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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

У сучасному мовознавстві набувають актуальності проблеми взаємозв’язку 

мови, культури й етнічної свідомості, формування національних картин світу та 

особливостей їх об’єктивації засобами різних мов (A. Вежбицька, Г. Гачев, 

В. Маслова, С. Тер-Мінасова). Історично сформована мовна свідомість етносу 

відтворює особливості індивідуального світобачення та колективної свідомості 

мовців (Й. Вайсгербер, В. фон Гумбольдт, Е. Сепір, Б. Уорф), закріплені у 

складниках картини світу – лінгвокультурних концептах (М. Алефіренко, 

Л. Бєлєхова, А. Бєлова, М. Болдирєв, С. Воркачов, І. Голубовська, В. Карасик, 

О. Кубрякова, Є. Піменов, М. Піменова, З. Попова, А. Приходько, Г. Слишкін, 

Ю. Степанов, Й. Стернін). Перспективним виявляється діахронний аспект 

дослідження концептів (Н. Андрейчук, Л. Беспала, Н. Жукова, Т. Козлова, 

І. Шевченко), який надає аналізу цілісності та експланаторності. 

Механізми формування та засоби вербалізації картини світу визначаються 

низкою чинників, серед яких важливе місце посідають процеси етнічної взаємодії. 

Історія розвитку будь-якого суспільства не може бути ізольованою і 

супроводжується контактуванням мов та культур. Отже, формування національних 

картин світу – результат взаємовпливу колективної свідомості етносів, що 

контактують.  

Відкритим лишається питання впливу лінгвокультурних контактів на 

формування картин світу суспільств, які еволюціонували на споконвічній для 

англійської мови території – Британських островах. Поза увагою науковців 

залишилася англійськомовна картина Ірландії. Незважаючи на різноаспектне 

вивчення структури та функціонування англійської мови в Ірландії (О. Абрамова, 

Н. Бріт, О. Власова, П. Долан, О. Дорошенко, Дж. Каллен, О. Куреня, Т. Одлін, 

Б. О’Ків, Д. О’Марі, У. Павлів, О. Полушина, К. Рахманова, Н. Стенсон, С. Частник, 

М. Фільппула, Р. Форнейро, Р. Хікі), лише поодинокі розвідки стосуються 

англійсько-ірландської взаємодії (І. Крюкова) та формування концептів ірландської 

культури (Є. Абишевa, Н. Горбуновa).  

Актуальність дослідження визначається необхідністю заповнити наукові 

лакуни й переорієнтувати студії з мовної варіативності на розв’язання проблем 

мовного розвитку в контексті етнокультурної взаємодії, модифікації етнічної 

свідомості та складників національної картини світу. Запропонований у дисертації 

підхід до формування базових концептів англійськомовної картини світу Ірландії 

передбачає діахронний аналіз соціолінгвістичної ситуації в Ірландії, пояснення 

модифікацій у свідомості ірландців, структурі та змісті концептів, а також 

трансформацій у лексиці англійської мови й вербалізації концептів, спричинених 

контактуванням англійської та ірландської мов. Такий підхід виправданий у зв’язку 

зі складним характером цих контактів, примусовим поширенням англійської мови в 

Ірландії упродовж колонізації країни та поступового створення ситуації білінгвізму.  

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

відповідає профілю науково-дослідних робіт факультету іноземної філології 

Запорізького національного університету в межах наукової теми “Когнітивно-

комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць” 
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(номер державної реєстрації 0113U000807). Тему дисертації затверджено (протокол 

№ 5 від 17 грудня 2015 року) та уточнено (протокол № 6 від 21 грудня 2017 року) на 

засіданні вченої ради Запорізького національного університету. 

Мета дисертаційної праці полягає в дослідженні особливостей формування 

англійськомовної картини світу Ірландії в умовах незбалансованої двомовності. 

Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 

 розглянути розвиток основних положень теорії мовних контактів; 

узагальнити підходи до їх вивчення і визначити типи; розмежувати поняття диглосії 

й незбалансованої двомовності; 

 розробити принципи дослідження мовної картини світу, що формується в 

мультилінгвальному та мультикультурному середовищі; обґрунтувати доцільність 

компактної процедури аналізу концептів через посередництво їх ключових 

позначень; 

 визначити дію екстралінгвальних та лінгвальних чинників, які вплинули на 

історичну динаміку мовної ситуації в Ірландії; розробити періодизацію англійсько-

ірландських лінгвокультурних контактів; схарактеризувати сучасний стан 

англійської мови в Ірландії;  

 з’ясувати наслідки контактування англійської та ірландської лінгвокультур та 

їх вплив на мовну картину світу, яка розвивається в умовах незбалансованої 

двомовності;  

 дослідити формування структури, змісту та вербалізації ключових концептів 

ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ, схарактеризувати їх поняттєві й образно-ціннісні 

складники, розкрити роль лексичних одиниць на англійській та кельтській основах у 

процесах вербальної репрезентації когнітивно-ментального досвіду носіїв 

англійськомовної картини світу в Ірландії. 

Об’єктом дослідження є англійськомовна картина світу Ірландії. 

Предмет аналізу – особливості формування та вербалізації базових концептів 

ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ в англійськомовній картині світу Ірландії, яка 

еволюціонувала в ситуації двомовності. 

Матеріалом дослідження слугували 2528 текстових фрагментів, які містять 215 

номінацій концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ, а також уживань кельтських 

запозичень та перемикання коду, виокремлених шляхом суцільної вибірки з 2 

авторитетних словників англійської мови Ірландії (загальний обсяг проаналізованої 

лексики становить 11584 одиниці), електронної бази усного та письмового мовлення 

(ICE-Ireland), 283 художніх, публіцистичних та наукових текстів XІІ – XXI ст. 

Джерельну базу дослідження доповнено матеріалами польових досліджень автора, 

зібраних під час наукового стажування в Університетському коледжі Дубліна (м. 

Дублін, липень 2016 р.). 

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять фундаментальні праці 

вітчизняних і зарубіжних дослідників у таких галузях: теорії мовного контактування 

(У. Вайнрайх, Б. Гавранек, Л. Герман, Ю. Дешерієв, Ю. Жлуктенко, Ю. Зацний, 

А. Карлінський, В. Клоков, Т.  Козлова, А.  Молодкін, В. Розенцвейг, А. Росетті, 

С. Семчинський, В. Скибіна, Е. Хауген); лінгвокультурології та теорії мовних 

картин світу (Н. Андрейчук, Ю. Апресян, Н. Арутюнова, Н. Ашиток, А. Вежбицька, 
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С. Воркачов, В. Карасик, Д. Лихачов, В. Маслова, Ю. Степанов, В. Телія); 

когнітивної лінгвістики й теорії концептуального аналізу (Л. Бєлєхова, М. Болдирєв, 

Дж. Лакофф, О. Кубрякова, З. Попова, А. Приходько, О. Селіванова, І. Стернін). 

Методика дослідження ґрунтується на комплексному підході до об’єкта та 

предмета вивчення й передбачає використання загальнонаукових методів 

(гіпотетико-дедуктивного – для формування припущення щодо впливу мовних 

контактів на англійськомовну картину світу Ірландії; аналізу та синтезу – для 

виявлення зв’язків між досліджуваними об’єктами з метою їх класифікації; індукції 

– для узагальнення отриманих результатів); спеціальних лінгвістичних методів 

(суцільної вибірки й описового методу – для інвентаризації та інтерпретації мовних 

одиниць; методу аналізу словникових дефініцій – для встановлення предметно-

логічної співвіднесеності вербалізаторів концепту; методів компонентного, 

концептологічного та контекстологічного аналізу – для ідентифікації ознак 

концепту та їх кореляції зі складниками його макроструктури, розкриття образних 

та ціннісних характеристик; методів соціолінгвістичного анкетування та 

психолінгвістичного експерименту, спрямованих на визначення стійких і 

варіативних елементів у змісті концептів при мінімальному впливі рідної для 

дослідника лінгвокультури; методу етимологічного аналізу – для з’ясування 

походження лексичних номінацій концепту; порівняльно-історичного методу – для 

встановлення схожості та відмінності між історичними станами аналізованого 

концепту). 

