвосинергетичної методологій та має такі 

етапи: 1) окреслення границь досліджуваного ЛСП та інвентаризація його 

конституентів шляхом суцільної вибірки із лексикографічних джерел; 

2) квантитативний аналіз контекстуальної актуалізації ЛСВ лексеми-

репрезентанта space, що дав змогу встановити особливості репрезентації 

мікроконцепту SPACE / КОСМОС у складі англійськомовного макроконцепту 

SPACE; 3) семантико-когнітивний аналіз ключових вербалізаторів  

відповідного концепту, за допомогою якого було встановлено його когнітивний 

зміст; 4) ядерно-периферійне розмежування когнітивних ознак концепту 

SPACE / КОСМОС методом польової стратифікації; 5) визначення когнітивних 

параметрів макроструктури досліджуваного концепту шляхом 

лінгвоконцептуального аналізу; 6) виявлення механізмів саморегуляції  

та самоорганізації досліджуваного ЛСП методом лінгвосинергетичного  

аналізу. 7) встановлення лінгвальних та екстралінгвальних факторів, що 

впливають на його автопоезис. 

У другому розділі "Лексико-семантичне поле SPACE / КОСМОС  

у лінгвокогнітивному вимірі" встановлено особливості мовної актуалізації 

концепту SPACE / КОСМОС засобами однойменного ЛСП, виявлено 

когнітивний зміст досліджуваного концепту, схарактеризовано польову 

організацію його когнітивних ознак та макроструктуру. 

У результаті семантичного аналізу ЛСВ лексеми-репрезентанта space 

було виділено 21 сему, що були згруповані у 8 семантем, котрі, як довів аналіз, 

об’єктивують не лише концепт SPACE / КОСМОС, але й концепти ПРОСТІР, 

ЧАС та СВОБОДА (див. Таблицю 1). Поєднання вищезазначених концептів  

у цілісний ментальний конструкт (макроконцепт) має певні науково-

філософські передумови, які полягають у тому, що референти концептів, 

зокрема "простір", "час", "космос" та "свобода" нерозривно пов’язані один  

з одним на об’єктивному рівні.  

Так, зокрема, між космосом і фізичним простором існує партитативний 

зв’язок. У свою чергу, простір є невід’ємним від часу, що підтверджується 

науковими теоріями. Час не може існувати без простору, простір, натомість,  

не можна уявити без перебігу в ньому певних процесів, іманентною 

характеристикою яких є часовий складник. Простір також усвідомлюється  

як місце для дії, а власне дія, у свою чергу, завжди передбачає наявність місця 

дії (простору). Причому, це місце дії (простір) повинне бути вільним  

від перешкод, інакше дія не зможе відбуватися. Така діалектична єдність 

простору та дії на когнітивному рівні дала підстави асоціювати вільний  

простір із волею, або свободою в цілому. Подібна кореляція вищезазначених 

понять закріплена в ментальній репрезентації англійськомовного 

макроконцепту SPACE. 
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Таблиця 1 

Актуалізація концептів засобами ЛСВ лексеми space 

семантема лексеми space 
концепт, який зазнає вербалізації 

ПРОСТІР КОСМОС ЧАС СВОБОДА 

1. "the unlimited three-dimensional expanse  

in which all material objects are located" 

 

 

   

2. "empty area"     

3. "the area beyond the Earth where the stars 

and planets are (cosmos)" 

    

4."the freedom to do what you want  

or do things on your own, especially  

in a relationship with someone else" 

    

5. "empty space in sphere of typing or writing"     

6. "time"     

7. "a piece of metal, less than type-high,  

used to separate letters or words  

in hot-metal printing" 

    

8. "a mathematical concept generally  

regarded as a set of points having  

some specified structure" 

    

Багатокомпонентність макроконцепту SPACE породжує питання 

стосовно частотності актуалізації його складників за допомогою ЛСВ лексеми-

репрезентанта space. Діахронічний аналіз головного ядерного вербалізатора 

було здійснено на основі текстів Біблії, зокрема перекладу короля Якова  

(King James Version), створеного 1611 р. та сучасного перекладу – Нова 

Міжнародна Версія (New International Version), виданого 2011 р., оскільки таке 

дослідження дає змогу простежити еволюцію семантики головного 

вербалізатора макроконцепту. У більш давній версії перекладу лексема space 

зустрічається 27 разів, 22 з яких у значенні "lapse of time" ("проміжок часу")  

та лише 5 разів у значеннях "three dimensional expense" та "place" ("простір"  

і "місце"). У новій версії лексична одиниця space була вжита 10 разів і в усіх 

випадках актуалізованими були її ЛСВ "three dimensional expense" ("простір") 

або "place" ("місце"). 

