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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 
 
 

Динамічні процеси, що останніми роками спостерігаються в царині 

лінгвістики, викликали інтерес до проблеми визначення процесів вербальної 

об’єктивації культурних концептів у рамках синергетичної парадигми, адже 

сьогодні спостерігаються значні зрушення від традиційних підходів до 

вивчення когнітивних процесів. Детальний розгляд інновацій, які в більшості 

випадків фіксуються в електронних словниках, уможливлює відстеження та 

аналіз процесів і механізмів англомовної лінгвокультури, розуміння та відбиття 

її структури як когнітивного утворення через призму вербальних процесів. 

Завдяки тому, що упродовж багатьох десятиліть англійська мова лише 

укріплює свої позиції як світова lingua franca, як лінгвістичний базис для 

формування інших мов, як питома середа для утворення нових лексичних та 

семантичних одиниць для номінації новітніх явищ, сьогодні дослідження 

новотворів із погляду збагачення, розширення та уточнення англомовної 

концептуальної картини світу є особливо актуальними.  

За останні роки значні зрушення в дослідженні концепту як центрального 

поняття лінгвокогнітивістики були здійснені завдяки науковим працям як 

вітчизняних (Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова, С. А. Жаботинська, 

О. М. Кагановська, А. Е. Левицький, А. М. Приходько), так і зарубіжних учених 

(L. W. Barsalou, J. Breuker, S. Carey, V. Evans, J. A. Fodor, D. R. Fox, 

R. W. Langacker, F. Ungerer). Одним з провідних напрямів когнітивістики 

сьогодні є вивчення окремих концептів та концептосфер (Н. М. Кириллов, 

T. Aoshuang, B. A. Bierwiaczonek). Пошук взаємозв’язків між концептами є 

складним та важливим процесом через те, що за допомогою цих утворень 

можливо простежити та проаналізувати закономірності та нові напрями 

розвитку не лише мови, а й інших сфер діяльності людства. 

Актуальність теми визначається інтересом до висвітлення вербальної 

актуалізації культурних чинників у зв’язку із загальною антропоцентричною 

орієнтованістю сучасної лінгвістики. Значний науковий інтерес викликає 

дослідження лінгвістичного рівня функціонування складових концептосфери 

CULTURE у сучасному англомовному соціумі. Попри наявність ґрунтовних 

праць вітчизняних та зарубіжних науковців, які описують та аналізують 

концепти культури, відсутній інтеграційний підхід щодо структури 

англомовної концептосфери CULTURE та її складових.  

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

Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми факультету іноземної 

філології Запорізького національного університету «Когнітивно-дискурсивні 

аспекти функціонування мовних одиниць». Тему дисертації затверджено на 

засіданні науково-технічної ради Запорізького національного університету 

(протокол № 5 від 17 грудня 2015 року) та уточнено науково-технічною радою 

Запорізького національного університету (протокол № 9 від 20 квітня 

2017 року).  
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Мета дослідження – з’ясувати специфіку неологізмів, які репрезентують 

особливості сучасної сфери культури. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- висвітлити поняття «концепт» крізь призму сучасних лінгвістичних 

теорій; 

- узагальнити основні дослідницькі підходи до опису структури 

концептів; 

- окреслити синергетичну природу концепту; 

- розкрити особливості структури та семантики концептосфери 

CULTURE в рамках лінгвокогнітивного та лінгвосинергетичного 

підходів; 

- проаналізувати новотвори, що вербалізують зазначену концептосферу; 

- виявити особливості вербалізації сфери культури в сучасній 

англійській мові. 

Об’єкт дослідження – концептосфера CULTURE у сучасній англомовній 

лінгвокультурі.  

Предмет дослідження – когнітивний та синергетичний аспекти 

вербалізації концептосфери CULTURE.  

Матеріалом дослідження слугували близько 1300 лексичних, 

фразеологічних та семантичних інновацій, які використовуються в таких 

сферах, як література, образотворче мистецтво, шоу-бізнес, мода та у 

віртуальному просторі. Джерелами матеріалу були друковані та електронні 

словники неологізмів (The Rise University Neologisms Database, Word Spy, etc.), 

англійськомовні газетні видання та інтернет-публікації за 2001–2019 рр. 

Теоретико-методологійною базою роботи є наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених, присвячені проблемам когнітивної лінгвістики 

(Н. Д. Арутюнова, А. П. Бабушкін, А. Вежбицька, С. Г. Воркачев, 

С. А. Жаботинська, В. І. Карасик, В. А. Маслова, А. М. Приходько, 

О. О. Селіванова, L. W. Barsalou, V. Evans, J. A. Fodor, R. Jackendoff, G. Lakoff, 

R. W. Langacker); лінгвосинергетики (Н. Ф. Алефіренко, Т. І. Домброван, 

С. М. Єнікєєва, Г. Г. Молчанова, Л. С. Піхтовникова, Н. В. Таценко); неології 

(Л. Б. Гацалова, Ю. А. Зацний, О. Л. Клименко, О. А. Кольцова, Ю. О. Мельник, 

І. І. Мурко, М. О. Шутова, I. Rets); словотвору (Г. Б. Антрушина, І. В. Арнольд, 

С. М. Єнікєєва, М. Д. Степанова); соціологічних досліджень (О. І. Глазунова, 

Ю. М. Ємельянова, М. С. Каган, A. Kelly, C. Kluckhohn, B. Miles, M. McLuhan, 

T. Parsons, F. Trompenaars).  

Методологія дослідження зумовила доцільність використання таких 

лінгвістичних методів: метод лексикографічного дослідження – для визначення 

первинного значення мовних одиниць; метод контекстуального аналізу – для 

уточнення та доповнення імпліцитного змісту концептів; метод 

структурно-словотвірного аналізу – для виявлення структури, способів, 

моделей та механізмів утворення нових номінацій та їх похідних, 

дериваційного потенціалу номінації концепту та відбиття особливостей його 

лексико-семантичного наповнення в процесі дослідження концептосфери; 
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метод пареміологічного аналізу – для визначення специфіки фразеологічних 

неологізмів, які увійшли до сучасної англійської мови з продуктів сучасної 

культури – кінофільмів, художніх творів; метод контент-аналізу – для 

дослідження вербальної репрезентації концептів як індикатору певного аспекту 

аналізованих ментальних утворень; метод кількісного аналізу – для визначення 

кількісних показників вербалізації представленої концептосфери.  