Наукова новизна дисертації полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

практичному доведенні спрямувальної ролі мовних контактів на формування 

картини світу багатомовної етнокультурної спільноти, у розробленні компактної 

методики аналізу концептів культури через їх ключові позначення. У дисертації 

вперше:  

 аргументовано необхідність розмежування таких видів багатомовності як 

диглосія та незбалансована двомовність; 

 з’ясовано параметри, релевантні для аналізу особливостей діахронної 

динаміки мовної ситуації в Ірландії; 

 запропоновано періодизацію розвитку англійсько-ірландської двомовності, 

яка враховує історію Ірландії, полікомпонентність мовної ситуації, функційний 

розподіл між складниками мовної ситуації та рівнем мовної компетентності 

комунікантів; 

 доведено інтегрувальну роль імені концепту в актуалізації його поняттєвого, 

образного та ціннісного складників;  

 за допомогою аналізу концептів через їх ключові позначення виокремлено та 

досліджено базові концепти ірландської англійськомовної картини світу, які 

співвідносяться з її важливими сегментами – простір (IRELAND) та людина 

(IRISHMAN); розкрито історичну динаміку їх формування, варіювання структури й 

особливостей актуалізації; 

 продемонстровано ефективність доповнення семантико-когнітивного аналізу 

експериментальною верифікацією набору та салієнтності когнітивних ознак, які 

формують концепти. 
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Теоретичне значення дисертації для соціолінгвістики полягає в подальшому 

розвитку теорії мовних контактів, поглибленні знань про варіативність явища 

багатомовності, вплив перебігу мовного контактування на особливості актуалізації 

мовної картини світу. Для лінгвоконцептології та лінгвокультурології цінності 

набуває з’ясування специфіки формування мовної картини світу та її базових 

концептів в полікультурному середовищі, а також удосконалення, збільшення 

об’єктивності та ергономічності дослідження концептів через семантико-

когнітивний аналіз ключових номінацій та експериментальну верифікацію 

когнітивних ознак. Для прагмалінгвістики особливе значення має аналіз свідомого 

перемикання мовних кодів як засіб експлікації етномовної ідентичності та 

зменшення комунікативної дистанції між учасниками спілкування. Запропонована в 

дисертації методика вивчення процесів та результатів мовних контактів, їх впливу 

на діахронні модифікації структури та вербалізації концептів може бути застосована 

при вивченні інших лінгвосоціокультурних ситуацій та мовних картин світу, які 

еволюціонують в мультикультурному середовищі.  

Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в можливості 

їх використання при викладанні нормативних курсів із загального мовознавства 

(розділи «Мова і суспільство», «Мова та історія. Розвиток мови»), лексикології 

(розділ «Етимологія»), історії англійської мови (розділи «Словниковий склад 

середньоанглійського періоду», «Національна мова. Розвиток словникового складу 

протягом ранньоновоанглійського періоду»), у міждисциплінарних курсах із 

когнітивної лінгвістики, соціолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології, 

контактної лінгвістики, прагмалінгвістики. Ілюстративний матеріал дисертації може 

бути використаний при укладанні лексикографічних та навчально-методичних 

посібників, у написанні наукових робіт різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки 

дисертації оприлюднено в доповідях 10 міжнародних конференцій («Мови і світ: 

дослідження та викладання» (Кіровоград, 2015, 2016), «Сучасна філологічна наука в 

міждисциплінарному контексті» (Київ, 2015), Scientific and Professional Conference 

Urgent Problems of Philology and Linguistics – 2015 (Будапешт, 2015), «Каразінські 

читання: Людина. Мова. Комунікація.» (Харків, 2016, 2017), «Актуальні проблеми 

термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи» (Чернівці, 2016), 

«Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2016, 2017), «Нова лінгвістична 

парадигма: теоретичні і прикладні аспекти» (Одеса, 2016)) та одній Всеукраїнській 

конференції «Сучасна германістика: теорія і практика» (Дніпропетровськ, 2015). 

Окремі розділи й дисертація в цілому апробована на щорічних підсумкових 

конференціях професорсько-викладацького складу Запорізького національного 

університету, засіданнях кафедри англійської філології (2015 – 2017 роки). 

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати дослідження 

висвітлено в 12 одноосібних публікаціях, із них 6 статей надруковано у фахових 

наукових виданнях України, 2 – в іноземних періодичних виданнях, 1 – у 

нефаховому виданні України, 3 – у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Загальний обсяг публікацій становить 5,37 друк. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списків використаних 
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джерел (419 позицій, із них 124 – іноземними мовами), лексикографічних джерел 

(26 позицій), джерел ілюстративного матеріалу (250 позицій). Робота містить 5 

додатків, у яких розміщено демографічні карти з даними стосовно історичної 

чисельності англійськомовного та ірландськомовного населення Ірландії протягом 

ХІІ – поч. ХХІ cт.; подано структуру й актуалізацію концептів ІРЛАНДІЯ та 

ІРЛАНДЕЦЬ за результатами семантико-когнітивного аналізу; наведено анкету та 

результати соціолінгвістичного опитування інформантів; представлено анкети та 

систематизацію результатів дослідження асоціативних полів концептів ІРЛАНДІЯ 

та ІРЛАНДЕЦЬ методами вільного й направленого психолінгвістичного 

експерименту; викладено список публікацій здобувача за темою дисертації. 

Загальний обсяг дисертації становить 350 сторінок, із них основний текст – 188 

сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його мету, 

завдання, об’єкт і предмет, сформульовано робочу гіпотезу, схарактеризовано 

методи аналізу й фактичний матеріал, розкрито наукову новизну, теоретичне й 

практичне значення одержаних результатів, викладено положення, винесені на 

захист, наведено дані про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі “Загальнотеоретичні проблеми мовних контактів” 

з’ясовано основні проблеми теорії мовних контактів в аспекті її формування в 

історії лінгвофілософської думки та в контексті сучасних міждисциплінарних 

підходів.   

Мовний контакт – явище панхронійне. Еволюція мов і культур завжди 

відбувалася під впливом міжетнічної взаємодії, у результаті якої мови співіснували, 

поглинали одна одну або змішувалися. Історія лінгвістичної думки демонструє 

неоднозначне ставлення до явища мультилінгвізму та мовного контактування. 

Антична традиція була зорієнтована на внутрішні культурні стандарти, домінування 

рідної мови та неприйняття зовнішнього мовного впливу. Середньовічна наука 

зважала на різноманіття світу, мов і культур, виявляла інтерес до їх походження та 

спорідненості. Лінгвістика Нового часу зосереджена на чинниках і наслідках 

взаємодії кількох мов.  

Традиційний підхід здебільшого звертається до типологічних характеристик 

мовних систем і обмежує розуміння багатогранності контактування. 