У сучасній англійській мові контекстуальна актуалізація вивчалась  

на основі американської газети "Los Angeles Times" та британського часопису 

"The Daily Telegraph". Було виявлено та проаналізовано 600 випадків 

вживання різних ЛСВ лексеми space. Результати аналізу подано у Таблиці 2. 

Найчастіше лексема space вживалась у значенні "вільний простір" – 91 раз. 

Лексико-семантичний варіант "космос" був актуалізований 35 разів, ЛСВ 

"свобода дії" – 50 разів, "газетний простір" – 15, "час" – 5. Така статистика 

свідчить про те, що лексема space у сучасному англійськомовному 

публіцистичному дискурсі використовується переважно для вербалізації 

концепту ПРОСТІР, зокрема його когнітивної ознаки "вільний" засобами ЛСВ 

"вільний простір". 

Різна частотність ужитку окремих ЛСВ вербалізатора space, а, отже,  

й різні квантитативні показники актуалізації компонентів макроконцепту 

SPACE у діахронії вказують на певні когнітивні перебудови у ментальній 
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репрезентації макроконцепту, що на мовному рівні виражається 

семантичними трансформаціями її лексеми-репрезентанта. У діахронічному 

аспекті вони можуть бути виражені ланцюжком ЛСВ: "місце" – "відстань" – 

"простір" – "космічний простір"; "вільне місце" – "вільний простір (у сфері 

друкарства)" – "свобода". 

Таблиця 2 

Частотність контекстуальної актуалізації лексико-семантичних варіантів 

лексеми-репрезентанта space 

 

 

 

Назва газети 
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Los Angeles Times 
25 170 60 5 5 0 15 0 15 5 

The Daily Telegraph 10 55 110 25 0 25 20 50 0 0 

Разом 35 225 170 30 5 25 35 50 15 5 

На основі лексикографічних джерел були встановлені ядерні 

вербалізатори концепту SPACE / КОСМОС, до яких належать space, cosmos, 

universe, world, creation, macrocosm. Їх семантико-когнітивний аналіз дав  

змогу виділити ряд когнітивних диференційних та інтегральних ознак 

концепту. Усього було виявлено 87 ознак, які були розподілені за польовим 

принципом. Ядерно-периферійна стратифікація здійснювалася на основі 

визначення ступеня актуальності когнітивної ознаки у змісті концепту. Більш 

значущою вважається риса, що актуалізується більшою кількістю ЛСВ 

вербалізаторів концепту. Так, зокрема, 5 ознак формують ядро когнітивного 

змісту, до ближньої периферії належать 4 ознаки, до середньої – 15 ознак,  

до дальньої – 12 ознак, до крайньої периферії – 51 ознака. Узагальнена 

інформація подана в Таблиці 3.  

Польова структура класифікаторів має такий вигляд: до ядра належить 

одна основна ознака "spatial scope", ближню периферію утворюють 5 ознак 

("unification", "connection with human being", "type of organization", "freedom", 

"type of origin"), дальню – 3 ознаки ("time belonging", "level of beauty", "type of 

life"), крайню – 6 ознак ("connection with flight to space", "connection with the 

particular science", "similarity to our world", "connection with everything that 

functions in space", "connection with objects and phenomena that exist in space", 

"stereotypical associations with space"). Найчисельнішою є крайня периферія 

польової організації когнітивного змісту, оскільки в ній присутні ті ознаки, які є 

варіативними, і саме цими ознаками концепт перетинається з іншими 

конституентами концептосфери. 
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Таблиця 3 

Ядерно-периферійна стратифікація когнітивних ознак концепту  

SPACE / КОСМОС 

я
д

р
о

 "extension", "inclusion of everything", "infinity", "existence beyond the Earth", 

"location of stars and planets"  

п
ер

и
ф

ер
ія

 

б
л
и

ж
н

я 

"connection with human being", "affiliation to a particular sphere", "orderliness", 

"systematicness"  

 

се
р
ед

н
я
 "transience", "continuity", "irreversibility", "vacuity", "freedom", "harmony", 

