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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Реферовану дисертаційну працю присвячено дослідженню лінгвокогнітивних 

характеристик бінарної опозиції (далі – БО) «людина-техніка» шляхом визначення 

засобів номінації зазначеної БО у творах наукової фантастики Р. Бредбері та 

моделювання фреймів концептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА як складників науково-

фантастичної моделі світу у науковій фантастиці Р. Бредбері.  

Пізнання світу людиною здавна здійснювалося на основі структуризації 

навколишньої дійсності як біполярної множини у складі картини світу особистості і 

суспільства. У лінгвістиці термін «опозиція» з’являється у працях структураліста 

Ф. де Соссюра; поняття «бінарна опозиція» було введено М. С. Трубецьким у 

фонології. Пізніше західні та вітчизняні дослідники вивчали БО на різних рівнях 

мови: фонологічному (D. Crystal, E. Fischer-Jergensen, R. Lass, B. Malmberg, 

A. H. Sommerstein та ін.), лексико-семантичному (М. Ф. Алєфіренко, Ю. М. Денисов, 

О. В. Крапивник, О. В. Кузнецова, Х. С. Те, I. Akhmad, V. Chmel, J. Deese, С. Willners 

та ін.), стилістичному (І. В. Арнольд, Т. Г. Бочина, О. П. Воробйова, О. В. Комісарова, 

Н. І. Лихошерст, О. М. Мороховський, Г. М. Скляревська, В. Г. Сухенко, 

З. В. Тимошенко, D. Fass, M. Johnson, G. Lakoff, А. Truszczynska та ін.). Феномен БО 

досліджувався у межах художнього тексту (М. М. Бахтін, Н. О. Гриня, Л. Йолкіна, 

А. В. Кошикова, М. О. Кравцова, О. Г. Олійник, Є. Г. Сальникова, Н. В. Соловйова, 

Ю. О. Сухомлінова та ін.). Аналіз БО здійснювався з позицій когнітивної лінгвістики 

М. Б. Антоновою, О. Дубчак, А. Огар, О. О. Приходченко, О. В. Сахаровою, 

Т. С. Семегин, Н. О. Стефановою, А. Р. Хайрутдіновою, С. М. Щербиною та ін., 

які розглядали концептуальну БО як засіб утілення універсальних закономірностей 

відображення навколишньої дійсності в людській свідомості та мовній картині світу 

людини на основі протиставлення понять шляхом наповнення їх змістом.  

Оскільки концептуальна БО є явищем, що лежить в основі конфептосфери 

індивідуума і нації та втілюється у різних сферах життєдіяльності людини, аналіз 

бінарних опозицій у творчості окремого письменника дозволяє визначити 

особливості його світосприйняття та глибше пізнати його світобачення. Митці слова 

всіх епох зверталися до БО як засобу передачі свого ставлення до змальовуваної в 

їхніх творах художньої дійсності. До таких митців належить відомий американський 

письменник Р. Бредбері (Ray Douglas Bradbury, 1920–2012), який замислювався над 

духовними цінностями людства та сутністю навколишнього всесвіту і, осмислюючи 

людське суспільство, окреслив у своїх творах одну з найважливіших бінарних опозицій 

сучасного світу взагалі та наукової фантастики зокрема – протиставлення людини і 

техніки. Окремі аспекти реалізації БО «людина-техніка» у творчості Р. Бредбері 

розглядались у наукових працях Н. С. Бочкарьової, В. В. Літвінової, А. Макарової, 

Н. В. Маркіної, В. Г. Новікової, Є. І. Сібірцевої, А. Ю. Щигель та ін.  

Актуальність дисертаційного дослідження, виконаного у руслі лінгвокогнітивної 

парадигми сучасного мовознавства, визначається його відповідністю загальним 

тенденціям когнітивної лінгвістики, що характеризується антропоцентричністю та 

спрямованістю на визначення глибинних психічних механізмів створення 

художнього тексту як відображення авторської мовної і концептуальної картин 

світу, що зумовлює необхідність не лише формального вивчення засобів вербалізації 
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БО «людина-техніка» у творчості Р. Бредбері, але й її осмислення як інструменту 

побудови моделі спільного існування людини й техніки у технократичному 

суспільстві. Аналіз концептуалізації складників зазначеної БО шляхом фреймового 

моделювання уможливлює глибше розуміння механізмів пізнання людиною 

навколишньої дійсності та її художньої репрезентації у науковій фантастиці 

засобами мови, що дозволяє говорити про концептуальну бінарну опозицію 

ЛЮДИНА-ТЕХНІКА як про інструмент моделювання художньої дійсності, що 

відображає основні закономірності сприйняття письменником не лише можливих 

світів майбутнього, а й сучасного йому суспільства. 

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

відповідає профілю досліджень, які проводяться на кафедрі англійської і німецької 

філології та перекладу імені професора І. В. Корунця Київського національного 

лінгвістичного університету в руслі кафедральної науково-дослідної теми 

«Когнітивні, дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної германістики і 

перекладознавства» (номер державної реєстрації  0117U003776). Тему дисертації 

затверджено вченою радою Київського національного лінгвістичного університету 

(протокол № 10 від 09.04.2009 року).  

Мета дисертаційної праці полягає у визначенні лінгвокогнітивних 

характеристик вербальної репрезентації БО «людина-техніка» шляхом моделювання 

фреймів мегаконцептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА як інструментів побудови 

науково-фантастичної моделі світу у текстах наукової фантастики Р. Бредбері. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– обґрунтувати теоретичні засади дослідження БО як універсального способу 

пізнання світу та прослідкувати взаємозв’язок мовної репрезентації та когнітивного 

осмислення БО як засобу категоризації дійсності; 

– систематизувати методологічне підґрунтя лінгвокогнітивного дослідження 

БО «людина-техніка» у текстах наукової фантастики Р. Бредбері та запропонувати 

методику лінгвокогнітивного дослідження вербальних засобів актуалізації 

БО «людина-техніка» у творах письменника;  

– дослідити вербальні засоби репрезентації БО «людина-техніка» у текстах 

наукової фантастики Р. Бредбері та встановити закономірності їх застосування 

письменником; 

– висвітлити особливості концептуальної БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА у текстах 

наукової фантастики Р. Бредбері шляхом моделювання фреймів концептів-опозицій 

ЛЮДИНА і ТЕХНІКА та порівняти номенклатуру концептуальних складників 

зазначених концептів-опозицій; 

– змоделювати фрейми концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА як інструменту 

побудови науково-фантастичної моделі світу у творах письменника шляхом їх 

зіставлення у межах просторово-часових координат, причиново-наслідкових 

відношень і валоративних індикаторів у науково-фантастичній моделі світу. 

Об’єктом дослідження постають засоби лексичної, лексико-стилістичної і 

дискурсивної номінації БО «людина-техніка» у текстах наукової фантастики 

Р. Бредбері. 

Предмет дослідження – лінгвокогнітивні характеристики вербальної 

репрезентації БО «людина-техніка», що розкривають авторське ставлення до 
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змальовуваної ним дійсності та його бачення відношень між людиною і технікою як 

її створінням у процесі розвитку суспільства. 

Матеріалом дослідження слугують твори Р. Бредбері науково-фантастичного 

змісту: роман «451 градус за Фаренгейтом» (“Fahrenheit 451”), список оповідань 

«Людина в картинках» (“The Illustrated Man”) та окремі оповідання, такі як «Вбивця» 

(“The Murderer”), «Посмішка» (“The Smile”), «Вельд» (“The Veldt”) і «Гуркіт грому» 

(“A Sound of Thunder”). Загальний обсяг суцільної вибірки вербальних 

репрезентантів БО «людина-техніка» становить 2187 засобів номінації, 

структурованих у 186-ти концептах-слотах мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА. 