Міждисциплінарні галузі розкривають соціолінгвістичні, психолінгвістичні та 

лінгвокультурологічні аспекти мовних контактів – соціальні параметри мовців, 

комунікативну потужність контактуючих лінгвальних систем, взаємопроникнення 

культур і ментальностей етносів, співіснування декількох мовних систем у 

свідомості комунікантів тощо. Інтеграція цих площин дозволяє виявити латентні 

наслідки мовного контактування, пояснити схожі, але нетотожні явища, пов’язані з 

одночасним функціонуванням в одному суспільстві декількох мов, з’ясувати вплив 

мовних контактів на специфіку світовідчуття носіїв культури та актуалізації картини 

світу в умовах мультилінгвізму. 

Тип контактування впливає на престижність та комунікативний обсяг мов, які 

функціонують в одному суспільстві. Наприклад, перманентне співіснування різних 

мов або їх форм може спричинити диглосію (В. Віноградов, Ч. Фергюсон) – 
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ситуацію функційної незбалансованості лінгвальних систем та усвідомлення 

носіями різного статусу контактуючих мов (наприклад, англійська та французька 

мова в Англії упродовж Х-ХІІ ст., креольський континуум у країнах Карибського 

регіону). Іншими є ситуації, що характеризуються відмінностями в мовній 

компетенції комунікантів, а не функційною чи статусною диференціацією мов, що 

співіснують (наприклад, у сучасній Ірландії, де англійській та ірландській мовам 

надано офіційний статус, рівень володіння англійською мовою вищий).  

Аналіз мовної картини світу, яка сформувалася в ситуації незбалансованої 

двомовності, виходить за межі психолінгвістичної інтерпретації білінгвізму, 

передбачає комплексність аналізу й вимагає спеціальної процедури дослідження. 

У другому розділі “Методологія та методика дослідження формування 

мовної картини світу в контексті взаємодії культур” визначено методологічну 

базу дослідження, розроблено поетапну процедуру комплексного аналізу базових 

концептів англійськомовної картини світу Ірландії, яка формувалася упродовж 

перманентного контактування ірландської та англійської мов.  

Методологія дослідження спирається на положення про антропоцентричність 

та всеосяжність картини світу, яка являє собою цілісний, глобальний образ світу і є 

результатом усієї духовної активності людини, а не окремої сфери 

(Б. Серебренніков). Через цю складну й систематизовану сукупність образів, 

уявлень і понять (А. Чанишев) людина усвідомлює цілісність та єдність світу, а 

також своє місце в ньому. Мовна картина світу формується внаслідок вербального 

втілення побутово-емпіричного, культурно-історичного, когнітивного досвіду 

мовного колективу, вона задає норми поведінки, визначає ставлення носіїв 

лінгвокультури до життя.  

Картина світу співвідноситься з концептосферою мовців, яка складається з 

концептів – глобальних одиниць мисленнєвої діяльності (З. Попова, Й. Стернін), та 

має вербальне втілення. Отже, через аналіз мовних одиниць відкривається доступ до 

національної культури (С. Воркачов, В. Карасик, Г. Слишкін, Ю. Степанов), 

концептуалізованих понять, закріплених мовним знаком (О. Кубрякова). Базові 

концепти співвідносяться з універсальними, загальними поняттями (простір, час, 

людина, життя тощо), унікальні – з культурноспецифічними поняттями 

(А. Вежбицька, В. Карасик, В. Маслова, М. Піменова, Ю. Степанов), але однаково 

розкривають особливості національного менталітету. Базові концепти “становлять 

фундамент мови та всієї системи картини світу” (М. Піменова), вони втілюють 

стереотипні уявлення мовців про важливі аспекти життєдіяльності.  

Лінгвокультурні контакти мають специфічний вплив на формування мовної 

картини світу в ситуаціях незбалансованої двомовності, визначають склад, 

структуру, зміст базових, зокрема, соціальних концептів та засоби їх вербалізації.  

Дослідження базових концептів англійськомовної картини світу Ірландії, яка 

формувалася упродовж тривалої взаємодії англосаксонської та кельтської 

лінгвокультур, охоплювало три етапи. На першому етапі здійснено аналіз 

соціолінгвістичної ситуації в Ірландії, виявлено особливості процесів та наслідків 

лінгвокультурного контактування з урахуванням їх історичної динаміки. Другий 

етап передбачав ідентифікацію базових концептів та їх ключових позначень; 

інтерпретацію історичних модифікацій макроструктури концептів (поняттєвого, 
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образного та ціннісного шарів) через вивчення семантики вербалізаторів, їх 

мовленнєвих уживань, когнітивних ознак та образних (перцептивних і когнітивних) 

актуалізацій концептів. На третьому етапі здійснено верифікацію салієнтності 

когнітивних ознак та ідентифікацію важливих складників інтерпретаційного поля 

концептів за допомогою психолінгвістичного (спрямованого й вільного) 

експерименту.  

У третьому розділі “Англійсько-ірландські лінгвокультурні контакти в 

діахронному висвітленні” представлено аналіз історії інтеграції ірландського 

компонента до системи англійської мови Ірландії, визначено головні структурно-

семантичні та функційні особливості кельтизмів, запропоновано періодизацію 

англійсько-ірландської двомовності. 

Періодизації історії англійської мови Ірландії (О. Абрамова, Дж. Каллен, 

Б. О’Ків, М. Фільппула, Р. Форнейро, Р. Хікі) недосконалі, подекуди суперечливі й 

однобічні, оскільки враховують тільки окремі екстралінгвальні параметри та 

екстраполюють хронологію важливих подій чи змін комунікативної потужності 

англійської мови на історію її розвитку. Попри важливість історичної та 

соціолінгвальної площин, вони виявляються недостатніми для розуміння діахронної 

динаміки мовних контактів. Вважаємо доцільним залучити зазначені параметри в 

комплексі з іншими, зокрема, полікомпонентністю мовної ситуації, функційним 

розподілом між складниками мовної ситуації та рівнем мовної компетентності 

комунікантів.  

Запропонована в дисертації періодизація контактів між автохтонною 

(ірландською) та привнесеною (англійською) лінгвокультурами має чотири періоди: 

період початкової взаємодії кельтської та англійської лінгвокультур (XII – XVI ст.), 

початок культурної асиміляції (XVII ст. – перша половина XIX ст.), період 

лінгвокультурної взаємодії (друга половина XIX – перша третина ХХ ст.), період 

формування нової культури (XX – початок XXI ст.). Особливості цих періодів 

позначилися на результатах контактування. 

Упродовж періоду початкової взаємодії кельтської та англійської лінгвокультур 

спостерігаються поодинокі лексичні запозичення з ірландської мови в англійську: 

eri “compensation”, keperin “band of soldiers” (bis keperin he gan bring “band of 

soldiers” (Kildare poems)). 

Початок культурної асиміляції характеризується демографічними та 

культурними змінами – значним збільшенням англійськомовного населення, 

примусовим поширенням протестантизму та розповсюдженням англійської мови. 

Упродовж цього періоду продуктивним виявилося запозичення найменувань реалій 

повсякденного життя: предметів побуту (a loaf in a losset “a kneadingtray” (J. Swift), 

we put the soogawn “a rope” about your neck (W. Carleton), a woman followed, bearing 

on her head a meadar “a drinking vessel” (G. Griffin)), страв (de cow dat make de 

buttermilk, and de bony clabber “thick milk” (R. Haed)), назв тварин (cows will never 

keep a drop of milk without a puckawn “a male goat” (J. Swift)), топографічних назв 

(Up the airy mountain, // Down the rushy glen “a small, secluded valley”) 

(W. Allingham), They fall into a deep pit or a noisome bog “wet, spongy ground” 

(J. Swift)). Запозичена лексика засвідчує адаптацію англійської частини населення 

до нового природного та культурного середовища шляхом заповнення лексико-
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семантичних лакун, спричинених відсутністю конкурентоспроможних еквівалентів 

та необхідністю встановлення контактів між носіями англійської та ірландської 

лінгвокультур. Запозичення пестливих звертань (Is it going you are, a-chree “my 

love” (G. Griffin)) та позначень людини з семою негативної оцінки у структурі 

лексичного значення (A poor angishore like me “wretched, mean person” (The Irish 

Penny), don't bother us with such nonsense, ye grate bosthoon “foolish, brainless, good-

for-nothing person” (Ireland: Its Scenery), What kind of man is your neighbor … a meer 

buddogh “burly, robust countryman” (J. Swift)) унеобхіднено інтимізацією 

спілкування та внутрішньогруповою солідарністю. 