"tranquillity", "placidity", "something united around a particular common quality", 

"diversity", "versatility", "affiliation to any world that can only exist", affiliation to a 

particular restricted region or space", "being created", creation as the integral feature 

of Universe"  

д
ал

ь
н

я 

"usage of complex modern technologies", "conduction of research and experiments", 

"necessity for special equipment", "launching of space crafts", "existence of the space 

industrial complex", "necessity for training and special preparations", "presence of 

danger", "possibility for the appearance of the aliens", "existence of UFO and other 

live forms on the other planets", "usage of robots"  

к
р
ай

н
я
 

"openness for exploration", "necessity for connection, special food"  

"connection with the particular science (astronomy, biology, chemistry, climatology, 

electrodynamics, engineering, gas dynamics, geology, law, medicine, meteorology, 

microbiology, magnetic dynamics, oceanology, physics, radio astronomy, radio 

biology)", "possibility of seizure", "battlefield", "place for colonization, building, 

keeping household", "possibility of pollution", "wide representation in literature and 

cinematography", "mapping", necessity for special materials", unusual conditions for 

functioning", availability of nuclear and alternative sources of energy", "employment 

of robots and special gadgets and units", "possibility of  malfunctioning of the units", 

"necessity for navigation", "existence of certain speed limits for overcoming 

gravitation force", going out into the open space and conduction of experiments and 

tests", "presence of high and low temperature and the whole spectrum of radiation 

(including ionizing)", "existence of gas and dust", "connection with the space 

profession and corresponding activity", "existence of space, motion, time", "fairness of 

physical laws", "complexity of space craft launch systems", "docking of the space 

ships"), "necessity to conduct life support during the flight", "existence of the general 

speed limit", "returning back to Earth", "possibility for launching unmanned space 

crafts", "decoration", "unification", "complexity" 

У макроструктурі концепту SPACE / КОСМОС виокремлюються 3 зони: 

інформаційний зміст, образ та інтерпретаційне поле. Когнітивні ознаки 

інформаційного змісту вирізняють концепт із ряду подібних до нього, і вони 

виражаються словниковою дефініцією поняття space, зокрема "existence beyond 

the Earth’s atmosphere" ("існування поза межами Землі"), "location of stars" 

("місцезнаходження зірок"). Образний компонент включає в себе два 

складники: перцептивний та когнітивний образи. Перцептивний образ містить  

у собі ознаки, які ґрунтуються на сприйнятті референта органами чуттів, 

зокрема ними є "extension" ("протяжність"), "inclusion of everything" 

("усеохоплюваність"), "infinity, endlessness" ("нескінченність, усеосяжність"). 
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До когнітивного образу входять усі ті ознаки, що виражені ЛСВ лексеми space, 

які мають метафоричний зв’язок з її етимоном (19 ознак), наприклад, 

"orderliness" ("упорядкованість"), "connection with human being" ("зв’язок  

із людиною"), "harmony" ("гармонія"), "tranquillity" ("спокій").  

В інтерпретаційному полі концепту ми виділяємо інформативну 

(19 ознак), утилітарну (23 ознаки), регулятивну (4 ознаки), оцінну (8 ознак)  

та енциклопедичну зони (48 ознак). Інформативна зона виражає основні 

дефініційні параметри концепту SPACE / КОСМОС, наприклад "need for special 

materials" ("потреба у спеціальних матеріалах"),"employment of robots and 

special appliances and units" ("використання роботів та особливих пристроїв  

і агрегатів"), "necessity of special food" ("потреба у спеціальній їжі"). 

Утилітарна зона включає в себе ознаки, які виражають прагматичне ставлення 

мовців до сфери, яка покривається концептом, наприклад "possibility for 

travelling, observations" ("можливість для подорожей, спостережень"), 

"conduction of experiments and tests" ("проведення експериментів  

і випробувань"), "place for colonization" ("місце для колонізації"). 