Наукова новизна дисертації визначається об’єктом та предметом 

дослідження та зумовлюється результатами: 

• проведено інтеграційний лінгвокогнітивний аналіз особливостей 

вербалізації найбільш об’єктивованих концептів культури на матеріалі 

сучасної англійської мови; 

• виявлено та реконструйовано ієрархічну організацію концептосфери в 

цілому та її складових концептів; 

• визначено специфіку актуалізації концептів культури на основі 

відібраного лексичного та фразеологічного матеріалу; 

• висвітлено синергетичні принципи розвитку лексико-семантичного 

наповнення концептосфери як складної відкритої нелінійної системи. 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що вона деталізує 

когнітивні, лінгвокогнітивні, культурологічні параметри функціонування 

англійської мови. Уточнено понятійний апарат, що розширює термінологічний 

інструментарій когнітивної лінгвістики з використанням принципів 

лінгвосинергетики. Розкрито роль екстралінгвальних чинників, які впливають 

на формування та трансформації концептів культури. Встановлено особливості 

актуалізації концептів культури в сучасній англійській мові.  

Практичне значення наукової роботи полягає в можливості 

використання матеріалів та результатів дослідження у викладанні нормативних 

курсів з лексикології (розділ «Неологія»), спецкурсів із лінгвокогнітології, 

лінгвоконцептології та лінгвосинергетики у вищих навчальних закладах. 

Практичні здобутки наукового дослідження можуть бути застосовані в 

навчально-методичній роботі, на практичних заняттях з англійської мови, під 

час лексикографічної практики укладання довідників, словників та глосаріїв. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження пройшли апробацію на міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях: «Сучасний стан та перспективи розвитку 

освітнього простору» (Запоріжжя, 2016); «Мова та культура: сучасні аспекти 

співвідношення» (Одеса, 2017); «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку 

науки» (Київ, 2017); «Науковий потенціал та перспективи розвитку 

філологічних наук» (Київ, 2017); «Пріоритети сучасної філології: теорія і 

практика» (Харків, 2017); «Філологічні науки: історія, сучасний стан та 

перспективи досліджень» (Львів, 2017); «Молода наука» (Запоріжжя, 2017); 

«The Thirteenth International Conference on Eurasian scientific development» 

(Vienna, 2017); «Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и 

преподавания» (Минск, 2018; 2019); на щорічних університетських 

науково-практичних конференціях «Молода наука» (Запоріжжя, 2015-2020). 
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Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено в 

17 одноосібних публікаціях, з них 7 надруковано у фахових виданнях України, 

1 – у періодичному виданні інших держав; 9 – у матеріалах наукових 

конференцій, Загальний обсяг публікацій – 7,7 друкованих аркушів.  

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (301 теоретичне джерело, 16 лексикографічних джерел) 

та ілюстративного матеріалу (81 найменування), 17 додатків. Загальний обсяг 

роботи – 261 сторінка, обсяг основного тексту – 198 сторінок.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету й 

завдання, визначено об’єкт і предмет, з’ясовано базу, окреслено методи 

дослідження, висвітлено наукову новизну, теоретичне й практичне значення 

здобутих результатів, подано відомості про апробацію та кількість публікацій, 

окреслено структуру й обсяг дисертації.  

У першому розділі “Теоретико-методологійні засади дослідження 

концептосфери CULTURE” викладено теоретичні положення щодо ключових 

понять дисертаційної роботи: представлено узагальнення точок зору щодо 

поняття «концепт» у контексті лінгвістичної полеміки; окреслено синергетичну 

природу концептуальних утворень; деталізовано поняття «концептосфера»; 

визначено особливості вербалізації концептосфери; здійснено аналіз 

лінгвокогнітивних та лінгвосинергетичних принципів систематизації 

концептосфери CULTURE; окреслено комплекс підходів та методів, 

застосованих для аналізу лексичного контенту концептуальних утворень. 

Говорячи про сучасне розуміння поняття «культура», необхідно 

зазначити, що останнім часом соціум демонструє певну неоднорідність щодо 

виховання, освіти, та сфери діяльності індивідуума. Сьогодні існує понад 500 

визначень поняття «культура», адже ним активно послуговуються в 

різноманітних сферах наукового знання та людської активності – від філософії 

та культурології до сільського господарства та мікробіології (З. Мелосик, 

І. І. Тюрменко, Т. Шкудлярек, G. Hofstede). Науковці вважають, що в сучасній 

лінгвістиці, філософії та антропології виділилося декілька підходів щодо 

питання взаємодії мови та культури. Згідно з баченням С. А. Атановського, 

Г. А. Брутяна, Є. І. Зозуліна, Е. С. Маркаряна мова є «дзеркалом культури»; 

американські науковці Е. Сепир та Б. Уорф відзначають провідну роль мови в 

ментальних процесах; третій підхід, який ми вважаємо найбільш релевантним у 

контексті нашого дослідження, ґрунтується на діалектичній єдності мови та 

культури, в рамках якої обидва параметри знаходяться в залежності та у 

постійній взаємодії, залишаючись при цьому автономними знаковими 

системами.  

За останні роки значні зрушення в дослідженні концепту як центрального 

поняття лінгвокогнітивістики були здійснені завдяки науковим працям 

І. К. Архипова, С. О. Аскольдова, С. А. Жаботинської, О. М. Кагановської, 
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А. Е. Левицького, С. І. Потапенко, О. П. Воробйової, S. Carey, V. Evans, 

J. A. Fodor. У численних розвідках, присвячених дослідженню поняття 

«концепт», виділяються такі визначення: «згусток культури» (Ю. С. Степанов), 

«носій культурної пам’яті», «мікромодель культури» (В. А. Маслова), 

«співвідношення результатів досвіду з раніше засвоєними 

культурно-ціннісними домінантами» (Г. Г. Слишкін). У представленій роботі 

концепт сприймається як ментальне утворення, сконцентроване на формуванні 

розуміння певних явищ та надання їм визначень, які використовуються мовною 

особистістю в процесі розумової діяльності. Поняття «культурний концепт» ми 

розуміємо як ментальне утворення, яке може функціонувати в рамках як певної 

національної картини світу, так і поза рамками національної специфіки, 

репрезентуючи глобальні культурні процеси. Поняття «концепт культури» є 

більш осяжним, адже отримані знання, що формують це ментальне утворення, 

знаходяться в рамках певної культури.  
Традиційно виокремлюють три основних підходи до розуміння терміна 

«концепт»: лінгвістичний (С. О. Аскольдов, В. В. Колесов, Д. С. Лихачов), 

культурологічний (С. Г. Воркачов, В. В. Красних) та когнітивний (З. Д. Попова, 

І. А. Стернін). Природа концепту визначається: багатозначністю, цінністю й 

актуальністю для культури, багатошаровістю структури, дискретністю, 

стабільністю, рухливістю кордонів і визначеністю функцій (Г. Г. Хазагеров, 

І. Б. Лобанов). Вивченню підлягають когнітивні концепти, адже вони виражені 

відповідними мовними одиницями та не здатні до поліапелювання, увага 

приділяється типології концептів за характером їх важливості для людини, а 

саме – регулярності вербалізації (стійкі) (З. Д. Попова та І. А. Стернін). При 

відтворенні структури концептосфери CULTURE у полі зору опинились 

універсальні / загальнонаціональні концептуальні утворення (В. Г. Зусман, 

А. М. Приходько). 