Період лінгвокультурної взаємодії характеризується загостренням соціальних 

відносин, спричиненим економічними та релігійними проблемами. Запозичення 

цього періоду зумовлені конкретизацією таких сегментів картини світу: ПРОСТІР 

(назви топографічних об’єктів, які залучалися до складу топонімічних композитів – 

cairn “mount” > Eochy's cairn), ЛЮДИНА / СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ (назви 

етнічних свят і дозвілля (they hung the horse-thieves last Beltaine “the first of May, an 

ancient Celtic festival” (W. Yeats), he were but going to a hurling “a field game” 

(J. Joyce)), міфологічних реалій (she could believe also in the banshee and in the Holy 

Ghost “a female spirit” (J. Joyce)), окремих політичних термінів (the Ard Fheis, the 

deliberative body which represents both the Free State Party and the Republican Party 

(Proportional Representation Review), he knew there was a boycott I hate the mention of 

their politics “a punitive ban on relations with other bodies” (J. Joyce)). Поява 

етнофолізмів (To hell with the bloody brutal Sassenachs  and their patois “an English 

person” (J. Joyce)) і використання ірландських вигуків (Arrah! Bloody end to the paw 

he’d paw “to indicate that a situation is not to be taken too seriously” (J. Joyce), Slainte! 

Around the slabbed tables the tangle of wined breaths and grumbling gorges “health – a 

toast” (J. Joyce)) доводять актуальність опозиції “свій-чужий”. Консолідуюча 

функція, пов’язана з вираженням культурної ідентичності мовця, досягалася шляхом 

розширення групи пестливих звертань (But you’re changing, acoolsha, you are 

changing from me “my heart’s dear one” (J. Joyce); Jack, ahaskey, says the father “my 

treasure” (S. MacManus); Arrah Tim avourneen (“my love, my dear”), why did you die? 

(R. Porter), звертання tú ‘ти’ (В. Пономаренко) та колоквіалізмів (I wish you'd hold 

your gab “hold one’s tongue” (The Christian world magazine). 

Формування нової культури засвідчено подальшою інкорпорацією кельтських 

елементів в англійську мову Ірландії. Запозичена лексика зазнає асиміляції, що 

сприяє експлікації етнічного колориту (“irishness” / “ірландськості”), підсиленню 

культурних конотацій. Активність англійсько-ірландського контактування 

виявилася в мовленнєвій практиці комунікантів – формуванні неологізмів на 

ірландській основі (I am (well, maybe/possibly/we'll see, sure) getting a gluaisteán “car” 

(Lyndar); Students who speak Irish in the bank on Failte riday, March 16 will have the 

chance to win a new guthán póca “mobile phone” (Press Reader)) та частотному 

перемиканні коду (англійська мова  ірландська мова), особливо в контекстах, які 

містять назви органів управління (Údarás welcomes upgrade in broadband services 

“authority, administration” (Udaras), посад (Taoiseach makes his opening statement this 

evening “the head of government or prime minister of Ireland” (Corpus ICE-Ireland); 

Tánaiste Joan Burton wants to see that report “the deputy prime minister of Ireland” 
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(Independent), Requests for special diets to the Coláiste or bean an tigh will be discussed 

with parents and accommodated within reason “landlady who takes in students who wish 

to learn Irish in a family setting” (Coláiste Mhuigheo)), політичних організацій (Sinn 

Féin and its new leader Mary Lou McDonald face a defining moment (Irishtimes), Fianna 

Fáil leader's unexpected announcement stunned members of his party (Irishtimes)). Ці 

факти підтверджують важливу роль ірландської мови як маркера політичної 

самоідентичності в умовах англійсько-ірландської політичної конфронтації. 

Фатична та ідеологічна функції перемикання коду показово реалізуються в 

динамічних та найменш стандартизованих сферах спілкування за допомогою 

традиційних форм звертання (Hey everyone, Dia dhuit “lit. God to you; hello” (Daltai 

Forum)), етикетних формул (Go raibh míle maith agat to half a million readers “Thank 

you” (P. Comerford)), стійких виразів (I have looked into your background and I feel that 

I may rely on your discretion in this matter. Aithníonn ciaróg ciaróg eile “it takes one to 

know one” (A. McKinty)). Наведені та інші приклади є проявом поваги та інтересу до 

ірландської мови й культури. Уживання кельтизмів свідчить про високий рівень 

володіння ірландською мовою, сприяє національній консолідації мовців, реалізує 

важливу прагматичну функцію забезпечення дружньої атмосфери та 

взаєморозуміння у процесі спілкування.  

Упродовж цього періоду фіксуємо запозичення на граматичному рівні, 

наприклад, конструкції Рresent Perfect tense + after (He didn't sit down for a while and 

then he said he is after doing something terribly stupid and wrong (Herald)), речення з 

препозитивним виділенням контрастного елемента (After all, it’s a real man she’ll be 

needing (Irish Jam)). 

Діахронна динаміка лінгвальних наслідків англійсько-ірландського 

контактування підтвердила суттєві зміни соціолінгвальної ситуації, яка 

супроводжувала історію Ірландії. Ірландське суспільство поступово рухалося від 

монолінгвального стану через диглосію (із домінуванням англійської мови) до 

ситуації незбалансованої англійсько-ірландської двомовності. На сучасному етапі 

англійська та ірландська мови є стандартизованими, офіційно визнаними, 

демонструють однакові комунікативні можливості, не мають чіткої закріпленості за 

конкретними ситуаціями спілкування. Слід зазначити, що компетенція володіння 

англійською мовою вища за рівень володіння ірландською мовою, а більшість 

населення країни ідентифікує себе як носії англійської мови, утім культурна 

значущість ірландського компонента швидко зростає. Пріоритетність засобів 

вербальної комунікації (англійська vs ірландська основа) визначається необхідністю 

експлікації культурної, політичної, релігійної диференціації чи консолідації. 

У четвертому розділі “Актуалізація базових концептів англійськомовної 

картини світу Ірландії” схарактеризовано трансформації поняттєвої, образної та 

ціннісної складників макроструктури базових концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ. 

Ці концепти мають базовий статус, оскільки співвідносяться з важливими аспектами 

картини світу – ПРОСТІР та ЛЮДИНА, належать до “соціальних концептів” 

(М. Піменова) і втілюють стереотипізовані уявлення мовців про різні площини 

просторового сегмента та антропоцентру картини світу (географічний, культурний, 

соціальний простір; географічна, етнічна, соціальна ідентичність). Саме тому вони є 

основою англійськомовної картини світу Ірландії. Концепти досліджено через аналіз 



10 

їх ключових позначень – імен, які відповідають конкретним критеріям (іменник, 

загальна назва, історична константність, актуальність у різних типах комунікації, 

прецедентність). 