Регулятивна зона містить риси, які виражають думку, стосовно того, що 

треба робити у сфері, покритої концептом SPACE / КОСМОС, а що – ні, і до неї 

відносимо такі ознаки, як "openness for exploration" ("відкритість для 

дослідження") – стимулює до вивчення; "danger of space flights" ("небезпека 

космічних польотів") – демотивація дослідження; "existence of UFO or other live 

forms" ("існування НЛО та інших форм життя"), "possibility of the appearance 

of aliens" ("можливість появи прибульців") – встановлення / невстановлення 

контакту з прибульцями. Оцінна зона об’єднує ті ознаки, що імпліцитно 

виражають ставлення мовців до концепту, яке може бути негативним ("presence 

of danger" ("наявність небезпеки"), "possibility for the seizure" ("можливість 

захоплення"), нейтральним ("unusual conditions for functioning" ("незвичайні 

умови для функціонування") та позитивним ("availability of nuclear and 

alternative sources of energy" ("наявність ядерних та альтернативних 

 джерел енергії").  

В енциклопедичній зоні знаходимо ті ознаки, які характеризують концепт 

із наукового погляду, наприклад, "existence of gas and dust" ("існування газу та 

пилу"), "existence of the certain speed limits for overcoming gravitation force" 

("існування відповідних граничних швидкостей для подолання гравітаційних 

сил"). Найчисельнішими за кількістю ознак є інформативна та енциклопедична 

зони, оскільки концепт SPACE / КОСМОС є науковим поняттям, референт 

якого має багато енциклопедичних рис. 

У концепті SPACE / КОСМОС, відповідно до релевантності його ознак 

для носіїв мови, за класифікацією Ю. С. Степанова, можна виділити 

актуальний, додатковий (пасивний) та етимологічні шари. До актуального шару 

ЛСП SPACE / КОСМОС належать когнітивні ознаки, відомі переважній 

більшості мовців. Ними є ознаки, що входять до інформаційного змісту 

концепту, до його перцептивного образу й інтерпретаційного поля, адже  

ці риси актуалізуються лексикографічно зареєстрованими стилістично-

нейтральними ЛСВ його вербалізаторів, а отже, вони є загальновідомими  
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та загальновживаними. Додатковий (пасивний) шар включає ті ознаки, які  

є актуальними лише для певних груп мовців, і тому ми відносимо до цього 

шару ті концептуальні риси, що виражаються термінологічними компонентами 

ЛСП. До етимологічного прошарку концепту належать ознаки, виражені 

етимонами його ядерних вербалізаторів. Вони, імпліцитно присутні в структурі 

концепту, відкриваються лише дослідникам, і виявляються мотиваторами  

для утворення нових сучасних ЛСВ його вербалізаторів.  

У макроструктурі концепту також можна виділити чотири шари,  

зокрема універсальний, національно-специфічний, груповий та особистісний 

(Г. В. Токарєв). Універсальний шар збігається з актуальним шаром  

у вищезазначеній класифікації, тому що інформаційний зміст концепту SPACE 

/ КОСМОС є універсальним, тобто не залежить від національності мовця, адже 

його денотат є частиною об’єктивної дійсності і тому ознаки, які містяться  

в цьому концепті є науково, а не національно детермінованими. Віднесеність 

перцептивного образу до універсального шару пояснюється тим, що сприйняття 

космосу не є детермінованим лінгвокультурно, а отже, є загальним. Належність 

інтерпретаційного поля до універсального шару обґрунтована тим фактом,  

що інформаційна, утилітарна, енциклопедична, регулятивна та оцінна зони 

виражають загальнолюдські ознаки концепту, які можуть бути доступними  

всім людям незалежно від їхньої рідної мови. 

До національно-специфічного шару належать ознаки, які складають 

когнітивний образ концепту, оскільки вони виражаються метафорично 

вмотивованими ЛСВ його ядерних вербалізаторів, а отже, вони є актуальними 

виключно для людей, котрі володіють англійською мовою. Груповий шар 

концепту збігається з додатковим (пасивним) шаром у вищенаведеній 

класифікації. До нього належать ті ознаки, які об’єктивуються у свідомості 

номінативними засобами термінологічного рівня ЛСП, і є важливими лише  

для певних груп людей, зокрема вчених, професійних та аматорських дослідників.  

Індивідуальний шар включає ознаки, важливі для кожного конкретного 

мовця в певний період часу, що може бути встановлено лише шляхом 

асоціативного експерименту в кожному окремо взятому випадку, а отже, цей 

шар залишається поза фокусом нашої дослідницької уваги. Індивідуальна 

репрезентація концепту SPACE / КОСМОС у свідомості залежить від ряду 

факторів, зокрема знань та досвіду у сфері астрономії, віку, рівня освіти, 

світогляду мовця. Тому, особливості актуалізації концепту SPACE / КОСМОС, 

які висвітлені в цьому розділі, мають узагальнений характер і ґрунтуються  

на лексикографічних та енциклопедичних даних. 