Методика дослідження. Дослідження лінгвокогнітивних особливостей 

бінарної опозиції «людина-техніка» у творах наукової фантастики Р. Бредбері 

вимагає застосування, окрім загальнонаукових методів аналізу і синтезу, 

зіставлення і протиставлення, методологічного апарату, що базується на надбаннях 

лінгвопоетики, лінгвістики та когнітивної лінгвістики. Визначення соціально-

історичного контексту творчості письменника вимагає використання методу 

жанрового аналізу, що належить до царини лінгвопоетики. Комплексне 

багаторівневе дослідження засобів вербалізації БО «людина-техніка» зумовлює 

залучення інструментарію лінгвістичного аналізу, зокрема, контекстуального, 

функційного, компонентного, лінгвостилістичного та дискурсивного аналізу. Своєю 

чергою, вивчення концептуалізації БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА передбачає застосування 

методології лінгвокогнітивного аналізу, основою якої є фреймовий аналіз, що 

дозволяє змоделювати фрейми концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА та розглянути 

їх як компоненти творчої свідомості автора. Процедуру кількісних підрахунків 

залучено на всіх етапах дисертаційного дослідження з метою виявлення об’єктивних 

закономірностей у площині аналізованого явища. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній 

праці вперше у вітчизняному мовознавстві:  

– запропоновано методику комплексного аналізу лінгвокогнітивної специфіки 

БО «людина-техніка» у творах науково-фантастичної літератури із залученням 

методологічного інструментарію лінгвопоетики, лінгвістики та когнітивної лінгвістики; 

– окреслено інвентар засобів вербалізації БО «людина-техніка» у творах 

наукової фантастики Р. Бредбері на лексичному, лексико-стилістичному та 

дискурсивному рівнях;  

– здійснено комплексний аналіз та інтерпретацію лінгвальних засобів 

репрезентації БО «людина-техніка» у художньому творі та встановлено типологію 

смислових зв’язків між компонентами зазначеної БО; 

– реконструйовано концепти, у яких структуровано інформацію щодо розуміння 

людини і техніки письменником та акумульовано когнітивні ознаки концептів-

опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА у складі концептуальної БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА, утіленої у 

текстах наукової фантастики Р. Бредбері; 

– змодельовано фрейми концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА та унаочнено їхні 

спільні й відмінні риси у концептуальній БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА, що уможливило 

побудову науково-фантастичної моделі світу у текстах наукової фантастики 

Р. Бредбері за такими параметрами, як просторово-часові координати, причиново-

наслідкові відношення і валоративні індикатори. 
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Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що 

інвентаризація засобів вербалізації компонентів БО «людина-техніка» у творах 

наукової фантастики Р. Бредбері сприяє подальшому розвитку лінгвостилістичних і 

лінгвопоетичних досліджень бінарних опозицій у художній літературі, одночасно 

сприяючи розвитку знань про авторську систему цінностей, утілену шляхом 

протиставлення об’єктів та явищ, що змушені співіснувати у художньому світі 

окремого автора. Моделювання фреймів художніх концептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА та 

зіставлення номенклатури і змісту їхніх структурних складників сприяє зміцненню 

позиції когнітивної лінгвістики у галузі аналізу художньої семантики, що 

поглиблює розуміння витоків авторського стилю письменника-фантаста Р. Бредбері 

і становить внесок у теорію жанрів і лінгвопоетику. 
Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх 

використання в курсах лексикології (розділ «Лексична семантика»), стилістики 
(розділи «Лексична стилістика», «Стилістика художньої літератури», «Інтерпретація 
художнього тексту»), у спецкурсах із когнітивної лінгвістики (розділи «Теорія 
когнітивних моделей (фреймова семантика)», «Концептуальна метафора та 
концептуальна метонімія», «Когнітивна теорія літератури (когнітивна поетика)»), у 
збагаченні доробку в галузі соціолінгвістики, психолінгвістики, дискурсології, у 
написанні курсових і магістерських робіт лінгвокогнітивного напряму.  

Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних наукових 

і науково-практичних конференціях: «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 

2013), «Актуальні проблеми розвитку української культури і науки» (Херсон, 2013), 

«Научные перспективы ХХІ века. Достижения и перспективы нового столетия» 

(Новосибирск, 2014), «Человек в пространстве языка» (Каунас, 2014), «Формування 

науково-освітньої політики» (Київ, 2014), «Междисциплинарность как тенденция 

современной науки» (Донецьк, 2014); «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 

2018), «Ad orbem per linguas. До світу через мови» (Київ, 2019). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 14-ти 

одноосібних публікаціях автора: у наукових фахових виданнях України – 

5 (3,35 др. арк.), у зарубіжних виданнях – 2 (1,04 др. арк.), у збірниках матеріалів 

конференцій – 7 (1,08 др. арк.). Загальний обсяг публікацій становить 5,47 др. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів із висновками до кожного з розділів, списку використаної наукової 

літератури, довідкової літератури і джерел ілюстративного матеріалу, висновків і 

додатків. Обсяг дисертації становить 265 сторінок, із них 184 – основного тексту, у 

тому числі 5 таблиць. Бібліографія містить 443 джерела, із них 401 позиція – праці 

вітчизняних і зарубіжних авторів, 106 позицій з яких іноземними мовами, 16 позицій – 

лексикографічні джерела і 21 позиція – джерела ілюстративного матеріалу. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, окреслено мету 

і завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, описано матеріал і застосовані 

методи аналізу, наведено перелік положень, що виносяться на захист, визначено 

новизну одержаних результатів, їхнє теоретичне і практичне значення, висвітлено 
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структуру й обсяг дисертації, наведено дані про апробацію основних положень 

дисертації та публікації.  

У першому розділу «Теоретичні засади дослідження бінарної опозиції як 

універсального способу пізнання світу» розглянуто БО як універсальний принцип 

організації знакових систем у людському світосприйнятті, висвітлено роль 

феномену БО у розкритті системності в мові й мовленні та визначено концептуальну 

БО як найважливіший принцип категоризації дійсності й окреслено основні 

тенденції дослідження БО у ракурсі когнітивної парадигми мовознавства. 

Подвійність, або бінарність, людського сприйняття – його невід’ємна 
характеристика, психолого-фізіологічні основи якої зумовлені еволюцією людства. 

Філософсько-логічне підґрунтя вивчення бінарності людського мислення було 

закладене ще античними мислителями й остаточно оформлене структуралістами 

(Р. Барт, Ж. Бодріяр). Бінарність мислення у філософії та логіці безпосередньо 

пов’язана з ідеєю про бінарність сприйняття людиною світу, що її оточує, та полягає 

у тому, що два об’єкта або явища пізнаються у їх протиставленні, що є характерним 

і для наукового пізнання, де феномени навколишньої дійсності часто категоризуються 
на основі БО (Ю. М. Малинович, В. А. Маслова, О. С. Остренко, О. Н. Тетіор). 

У сучасну лінгвістику поняття «бінарна опозиція» увійшло як надбання 

фонології. Автором терміну вважають М. С. Трубецького, який розробив систему 

бінарних опозицій фонем, що мають такі ознаки, як здатність до смислорозділювання, 

спільність основи порівняння фонем, пропорційність представлення опозиції у 

фонетичній системі мови тощо.  

У подальшому ідеї М. С. Трубецького знайшли своє втілення і в інших галузях 
лінгвістики, коли опозиційність вивчалася у синонімічних рядах та антонімічних 

парах окремих одиниць (С. П. Денисова, О. В. Крапивник, S. Jones, C. Willners та 

ін.), лексико-семантичних групах і лексико-тематичних полях (Г. А. Мартинович, 

Г. В. Межжеріна, С. В. Овсейчик, I. Akhmad, J. Deesе та ін.), окремих стилістичних 

прийомах (Т. Г. Бочина, Л. О. Новіков, В. Г. Сухенко, О. Д. Тарасенко, D. Fass, 

K. Panter та ін.) і навіть цілих літературних сюжетах, утворених на основі, приміром, 

БО «добро-зло», «життя-смерть» тощо (Г. В. Андрєєва, В. В. Одінцов, В. В. Сілін, 
А. Р. Хайрутдінова та ін.).  