Поняттєвий шар концепту ІРЛАНДІЯ містить ознаки, нерівномірно 

актуалізовані через уживання його імен. За допомогою кельтського запозичення Eire 

(дірл. Iveriu < іє. *peie- “to be fat, fertile”) актуалізовано ознаки ‘land of 

ancestors’ (Land of my forefathers, Erin… (T. Campbell)); ‘dry land’ підкреслює красу 

природи Ірландії (on the fair hills of Eire (J. Mangan)); ‘country, state’ (mighty chief of 

all Erin (J. Joyce), He would have had his Erin famed, // The green flag gloriously 

unfurled (J. Joyce)). Найбільш стійкою та салієнтною в історії формування концепту 

виявилася ознака ‘land of ancestors’, що пояснюється асоціативними зв’язками з 

іменем кельтської богині Eriu. Починаючи з сер. ХІХ ст. унаслідок активізації 

англійсько-ірландської культурної взаємодії салієнтність ознаки збільшується й 

реалізується в її подальшій деталізації: ‘предок’ (green Erin, the promised land of our 

common ancestors” (J. Joyce)), ‘нащадок’ (Remember, Erin, thy generations and thy 

days of old (J. Joyce)), ‘місце народження’ (Come back to Erin, … to the land of your 

birth” (J. Johnston)). 

Номінацією Ireland, що утворена композицією етимологічно різних складників 

у XІІ ст. (Ire- < (ірл.) Eire + -land < (дангл.) lond, land “ground, soil”), також 

актуалізовано ознаки ‘land of the ancestors’, ‘dry land’, ‘country, state’, ‘place, 

destination’ (from the shores of Ireland (J. Le Fanu), to the continent of Ireland 

(M. Edgeworth)). Проте порівняно з актуалізацією концепту за допомогою 

позначення Eire, більшої салієнтності набувають ознаки ‘country, state’, ‘place, 

destination’ (Ireland is my nation (J. Joyce), when a man is born in Ireland and of Irish 

stock (W. Yeats)). Історична константність когнітивних ознак супроводжується їх 

варіацією та деталізацією. Упродовж ХІІ-XVI ст. Ірландія сприймалася як далека 

terra incognita (Fat sort of plaace is dat saam Ireland? (G. Farquhar), a country that no 

one knows (C. Maturin)), але з часом вона набуває визначених географічних та 

соціальних характеристик: an island like Ireland (J. Moore), twenty miles from the 

capital of Ireland (J. Le Fanu), this our kingdom of Ireland (J. Le Fanu), the lower class 

of people in Ireland (M. Edgeworth), a law in Ireland (J. Griffin), And Ireland, long a 

province, be (T. Devis), the thought of Ireland becoming a Protestant country (G. Moore). 

Це засвідчено сполучуваністю імені концепту з назвами політичних, 

адміністративних, релігійних тощо установ, а також лексемами з локативними та 

дирекціональними значеннями: live in Ireland (G. Griffin), upon Ireland ground 

(G. Griffin), came to Ireland (G. Moore), hastened into Ireland (J. Swift), travelling 

through Ireland (M. Edgeworth), drove him from Ireland (S. Lover), had never been out 

of Ireland (E. Somerville), go for a tour round Ireland (G. Moore). 

Перцептивний образ, позначений одиницею Eire, створюється через апеляцію 

до слухової та зорової модальностей (Sobbing like Eire (E. Hayes), green Eire's throne 

(J. Mangan)). Найактуальнішим для англійськомовної картини світу виявився 

когнітивний образ Ірландії, закріплений в онтологічній метафорі EIRE = FEMALE, 

який зазнає діахронних модифікацій: Королева-Мати (Erin, thy children… 

(M. Whitty), …to see my Eire again on her throne (D. MacCarthy)) у ХІІ-XVI ст.; 

Мучениця (sick Eire in tears (J. Mangan)) у ХІХ-ХХ ст.; Рятувальниця, яка має 
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відродити минулу славу Ірландії (The Spirit of Érin… inspired her sons and daughters 

with the highest hopes and ideals (Catholic Bulletin)), у ХХ-ХХІ ст. Варіації архаїчного 

образу богині Eire – покровительки й прародительки народу – утворюються 

відповідно до культурних умов епохи та світоглядних настанов мовців. Наприклад, 

знедолення ірландського народу, переживання за майбутнє країни, яка опинилася 

під владою завойовників, слугувало стимулом для актуалізації когнітивного образу 

Мучениці за допомогою симптоматичних позначень емоцій, почуттів: O, Erin, 

mourn with grief and woe (J. Joyce). На сучасному етапі апеляція до образу 

Рятувальниці здійснюється через назви культурних символів Ірландії: with living 

pictures of Brian Boru and St. Patrick and Mother Erin playing her harp (F. O’Connor). 

Спогади про важку долю Ірландії та сподівання народу на щасливе майбутнє, дух 

патріотизму віддзеркалюються в синкретизмі персоніфікацій. З одного боку, це – 

стара, знесилена, знедолена жінка, а з іншого – молода, красива, сповнена сил 

дівчина: Mother Erin, looking troubled and wan (J. O’Neill), Erin – Ever Fair, ever 

Beautiful and ever Young (Catholic Bulletin). 

За допомогою імені Ireland актуалізовані перцептивні та когнітивні образи 

Ірландії. Перцептивні образи створюються через апеляцію до тактильної (the warm 

… soil of Ireland (J. Le Fanu)), нюхової (he smells Ireland (S. Barry)), слухової 

(Ireland! let thy noble voiceful Spirit cry (E. Hayes)), зорової (Ireland as the one bright 

spot (B. MacNamara)) модальностей, що забезпечує конкретизацію поняття й 

репрезентує його в термінах матеріального об’єкта, який має запах, колір, видає 

звучання. Актуальними концептуальними метафорами є IRELAND = FEMALE та 

IRELAND = BATTLEFIELD.  

Персоніфікації пов’язані з трансформацією епонімічного образу Erin, 

асоціативний зв'язок з яким встановлюється, очевидно, через компонент Ire- : жінка 

(Ireland, abounding as she does from shore to shore (J. Le Fanu)), мати (Mother Ireland, 

widowed bride (D. MacCarthy)), людина, яка страждає (Heart-crushed and desolate, 

spell-bound, irresolute, Ireland (D. MacCarthy)), а також молода особа (Young Ireland 

(D. MacCarthy)) та людина похилого віку (ould Ireland” (S. Lover)). Контексти 

демонструють синкретизм образів Ірландії, які ґрунтуються на протиставленнях 

mother – widowed bride, old – young, love of Ireland (B. MacNamara) – hated Ireland 

(B. MacNamara). 

Воєнна метафора IRELAND = BATTLEFIELD співвідноситься з визвольною 

боротьбою ірландців (An’ fought for ould Ireland from the first to the close 

(J. Le Fanu)). Територія Ірландії асоціюється з театром бойових дій: Ireland was, at 

the time we speak of, actually the theatre of war (J. Le Fanu). Причини війни – це 

прагнення незалежності (A soldier's death, so Ireland's free! (T. Davis)), релігійні 

конфлікти (the Protestant population of Ireland (J. Le Fanu), ancient Catholic families 

of Ireland (J. Le Fanu)), а її наслідок – спустошена країна (neglected soil of Ireland 

(J. Le Fanu), In short Ireland would be ruined (M. Edgeworth)). Посилення 

протистояння на пізніших етапах історії результує в актуалізацію інших 

компонентів воєнної метафори та протиставленні патріотів-ірландців (you were to 

become the greatest patriot in Ireland (B. MacNamara)) загарбникам-англійцям (the 

English oppressors of a down-trodden Ireland (E. Somerville)). 
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Усвідомлення Ірландії / Eire як найвищої цінності ґрунтується на 

безпосередньому зв’язку ключового слова з автохтонною культурою та винятково 

позитивною самооцінкою ірландців. Ім’я концепту Eire втілює морально-естетичний 

аспект ціннісного шару, який охоплює красу, привабливість, кохання й вірність 

тощо (Erin shall shine out the gem of the world (M. Whitty), On the battlefield we die for 

Erin dear we fall! (P. McCabe)). Відродження кельтської культури на сучасному етапі 

історії Ірландії ілюструє інтеграцію одиниці Eire до стійких зворотів (Erin go bragh 

“Ireland Forever”), сполучуваність імені концепту з кельтизмами (Come back to Erin, 

Mavourneen, Mavourneen “my darling”; Come back, Aroon “dear”; where my Colleen 

had flown “girl, maiden” (P. Regan)), з англійськими позначеннями символів 

кельтських культурних реалій, наприклад, вічнозеленого дерева (I tore it from the 

green boughs of old Eire (W. Yeats)). 