У роботі використовується синергетичний підхід до визначення природи 

концепту, серед понятійно-термінологічного апарату якого виділяються: 

цілісність, цілеспрямованість, функціональність системи, внутрішня 

ієрархічна будова (Г. Г. Молчанова). Кожна концептуальна система може 

самоорганізуватися через потяг до стану рівноваги. Параметри порядку та 

хаосу мають провідну роль через специфічні ієрархічні відносини 

концептуальних утворень. Когнітивні підсистеми, що виникають, співіснують 

та взаємодіють. Угруповуючись, концепти формують концептосферу (КСФ) – 

об’єктивно існуючу сукупність вербалізованих та невербалізованих концептів, 

які відбивають загальнолюдські поняття та концептуально значущі цінності, що 

задовольняють потреби когнітивно-дискурсивної сфери певної культури.  

На базі методології, запропонованої А. М. Приходьком, термін «поле» 

розширено таким чином, щоб продемонструвати цілісність системи та 

ієрархічність структурованості концептосфери CULTURE. Гіперконцепти 

(гіперК) являють собою абстрактні концептуальні утворення без характерної 

національної специфіки та мають чітке термінологічне визначення, розташовані 

за зростанням кількісного лексико-семантичного наповнення. Гіпоконцепти 
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(гіпоК) виконують роль «сита» для концептуальних утворень нижчого рівня, 

наділяючи їх національною специфікою. ГіпоК є гіпонімами для виділених 

універсальних категорій AGENT та OBJECT, через призму яких можна 

дослідити кожне культурне концептуальне утворення як окремо, так і в 

сукупності. Мезоконцепти (мезоК) – таксони наближені до світу користувача 

культури, які поділяються на ще менші ментальні згустки, що відзначаються 

своєю неподільною природою на певному етапі абстрагувальних 

можливостей – катаконцепти (катаК). Встановлено, що на катарівні ніколи не 

будуть спостерігатися параметри порядку через максимальне наближення до 

екстралінгвальних чинників, які стимулюють стан хаосу, стимулюючи її 

розвиток. Демонстрація катаК у рамках загальної системи ускладнюється 

об’ємністю цього когнітивно-культурного прошарку, саме тому запропоновано 

вивчення окремих підсистем, які дозволяють детально розглянути процеси 

об’єктивації в сучасній англійській мові.  

Відтворена КСФ CULTURE створює оманливе відчуття 

квазіфрактальності (уявної фрактальності) концептуальної системи на нижчих 

рівнях, адже в цьому дослідженні мезоК та катаК не наслідують загальні 

принципи систематизації через універсальні категорії AGENT та OBJECT. 

Проте, вихід за рамки мовної периферії дозволив би більш точне відтворення 

представленої концептосфери, адже неологія не задовольняє повною мірою 

потребу в демонстрації наслідування однакових принципів розвитку на всіх 

рівнях КСФ CULTURE. 

Аналіз новотворів проводився з опором на роботи О. П. Воробйової, 

Л. Б. Гацалової, С. М. Єнікєєвої, Ю. А. Зацного, О. Л. Клименко, 

Р. К. Махачашвілі, О. Д. Мешкова, О. О. Селіванової та ін. Неологізми було 

поділено за лексичні, фразеологічні та семантичні групи (Рис. 1). 

Під фразеологією в цьому дослідженні розуміються не тільки сполучення 

слів з повністю або частково переосмисленим значенням, але і стійкі 

словосполучення взагалі. Важливу роль для вербальної репрезентації КСФ 

CULTURE новотворами англійської мови відіграють процеси метафоричного 

(bug, flame, bandit sign) та метонімічного (first-mover advantage, street spam, 

stores with doors) переосмислення, аналогія (eye candy, fast fashion, plastic 

closet), сприяючи активному утворенню семантичних та фразеологічних 

новотворів. 

Згідно з аналізом відібраного матеріалу, до поширених продуктивних 

моделей утворення неологізмів належать: телескопія (algosniffing 

(algorithm + sniffing), roboadvisor (robot + advisor), infomediary 

(information + intermediary), префіксація (cyberpark, megatall, deconvert), 

суфіксація (bombing, hacker, twittion), словоскладання (bookcrossing, 

finishability, fleshwriting). Серед менш продуктивних виділяються абревіація 

(GPS «Global Positioning System», PGST «permanent global summer time»), 

усічення (celeb, fit, lit), конверсія (fire – to fire, email – to email, spam – to spam). 
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FASHION 

PRODUCT 

WEAR 48% 18% 34% 20% 6% 8% - - - 

ACCESSORIES 99% 1% - - - - - - - 

HUMAN IN 

FASHION 

INTERNAL 

BODY 

MODIFICATION 

 

65% 

 

2% 
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- 
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8% 
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LITERATURE 

PRODUCT 

GENRE 36% - 64% 21% 37% 6% - - - 

LITERARY 

WORK 
70% - 30% 11% 7% 12% - - - 

HUMAN IN 

LITERATURE 

AUTHOR 42% - 58% 20% 19% 19% - - - 

READER 42% - 58% - - 58% - - - 

V
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A
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 A

R
T

 

VISUAL ART 

PRODUCT 

DIGITAL ART 68% 6% 26% 26% - - - - - 

SEMI DIGITAL 

ART 
69% - 31% 11% 13% 7% - - - 

TRADITIONAL 

ART 
20% 78% 2% - - 2% - - - 

HUMAN IN 

VISUAL ART 
CREATOR 82% - 18% 1% - 9% 8% - - 

S
H

O
W

 B
U

S
IN

E
S

S
 

SHOW 

BUSINESS 

PRODUCT 

MUSIC 65% - 35% 15% 12% 3% 5% - - 

MOVIE 42% 6% 52% 38% 9% 2% 3% - - 

HUMAN IN 

SHOW 

BUSINESS 

CELEBRITY 19% - 81% 76% - - 5% - - 

FAN 5% - 95% 80% 15% - - - - 

V
IR

T
U

A
L

 C
U

L
T

U
R

E
 

VIRTUAL 

CULTURE 

PRODUCT 

HARDWARE 72% - 28% 23% - 5% - - - 

SOFTWARE 35% 18% 47% 28% - 13% 2% - 4% 

HUMAN IN 

VIRTUAL 

CULTURE 

SOCIAL 

NETWORK 
33% 18% 49% 17% 1% 17% 12% 2% - 

PROFESSIONAL 

ACTIVITY 
37% 5% 58% 13% - 45% - - - 

Рис. 1. Лексико-семантичне наповнення концептів культури 
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Встановлено закономірність між формуванням нових номінацій та 