Лінгвокогнітивна парадигма лінгвістики, своєю чергою, оперує концептами-

опозиціями (Є. В. Зубкова, О. Ю. Пономарьова, Є. С. Ромашенкова, Т. С. Семегин та 

ін.), які визначаються як ментальні одиниці, що відображають різновекторність 

аксіологічного навантаження двох протилежних фрагментів дійсності і відзначені 

лінгвокультурною специфікою. Відповідно до засад когнітивної лінгвістики 

концептуальна опозитивна модель постає провідною в інтерпретації соціальних 
відношень і має універсальні для різних культур підстави, про що свідчить 

повторюваність системи концептуальних БО в різних культурах (М. Б. Антонова, 

О. Дубчак, А. Огар, О. О. Приходченко, О. В. Сахарова, Н. О. Стефанова, 

С. М. Щербина та ін.). Бінарні опозиції розуміються як двочленні утворення, лівий 

компонент яких є позитивно маркованим, правий – негативно, а отже їхнім 

обов’язковим атрибутом є наявність оцінного значення (В. А. Сисоєв). 

У другому розділі «Методологічне підґрунтя лінгвокогнітивного 

дослідження бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах наукової фантастики 
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Р. Бредбері» визначено інвентар методів лінгвопоетики, лінгвістики та когнітивної 

лінгвістики, що уможливлюють комплексне дослідження концептуальної БО 
ЛЮДИНА-ТЕХНІКА у текстах наукової фантастики Р. Бредбері. 

Когнітивна природа БО «людина-техніка», реалізованої у творах наукової 

фантастики Р. Бредбері, зумовлює при її вивченні застосування методів 

лінгвопоетичного аналізу (жанровий аналіз), лінгвістичного аналізу 

(контекстуальний, функційний, компонентний, лінгвостилістичний та дискурсивний 

аналіз), лінгвокогнітивного аналізу (реконструкція художніх концептів і фреймове 

моделювання). У дисертаційній праці запропоновано методику комплексного 

аналізу лінгвокогнітивних особливостей БО «людина-техніка» у творах науково-

фантастичної прози Р. Бредбері, представлену як алгоритм, що включає чотири 

етапи дослідження у межах системи домінант, які детермінують існування у творах 

письменника БО «людина-техніка» та визначають основні проблеми, на яких 

сконцентровано увагу автора у його творчості. 

На першому етапі застосовано лінгвопоетичний аналіз як засіб дослідження 

загального літературного контексту, в якому створювалися романи й оповідання 

письменника як утілення його індивідуального світогляду. Застосування жанрового 

аналізу в руслі лінгвопоетичного аналізу текстів наукової фантастики Р. Бредбері 

дозволило встановити своєрідність фантастики Р. Бредбері, яка не зосереджується 

на перевагах досягнень науки і техніки як таких. Сам науково-технічний прогрес 

виступає у Бредбері складником «цивілізації споживання», і для автора головне – 

його морально-психологічні наслідки. З огляду на це, проза Р. Бредбері – це 

психологічна проза на фантастичній основі, насичена глибокою символікою і 

філософськими роздумами. 

На другому етапі здійснено відбір матеріалу дослідження методом суцільної 

вибірки з урахуванням семантики лексичних одиниць, що є засобами номінації (далі – 

ЗН) компонентів БО «людина-техніка» у текстах наукової фантастики Р. Бредбері. 

Результатом є відбір 2187 ЗН компонентів БО «людина-техніка». Майже 

рівномірний розподіл вербальних засобів для номінації компонентів БО «людина-

техніка» свідчить про те, що автор приділяє однакову увагу як людині, так і техніці, 

а отже намагання осмислити сутність людини і техніки у їх взаємодії є 

жанротворчою ознакою наукової фантастики Р. Бредбері. 

На третьому етапі відібрані ЗН було розподілено у групи відповідно до 

мовних рівнів і тематичних параметрів із використанням методів контекстуального, 

функційного, компонентного, лінгвостилістичного та дискурсивного аналізу.  
Зокрема, аналіз засобів лексичної номінації компонентів БО, що вивчається, 

здійснено із комплексним застосуванням контекстуального, функційного та 
компонентного аналізу, що уможливило виокремлення засобів прямої субстантивної 
номінації (далі – ЗПСН), засобів прямої атрибутивної номінації (далі – ЗПАН) та 
засобів прямої процесуальної номінації (далі – ЗППН) компонентів БО «людина-
техніка». Наприклад, контекстуальний аналіз дозволяє охарактеризувати широкий 
контекст, з якого виокремлено фрагмент: There had been a time two years ago when he 
had bet with the best of them, and lost a week’s salary and faced Mildred’s insane anger, 
which showed itself in veins and blotches (Fahrenheit 451, c. 11): пожежники від нудьги 
роблять ставки на те, яку тварину першою схопить механічний пес, і одного разу 
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персонаж твору, Монтег, програв значну суму грошей. Його дружина, Мілдред, 
залежна від настінного телебачення, мріє лише про те, щоб придбати додаткову 
телевізійну стіну. Коли її чоловік програє значну суму грошей, вона обурюється 
через те, що його нераціональні дії спричинили відтермінування здійснення її єдиної 
мрії, при чому сам чоловік її зовсім не цікавить. Компонентний аналіз 
словосполучення insane anger ‘шалений гнів’ дозволяє виділити в семантиці його 
складників такі компоненти значення, як «злість», «божевілля» та «агресія», що 
характеризують емоційний стан персонажа, зумовлений усвідомленням 
неможливості оточити себе ще більшою кількістю технічного обладнання. 
Функційний аналіз уможливлює віднесення зазначеного словосполучення до групи 
субстантивних словосполучень як засобів прямої субстантивної номінації (ЗПСН) 
компонентів БО «людина-техніка» у творах наукової фантастики Р. Бредбері. 

Аналіз лексико-стилістичних засобів образної номінації (далі – ЗОН) БО 
«людина-техніка» у творах наукової фантастики Р. Бредбері вимагав застосування 

методів контекстуального та лінгвостилістичного аналізу, в результаті чого вилучені 
засоби розподілено у дві групи відповідно до типу семантичного переносу – ЗОН 
метафоричної та метонімічної груп. Наприклад, у фрагменті: Ignoring these, feeling 
that smile upon him like a heat lamp, the psychiatrist sat across from his patient in the 
unusual silence which was like the gathering of a storm (The Murderer, c. 1) 
контекстуальний аналіз уможливив інтерпретацію широкого контексту ситуації, в 
якій посмішка пацієнта та несподівана тиша є результатом вимкнення всіх електронних 
пристроїв у кімнаті, через що лікар, який звик до них, почувається ніяково. У 
результаті лінгвостилістичного аналізу наведеного фрагменту виявлено образне 
порівняння як засіб номінації компоненту «людина» БО «людина-техніка» – smile 
upon him like a heat lamp, утвореного у результаті перенесення ознак нагрівальної 
лампи на посмішку людини за критерієм співвіднесення тепла від лампи та 
відчутого тепла емоцій, які викликає така посмішка. Відповідно, образне порівняння 
віднесено до метафоричної групи як таке, що вербалізує емоційний стан людини. 

Аналіз засобів дискурсивної номінації (далі – ЗДН) компонентів БО «людина-
техніка» у творах наукової фантастики Р. Бредбері передбачає комплексне 
застосування контекстуального та дискурсивного аналізу. Наприклад, аналіз 
контекстуального оточення фрагменту: “You all right?” he asked. She was an expert 
at lip-reading from ten years of apprenticeship at Seashell ear-thimbles. She nodded again 

(Fahrenheit 451, c. 8) засвідчує, що, зустрівши зранку дружину, яка минулої ночі ледь 
не померла від передозування заспокійливими препаратами, Монтег турбується про 
неї та запитує про її самопочуття. Але дружина не пам’ятає, що відбулося минулої 
ночі, а тому у своїй звичайній манері ігнорує чоловіка, надаючи йому коротку 
ствердну відповідь, навіть не знявши навушники. ЗДН, виражений наведеним 
контекстом, репрезентує комунікативну дію персонажа – ігнорування чоловіка 
дружиною, яка віддає перевагу технічним засобам розваги – навушникам. 

У результаті залучення методики лінгвістичного аналізу лексико-стилістичних 
засобів актуалізації БО «людина-техніка» у текстах наукової фантастики Р. Бредбері 
здійснено інвентаризацію засобів прямої номінації (ЗПСН, ЗПАН і ЗППН), ЗОН 
метафоричної та метонімічної груп і ЗДН із подальшим розподілом їх у тематичні 
групи. Для кожного із компонентів БО «людина-техніка» сформовано тематичні 
групи, і на основі частотності ЗН, що вербалізують компоненти БО «людина-
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техніка», визначено інвентар основних тематичних груп (понад 50 ЗН для кожної), 
що уможливило співставлення змісту компонентів БО «людина-техніка» у творах 
наукової фантастики Р. Бредбері. 