У третьому розділі "Лексико-семантичне поле SPACE / КОСМОС  

у синергетичному вимірі" досліджуване поле репрезентовано як відкрита 

динамічна нерівноважна нелінійна система, а також висвітлено особливості 

його самоорганізації та саморегуляції. ЛСП SPACE / КОСМОС має 

неоднорідну структуру і складається з двох прошарків: термінологічного  

та загальновживаного. Приналежність компонента поля до одного з прошарків 

визначається відповідно до лексикографічного маркування. Стратифікація 

конституентів кожного прошарку ЛСП SPACE / КОСМОС здійснювалася 
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відповідно до двох критеріїв: поняттєво-асоціативного та морфологічно-

семантичного з застосуванням парадигматичного та синтагматичного підходів. 

Згідно з поняттєво-асоціативним критерієм центром поля виступає слово-

репрезентант space і його синоніми, до ядерної зони належать асоціативні 

лексеми, які зареєстровані у лексикографічних джерелах. До ближньої 

периферії входить синтагматична сполучуваність лексеми-репрезентанта, а до 

дальньої – її дериваційне поле. Відповідно до семантико-морфологічного 

критерію, який ґрунтується на семантико-морфологічній близькості 

компонентів, до ядерної зони досліджуваного ЛСП належить дериваційне  

поле лексеми-репрезентанта, до ближньої периферії відносимо одиниці,  

з якими вона сполучається на синтагматичному рівні, а до дальньої периферії – 

її асоціативне поле. 
Узагальнена модель ґрунтується на комплексному поєднанні цих двох 

критеріїв і репрезентує поле у вигляді кулі, що дає змогу одночасно 
відобразити його ядерно-периферійну та стилістичну стратифікацію (див. 
Рис. 1). Верхня півкуля є моделлю польової організації загальновживаних 
одиниць поля, у якій виокремлюються три сектори, що відповідають 
дериваційному (OBEA), асоціативному (OECA) та колокаційному (OCBA) 
полям лексеми space, причому в останньому виділяємо 5 підсекторів. Нижня 
півкуля репрезентує термінологічний рівень ЛСП. У ній можна виокремити  
3 основні сектори, у яких виділяємо підсектори: OBCA1 – природні об’єкти  
та їхні властивості, процеси (8 підсекторів); OBEA1 – об’єкти, їхні властивості 
та процеси, які пов’язані з дослідженням космосу (13 підсекторів);  
OECA1 – номени. Рисунок 1 має спрощене схематичне зображення  
та репрезентує лише сектори ЛСП. 
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Рис. 1. Кульова модель лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС 

Позаяк ЛСП SPACE / КОСМОС є відкритою динамічною 

нерівноважною нелінійною системою, то процес його самоорганізації можна 

схарактеризувати шляхом екстраполяції принципів синергетики. Бурхливий 

розвиток космічної галузі спричинив дисбаланс між комунікативною 

потребою мовців і вербалізаторською спроможністю ЛСП SPACE / КОСМОС, 

що вивело його зі стану рівноваги. Такий динамічний стан привів до того,  
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що мовна система, відповідно до принципу відкритості, почала формувати 

адекватні вмотивовані номінативні засоби двома можливими шляхами: 

завдяки запозиченню одиниці (з іншої мови або з іншого ЛСП) та створенню 

неологізму засобами словотворення. 

Шлях зовнішньомовних запозичень виявився дієвим під час автопоезису 

назв тіл сонячної системи. Локальними атракторами стали переважно імена 

античних міфологічних героїв, які часто мають асоціативний зв’язок  

із позначуваними об’єктами. Наприклад, планета, з найбільшою обертальною 

швидкістю має назву Mercury. Вона була названа на честь прудконогого бога 

торгівлі, найяскравіша планета Venus дістала ім’я богині краси, в основу назви 

планети Mars покладене ім’я бога війни, тому що ця планета має червоний 

колір, який асоціюється із кров'ю. Деякі астрономічні об’єкти названі на честь 

відомих людей (Halley’s comet) або навіть літературних персонажів (Prospero). 

У номінацій астрономічних тіл часто простежується метафорична  

подібність між назвою та властивостями об’єктів, або метонімічна – між 

об’єктом та його відкривачем. 