інверсійними відносинами (обернена дія утвореного елементу в системі на 

систему) всієї КСФ CULTURE з концептами віртуальної культури. Кількість 

понять безпосередньо пов’язаних із віртуальним світом, які увійшли до 

лексичного складу концептуального утворення, впливає на стрімку активізацію 

подальшого формування його кількісного лексико-семантичного наповнення 

(виникнення неологізмів, які опосередковано пов’язані з новими технологіями), 

що найкраще простежується на мезорівні. 

Алгоритм комплексного вивчення об’єктивації КСФ CULTURE у 

сучасній англійській мові складається з трьох етапів – підготовчого, 

дослідницького та завершального. 

На першому етапі проводиться контент аналіз відібраних неологізмів, 

що репрезентують КСФ CULTURE, який базується на кількісному описі змісту 

комунікації. Процедура контент-аналізу включає в себе: виявлення 

актуалізованих новотворів та їх специфіки (метод лексикографічного аналізу, 

метод пареміологічного аналізу), що формує КСФ CULTURE у сучасній 

англійській мові, реєстрація регулярності появи культурних інновацій, 

уточнення та доповнення змісту концептів (контекстуальний аналіз); 

проведення процедури підрахунку (кількісний аналіз). 

На другому етапі виконується концептуальний аналіз, який передбачає 

такі процедури: побудова номінативного поля КСФ CULTURE, виділення та 

опис структурних елементів КСФ CULTURE (виокремлення гіперконцептів, 

гіпоконцептів, мезоконцептів, катаконцептів, розкриття їх поняттєвої 

складової), моделювання структури КСФ CULTURE (окреслення ієрархії 

концептів різних рівнів у межах концептосфери). На другому етапі дослідження 

також залучаються метод структурно-словотвірного аналізу для виявлення 

дериваційного потенціалу інновацій, які об’єктивують концепти КСФ 

CULTURE та відбиття особливостей їх лексико-семантичного наповнення. 

Потужним інструментом дослідження стає також метод синергетичного 

аналізу, який дозволяє виявити фактори, що впливають на розвиток КСФ 

CULTURE, а також виявлення специфіки новотворів англійської мови як 

засобів саморегуляції та самоорганізації КСФ CULTURE. 

На завершальному етапі відбувається аналіз результатів, отриманих під 

час проведення перших двох етапів дослідження та формулювання висновків. 

У другому розділі "Неологійна репрезентація концептів культури у 

сучасній англійській мові" наведено особливості вербалізації концептосфери 

CULTURE, яка представлена як відкрита неврівноважена та нелінійна система. 

Виокремлено та проаналізовано гіперконцепти: FASHION, LITERATURE, 

VISUAL ART, SHOW BUSINESS та їх складові. 

Дослідження гіперК FASHION свідчить, що мода є найближчим проявом 

культури для людини, складові якої транслюють актуальні соціально-історичні 

процеси (С. М. Михайлов, M. McLuhan). 

Неологізми, що об’єктивують мезоК WEAR у сучасній англійській мові, 

дозволяють реконструювати катаК – FOOTWEAR, OUTWEAR, SWIMWEAR, 
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UNDERWEAR. За останні 50 років не з’явилося жодного нового силуету одягу 

(R. Kawakubo), що стимулює користувача культури до переосмислення наявних 

реалій, які активно входять до системи мови як у вигляді фразеологічних 

утворень (boyfriend jeans, butt bra, winkle pickers), так і в складі нових 

семантичних одиниць (bomber, duster, hoodie). 

На основі аналізу відібраних неологізмів було встановлено, що мезоК 

ACCESSORIES є одним із найменш вербально представлених концептуальних 

утворень у рамках реконструкції КСФ CULTURE. Серед катаК, що входять до 

складу мезоК ACCESSORIES, було виділено BAG та GARNISH. Аналіз 

лексичного контенту мезоК ACCESSORIES свідчить про відповідь мовної 

системи на екстралінгвальні подразники формуванням нових номінацій саме на 

фразеологічному рівні (it bag, statement socks, stealth bag). 

Лексичне наповнення мезоК INTERNAL BODY MODIFICATION 

базується на основних параметрах впливу на людський організм зсередини для 

адаптації зовнішності під певні стандарти моди. На базі новотворів було 

реконструйовано формуючі катаК DIET та FITNESS. Фразеологія займає 

провідне місце у формуванні нових номінацій (balance trainer, high intensity 

training, if it fits your macros). Змістом атрактора для відповіді мовної системи 

саме у вигляді телескопічних утворень є активне комерційне пропагування 

здорового способу життя. Усічені форми швидше сприймаються користувачем 

культури та виконують роль специфічних маркерів, відбиваючись на рівні 

умовних рефлексів (fitlife, fitspiration, lights). 

Новотвори, що репрезентують мезоК EXTERNAL BODY 

MODIFICATION, свідчать про посилення моди на специфічні вдосконалення 

зовнішності. До представленого мезоК включено зовнішні фактори модифікації 

тіла, що стало базою для реконструкції катаК: COSMETIC SURGERY, 

COSMETOLOGY, STYLING. Змістом атрактора для формування номінацій 

косметичних продуктів є вплив країн Азії (з найбільшою розвинутою 

економікою) на розвиток глобальних косметичних тенденцій (Anti Pollution, 

AntiSmog, dewy skin, sake SPA). Простежується тенденція до утворення 

телескопізмів на базі латинських медичних усічених термінів та 

терміноелементів грецького походження (abdominoplasty, surgiholic, 

umbilicoplasty). 

Дослідження гіперК LITERATURE засвідчило, що визначити чітку 

межу між елітарною та масовою літературою сьогодні вкрай складно. 

Виникнення поняття «мідл-література» сигналізує про спроби автора 

задовольнити як кваліфікованого, так і масового читача (С. Чуприн). 