Ключове слово Ireland орієнтоване на актуалізацію морально-етичних 

цінностей (I found … Virtue, vigor and hospitality; // Candor, joyfulness, bravery, purity 

// Ireland's bulwark and security. // І found strict morals” (E. Hayes)), які охоплюють 

патріотизм, національну гідність, готовність віддати життя у священній війні за 

рідну країну, волю, незалежність (fighting a holy war, … for the freedom of Ireland 

and her existence as a separate, proud and loyal nation (S. Barry), for Ireland to gain 

their freedom (Irishtimes)), мир (Ireland restored to peaceable ways (S. Barry)), 

щедрість (To give charity to the poor is the best religion in Ireland (O. Gregory)), 

гостинність тощо. Схвалюються цілісність, єдність, безпека, хоробрість, рівність, 

щедрість, а боягузтво, ненависть і зрада, небезпека й жорстокість – засуджуються 

(In Ireland ….it has been found necessary to appeal more to the cowardice than the 

generosity of human nature (G. Griffin), why could not Ireland possess that oneness, that 

rich content of correspondence with its own soul which is what one should mean by 

nationhood (B. MacNamara), the dark hatred … which had characterized Ireland’s past 

(D. Bolger)). Апеляція концепту до системи цінностей та антицінностей ілюструє 

соціальні протиріччя в Ірландії. Контекстуальне наближення лексеми Ireland до 

одиниць кельтського походження ілюструє усвідомлення Ірландії як країни, яка має 

окрему культуру, традиції, правила (straight from the mouth – or the gob as we used to 

say in Ireland (S. Barry), we have such things in Ireland called Labanacallach “a hill – 

more of a mountain” (S. Barry)). 

Результати психолінгвістичного експерименту узгоджуються з даними 

семантико-когнітивного аналізу концепту ІРЛАНДІЯ. На шкалі салієнтності 

когнітивні ознаки розташовуються так: Eire – ‘cultural space’ (114 асоціацій) > 

‘country, state’ (92) > ‘land of аncestors’ (44) > ‘dry land’ (22) > ‘human being’ (2); 

Ireland – ‘country, state’ (112) > ‘cultural space’ (93) > ‘dry land’ (75) > ‘land of 

аncestors’ (20) > ‘human being’ (4). Асоціати одиниці Eire співвідносяться зі сферою 

національної культури, зокрема національною приналежністю (Poblacht na hEireann 

(10)), історичним минулим (the year of 1916 (14), history (10), Easter Rising (10)), 

мовою (Gaelic speaker (13), Gaelic revival (12), Gaeltacht (12)), релігією (Padraig (5)). 

Інтерпретаційне поле концепту ІРЛАНДІЯ, що вибудовується асоціаціями з іменем 

Ireland, здебільшого відповідає соціально-політичній площині життєдіяльності 

носіїв сучасної англійськомовної картини світу Ірландії: державність (republic (18), 
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country (18), Europe (13)), міфологія (shamrock (12), leprechaun (8)), спорт (football 

(6), hurling (5)), pub-культура (pub (11), Guinness (11)).  

Стереотипні уявлення носіїв англійськомовної картини світу Ірландії про 

людину втілено в автопортреті ІРЛАНДЕЦЬ. Ключову номінацію концепту Irishman 

утворено поєднанням складників кельтського та англосаксонського походження у 

ХІІ ст.: Ire- < (ірл.) Eire + -man < (дангл.) mann, man “human being, person; brave man, 

hero; servant, vassal”. 

Поняттєвий шар концепту корелює з ознаками ‘inhabitant of Ireland’ (I see you're 

a countryman of mine, an Irishman (J. Banim)); ‘patriot’ (it was the duty of every 

Irishman to spend his money in making Ireland a joyful country” (G. Moore)); ‘speaker 

of Irish English’, тобто людина, мовлення якої характеризується різким акцентом, 

уживанням незвичних слів та емоційністю (some treacherous A or E, some strong R, 

some puzzling aspirate, or non-aspirate, some unguarded note, interrogative or 

expostulatory, should betray her to be an Irishwoman (M. Edgeworth), what an Irishman 

might call a most ‘illigant’ affair (J. Le Fanu), her idiomatic 'blarney,' as the Irish call 

that kind of blandishment (J. Le Fanu)); ‘emotional person’ (It has been affirmed of the 

Irish, that to cry was more natural to them than to any other nation, and at length the 

Irish cry became proverbial (M. Edgeworth)). Серед іншого ці приклади засвідчують 

те, що для ірландця мова слугує важливим засобом самоідентифікації, визначає 

унікальність ірландського стилю мовленнєвої поведінки. Ознака ‘uniqueness’ 

актуалізується також через апеляцію до специфіки ірландського світовідчуття й 

традицій: the culture, the humour and the unique way of looking at the world that comes 

with being Irish (Independent), gives the Irish the Epithet of Herbis Vecentes – Herb 

Eaters (A. Higgins). Попри стійкість стереотипу, він підкорюється історичним 

змінам. Діахронний аналіз актуалізації концепту дозволив деталізувати 

стереотипний автопортрет ірландця додаванням ознакою ‘витримка’ у сер. ХІХ ст., 

імовірно, унаслідок соціальних утисків і поневірянь (strong, leisurely people, with the 

patience and hardiness of the rock in their blood (E. Somerville)). Такі модифікації не 

означають руйнування стереотипу, а доводять потужність тенденції до діахронного 

розщеплення первинного цілісного образу й поступового поглиблення концепту. 

Образний шар концепту представлений перцептивними та когнітивними 

образами. Перцептивний образ створюється через апеляцію до слухової та зорової 

модальностей і схематично портретує риси зовнішності та мовлення: the Irish 

musically expressed their griefs (M. Edgeworth); That Irish face of yours with the 

addition of some artificial side-whiskers would make you in London or anywhere the 

typical Irishman (B. MacNamara).  

Зооморфна (IRISHMAN = BEAST) та воєнна (IRISHMAN = WARRIOR) 

когнітивні метафори утворені шляхом гіперболізації ознаки ‘нестримана 

емоційність’. Ці метафори виявилися історично стійкими й утілюють нестримність 

(a wild Irishman (W. Carleton)) та жорстокість по відношенню до ворогів (the Irish 

folks here in general are horribly violent against him (J. Swift)), мужність і відданість 

(only the native Irish fought for primary reason – for their survival, for their religion 

and their land (E. Bowen). Упродовж сер. ХVI – поч. ХХ ст. трапляються актуалізації 

сімейної метафори, яка в поодиноких випадках вербалізована ключовим словом. 
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До ціннісних домінант ірландця належать віра (the Irish believed that the faith of 

their forefathers could bring them into their ultimate inheritance (G. Moore)); 

скромність і невибагливість (the squalor in which the Irish lived was taken to be 

endemic in their mentality (E. Bowen), шляхетне походження“the Irish have ever been 

an aristocratic race (J. Le Fanu), an Irishman, … a descendant of King (W. Yeats)), 

колективізм (Every day I give thanks for what is good about this country - my family, my 

friends, the stunning scenery (Independent)), кмітливість (an Irishman … whose various 

erudition, profound intellect, and intense appetency for information (C. Maturin)) та 

інші етичні та естетичні цінності, зокрема чесність (honesty in a poor Irishwoman 

(M. Edgeworth)), доброта (a wonderful Irish man … gentlemanly … and kind 

(Independent)), привабливість (Irish man … gorgeous and handsome (Independent) 

тощо. 