Цей шлях є продуктивним також у тому разі, коли певне поняття вже 

з’явилось в іншій лінгвокультурі й успішно в ній функціонує. Якщо ж поняття 

має високу комунікативну релевантність, то в мові як синергетичній системі 

поряд із запозиченими одиницями виникають власні номінативні засоби,  

як наприклад, лексеми spaceman / cosmonaut, spacetug / kosmobuksir тощо, 

причому в семантиці синонімів з’являється сема, що виражає їхню 

національну специфіку. Вживання запозичених слів, у такому разі, стає 

репелером, натомість актуалізація відповідного поняття власними мовними 

засобами є атрактором для системи. 

Внутрішньомовні запозичення часто стають атрактором самоорганізації 

термінологічного рівня ЛСП. Відбувається так звана транстермінологізація, 

коли термінологічні одиниці з інших галузей наук, таких як, наприклад, 

фізика, хімія, геологія, механіка, кібернетика переходять до ЛСП SPACE / 

КОСМОС. При цьому засіб номінації, який був запозичений із іншої наукової 

сфери, може функціонувати в ньому в тому ж значенні, яке він має й у первинній 

терміносистемі (наприклад, electromagnetic waves, energetic particle, gamma 

rays, gravity, neutron, photon), або внаслідок процесу саморегуляції його 

семантична структура може зазнати змін. Наприклад, термін медицини  

limb, що у вихідному значенні позначає "an arm or leg" ("кінцівка"),  

в астрономічній термінології набув значення "the outer edge of the apparent  

disk of a celestial body" ("край диска"). 

Другим шляхом самоорганізації ЛСП є вербокреативна деривація.  

При цьому, верботрансформація (семантична деривація та конверсія)  

дає змогу створити номінацію нового поняття при збереженні сталого 

словникового складу, що оберігає лінгвальну систему від перенасичення 

мовними одиницями. Спосіб семантичної деривації веде до термінологізації 

загальновживаних лексичних одиниць, і виявляється атрактором 

самоорганізації в тому разі, коли нове поняття є асоціативно спорідненим  

із уже відомим, і новий лексико-семантичний варіант утворюється на основі 
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метафоричного перенесення. Наприклад, лексема plage – "bright regions seen  

in the solar chromosphere" ("яскраві ділянки хрромосфери") виникла на основі  

її вихідного значення "a beach by the sea, especially at a fashionable resort" 
("пляж як місце відпочинку"), або загальновживана лексична одиниця fault,  

що означає "something that is wrong with something" ("дефект, вада")  

у космічній терміносистемі набула нової семіотичної якості із виникненням 

ЛСВ "а crack or break in the crust of a planet along which slippage or movement 

can take place" ("розлом"). Отже, тріщина або розлом на поверхні планети 

метафорично усвідомлюється як вада. Менш частотним типом 

верботрансформації у ЛСП SPACE / КОСМОС є конверсія, що уможливлює 

експлікацію нових комунікативно-релевантних значень, при збереженні 

кількості мовних експонентів, наприклад, land (n) – land (v), launch (n) – launch 

(v), speed (n) – speed (v). 

Поширеним атрактором самоорганізації ЛСП є вербокреація, яка дає 

змогу за допомогою вербоформантів створити адекватні вмотивовані засоби 

номінації, що мають фрактальну самоподібність. Основними способами 

формування нових одиниць виступають афіксація (asteroid, meteorite, 

extraterrestrial, energetic, astronautical, geospace, bi-propellant, subatomic), 

основоскладання (magnetotail, supernova, sunspot, spaceman), абревіація (AAS 

(American Astronautical Society), EELV (Evolved Expendable Launch Vehicle))  

та акронімізація (Nassa). Нелінійність автопоезису досліджуваного ЛСП 

полягає в тому, що створення нової номінативної одиниці може відбуватися 

різними шляхами та способами, і такий перманентний процес самоорганізації 

уможливлює еволюцію як лексико-семантичного поля, так і мови загалом.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У результаті дослідження ЛСП SPACE / КОСМОС була визначена 

кореляція понять "лексико-семантичне поле" та "концепт", яка полягає  

в тому, що ЛСП є лінгвальним номінативним засобом останнього й об’єктивує 

його когнітивні ознаки. Розроблена методика аналізу ЛСП передбачала  

такі основні етапи: 1) окреслення меж досліджуваного ЛСП шляхом аналізу 

лексикографічних джерел; 2) встановлення лінгвокогнітивних аспектів 

об’єктивації концепту SPACE / КОСМОС, який вербалізується засобами 

однойменного ЛСП; 3) визначення особливостей самоорганізації  

та саморегуляції ЛСП SPACE / КОСМОС. 