На базі аналізу лексичного контенту мезоК GENRE було 

реконструйовано катаК: AUTOBIOGRAPHY, FANTASTIC LITERATURE, 

LITERATURE REALISM, ONLINE LITERATURE, POETRY, VISUAL 

LITERATURE. Встановлено, що найбільш вербалізованим є катаК FANTASTIC 

LITERATURE, у рамках якого формуються композити завдяки тематичному 

компоненту punk (biopunk, dreampunk, elfpunk, liberpunk, mythpunk, nanopunk, 

postcyberpunk, salvagepunk silkpunk, splatterpunk, stitchpunk). Також 
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відзначаються не менш активні фразеологічні процеси (hysterian realism, kinetic 

poetry, new adult, twitter novel). 

У рамках реконструкції мезоК LITERARY WORK вивченню підлягає не 

тільки нова термінологія літературознавства, а й новотвори, що висвітлюють 

розвиток цього культурного утворення у професійній та споживчій сферах. 

Виділено три катаК: AUTHOR’S NEOLOGISM, LITERARY DEVICE, 

PUBLICATION MODE. Тенденція до зменшення об’ємів порцій споживаної 

інформації простежується завдяки численним інноваціям: microfiction, 

microstories, nanofiction, postcard fiction, short short stories, short-shorts, sudden 

fiction. Потяг мовної системи до економії простору виражається у використанні 

блендінгу (ebook, eprint, pbook, treeware). Важливу роль у формуванні мезоК 

LITERARY WORK мають авторські неологізми, особливою продуктивністю 

при формуванні лексичних та фразеологічних одиниць відзначаються 

фентезійний та фантастичний жанри (androbot, Dark Mark, Mudblood, robo 

sapiens, white knowledge). 

У рамках мезоК AUTHOR виявлено катаК: AUTHOR’S 

SPECIALIZATION та WORK PROCESS. Аналіз неологізмів, що об’єктивують 

мезоК AUTHOR, засвідчив, що більшість новотворів формується завдяки 

процесам фразеології (copyright violation, information tamer, recreativity editing). 

Також спостерігаються активні процеси блендінгу (cyberscriber, fictomercial, 

neuronovel). Для позначення специфіки літературного продукту в більшості 

випадків мовна система звертається до словоскладання (fleshwriting, 

ghostwriting, patchwriting).  

Увага в лінгвокультурі англомовних носіїв також приділяється відчуттям 

та емоційному стану читача, про що свідчать реконструйовані катаК 

EMOTIONAL STATE та READING EXPERIENCE, які формують підсистему 

мезоК READER. Серед фразеологічних одиниць найчастіше трапляються 

номінації емоційного стану (book hangover, media snug, research rapture, trigger 

warning). Серед лексичного контенту катаК READING EXPERIENCE 

виділяються афіксально утворені інновації (antilibrary, transliteracy, zinester) та 

композити (bingeread, finishability, typochondriac). Новий громадський рух з 

обміну літературою (bookcrossing) зумовив виникнення низки умовних 

абревіатурних позначень: AVL (Available), TBR (to be Read), TRAV (Travelling).  

Екстралінгвальне середовище найбільше вплинуло на організацію гіперК 

VISUAL ART. На цьому етапі розвитку концептуальна система наблизилась до 

зруйнування, однак вона стрибкоподібно змінила свою структуру, про що 

свідчать відмінності у формуванні утворень нижчого рівня. Переходячи від 

одного типу атрактора до іншого (від періодичного до 

точкового / квазіперіодичного атрактора) на рівні мезоК, система опинилась у 

стані хаосу, але цілий спектр альтернатив, наданих віртуальним світом, призвів 

гіперК VIRTUAL CULTURE до нової структуризації, у якій мовна система 

спромоглася досягти стану рівноваги, вивівши із кризового стану 

концептуальну систему. 
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Головна роль у вербальному формуванні мезоК DIGITAL ART, який 

демонструє поділення на катаК DIGITAL ART та DIGITAL PHOTOGRAPHY, 

належить процесам фразеології, що свідчить про переоцінку та адаптацію 

мовної системи під потреби когнітивних процесів людства (Data Art, Digital 

Illustration, Mathematical Art, Video Games Art). Телескопізми вокабуляру 

цифрового мистецтва представлені двома групами – повні та часткові злиття, 

більшість з яких використовується саме у контексті віртуального простору 

(footsie, narcisstick, selfie, usie, yogi). 

Під поняттям «гібридна техніка» у дослідженні розуміється використання 

цифрових та матеріальних технологій. Визначено, що до складу мезоК SEMI 

DIGITAL ART входять катаК ARCHITECTURE, THEATRE та SCULPTURE. 

Встановлено, що імена концептів THEATRE і SCULPTURE є фразеологічними 

центрами, про що свідчать відібрані фразеологічні єдності (autobiographical 

theatre, investigative theatre, verbatim theatre), (Dissolving Children Sculpture, 

Glitch Sculpture, Hollow Figurative Sculpture). Аналіз відібраних неологізмів, що 

входять до складу катаК ARCHITECTURE, також свідчить про активну 

відповідь мовної системи на фразеологічному рівні (homeless deterrent, hostile 

architecture, iceberg home). Категорії, що домінують у формуванні лексичного 

контенту катаК ARCHITECTURE – розмір будівлі (big hair, Garage Mahal, 

Vanity height), екологічність (eco roof, green roof, living roof), реклама (banner 

blindness, bandit sign, ghost sign) та естетична цінність (monster home, pocket 

condo, vinyl village). 

Термін «традиційне мистецтво» у дослідженні використовується стосовно 

мистецьких технік, які не включають використання сучасних комп’ютерних 

технологій (сюди не входять академічні принципи мистецтва). Виділено катаК 

GRAFFITI та TATTOO, які входять до складу мезоК TRADITIONAL ART. 

Панівна більшість семантичних неологізмів свідчить про унікальні процеси 

вербалізації, в рамках всієї реконструйованої концептуальної системи 

(Biomechanical, geometric, glitch, minimalist, negative space).  

У процесі розвитку гіпоК HUMAN IN VISUAL ART опинився під дією 

точкового атрактора, про що свідчить формування лише одного мезоК 

CREATOR. Реконструйований мезоК демонструє поділення на катаК 

INFLUENCER та 3D DESIGNER. Спостерігаються активні фразеологічні 

процеси, при чому масивні фразеологічні конструкції зазнають абревіації 

(BANANAs, digital art designer, visual image developer, woman cave, YIMBYism).  