На четвертому етапі з метою побудови науково-фантастичної моделі світу у 

творах Р. Бредбері змодельовано фрейми концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА. 

Компоненти концептуальної БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА представлено як 

мегаконцепти – концепти найвищого рівня абстракції, що складаються з низки 

ієрархічно пов’язаних концептів (Н. М. Зирянова, Н. М. Орлова, О. Є. Сапогова). 

Застосування фреймового підходу в моделюванні художніх мегаконцептів ЛЮДИНА і 

ТЕХНІКА (В. Г. Ніконова) дозволило презентувати їх у формі складних ієрархічних 

структур, сформованих концептами-слотами, які об’єднуються в парцели, а 

останні – в концептуальні домени, що уможливило зіставлення та протиставлення 

структури, номенклатури концептуальних складників і концептуального змісту 

фреймів мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА як інструментів побудови науково-

фантастичної моделі світу у текстах наукової фантастики Р. Бредбері.  

Реконструйована інформація щодо номенклатури і змістового наповнення 

концептуальних доменів і парцел мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА уможливила 

надання характеристики концептуальної БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА як складника науково-

фантастичної моделі світу Р. Бредбері, представленої у межах просторово-часових 

координат, причиново-наслідкових відношень і валоративних індикаторів.  

У третьому розділі «Вербалізація бінарної опозиції «людина-техніка» у 

текстах наукової фантастики Р. Бредбері» визначено лексичні, лексико-

стилістичні та дискурсивні засоби номінації БО «людина-техніка» у творах 

письменника та їх зіставлення з метою виявлення спільних і відмінних рис. 

Основу номінації компонентів БО «людина-техніка» у текстах науково-

фантастичної прози Р. Бредбері складають лексичні засоби прямої номінації (далі – 

ЛЗПН) (59,26%). Головна мета використання автором ЛЗПН – іменування об’єктів 

художнього світу, їх дій і станів, а також сутнісних характеристик, що відіграють 

значну роль у розкритті художніх образів людини та техніки.  

ЛЗПН представлено такими групами: ЗПСН (458 ЛО, 20,94%), ЗПАН (575 ЛО, 

26,29%) та ЗППН (263 ЛО, 12,03%).  

Групу ЗПСН БО «людина-техніка» у творах Р. Бредбері сформовано 

здебільшого абстрактними (202 ЛО, 15,59%) та конкретними (52 ЛО, 4,01%) 

іменниками для компоненту «людина» і конкретними іменниками (131 ЛО, 10,11%) 

та субстантивними словосполученнями (73 ЛО, 5,63%) для компоненту «техніка».  

Група ЗПСН є досить різноплановою за тематикою. Для компоненту «людина» 

БО «людина-техніка» лексичні засоби найчастіше використовуються для номінації: 

− емоційних станів (104 ЛО, 8,02%): wonder, curiosity; 

− особистості людини та її якостей (98 ЛО, 7,56%): instincts, feelings; 

− тіла та його компонентів (18 ЛО, 1,39%): eyes, stomachs, perspiration, sweat.  

Компонент «техніка» БО «людина-техніка» – це групи ЛО для номінації: 

− назв предметів (84 ЛО, 6,48%): jet-bombs, film-teacher; 

− компонентів предметів (74 ЛО, 5,71%): master file. 

Групу ЗПАН (575 ЛО, 26,29%) сформовано прикметниками, дієприкметниками 

теперішнього та минулого часу, прислівниками й атрибутивними групами з 
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внутрішньою предикацією, здебільшого прикметниками (241 ЛО, 18,6%, на 

позначення людини, 133 ЛО, 10,26%, на позначення техніки).  

ЗПАН виражають широке коло ознак об’єктів та явищ, пов’язаних із людиною 

та технікою. Зокрема, при вербалізації компоненту «людина» основними ознаками є: 

− зовнішні ознаки (66 ЛО, 5,09%): white faces; eyes so dark; 

− сенсорні ознаки (58 ЛО, 4,48%): sunny, pleasant smile; cold fingers; 

− емоційний стан (49 ЛО, 3,78%): smiled so quietly and so earnestly; 

− аксіологічні ознаки (40 ЛО, 3,09%): we’re most peculiar.  

Для компоненту «техніка» основними ознаками, що виражають ЗПАН, є: 

− якісні ознаки (46 ЛО, 3,55%): fireproof, automatic, convenient; 

− характеристики дії описуваного об’єкта (35 ЛО, 2,7%): humming, weather-

reporting, poetry-reading. 

Групу ЗППН (263 ЛО, 12,03%) представлено дієсловами на позначення дій 

(96 ЛО, 7,41%, на позначення людини та 133 ЛО, 10,26%, на позначення техніки) та 

станів (16 ЛО, 1,23%, на позначення людини та 18 ЛО, 1,39%, на позначення техніки).  

Засоби ЗППН БО «людина-техніка» у творах Р. Бредбері виражають широке 

коло ознак людини і техніки через дію та стан, серед яких для компонента «людина» 

найбільш частотними є ЗППН на позначення комунікативних дій (45 ЛО, 3,71%): to 

talk, to call, to buzz.  

Для компонента «техніка» найчастіше використовуються ЗППН на позначення: 

− фізичних дій (62 ЛО, 4,78%): to start rushing, to recede; 

− звуку як результату дій предметів (55 ЛО, 4,24%): to yak-yak-yak, to cackle. 

Використання тропів як засобів образної номінації (далі – ЗОН) БО «людина-

техніка», які складають другу за частотністю групу засобів вербалізації БО 

«людина-техніка» у творах Р. Бредбері (636 ЗОН, 29,08%), має на меті 

характеризацію людини і техніки крізь призму авторського світобачення з 

урахуванням асоціативних зв’язків, що виникають у свідомості автора стосовно 

людини або техніки. ЗОН компонентів БО «людина-техніка» утворено на основі 

метафоричного та метонімічного переосмислення. 

ЗОН метафоричної групи (628 ЗОН, 28,72%) представлено метафорою, 

персоніфікацією, епітетом та образним порівнянням, найчастіше – метафорою (184 

ЗОН, 28,93%, на позначення людини та 171 ЗОН, 26,89%, на позначення техніки) та 

образним порівнянням (97 ЗОН, 15,25%, на позначення людини та 72 ЗОН, 11,32%, 

на позначення техніки).  

ЗОН БО «людина-техніка» метафоричної групи використовуються для 

номінації широкого кола ознак людини та техніки, зокрема, для компонента 

«людина» ЗОН позначають: 

− емоційний стан (146 ЗОН, 22,95%): drunk with Freedom на позначення радості 

звільнення від техніки; 

− особистість людини та її якості (37 ЗОН, 5,82%): a time bomb як 

характеристика незвичної для суспільства дівчини; 

− ознаки дії (32 ЗОН, 5,03%): like a drunken elk на позначення характеру 

переміщення людини. 

Для компонента «техніка» ЗОН виражають: 
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− ознаки предметів (114 ЗОН, 17,92%): great python на позначення пожежного 

брандспойту; 

− ознаки дії (68 ЗОН, 10,69%): the city waited на позначення здатності 

механічного міста діяти, як людина. 

ЗОН метонімічної групи, хоча і є найменш частотними (8 ЗОН, 0,37%), 

дозволяють створити такі образи, де на перший план висувається найважливіша для 

автора характеристика компоненту БО «людина-техніка». ЗОН метонімічної групи 

представлено метонімією (6 ЗОН, 0,94%, на позначення людини та 1 ЗОН, 0,16%, на 

позначення техніки) і синекдохою (1 ЗОН, 0,16%, на позначення техніки).  

Відповідно, ЗОН БО «людина-техніка» метонімічної групи використовуються 

для номінації обмеженого кола ознак компоненту «людина» БО «людина-техніка» – 

емоційних станів (7 ЗОН, 1,1%): a hotness and a coldness, a softness and a hardness, a 

trembling and a not trembling як демонстрація суперечливого сприйняття реальності 

персонажем. Для компоненту «техніка» ЗОН метонімічної групи найчастіше 

використовуються для номінації якісних ознак (1 ЗОН, 0,16%): music and talk and 

music and talk для характеристики надокучливості музичного програвача. 