Оскільки аналізоване ЛСП обслуговує космічну галузь людської 

діяльності, то в ньому виділяємо два прошарки: стилістично-нейтральний 

(понад 300 одиниць) і термінологічний (понад 1200 одиниць). У результаті 

застосування лексикографічного аналізу лексеми-репрезентанта space  

було виділено 21 сему, які були згруповані у 8 семантем, а застосування 

семантико-когнітивного аналізу довело те, що ця лексема вербалізує  

не лише концепт SPACE / КОСМОС, але й концепти ПРОСТІР, ЧАС  

та СВОБОДА, тому концепт SPACE / КОСМОС є фрагментом англомовного 

макроконцепту SPACE. 
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Когнітивний аналіз ядерних та периферійних вербалізаторів  

концепту дав змогу визначити його когнітивний зміст і схарактеризувати 

польову структуру. Всього було виділено 87 когнітивних диференційних  

та  15  класифікаційних ознак, які репрезентовано у вигляді їх ядерно-

периферійної стратифікації, що має наступні зони: ядро та ближня, середня, 

дальня і крайня зони периферії. Основними диференційними ознаками  

є "extension", "inclusion of everything", "infinity", "existence beyond the Earth", 

"location of stars and planets". Головним класифікатором, який інтегрує 

диференційні риси концепту, є ознака "spatial scope". 

Макроструктура концепту SPACE / КОСМОС має 3 зони: 

інформаційний зміст, образ та інтерпретаційне поле. До інформаційного 

змісту належать дві стрижневі ознаки, які вирізняють концепт із ряду 

подібних до нього, зокрема "existence beyond the Earth’s atmosphere",  

"location of stars and planets". Образ концепту включає в себе перцептивний 

складник, який виражає ті ознаки, що сприймаються людськими  

органами чуттів – "extension", "inclusion of everything", "infinity, endlessness",  

та когнітивний компонент, який конституюється ознаками, об’єктивованими 

лексико-семантичними варіантами лексеми space, що мають метафоричний 

зв’язок з її етимоном. Інтерпретаційне поле концепту містить  

інформативну, утилітарну, регулятивну, оцінну та енциклопедичну зони. 

Відповідно до значущості його ознак для носіїв мови були виділені 

актуальний, додатковий (пасивний) та етимологічні шари. З погляду 

релевантності когнітивних рис концепту для людства загалом у ньому 

виокремлюються універсальний, національно-специфічний, груповий  

та особистісний шари.  

ЛСП SPACE / КОСМОС є ієрархічно організованою відкритою 

динамічною нерівноважною нелінійною системою, яка має здатність  

до самоорганізації та саморегуляції. Автопоезис досліджуваного ЛСП може 

здійснюватися двома шляхами: завдяки 1) внутрішньомовному або 

зовнішньомовному запозиченню; 2) створенню нових номінативних  

одиниць із використанням різних способів вербокреації. Механізмами 

внутрішньомовного запозичення є термінологізація загальновживаної  

лексики та транстермінологізація, внаслідок якої запозичений термін  

може зберегти або видозмінити вихідну семантику. Самоорганізація  

досліджуваного ЛСП шляхом вербокреації здійснюється через афіксацію, 

основоскладання, абревіацію, акронімізацію, семантичну деривацію  

та конверсію із залученням словотвірних моделей, які мають фрактальну 

самоподібність. 

Перспективою подальшого дослідження є визначення лінгвокогнітивних 

та лінгвосинергетичних особливостей функціонування компонентів ЛСП  

у різних типах дискурсу, а також структурно-семантичне дослідження сленгу  

та професійної лексики космічної галузі. 
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АНОТАЦІЯ 

Веремчук Е. О. Лексико-семантичне поле SPACE / КОСМОС в 

англійській мові: лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет, Міністерство освіти і науки України, Запоріжжя, 2017. 