ГіперК SHOW BUSINESS актуалізується в сучасній культурі завдяки 

найбільш комерційно спроможним напрямкам: музика, кіно. Неологізми, що 

актуалізують мезоК MUSIC в сучасній англійській мові, вказують на тісний 

зв'язок музичної індустрії з віртуальною культурою, та дозволяють 

реконструювати катаК ENTERTAINMENT, MUSIC GENRE і 

TECHNOLOGICAL INNOVATION. Панівна більшість фразеологічних одиниць 

демонструє прямий зв'язок з новими технологіями (flavour of the week, mashup 

song, silent disco). Провідну роль у формуванні лексичного контенту мають нові 
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напрями електронної танцювальної музики (acid house, beach music, cloud rap, 

electro house). 

Реконструйовано катаК FILM, LATEST MOVIE TECHNOLOGY і MOVIE 

GENRE, які входять до складу мезоК MOVIE. Процеси фразеології (4D movie, 

5D projector, guerrilla filmmaking) та телескопії (filmanthropist, movieplex, 

smartoon) беруть активну участь у формуванні лексичного контенту 

представлених когнітивних утворень. Більшість нових жанрів кіно 

актуалізують тему насилля (hack and slasher, slasher movie, snuff film). 

Спостерігається активна комп’ютеризація кіноіндустрії (crittercam, 

dronestagram, wire-fu). Окрему категорію складають фразеологічні вирази, які 

популяризуються у віртуальній культурі («Be Water, My Friend», «Hasta La 

Vista, Baby», «Show me the Money»). 

Під дією періодичного атрактора гіпоК HUMAN IN SHOW BUSINESS 

демонструє поділення на мезоК CELEBRITY та FAN, у складі яких не виявлено 

катаК через низький рівень актуалізації. Встановлено, що ім’я концепту 

celebrity активно використовується для утворення телескопізмів, які складають 

більшість лексичного контенту (celebaby, celeblog, celebutard, delebrity).  

Присутність значної кількості концептуальних утворень на нижчих 

рівнях системи свідчить про дисипативний характер КСФ CULTURE, в рамках 

якої відбувається рух елементів. Саме тому детальний аналіз катаК представляє 

особливий інтерес, адже завдяки відстеженню динаміки флуктуацій можливе 

передбачення подальших варіантів існування та розвитку англомовної 

лінгвокультури.  

У третьому розділі "Специфіка актуалізації концептів віртуальної 

культури новотворами сучасної англійської мови" висвітлено системну 

організацію гіперК VIRTUAL CULTURE та окреслено ключові параметри 

впливу віртуального світу як об’ємної складової на формування традиційно 

прийнятої англомовної лінгвокультури.  

Згідно з проаналізованим матеріалом використання терміна 

«концептосфера» стосовно гіперК VIRTUAL CULTURE, через його масивність 

та складноструктурованість, є виправданим у контексті вивчення реалій 

віртуального світу. Відтворення структури та дослідження процесів 

функціонування представленого гіперконцепту є лазівкою до розуміння 

сучасної культури як антоніму до поняття «природа».  

Завдяки аналізу відібраних новотворів, виявилось, що мезоК 

HARDWARE вербалізується не тільки завдяки технічній термінології, а й для 

позначення процесів пов’язаних з використанням техніки людиною, про що 

свідчать катаК TECHNICAL APPLICATION та TECHNICAL EQUIPMENT. Для 

надання нових номінацій предметам побуту, пов’язаних з використанням 

техніки, використовуються фразеологічні процеси, через необхідність 

уточнення вихідних характеристик реалій (digital libraries, second screen, smart 

desk) та телескопічні (FidoCam, Phablet, thumbable).  

Аналіз новотворів, що беруть участь у формуванні мезоК SOFTWARE, 

допоміг виокремити катаК: APPLICATION SOFTWARE, GAME 
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APPLICATION, SOFTWARE COMPLAINT, VIRUS, WEB BROWSER. На 

представленому рівні мовна система реагує на техногенні та антропогенні 

подразники утворюючи неологізми як за характерними для інших рівнів 

структурними моделями Adj. + N та N + N, так і за унікальними (в рамках 

представленого дослідження), з використанням власних назв, цифрових 

позначень та абревіатур у поєднанні з іменниками в різних комбінаціях (9999 

bug, W2K, Y2K leap year bug). Важливу роль у формуванні лексичного 

наповнення також мають процеси телескопії. Більшість лексем (diagnostic, 

robot, software), усічені форми яких беруть участь у формуванні номінацій, не є 

семантично переосмисленими та належать до технічної термінології, яка вже 

вийшла з мовної периферії та зайняла своє місце в словниковому складі 

англійської мови (beerware, device-agnostic, socialbot). 

Дослідження мезоК PROFESSIONAL ACTIVITY базується на 

новотворах, що репрезентують відповідь мовної системи на необхідність 

позначення понять, утворених під час професійної активності, що залучає 

використання сучасних технологій, а також на освітніх процесах та способах 

використання грошових систем. Під час аналізу неологізмів сучасної 

англійської мови, що вербалізують мезоК PROFESSIONAL ACTIVITY, було 

встановлено три катаК: E-COMMERCE, E-LEARNING, E-MONEY. Для 

формування продуктивних афіксів для номінацій, пов’язаних із віртуальною 

освітою, провідну роль мають лексеми electronic та Internet, на базі яких 

утворено префікси cyber-, e- та i-, що беруть активну участь у формуванні 

численних низок неологізмів. Ці морфеми є осколками, утвореними внаслідок 

процесів телескопії, та в запропонованому дослідженні ми розглядаємо їх саме 

як префікси (cybermall, cybershopping, e-Science, e-store, i-biology, i-storefront). 

Більша частина проаналізованих фразеологізмів, які репрезентують мезоК 

PROFESSIONAL ACTIVITY, представлена фразеологічними сполученнями, в 

яких одна частина допомагає переосмислити іншу, уже наявну реалію (computer 

citizen, computer guru, knowledge technologist, wired set). 

Для аналізу впливу соціальних мереж на сучасну культуру людства за 

основу була взята структура соціальної системи, запропонована американським 

соціологом T. Parsons, згідно з якою виділено чотири типи незалежних 

компонентів соціального функціонування людини, які, беруть участь у 

формуванні складових мезоК SOCIAL NETWORK: катаК VALUES 

«цінності» – уявлення про ідеальний тип соціальної системи кожної людини 

(ego surfer, eye broccoli, drought shaming); катаК NORMS «норми» – конкретні 

правила, дії людей у конкретних ситуаціях та способи їх втілення (cover blog, 

hacker, guerrilla proofreading); катаК COLLECTIVES «колективи» – групи 

людей, які здійснюють реалізацію спільної мети на основі цінностей та норм 

(Facebook community, virtual community, web community); катаК ROLES «ролі» – 

програми узгодженої поведінки людей (sugar, Tinderella, troll).  