Результати психолінгвістичного експерименту узгоджуються з даними 

семантико-когнітивного аналізу концепту ІРЛАНДЕЦЬ. На шкалі салієнтності 

когнітивні ознаки розташовані так: ‘character’ (493 асоціації) > ‘appearance’ (91) > 

‘nationality’ (48). Продуктивні асоціати одиниці Irishman співвідносяться зі сферою 

національного характеру та зовнішністю: talkative (52), friendly (50), kind (42), 

redhead (30). У свідомості носіїв англійськомовної ірландської культури 

узагальнений портрет ірландця здебільшого має оцінний характер, що засвідчує 

кількісне переважання інтерпретаційних ознак серед асоціатів.  

Отже, складникам макроструктури концептів ІРЛАНДІЯ та ІРЛАНДЕЦЬ 

властива пластичність. Кореляції ключових номінацій концептів із 

концептуалізованими ознаками формувалися під впливом екстралінгвальних 

чинників (політична та економічна залежність Ірландії від Англії, соціальна та 

мовна політика в державі, спрямована на домінування англосаксонської культури, 

релігійні фактори тощо).  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми формування мовної картини світу в мультилінгвальних суспільствах. 

Визначено характер впливу перманентного контакту лінгвокультур, які співіснують 

на одній території. Установлено, що еволюція англійськомовної картини світу 

Ірландії зумовлена ситуацією незбалансованої англійсько-ірландської двомовності. 

Історичні, соціально-політичні, економічні та культурні фактори спричинили 

тривалий контакт між англосаксонською та кельтською лінгвокультурами, що 

позначилося на структурі та змістовому наповненні базових концептів 

англійськомовної картини світу й засобах їх вербалізації. 

Аналіз розвитку основних положень теорії мовних контактів показав, що в 

історії лінгвофілософської думки з часів Античності до сьогодення помітний 

поступовий зсув у тлумаченні та ставленні до явища мовного контакту від 

неприйняття багатомовності й однобічності поглядів на зовнішній мовний вплив до 

визнання актуальності й поліаспектності мультилінгвізму.  

Міждисциплінарність у сучасній теорії мовних контактів стимулювала 

інтеграцію соціолінгвістичної, лінгвокультурологічної та лінгвокогнітивної площин 

для аналізу особливостей мовних контактів на території Ірландії упродовж ХVI-
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ХХІ ст. Діахронний аналіз соціолінгвальної ситуації в Ірландії переконує в 

необхідності розмежування таких неочевидних наслідків мовної взаємодії як 

диглосія та незбалансована двомовність. На відміну від диглосії, ситуація 

незбалансованого білінгвізму пов’язана з відмінностями в мовній компетенції 

комунікантів, а не функційним чи статусним ранжуванням мовних систем, що 

співіснують. 

Особливості перманентного англійсько-ірландського контактування 

позначилися на перерозподілі функцій англійської та ірландської мов, неоднаковій 

компетенції їх володінням. Періодизація мовних контактів в Ірландії охоплює такі 

соціолінгвальні зміни: монолінгвальна ситуація упродовж початкового періоду 

контакту кельтської та англійської лінгвокультур (XII – XVI ст.); диглосія упродовж 

примусового розповсюдження англійської мови й поступової асиміляції кельтської 

лінгвокультури (XVIІ – XIX ст.) та активізації англійсько-ірландської взаємодії (ХІХ 

– XX ст.); стан незбалансованої двомовності упродовж формування нової 

лінгвокультури (XX – XXI cт.). Сучасний період характеризує потужна дія 

екстралінгвальних чинників, зокрема, статусне вирівнювання контактуючих мов та 

зростання етнічної свідомості мовців, що перешкоджає повній девальвації 

кельтського лінгвокультурного компонента й стимулює його відродження. 

Зазначене виявляється в комунікативній важливості перемикання коду між 

англійською та ірландською мовами, а також особливостях актуалізації таких 

базових сегментів мовної картини світу як простір і людина. 

З огляду на специфіку перебігу контактної ситуації, мав місце двобічний, 

прямий, перманентний мовний контакт між мовами, які генетично співвідносяться з 

різними групами індоєвропейської сім’ї. Наслідки контактування мають 

здебільшого однобічний характер і виявляються у запозиченні кельтської лексики та 

окремих граматичних явищ, продуктивності перемикання коду й інтерференції. 

Перехід з англійської на ірландську мову здійснюється з метою етнокультурної та 

соціальної диференціації й консолідації. 

Дослідження мовної картини світу, що формується в мультилінгвальному та 

мультикультурному середовищі, спирається на фундаментальний принцип 

взаємозалежності мислення, мови та культури: пластичні корелятивні зв’язки між 

мовними та концептуальними одиницями пояснюються єдністю мисленнєвої 

природи семантичного та концептуального просторів, спрямовуються культурними 

настановами та актуалізуються в картині світу мовців. Комунікативні потреби 

визначають обсяг та засоби вербалізації концептів, що принципово унеможливлює 

побудову дослідником повного (“без залишку”) номінативного поля будь-якого 

концепту, встановлення повного переліку когнітивних ознак. У дисертації 

запропоновано та впроваджено компакту процедуру аналізу базових концептів через 

аналіз їх ключових вербалізаторів. Статус ключової номінації концепту надано його 

імені за такими критеріями: предметність та узагальненість значення, тривала 

історія функціонування та високий ступінь асиміляції в мовній системі 

(багатозначність одиниці, її дериваційність, синонімізація, інкорпорація до 

усталених зворотів, варіативність сполучуваності), прецедентність та комунікативна 

релевантність (уживаність у різних типах текстів).  
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Результати діахронного аналізу засвідчили модифікації в структурі й 

вербалізації базових концептів, одночасну стабільність та гнучкість їх поняттєвого, 

образного й ціннісного складників. Формування ключових номінацій на англійській 

та кельтській основах, їх сполучуваність із споконвічними та запозиченими 

одиницями підтвердило важливу роль лексичних одиниць різної етимології у 

процесах вербальної репрезентації когнітивно-ментального досвіду мовців, а також 

актуальність як історично привнесеної, так і автохтонної культур, що співіснують в 

англійськомовній картині світу Ірландії. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати на вивчення англійсько-

кельтських контактів, які відбувалися в інших регіонах Британських островів – у 

Шотландії, Уельсі. Перспективною вважаємо екстраполяцію методики семантико-

когнітивного дослідження концептів через аналіз їх ключових номінацій у 

комплексі з експериментальними методами на вивчення мовних картин світу 

Канади, Нової Зеландії, Південної Африки, які формувалися в умовах співіснування 

англійської та інших європейських і тубільних мов.    
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АНОТАЦІЯ 

Полгородник Д. В. Формування англійськомовної картини світу Ірландії в 

умовах незбалансованої двомовності. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет, 

Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню англійськомовної картини світу, яка 

формувалася протягом примусового поширення англійської мови в Ірландії та її 

перманентного контактування з ірландською мовою. 