Наукова розвідка присвячена комплексному дослідженню 

англійськомовного лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС у 

лінгвокогнітивному та лінгвосинергетичному вимірах. Інвентаризацію корпусу 

компонентів поля здійснено на основі лексикографічних джерел. У роботі 

визначено кореляцію понять "лексико-семантичне поле" / "концепт", 

встановлені лінгвокогнітивні параметри актуалізації концепту SPACE / 

КОСМОС конституентами однойменного лексико-семантичного поля. 

Застосування лінгвосинергетичної методології дало змогу репрезентувати 

досліджуване лексико-семантичне поле як складну відкриту динамічну 

нерівноважну нелінійну систему. Була створено модель ієрархічно-польової 

організації досліджуваного ЛСП, схарактеризовано способи та механізми його 

адаптації до комунікативних потреб мовців, висвітленно лінгвальні  

та екстралінгвальні чинники, які впливають на процеси його самоорганізації  

та саморегуляції. 

Ключові слова: когнітивна ознака, концепт, лексико-семантичне поле, 

польова модель, самоорганізація. 

 

АНОТАЦИЯ 

Веремчук Э. А. Лексико-семантическое поле SPACE / КОСМОС в 

английском языке: лингвокогнитивный и лингвосинергетический 

аспекты. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет, Министерство образования и науки Украины, 

Запорожье, 2017. 

Научный труд посвящен комплексному исследованию 

лингвокогнитивных  и лингвосинергетических аспектов лексико-

семантического поля SPACE / КОСМОС в английском языке. Инвентаризация 

корпуса компонентов поля осуществлялась на основе лексикографических 

источников. В работе определена кореляция понятий "лексико-семантическое 

поле" / "концепт", установлены лингвокогнитивные параметры актуализации 

концепта SPACE / КОСМОС конституентами одноимённого лексико-

семантического поля. 

Использование лингвосинергетической методологии дало возможность 

представить лексико-семантическое поле как сложную открытую динамичную 

неравновесную нелинейную систему. Была построена модель его 

иерархической организации, очерчены способы и механизмы его адаптации  



20 

к коммуникативным потребностям носителей языка, а также определены 

лингвальные и экстралингвальные факторы, влияющие на процессы его 

самоорганизации и саморегуляции.   

Ключевые слова: когнитивный признак, концепт, лексико-

семантическое поле, полевая модель, самоорганизация. 

 

SUMMARY 

Veremchuk E. O. Lexico-Semantic Field SPACE in the English Language: 

Linguo-Cognitive and Linguo-Synergetic Approach. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2017. 

The scientific research is dedicated to the complex study of the lexico-semantic 

field SPACE in the English language from the linguo-cognitive and linguo-synergetic 

perspectives. The inventory of the component stock of the lexico-semantic field was 

carried out by means of lexicographic analysis. The correlation of the notions 

“lexico-semantic field” / “concept” is defined and it is argued, that the former is the 

lingual manifestation of the latter, and coincides with its nominative field. Thus, 

lexico-semantic field SPACE is the verbal actualization of the respective concept 

SPACE.  

Through lexicographic analysis 21 semes of the core lexeme space were 

singled out, which were grouped in 8 semantemes and the semantic analysis revealed 

that concept SPACE is a macroconcept which has four constituents: PHYSICAL 

SPACE, COSMOS, TIME, FREEDOM. By means of semantic-cognitive analysis the 

cognitive differential signs and classifiers were distinguished. They were represented 

in terms of field stratification, which included nucleus and periphery (near, middle, 

distant, utmost). The obtained results were used to outline the macrostructure of the 

concept, which comprises three zones: information content, image (perceptive and 

cognitive) and interpretation field. Concerning the relevance of the cognitive signs 

for the native-speakers they are subdivided into three layers: actual, additional and 

etymological. In accordance with their actuality for mankind in general, universal, 

national, group and individual strata were singled out.  

The synergetic nature of the lexico-semantic field SPACE is revealed by the 

fact that it is a hierarchically organized open dynamic unbalanced non-linear system. 

The spherical model of the hierarchical organization of the field was delineated.  

The paper depicts the ways of the field adaptation to the communicative needs of the 

speakers, characterizes its mechanisms, lingual and extralingual factors, which 

influence the process of its self-organisation and self-regulation, focuses on the 

potential attractors and repellers of its development. It was inferred that the main 

ways of field evolution are borrowing (endolingual and exolingual) and verbal 

creation. 

Key words: cognitive sign, concept, field model, lexico-semantic field,  

self-organization. 
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