Новотвори представленого катаК NORMS демонструють вплив 

віртуальних соціальних норм на комунікативну культуру користувачів 

глобальної мережі, що спровокувало появу специфічної мережевої англійської 
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мови – Weblish (web + English). Проаналізовані неологізми вказують на те, що 

саме абревіація є найбільш продуктивним шляхом утворення нових номінацій у 

контексті інтернет-спілкування (btw (by the way) «до речі»; lmk (let me know) 

«дай мені знати»; g2g (got to go) «я побіг»). 

Реконструкція об’єктивації складових гіперК VIRTUAL CULTURE 

частково допомогла відстежити на рівні катаК такі види соціальної та 

особистісної культури як: економічна – E-COMMERCE (e-minister, I-shopping, 

showroom, technorati, v_commerce) та E-MONEY (digital currency, e-gold, e-retail, 

i-dollars); етична – VALUES (cyberethics, ego surfer, eye broccoli, drought 

shaming, Facebook facelift); комунікативна – NORMS (Weblish, 

IITYWISWYBMAD «if I tell you what it says, will you buy me a drink?), LTNT (long 

time no type), webspeak); наукова – E-LEARNING (bioinformatics, e-Science, 

i-biology, nursing cyberinformatics, virtual medicine); професійна – 

E-COMMERCE (cyberhawk, digital nomadism, knowledge engineer, knowledge 

technologist).  

Гіперконцепт VIRTUAL CULTURE, на відміну від усіх інших 

відтворених культурних концептів, демонструє фрактальність – мімікрує 

поведінку концептуальної системи, трансформуючи її внутрішній устрій. Саме 

цей факт викликає стан хаосу всередині концептосфери, що пояснює 

нелінійність розвитку не тільки на катарівні, який є чутливим до впливу 

зовнішнього середовища, а й на мезорівні, який мав би відзначатися 

стабільністю у порівнянні з концептуальними утвореннями нижчого порядку. 

Спільною рисою для всіх катаК віртуальної культури є присутність низок 

новотворів, що позначають різноманітні ментальні порушення (cyberholic, 

idolaria, netaholic, nomophobia ragequit, tech creche, phone stack textovert, 

Tinderella, videophilia, Wikipedia kid), що не є притаманним для інших 

концептуальних утворень реконструйованої концептосфери CULTURE. Цей 

факт засвідчив розгубленість сучасного користувача культури, який існує 

відразу в двох реальностях.  

 

ВИСНОВКИ  

 

У контексті дослідження світ культури сприймається як результат 

загальних розумових і фізичних зусиль людства, спрямованих на 

вдосконалення світу природи, задля задоволення потреб людини. У процесі 

аналізу лексичного контенту концептуальних утворень мезорівня було 

виявлено головну закономірність – чим міцніший зв'язок зі складовими 

гіперконцепту VIRTUAL CULTURE, тим активніше мовна система 

використовує фразеологічні ресурси (47 % інновацій від загальної кількості), 

що найкраще простежується на рівні мезоконцептів. Серед головних 

продуктивних фразеологічних моделей виділяються Adj. + N та N + N, що є 

наслідком необхідності уточнення характеристик симбіозу реальних та 

віртуальних реалій.  
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Найбільш активні фразеологічні процеси були відзначені у рамках мезоК: 

ACCESSORIES (99 % інновацій), HARDWARE (72 % інновацій), SEMI 

DIGITAL ART (69 % інновацій), DIGITAL ART (68 % інновацій), MUSIC (65 % 

інновацій), INTERNAL BODY MODIFICATION (65 % інновацій), EXTERNAL 

BODY MODIFICATION (64 % інновацій), що свідчить про дії семантичних 

атракторів, змістом яких є нові техногенні реалії.  

Лексичні неологізми утворюються за допомогою активних у 

загальнолітературній мові способів словотвору – телескопія, афіксація, 

словоскладання, абревіація. Неологізми, що були утворені внаслідок процесів 

телескопії (21 % інновацій від загальної кількості), поділяються на дві групи – 

повні та часткові злиття. Найбільш продуктивними словотворчими моделями 

виявились моделі типу AB + CD = AD, AB + CD = ABD та AB + CD = ACD, 

внутрішня взаємодія між усіченнями відбувається в більшості випадків за 

типом гібридизації (збереження вихідного значення лексем), рідше за типом 

метафоризації. Найбільш активні процеси телескопії були відзначені в рамках 

лексичного контенту мезоК: FAN (80 % інновацій), CELEBRITY 

(76 % інновацій), MOVIE (38 % інновацій), SOFTWARE (28 % інновацій). 

Афіксально утворені інновації складають 13 % від загальної кількості. 

Продуктивністю відзначаються префікси (an-, anti-, bio-, cyber-, de-, dot-, e-, 

eco-, i-, mega-, micro-, re-, super-); суфікси (-ation, -ist, -er, -ing, -ism, -s, -y). 

Афіксальний спосіб утворення неологізмів є характерним для мезоК 

READER (58 % інновацій) та PROFESSIONAL ACTIVITY (45 % інновацій), що 

свідчить про вже достатньо сформовану технічну термінологічну базу, яка 

використовується для створення деривацій.  

Словоскладання є одним із найменш активних способів словотвору, про 

що свідчить 7 % інновацій (від загальної кількості). Композити представлені 

словотворчими продуктивними моделями N + N = N, N + N (-er) = N та 

N + N (-ing) = N, та є найбільш репрезентованими в лексичному контенті мезоК 

GENRE (37 % інновацій) та AUTHOR (19 % інновацій). 

Абревіатурні позначення (2% інновацій від загальної кількості), як один 

із видів скорочень, використовуються як у контексті культури віртуального 

спілкування, так і для формування термінологічної бази, та поділяються на три 

типи: 1) абревіатури; 2) ініціальні скорочення з цифровими позначеннями; 3) 

цифрові позначення з фонетичним наслідуванням означуваних лексем (SOCIAL 

NETWORK – 12 % інновацій).  

Семантичні неологізми складають 10 % інновацій (від загальної 

кількості), та є найбільш репрезентованими в контексті вербалізації мезоК 

TRADITIONAL ART (78% інновацій), SOCIAL NETWORK (18% інновацій), 

SOFTWARE (18% інновацій), WEAR (18 % інновацій).  