Розроблено періодизацію англійськомовного контактування, схарактеризовано 

їх чинники та наслідки. Доведено, що лінгвосоціокультурна ситуація в Ірландії має 

низку особливостей і відрізняється від інших типів функціональної асиметрії мов, 

зокрема диглосії. Співіснування англійської та ірландської мов в Ірландії 

кваліфікується як ситуація незбалансованої двомовності з провідною роллю 

англійської мови. Перехід з англійської на ірландську мову здійснюється з метою 

етнокультурної та соціальної диференціації та консолідації. 

Виявлено особливості базових концептів англійськомовної картини світу 

Ірландії, які співвідносяться з ділянками ‘простір’ (ІРЛАНДІЯ) та ‘людина’ 

(ІРЛАНДЕЦЬ). Обґрунтовано ключовий статус імен концептів. Поєднання методик 

семантико-когнітивного аналізу та психолінгвістичного експерименту дозволило 

встановити константність та модифікації в актуалізації концептів, важливу роль 

асимілятивних та інтегративних процесів, які тривають у ситуаціях 

лінгвокультурного контактування.  

Ключові слова: англійська мова Ірландії, мовний контакт, мовна картина 

світу, диглосія, незбалансована двомовність, запозичення, перемикання коду, 

базовий концепт, макроструктура концепту, концептуальна метафора. 

 

АННОТАЦИЯ 

Полгородник Д. В. Формирование англоязычной картины мира Ирландии 

в условиях несбалансированного двуязычия. – Рукопись. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию англоязычной картины мира, которая 

формировалась в процессе принудительного распространения английского языка в 

Ирландии и его перманентного контакта с ирландским языком. 

Разработана периодизация англо-ирландского языкого контактирования, 

охарактеризованы его причины и следствия. Доказано, что лингвосоциокультурная 

ситуация в Ирландии имеет ряд особенностей и отличается от других типов 

функциональной ассимметрии языков, в частности диглоссии. Английский и 

ирландский языки в Ирландии являются участниками ситуации 

несбалансированного двуязычия с ведущей ролью английского языка. Переход с 

английского на ирландский язык осуществляется с целью этнокультурной и 

социальной дифференциации и консолидации. 

Выявлены особенности базовых концептов англоязычной картины мира 

Ирландии, которые соотносятся со сферами “пространство” (ИРЛАНДИЯ) и 

“человек” (ИРЛАНДЕЦ). Обосновано ключевой статус имен концептов. Сочетание 

методик семантико-когнитивного анализа и психолингвистического эксперимента 

позволило установить константность и модификации в актуализации концептов, 

важную роль ассимилятивных и интегративных процессов, происходящих в 

ситуациях лингвокультурного контакта. 

Ключевые слова: английский язык Ирландии, языковой контакт, языковая 

картина мира, незбалансированное двуязычие, диглоссия, заимствование, 

переключение кода, базовый концепт, макроструктура концепта, концептуальная 

метафора.  

 

SUMMARY 

Polhorodnyk D. V. Formation of the Anglophone Linguistic Worldview in the 

Context of Unbalanced Bilingualism. – Manuscript. 

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

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2018. 

This dissertation focuses on the Anglophone linguistic worldview in Ireland. The 

Anglo-Irish worldview was formed during the continuous linguistic and cultural 

interaction of autochthonous Celtic and imported Anglo-Saxon linguocultures. The 

peculiarity of the contact can be described through the fact that despite the leading position 

of the English language, the Irish was culturally significant. The factors of linguistic 

contact in the situation of the Anglo-Irish interaction were predominantly of an extra-

linguistic nature. An important consequence of intensive and permanent contact is the 

productive borrowing of the Celtic language vocabulary into the Hiberno-English. In 

addition to the lexical level, the Irish influence is found in the grammar system of the Irish 

English language. These and other facts indicate the favorable conditions for the 

development of Anglo-Irish bilingualism. However, bilingualism in Ireland is not 

symmetrical, since there are more speakers of English as the first native language than the 

speakers of Irish. It is argued that English and Irish languages form the situation of 

unbalanced bilingualism with the dominant position of the English language.  
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The situation of unbalanced bilingualism influenced the formation of a new Anglo-

Irish linguoculture with a number of cultural keywords. It is determined that such key 

concepts of the Anglophone worldview in Ireland as IRELAND / EIRE and IRISHMAN 

are adequately verbalized by means of their key words.  

The concept IRELAND is verbalized by means of lexical units which were derived 

from etymologically different sources: native wordstock (Ireland) and Celtic borrowing 

(Eire). The sense components of the concept ('land of ancestors', 'dry land', 'country, state', 

and 'place, destination') show historical stability but asymmetric correlations with the key 

namings of the concept. The name Ireland occurs in contexts that correlate with the full set 

of conceptualized features, while Eire establishes correlations predominantly with 'land of 

ancestors'.  

Differences are also observed in the correlations of the names of the concept with 

actualized images. The contexts with Eire actualize the sacred images of the Queen-

Mother, the Martyr-Mother, the Virgin-Savior. These images are historical variations of 

the archaic image of the matron goddess Eire. The contexts that include Ireland are 

patriotic and related to the images of a woman, garden or battlefield.  

The evaluative layer is also unequally represented by the names of the concept in 

question. The recognition of Eire as the highest value is based on the associations with the 

autochthonous (Celtic) culture and the exclusively positive Irish self-esteem. The name of 

the concept Eire embodies the moral and aesthetic aspect of the evaluative layer (beauty, 

love, fidelity). The keyword Ireland is focused on such moral and ethical values as 

patriotism, will, independence, dignity, devotion as well as anti-values, such as danger, 

betrayal. The structure and content of the concept IRELAND / EIRE were formed under 

the influence of extralinguistic factors (political and economic dependence of Ireland on 

England, religious sentiments, social and language policy in the state that was aimed at 

domination of the introduced Anglo-Saxon culture. The simultaneous functioning of the 

two keywords reflects the bicultural situation in Ireland and the existance of Anglo-Irish 

bilingualism. The important event in the history of Ireland determined the relevance of the 

internal (Eire) and the external (Ireland) perspectives of the concept of IRELAND / EIRE, 

which complement each other and harmonize the various ethnic components of the 

culture. 

The concept IRISHMAN is an ethnic auto-stereotype. The main sense component of 

the concept was embodied in the name Irishman ‘inhabitant of Ireland’, which later 

evolved to ‘member of Ireland’s culture’. Language, as one of the key components of 

national self-identification, has become a means of consolidation that is well reflected 

through another conceptualized feature such as ‘speaker of Irish (English)’.  

The image layer of the concept is represented by perceptual and cognitive images. 

Conceptual metaphors IRISHMAN is WARRIOR and BEAST have not been rigid 

through the history of the Irish culture and Irish English due to the impact of various social 

factors.  

The evaluative component of the concept IRISHMAN is represented by contexts that 

examplify the correlation of the IRISHMAN with moral, ethical, and other values: 

honesty, kindness, beauty.  

Free and directed associative experiments allowed the verification of the results 

obtained by means of semantico-conceptual analysis. Such approach enabled the 
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identificaion of the psycholinguistic significance of the concepts, and increased the 

informativeness and objectivity of the results. The data of the experiment confirmed the 

conclusions obtained during the analysis of text fragments. 

The results of the study may suggest a broader hypothesis for further research into the 

diachronic investigation of the cultural keywords of the Anglo-Irish worldview with the 

help of the complex analysis which is proposed in the thesis. 

Keywords: Hiberno-English, language contact, language worldview, diglossia, 

unbalanced bilingualism, borrowing, code switching, key concept, key word, conceptual 

metaphor. 
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