Найменш частотними у творчості Р. Бредбері засобами номінації БО «людина-

техніка» є засоби дискурсивної номінації (255 ЗДН, 11,66% від загальної кількості). 

Їх роль полягає у характеризації людини та техніки (126 ЗДН, 11,28%, на позначення 

людини та 129 ЗДН, 12,06%, на позначення техніки) шляхом опису подій, що 

відбуваються з ними та навколо них. Серед ЗДН БО «людина-техніка» виділяються 

лише семантичні групи відповідно до явищ, що вони позначають.  

ЗДН БО «людина-техніка» передають такі ознаки компоненту «людина»: 

− емоційний стан (62 ЗДН, 24,31%): there’s your intellectual pattern for the past 

five centuries or more (Fahrenheit 451, c. 26); 

− особистість людини та її якості (28 ЗДН, 10,98%): she was working his 

questions around, seeking the best answers she could possibly give (Fahrenheit 451, c. 2); 

− когнітивні дії (22 ЗДН, 8,63%): So I’ve lots of time for crazy thoughts 

(Fahrenheit 451, c. 4). 

Для компоненту «техніка» БО «людина-техніка» ЗДН найчастіше описують 

такі ознаки:  

− призначення або роль предметів (82 ЗДН, 32,16%): When I return from Rio, 

Braling Two here will go back in his box (Illustrated Man, c. 152) на позначення 

призначення робота-маріонетки; 

− ознаки сприйняття техніки людиною (26 ЗДН, 10,2%): Voices without bodies 

(The Murderer, c. 2) як опис «порожності» телефону по відношенню до живого 

спілкування; 

− емоційний стан предметів техніки (10 ЗДН, 3,92%): And when you come back 

from having a good time, back in the box I go як репліка робота-маріонетки (Illustrated 

Man, c. 153). 

Аналіз співвідношення тематичних груп засобів номінації компоненту 

«людина» БО «людина-техніка» показав, що увагу письменника зосереджено на її 

внутрішньому світі – особистості, емоційних станах, когнітивних діях, що 

демонструє певну пасивність людини по відношенню до техніки. Основа номінації 
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компоненту «техніка» БО «людина-техніка» – це назви предметів та їх фізичні дії, 

які вербалізують активність техніки. Крім того, характерною рисою діяльнісної 

ознаки компоненту «людина» БО «людина-техніка» є частотність номінативних 

засобів на позначення дій над описуваним об’єктом, у результаті чого людина може 

сприйматися як жертва суспільства споживання та технічного прогресу.  

У четвертому розділі «Концептуалізація бінарної опозиції «людина-техніка» 

у текстах наукової фантастики Р. Бредбері» висвітлено концептуальну БО 

ЛЮДИНА-ТЕХНІКА як складник та інструмент побудови науково-фантастичної моделі 

світу у межах просторово-часових координат, причиново-наслідкових відношень і 

валоративних індикаторів. 

Концепти-опозиції ЛЮДИНА і ТЕХНІКА у текстах наукової фантастики 

Р. Бредбері є мегаконцептами, що структуровано у вигляді фреймів, складниками 

яких є концепти-слоти, угруповані у парцели, що формують концептуальні домени 

(далі – КД). Когнітивними складниками мегаконцепту ЛЮДИНА як концепту-опозиції 

у творах Р. Бредбері є 4 КД: «людина як фізичний феномен», «людина як 

психологічний феномен», «людина як ментальний феномен» і «людина як 

соціальний феномен», мегаконцепту ТЕХНІКА – 4 КД «техніка як фізичний 

феномен», «техніка як психологічний феномен», «техніка як ментальний феномен» і 

«техніка як соціальний феномен». Хоча кількість і найменування КД у складі фреймів 

мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА є ідентичними, змістове наповнення цих КД є різним.  

У складі КД «людина як фізичний феномен» (314 ЗН, 28,11%) і КД «техніка як 

фізичний феномен» (822 ЗН, 76,82%) структуровано інформацію щодо зовнішніх 

ознак людини і техніки, а також щодо компонентів людського тіла і предметів 

техніки (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Зіставлення КД «людина як фізичний феномен»  

і КД «техніка як фізичний феномен» 
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«сприйняття органами 
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Парцели, що структурують інформацію про фізичні дії людини і техніки, 

демонструють, що техніку представлено більш активним створінням, оскільки її 

наділено більш широким діапазоном можливих дій. Парцели, що структурують 

інформацію щодо сприйняття органами чуття, є співвідносними за 

номенклатурою і кількістю концептів-слотів, однак відрізняються за змістовим 

наповненням. Концепти-слоти таких парцел, хоча і структурують інформацію щодо 

сприйняття світу органами чуття людини, специфічною для концепту-опозиції 

ТЕХНІКА є парцела, яка структурує інформацію щодо фізичних станів людини, що 

виникають у результаті взаємодії людини і техніки, а для концепту-опозиції 

ЛЮДИНА – парцела, що уособлює якісні дані техніки, оскільки фізичні стани людини 

виникають на основі реальної взаємодії з технікою, у той час як якісні ознаки 

техніки існують незалежно від фізичних дій людини. У складі парцели на 

позначення назв предметів, властивої лише концепту-опозиції ТЕХНІКА, утілено 

інформацію про назви об’єктів, що передають їх видову належність, у той час як 

людина представлена лише одним видом – HUMAN BEING ‘ЛЮДИНА’.  

Антропоцентричність сприйняття як людини, так і техніки, зумовлює змістову 

кореляцію КД «людина як психологічний феномен» (493 ЗН, 44,13%) і КД «техніка 

як психологічний феномен» (82 ЗН, 7,66%), зокрема, парцел на позначення 

психологічних та емоційних станів із значним кількісним превалюванням концептів-

слотів мегаконцепту ЛЮДИНА (рис. 2), що демонструє вторинність техніки за 

критерієм здатності до психологічної або емоційної взаємодії зі світом, оскільки в 

обох випадках оцінки генеруються людиною, що відрізняє людину від техніки.  
 

 
 

Рис. 2. Зіставлення КД «людина як психологічний феномен»  

і КД «техніка як психологічний феномен» 

 

Уособлення техніки уможливлює співставлення КД «людина як ментальний 

феномен» (242 ЗН, 21,66%) і КД «техніка як ментальний феномен» (18 ЗН, 1,68%), 

насамперед, парцел, які структурують інформацію про когнітивні дії та персональні 

якості людини і техніки (рис. 3). Про вторинність техніки по відношенню до 

людини свідчить значне превалювання концептів-слотів мегаконцепту ЛЮДИНА, що 

демонструє ширший діапазон ментальних якостей людини у порівнянні з технікою. 
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(25 ЗН, 2,34%) 

«емоційний стан»  

392 ЗН, 35,09%) 

«психологічний стан»  

(46 ЗН, 4,12%) 

«емоційна оцінка»  

(55 ЗН, 4,92%) 
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Рис. 3. Зіставлення КД «людина як ментальний феномен»  

і КД«техніка як ментальний феномен» 
 

Існування людини і техніки у межах одного суспільства уможливлює 

співставлення КД «людина як соціальний феномен» (95 ЗН, 8,51%) і «техніка як 

соціальний феномен» (148 ЗН, 13,83%), для яких спільними є лише парцели на 

позначення комунікативних дій (рис. 4), а отже, у творах Р. Бредбері спілкування є 

одним із ключових аспектів діяльності людини і техніки. Частково співвідносними є 

парцели, що структурують інформацію щодо професійної діяльності людини та 

призначення техніки, оскільки в обох випадках ідеться про роль людини і техніки у 

суспільстві.  
 

 
Рис. 4. Зіставлення КД «людина як соціальний феномен»  

і КД «техніка як соціальний феномен» 
 

Відмінність між зазначеними КД полягає у наявності у фреймі концепту-

опозиції ЛЮДИНА парцел на позначення соціального статусу людини, що свідчить 

про те, що людина, на відміну від техніки, є повноцінним членом суспільства.  