Енергії семантичного наповнення однієї лексичної одиниці та її дериватів 

у більшості випадків не є достатньо для створення номінації для об’єкта, який 

хоча б опосередковано пов’язаний із використанням комп’ютерних технологій 

(винятком є сам гіперконцепт VIRTUAL CULTURE, адже його термінологічна 

база вже є достатньо сформованою).  
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Розвиток концептуальної системи сучасної англомовної культури має 

стохастичний характер – детерміновані попередніми поколіннями ціннісні 

параметри повністю втратили свої позиції (елітарність / масовість, 

духовність / матеріальність), лінійне бачення культурних процесів взагалі не є 

можливим, замість цього простежуються інверсійні відносини з об’ємною 

культурною складовою – віртуальною культурою.  

Перспективу подальших студій вбачаємо в діахронічному вивченні 

вербалізації концептосфери CULTURE, адже дослідження історичної еволюції 

культурних процесів допоможе повною мірою розкрити лінгвосинергетичні 

особливості функціонування представленої когнітивної системи.  
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АНОТАЦІЯ 

Калашникова М. Ю. Вербалізація концептосфери CULTURE 

новотворами сучасної англійської мови. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2021.  

Дисертаційне дослідження присвячено процесам актуалізації 

концептосфери CULTURE у сучасній англійській мові. Здійснено 

лінгвокогнітивне осмислення феномена «культура», який сприймається як 

багатокомпонентне явище, пов’язане з різноманіттям життя та діяльності 

людини. До розгляду представлено системний устрій концептосфери 

CULTURE, базовими складовими якої є гіперконцепти FASHION, 

LITERATURE, VISUAL ART, SHOW BUSINESS, VIRTUAL CULTURE, які 



 

 

18 

конституюються завдяки гіпоконцептам, мезоконцептам та катаконцептам. 

Серед головних шляхів об’єктивації концептосфери CULTURE у сучасній 

англійській виділено семантичний та морфологічний шляхи.  

Концептосфера CULTURE представлена як нелінійна система, яка 

демонструє здатність до самоорганізації на всіх своїх рівнях. Встановлено 

закономірність між формуванням нових номінацій та інверсійними 

відносинами всієї концептуальної системи з концептами віртуальної культури.  

Ключові слова: культура, концептосфера, гіперконцепт, гіпоконцепт, 

мезоконцепт, катаконцепт, концепт, інновація, словотвір, фразеологія. 

 

АННОТАЦИЯ 

Калашникова М. Ю. Вербализация концептосферы CULTURE 

инновациями современного английского языка. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет. – Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена исследованию процессов актуализации 

концептосферы CULTURE в современном английском языке. Осуществлено 

лингвокогнитивное осмысление феномена «культура», который 

воспринимается как многокомпонентное явление, связанное с разнообразием 

жизни и деятельности человека. К рассмотрению представлено системное 

устройство концептосферы CULTURE, базовыми составляющими которой 

являются гиперконцепты FASHION, LITERATURE, VISUAL ART, SHOW 

BUSINESS, VIRTUAL CULTURE, которые конституируются посредством 

гипоконцептов, мезоконцептов и катаконцептов. Среди главных способов 

объективации концептосферы CULTURE в современном английском языке 

выделено семантический и морфологический пути.  

Концептосфера CULTURE представлена как нелинейная система, которая 

демонстрирует способность самоорганизовываться на всех своих уровнях. 

Установлено закономерность между формированием новых номинаций и 

инверсионными отношениями всей концептуальной системы с концептами 

виртуальной культуры.  

Ключевые слова: культура, концептосфера, гиперконцепт, гипоконцепт, 

мезоконцепт, катаконцепт, концепт, инновация, словообразование, 

фразеология.  

 

SUMMARY  

Kalashnykova M. Yu. Verbalization of CULTURE Conceptosphere by 

Innovations of the Modern English Language. – Manuscript. 

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

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2021. 

Dissertation features verbalization peculiarities of CULTURE conceptosphere 

in the modern English language. The study presents linguocognitive approach to the 

notion "culture" that is interpreted as a multicomponent phenomenon relating to a 
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broad variety of human activities. According to the study, basic components of 

CULTURE conceptosphere include creative potential, professional culture, 

communication culture, social culture. Based on selected lexical units, such spheres 

as literature, visual art, show business, fashion and virtual culture are in the focus.  

Сognitive approach is the most effective tool for the conceptosphere 

verbalization analysis, due to which its components are perceived as complex 

systems formed during the mental activity of an individual in the form of its 

objectified part, fragments of previous experience, patterns, schemes, gestalts, which 

allows conceptual reflection of verbalized elements of culture in the form of a 

hierarchical structure. Extrapolation of the tools of linguosynergetics makes it 

possible to trace the mechanisms of self-regulation and self-organization of the 

presented conceptosphere, which strives for a state of equilibrium, and to outline the 

processes leading to order in a dynamic cognitive system with a complex 

multi-component structure modeled by means of linguocognitive studies. 

Due to the methodology developed by A. M. Prykhodko, the term "field" is 

expanded to exclude from the parametric palette the nuclear-peripheral principle to 

demonstrate the integrity of the system and the hierarchical structure of CULTURE 

conceptosphere. The system structure of the conceptosphere, the components of 

which are hyperconcepts, hypoconcepts, mesoconcepts and kataconcepts, is proposed 

for consideration. 

In the study conceptual formations at the hyper level are located by the 

quantitative growth of lexical content: FASHION – 14 % of innovations, 

LITERATURE – 16 % of innovations, VISUAL ART – 18 % of innovations, SHOW 

BUSINESS – 20 % of innovations and VIRTUAL CULTURE – 32 % of innovations. 

It is deemed that the whole conceptual system is in a state of vibration due to 

the strong connection with the hyperconcept VIRTUAL CULTURE, the components 

of which ensure the emergence and functioning of attractors with man-made content. 

The size and potential directions of development of the hyperconcept VIRTUAL 

CULTURE are not determined, as evidenced by the reassessment of the importance 

of this mental entity in the study of the concepts’ verbalization. 

The analysis of the lexical content of the selected hyperconcepts showed the 

regularity between the formation of new nominations and the inversion relations of 

the whole conceptual system with the hyperconcept VIRTUAL CULTURE. It was 

revealed that the number of terms directly related to the virtual world, which are part 

of the conceptual entity, affects the growth of its quantitative lexical content 

(formation of neologisms that are indirectly related to new technologies). 

It was established that the development of the conceptual system of the modern 

English-speaking culture has stochastic features – the value parameters 

predetermined by previous generations have completely lost their positions 

(elitism / mass, spirituality / materiality), a linear vision of cultural processes is not 

possible because of inverse connections with the massive cultural component – 

virtual culture.  

Keywords: culture, conceptosphere, hyperconcept, hypoconcept, mesoconcept, 

kataconcept, concept, innovation, word-building, phraseology. 
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