Концептуальна БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА як інструмент побудови науково-

фантастичної моделі світу у текстах наукової фантастики Р. Бредбері будується на 

трьох основних параметрах: просторово-часових координатах, причиново-

наслідкових відношеннях і валоративних індикаторах. 

За ознакою просторово-часових координат науково-фантастичної моделі 

світу у текстах наукової фантастики Р. Бредбері виділено такі орієнтири: фізичні 

Мегаконцепт ТЕХНІКА Мегаконцепт ЛЮДИНА 

Людина і техніка 

як ментальні феномени 

«когнітивні дії» 

(2 ЗН, 0,19%) 

«персональні якості»  

(16 ЗН, 1,5%) 

«персональні якості»  

(188 ЗН, 16,83%) 

«когнітивні дії»  

(54 ЗН, 4,83%) 

Мегаконцепт ТЕХНІКА 
Мегаконцепт ЛЮДИНА 

«призначення предметів»  

(129 ЗН, 12,06%) 

«стать і вік»  

(10 ЗН, 0,9%) 

Людина і техніка як 

соціальні феномени 

«комунікативні дії»  

(19 ЗН, 1,78%) 

«родинні стосунки»  

(6 ЗН, 0,54%) 

«професійна діяльність»  

(14 ЗН, 1,25%) 

«комунікативні дії»  

(65 ЗН, 5,82%) 
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параметри, переміщення у просторі, фізична взаємодія з навколишнім світом, 

взаємний вплив людини і техніки і здатність змінюватися в часі.  

Конструювання науково-фантастичної моделі світу за фізичними параметрами 

проявило опозицію змістових складників мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА: людина – 

природного походження (парцела «людське тіло» (18 ЗН, 1,61%)), у той час як 

техніка створюється людиною з метою імітації живих істот (парцела «компоненти 

предметів» (74 ЗН, 6,92%)).  

За орієнтиром переміщення у просторі змістова опозиція полягає у тому, що 

людині властива повільність (концепти-слоти MOVING ‘РУХ’ (8 ЗН, 0,72%), RUNNING 

‘БІГ’ (6 ЗН, 0,54%), WALKING ‘ХОДІННЯ’ (5 ЗН, 0,45%)), що зумовлено використанням 

ресурсів її власного організму, натомість для техніки характерними є швидкість, 

динамічність у просторі (концепти-слоти MOVIING ‘РУХ’ (79 ЗН, 7,38%), SLIDING 

‘КОВЗАННЯ’ (22 ЗН, 2,06%), RUSHING ‘СТРІМКИЙ РУХ’ (21 ЗН, 1,96%)), що пояснюється 

активним використанням технічних засобів, створених людиною.  

За орієнтиром фізичної взаємодії з навколишнім світом диференціація 

відбувається за рівнем активності та спрямованості такої взаємодії: людині 

притаманна скоріше пасивність, ніж активність, і зосередженість на внутрішньому, 

ніж на зовнішньому, світі: концепти-слоти TOUCH ‘ДОТИК’ (6 ЗН, 0,54%), TREMBLING 

‘ТРЕМТІННЯ’ (2 ЗН, 0,18%), у той час як для техніки характерними є активність і 

спрямованість на зовнішній світ: концепти-слоти EATING ‘ПОЇДАННЯ’ (14 ЗН, 1,31%), 

SEIZING ‘ЗАХОПЛЕННЯ’ (23 ЗН, 2,15%), ROCKING ‘КАЧАННЯ’ (12 ЗН, 1,12%).  

За орієнтиром взаємного впливу встановлено, що людина майже не впливає на 

техніку, у той час як техніка чинить переважно негативний вплив на людину 

(концепти-слоти ATTACK ‘АТАКА’ (19 ЗН, 1,70%), TRAP ‘ПАСТКА’ (9 ЗН, 0,81%), 

парцели STRESS ‘СТРЕС’ (26 ЗН, 2,33%), FORCING ‘ЗМУШУВАННЯ’ (10 ЗН, 0,90%).  

У розрізі здатності змінюватися у часі людина протистоїть техніці як така, що 

демонструє здатність до значної динаміки психологічних та емоційних станів 

(концепти-слоти, що репрезентують як позитивні психологічні стани (INTEREST 

‘ЦІКАВІСТЬ’ (4 ЗН, 0,36%), COMFORT ‘КОМФОРТ’ (3 ЗН, 0,27%), CALMNESS ‘СПОКІЙ’ 

(3 ЗН, 0,27%), EARNESTNESS ‘ЩИРІСТЬ’ (3 ЗН, 0,27%), SATISFACTION ‘ЗАДОВОЛЕННЯ’ 

(2 ЗН, 0,18%)) та емоції (HAPPINESS ‘РАДІСТЬ’ (52, 4,66%), RELIEF ‘ПОЛЕГШЕННЯ’ 

(43 ЗН, 3,85%), WONDER ‘ПОДИВ’ (12 ЗН, 1,07%)), так і негативні стани (CONFUSION 

‘ЗБЕНТЕЖЕННЯ’ (7 ЗН, 0,63%), IRRITATION ‘РОЗДРАТУВАННЯ’ (6 ЗН, 0,54%), MADNESS 

‘БОЖЕВІЛЛЯ’ (5 ЗН, 0,45%), ANXIETY ‘ТРИВОГА’ (4 ЗН, 0,36%), FEROCIOUSNESS ‘ДИКІСТЬ’ 

(1 ЗН, 0,09%) та емоції (FEAR ‘СТРАХ’ (81 ЗН, 7,25%), SHOCK ‘ШОК’ (46 ЗН, 4,12%), 

DESPAIR ‘ВІДЧАЙ’ (42 ЗН, 3,76%), SADNESS ‘СУМ’ (33 ЗН, 2,95%), DISAPPOINTMENT 

‘РОЗЧАРУВАННЯ’ (29 ЗН, 2,60%), ANGER ‘ГНІВ’ (54 ЗН, 4,83%)). 

За параметром причиново-наслідкових відношень визначено такі орієнтири, як 

соціалізація та пізнання світу.  

За орієнтиром соціалізації людина, на відміну від техніки, характеризується 

наявністю соціальної ієрархії, здатністю соціалізуватися, зміною ролей (парцели 

«стать і вік» (10 ЗН, 0,9%), «родинні стосунки» (6 ЗН, 0,54%), «професійна 

діяльність» (14 ЗН, 1,25%)) і продуктивною комунікацією (концепти-слоти TALKING 

‘ГОВОРІННЯ’ (21 ЗН, 1,88%), IGNORING ‘ІГНОРУВАННЯ’ (21 ЗН, 1,88%), NODDING 

‘КИВАННЯ’ (8 ЗН, 0,72%), LYING ‘БРЕХНЯ’ (7 ЗН, 0,63%), CALLING ‘ВИКЛИК’ (6 ЗН, 
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0,54%), BETTING ‘СТАВКИ’ (3 ЗН, 0,27%). На відміну від людини, техніка 

характеризується схильністю до більш пасивної комунікації (концепти-слоти 

TEACHING ‘НАВЧАННЯ’ (2 ЗН, 0,19%), REPORTING ‘СПОВІЩЕННЯ’ (1 ЗН, 0,09%), 

LISTENING ‘СЛУХАННЯ’ (1 ЗН, 0,09%)).  

За орієнтиром пізнання світу опозиція між людиною і технікою полягає у тому, 

що людина пізнає світ за допомогою органів чуття, однак для неї властиве наївне 

сприйняття дійсності (парцела «сприйняття органами чуття» (74 ЗН, 6,62%), 

концепти-слоти THINKING ‘ДУМАННЯ’ (32 ЗН, 2,86%), UNDERSTANDING ‘РОЗУМІННЯ’ 

(13 ЗН, 1,16%) і REMEMBERING ‘ЗГАДУВАННЯ’ (9 ЗН, 0,81%) парцели «когнітивні дії» 

(54 ЗН, 4,83%)); для техніки основою пізнання світу є опора на раціональне сприйняття 

і застосування алгоритмів дослідження (концепти-слоти ANALYSIS ‘АНАЛІЗ’ (1 ЗН, 

0,09%), COUNTING ‘РАХУВАННЯ’ (1 ЗН, 0,09%) парцели «когнітивні дії» (2 ЗН, 0,19%)).  

Відповідно до валоративних індикаторів визначено такі орієнтири, як етична 

оцінка, естетична оцінка, естетико-етична оцінка й утилітарна оцінка.  
За орієнтиром етичної оцінки людина і техніка (парцели «емоційна оцінка», 

«персональні якості» концепту-опозиції ЛЮДИНА і концепту-опозиції ТЕХНІКА) 
протиставляються один одному у тому, що з точки зору етичної оцінки людина 
може мати як позитивні риси (концепти-слоти PLEASURE ‘ПРИЄМНІСТЬ’ (6 ЗН, 0,54%), 

ASTONISHMENT ‘ЗДИВУВАННЯ’ (5 ЗН, 0,45%), INNOCENCE ‘НЕВИННІСТЬ’ (2 ЗН, 0,18%)), 
так і негативні (концепти-слоти DANGER ‘НЕБЕЗПЕКА’ (11 ЗН, 0,98%), AWFULNESS 

‘ЖАХЛИВІСТЬ’ (9 ЗН, 0,81%), DEPRECIATION ‘ЗНЕЦІНЕННЯ’ (6 ЗН, 0,54%), FEAR ‘СТРАХ’ 

(5 ЗН, 0,45%), UNNECESSARINESS ‘НЕПОТРІБНІСТЬ’ (3 ЗН, 0,27%), AGGRAVATION 

‘ЗАГОСТРЕННЯ’ (2 ЗН, 0,18%)). Однак завжди позитивною є оцінка особистості, яка 
використовує техніку обмежено і здатна зрозуміти світ навколо себе. Техніка, своєю 
чергою, отримує здебільшого негативну етичну оцінку, що зумовлено страхом 
людини перед владою техніки і нездатністю техніки відчувати людські емоції 
(концепти-слоти LACK OF LIFE ‘ВІДСУТНІСТЬ ЖИТТЯ’ (6 ЗН, 0,56%), DANGER ‘НЕБЕЗПЕКА’ 

(4 ЗН, 0,37%), FEAR ‘СТРАХ’ (3 ЗН, 0,28%), IMPERSONALITY ‘БЕЗЛИКІСТЬ’ (3 ЗН, 0,28%), 
AWFULNESS ‘ЖАХЛИВІСТЬ’ (2 ЗН, 0,19%), HYPNOTICITY ‘ГІПНОТИЧНІСТЬ’ (2 ЗН, 0,19%), 
EMPTINESS ‘ПОРОЖНЕЧА’ (2 ЗН, 0,19%)). 

Естетична оцінка людини може варіюватися (людина або прекрасна, або 
потворна), але техніка не є потворною, оскільки її створила людина своїм творчим 
розумом (концепти-слоти парцели «зовнішність» концепту-опозиції ЛЮДИНА 
BEAUTY ‘КРАСА’ (44 ЗН, 3,94%) та UGLINESS ‘ПОТВОРНІСТЬ’ (39 ЗН, 3,49%), концепти-
слоти BEAUTY ‘КРАСА’ (2 ЗН, 0,19%) парцели «зовнішні ознаки» концепту-опозиції 
ТЕХНІКА).  

Естетико-етична оцінка, пов’язана із символікою кольоропозначень, не 

демонструє значних відмінностей у площині концептуальної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА. 
Утилітарна оцінка більше стосується техніки, оскільки техніку створено 

людиною і її головна мета – бути корисною для людини, при цьому механічність 
техніки (концепти-слоти MECHANICALNESS ‘МЕХАНІЧНІСТЬ’ (20 ЗН, 1,87%) і 
AUTOMATICITY ‘АВТОМАТИЗОВАНІСТЬ’ (25 ЗН, 2,34%)) може оцінюватися як 
позитивно, так і негативно, пор.: (1) Can I give a bath and scrub the children as 
efficiently or quickly as the automatic scrub bath can? I cannot (The Veldt, c. 3) і (2) And 
while my parents slept unaware, and while our house was asleep, all the automatic bakers 
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and servers and robot cleaners in an electric slumber, I stared down upon brilliant motes 
of meteor dust, comet tail, and loam from far Jupiter glistening like worlds themselves 
which drew me down the tube a billion miles into space (Illustrated Man, c. 64). У 
фрагменті (1) техніка за корисністю перевершує людину, у (2) – техніку 
представлено як корисну, однак недостатньо самостійну для творчого пошуку. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Сприйняття світу у межах БО закладене у фізіології людини, оскільки 
еволюція вимагала від неї формування стереотипних уявлень про безпечне та 
небезпечне раніше, ніж їх раціональне осмислення. Ідея про БО має усталене логіко-
філософське підґрунтя, однак ґрунтовне осмислення цього явища пов’язане із 
здобутками структуралістів у галузі фонології (М. С. Трубецький), після чого 
поняття було запозичене різними галузями лінгвістики, зокрема лексикологією і 

стилістикою, літературознавством, а пізніше, і когнітивною лінгвістикою, що оперує 
поняттям концептуальної БО.  

У творах наукової фантастики Р. Бредбері людина і техніка протиставляються 
як полярні явища та формують, таким чином, полярні вектори, один з яких 
(«людина») отримує більш позитивну оцінку і виняткове положення по відношенню 
до іншого («техніка»). 

На лінгвальному рівні компоненти БО «людина-техніка» вплетені у тканину 
творів наукової фантастики Р. Бредбері завдяки представленню засобів вербалізації 
БО «людина-техніка» на всіх доступних письмовій художній творчості рівнях мови 
(лексичному, лексико-стилістичному, дискурсивному). Основу номінації 
компонентів БО «людина-техніка» складають ЛЗПН (59,26%), у той час як частка 
ЗОН становить 29,08%, ЗДН – 11,66%.  

До складу ЛЗПН компонентів БО «людина-техніка» належать ЗПСН 
(458 лексичних одиниць, 20,94%)), ЗПАН (575 лексичних одиниць, 26,29%) та 
ЗППН (263 лексичних одиниці, 12,03%), застосовані для прямого іменування 
людини і техніки, їх дій і станів, а також сутнісних характеристик, що відіграють 
значну роль у розкритті художніх образів людини та техніки. ЗОН – метафоричні 
(628 ЗОН, 28,72%) та метонімічні (8 ЗОН, 0,37%) – характеризують людину і техніку 
шляхом асоціативних зв’язків, що виникають у свідомості автора по відношенню до 

описуваних об’єктів. Своєю чергою, ЗДН (11,66%) дозволяють визначити, яким 
чином описувані об’єкти взаємодіють зі створеною автором художньою реальністю. 
Людина у творах Р. Бредбері представлена через її внутрішній світ, у той час як 
техніка – через зовнішні ознаки та її комунікацію з іншими персонажами, 
призначення та дії, які вона здатна виконувати для людини або по відношенню до 
неї. І людина, і техніка описані крізь призму їх сприйняття людиною, а отже ознаки 
компонентів БО «людина-техніка» є антропоцентричними. 

Концепти-складники мегаконцептів ЛЮДИНА і ТЕХНІКА структуровано у 
вигляді фреймів, складниками яких є концепти-слоти, угруповані у парцели, що 
формують концептуальні домени. Основою для співставлення КД мегаконцептів 
ЛЮДИНА і ТЕХНІКА та їх складників є демонстрація антропоцентричного сприйняття 
людини і техніки у творах письменника. Співставлення змісту КД – КД «людина як 
фізичний феномен» (314 ЗН, 28,11%) і КД «техніка як фізичний феномен» (822 ЗН, 
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76,82%); КД «людина як психологічний феномен» (493 ЗН, 44,13%) і КД «техніка як 
психологічний феномен» (82 ЗН, 7,66%); КД «людина як ментальний феномен» (242 
ЗН, 21,66%) і КД «техніка як ментальний феномен» (18 ЗН, 1,68%); КД «людина як 
соціальний феномен» (95 ЗН, 8,51%) і КД «техніка як соціальний феномен» (148 ЗН, 
13,83%)) – здійснено шляхом дослідження як спільних і відмінних рис 
номенклатури парцел і концептів-слотів у межах КД, так і змістового наповнення 
їхніх складників. Хоча кількість КД є однаковою, майже однаковою є і кількість 
парцел і концептів-слотів, які вербалізовано співвідносною кількістю засобів 
номінації, змістова різниця у когнітивних ознаках концептів-опозицій ЛЮДИНА і 
ТЕХНІКА демонструє, що ключовою рисою як людини, так і техніки є активність, але 
для техніки переважним є фізичне існування та зосередженість на фізичному світі, а 
для людини – акцент на внутрішньому світі. 

Концептуальну БО ЛЮДИНА-ТЕХНІКА розглянуто як інструмент побудови 
науково-фантастичної моделі світу у текстах наукової фантастики Р. Бредбері. 

Визначено три параметри науково-фантастичної моделі світу, що підлягають 
зіставленню: просторово-часові координати, причиново-наслідкові відношення та 
валоративні індикатори. Відповідно до просторово-часових координат, динамічність 
людини проявляється на емоційному рівні, а динамічність техніки – на фізичному 
рівні. Причиново-наслідкові відношення демонструють спосіб пізнання навколишньої 
дійсності людиною і технікою: емпіричний – для людини, аналітичний – для техніки. 
За параметром валоративних індикаторів людина розглядається як самобутня істота, 
наділена широким діапазоном можливостей і станів, а надмірне використання техніки 
знищує в людині особистість і робить техніку шкідливою для суспільства. 

Здійснене в дисертації лінгвокогнітивне дослідження вербальних засобів 

актуалізації БО «людина-техніка» у текстах наукової фантастики Р. Бредбері 

відкриває перспективи подальших наукових розвідок, які можуть бути пов’язані із 

застосуванням запропонованої методики при аналізі БО «людина-техніка» у 

творчості інших письменників-фантастів (А. Азімов, Б. Олдіс, Ф. К. Дік), а також 

інших бінарних опозицій у різних жанрах художньої літератури та кіно.  
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АНОТАЦІЯ 

Подсєвак К. С. Бінарна опозиція «людина-техніка» у лінгвокогнітивному 
висвітленні (на матеріалі наукової фантастики Р. Бредбері). – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет, 
Запоріжжя, 2020. 

У дисертації запропоновано методику лінгвокогнітивного дослідження 
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вербальних засобів актуалізації бінарної опозиції «людина-техніка» у текстах 
наукової фантастики Р. Бредбері на основі методів лінгвопоетичного, лінгвістичного 
та лінгвокогнітивного аналізу, визначено лінгвокогнітивні характеристики 
вербальної репрезентації бінарної опозиції «людина-техніка».  

Змодельовано фрейми концептів-опозицій ЛЮДИНА і ТЕХНІКА та унаочнено 
їхні спільні та відмінні риси у концептуальній бінарній опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА, 
внаслідок чого побудовано науково-фантастичну модель світу у текстах наукової 
фантастики Р. Бредбері за просторово-часовими координатами, причиново-
наслідковими відношеннями і валоративними індикаторами. 

Ключові слова: бінарна опозиція, наукова фантастика, засоби вербалізації 
компонентів бінарної опозиції, концептуальна опозиція ЛЮДИНА-ТЕХНІКА, 
моделювання фрейму, науково-фантастична модель світу. 

 
АННОТАЦИЯ  

Подсевак Е. С. Бинарная оппозиция «человек-техника» в лингвокогнитивном 
освещении (на материале научной фантастики Р. Брэдбери). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 
университет, Запорожье, 2020. 

В диссертации предложена методика лингвокогнитивного исследования 
вербальных средств актуализации бинарной оппозиции «человек-техника» в текстах 
научной фантастики Р. Брэдбери на основе методов лингвопоэтического, 
лингвистического и лингвокогнитивного анализа, определены лингвокогнитивные 
характеристики вербальной репрезентации бинарной оппозиции «человек-техника». 

Смоделированы фреймы концептов-оппозиций ЧЕЛОВЕК и ТЕХНИКА и 
представлены их общие и отличительные черты в концептуальной бинарной 
оппозиции ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА, в результате чего построена научно-фантастическая 
модель мира в текстах научной фантастики Р. Брэдбери в соответствии с  
пространственно-временными координатами, причинно-следственными 
отношениями и валоративными индикаторами. 

Ключевые слова: бинарная оппозиция, научная фантастика, средства 
вербализации компонентов бинарной оппозиции, концептуальная оппозиция 
ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА, моделирование фрейма, научно-фантастическая модель мира. 

 
SUMMARY 

Podsievak K. S. Binary Opposition “Man-Machinery”: Cognitive Linguistic 
Approach (Case Study: R. Bradbury’s Science Fiction). – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 
Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

This thesis determines the cognitive linguistic characteristics of verbal 
representation of the binary opposition “man-machinery” by modelling frames of 
oppositional megaconcepts MAN and MACHINERY as the tools for constructing a science-
fiction model of the world in R. Bradbury’s science fiction texts. 

Binary opposition is presented as a universal principle of organizing the sign systems 
in the human world. Such oppositions are embedded in human thinking evolutionarily and 
are conditioned by the peculiarity of signals transmission in the human brain causing 
stereotyping of the surrounding world within the framework of binary oppositions. 
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As a result of determining the theoretical framework of the research, the methodology 
of cognitive linguistic research of verbal means of actualizing binary opposition “man-
machinery” in the texts of science fiction by R. Bradbury is developed. The methodology is 
presented in the form of an algorithm consisting of four stages: defining general literary 
context in which the science fiction novels and short stories by R. Bradbury were created, 
selecting the research material (continuous sample of 2187 means of nomination of the 
binary opposition “man-machinery”, of which 1117 nominate man, and 1070 nominate 
technology), linguistic, stylistic and discursive analyses of the identified means of binary 
opposition “man-machinery” and cognitive linguistic analysis and building frame models of the 
components of the binary opposition MAN-MACHINERY in the science fiction by R. Bradbury. 

The linguistic, stylistic and discursive analyses as well as cognitive linguistic 
analysis provided the theoretical basis for the research. The research results reveal that the 
linguistic embodiment of the components of the binary opposition “man-machinery” in the 
writer’s works is based on the use of the lexical, stylistic, and discursive means of 
nomination. The basis of nomination of the components of the binary opposition ““man-
machinery” is lexical means of direct nomination (59.26%) while the share of means of 
figurative nomination is 29.08%, and discursive means constitute only 11.66%. 

The research demonstrates that lexical means of direct nomination (1296 lexical 
units, 59.26%) are intended to name objects of the fiction world, their actions, states, and 
essential characteristics, and represented by means of direct substantive (458 lexical units, 
20.94%), attributive (575 lexical units, 26.29%) and processual (263 lexical units, 12.03%) 
nomination. The figurative nomination (636 means of nomination, 29.08%) are distributed 
according to the type of meaning transfer into the groups of metaphorical (628 means of 
figurative nomination, 28,72%) and metonymic (8 means of figurative nomination, 0,37%) 
means to represent the associations that emerge in the writer’s consciousness in relation to 
man and machinery whereas the means of discursive nomination (255 means of discursive 
nomination, 11.66%) are used as a tool of demonstrating how man and machinery “fit” 
into the fiction reality created by the author. 

The thesis reveals that the features of the components of the binary opposition 
“man-machinery” are anthropocentric, man in the works by R. Bradbury is presented 
through the inner world while machinery is presented through external signs and its 
communication with other characters, in relation to man.  

The study reconstructs the concepts – the constituents of the megaconcepts MAN and 
MACHINERY and compares the conceptual domains of the megaconcepts MAN and 
MACHINERY on the basis of anthropocentric perception presenting both as a physical 
phenomenon, as a psychological phenomenon, as a mental phenomenon, and as a social 
phenomenon. The thesis determines that machinery has a wider range of possible actions 
and is more active than man, while man is superior to machinery on the criterion of the 
ability to interact psychologically or emotionally with the world, the broader range of 
mental qualities of a man compared to machinery, and the ability to become a full member 
of society that is inaccessible for machinery. 

The research reveals conceptual binary opposition MAN-MACHINERY as a tool for 
constructing a science-fiction model of the world in R. Bradbury’s science-fiction texts. 
The study compares three parameters of the science fiction model of the world: space-time 
coordinates, cause and effect relationships, and valorative indicators. 

Key words: binary opposition, science fiction, conceptual opposition MAN-
MACHINERY, frame modeling, means of verbalizing components of binary opposition, 
science-fiction model of the world. 
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