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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реферовану дисертацію присвячено аналізові актуалізації концептів CAT 

і DOG, а саме: засобам об’єктивації цих концептів в англійській лінгвокультурі, 

їхньої структури та когнітивної інтерпретації.  Концепти, які відіграють ключову 

роль у житті як окремого індивіда, так і суспільства у цілому, заслуговують на 

особливу увагу. Концептуальна система людини співвідноситься з системою мови і 

містить первинні концепти як найпростіші ментальні репрезентації, що склалися в 

актах безпосереднього сприйняття світу і відображають перцептивний досвід 

людини (О. С. Кубрякова, В. З. Дем’янков). 

Дослідженню концептів, переважно як культурних констант, присвячені праці 

як українських (А. Д. Бєлова, Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова, І. О. Голубовська,       

Т. В. Радзієвська), так і зарубіжних учених (А. П. Бабушкін, С. Г. Воркачов,                

В. І. Карасик, О. Д. Кошелєв, Д. С. Лихачов, Ю. С. Степанов, R. Jackendoff,               

M. Johnson, R. Langacker, G. Lakoff).           

Концепти CAT і DOG, репрезентовані в дослідженні, є частотними 

концептами англійської лінгвокультури. Оскільки ці тварини були одомашнені 

першими й постійно перебували поруч з людиною, більшість повсякденних реалій  

пов’язана саме з образами кішки та собаки. У лінгвістиці існує невелика кількість 

робіт, присвячених концептам CAT і DOG, які виконані в контексті 

лінгвокультурології (О. А. Бутіна, Г. Г. Кеосіді, Т. В. Ростовцева,                                

І. С. Старовойтова). У зазначених роботах фокус уваги зосереджено на 

фразеологічному втіленні зазначених концептів, утім бракує поєднання з рівнем 

художнього тексту. 

Актуальність дослідження зумовлена потребою задовольнити запити 

сучасної когнітивної науки у вирішенні таких фундаментальних проблем, як 

з’ясування особливостей подання знань про світ і способи їхньої концептуалізації в 

мові. Незважаючи на низку наукових праць, присвячених розгляду концептів CAT і 

DOG у англійській лінгвокультурі, останні ще залишаються маловивченим явищем. 

Посилений інтерес дослідників до вивчення взаємодії мови та культури зумовлює 

необхідність проведення ґрунтовного дослідження об’єктивації концептів СAT і 

DOG в англійській мові крізь призму лінгвокогнітивної парадигми та визначення 

місця зазначених концептів у побудові британського національного образу.   

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

Проблематика дисертації відповідає профілю досліджень, що проводяться на 

факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського 

національного університету імені Олесі Гончара в межах наукової теми 

«Антропоцентричний фактор у дослідженнях сучасних германських та слов’янських 

мов в аспекті перекладознавства» (номер державної реєстрації 0119U100069). Тему 

дисертації затверджено на засіданні вченої ради Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (протокол № 9 від 18 лютого 2016 р.) та 

уточнено на вченій раді Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара (протокол № 8 від 30 січня 2020 р.). 

Мета дисертаційної праці – виявити особливості об’єктивації концептів 

CAT і DOG в англійській лінгвокультурі. 
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Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

 обґрунтувати теоретичні та методологійні засади вивчення концептів 

CAT і DOG у сучасній англійській лінгвокультурі; 

 витлумачити поняттєві ознаки вербалізованих концептів CAT і DOG на 

основі лексикографічного матеріалу;  

  визначити польову структуру лінгвокультурних концептів CAT і DOG та 

побудувати їхні номінативні поля; 

 визначити зміст імен концептів CAT і DOG за допомогою компонентного 

аналізу та аналізу словникових дефініцій;  

 розкрити образний і ціннісний складники концептів CAT і DOG 

у британському ментальному просторі на основі виокремлення традиційних 

й образних метафор та метафоричних порівнянь; 

 виокремити й систематизувати засоби актуалізації змістової структури 

концептів CAT і DOG, а також їхні національно-специфічні характеристики 

в англійській лінгвокультурі. 

Об’єктом дослідження є концепти CAT і DOG в англійській мові, 

вербалізовані за допомогою лексичних одиниць та фразеологізмів. 

Предметом дослідження є вербальна об’єктивація концептів CAT і DOG 

в лексикографічних джерелах та в художніх творах, обумовлена національною 

культурою й менталітетом носіїв англійської мови (британців).   

         Матеріалом дослідження слугують статті англійських етимологічних, 

тлумачних, фразеологічних словників, словників сполучуваності, словників сленгу, 

тезаурусу Роже. Матеріал для контекстуального аналізу сформовано на основі даних 

корпусу англійської мови British National Corpus (BNС); словників прислів’їв. 

У роботі проаналізовано 1350 фразеологічних одиниць (630 одиниць з лексемою cat 

та 720 одиниць з лексемою dog). Корпус дослідження також становлять  фрагменти 

творів британських письменників переважно ХХ – ХХI ст. (Дж. Дарелла,                 

А. К. Дойля, Дж. Голсуорсі, А. Крісті, С. Моема, Т. Пратчетта та ін.). Для побудови 

характерних порівнянь або підкреслення багаторічної традиції використання тих чи 

тих одиниць задіяно більш ранні твори XV – XIX ст. (Ш. Бронте, Ч. Діккенса,          

Л. Керолла, Р. Кіплінга та ін.). Загальний обсяг ілюстративного матеріалу 

репрезентовано 3780 текстовими фрагментами з концептом CAT і 4200 текстовими 

фрагментами з концептом DOG. 

Теоретико-методологічна база дослідження ґрунтується на працях 

вітчизняних і зарубіжних мовознавців, у яких висунуті такі важливі положення: 

про концепції «мовної картини світу» та «мовної свідомості» (В. фон Гумбольдт, 

О. С. Кубрякова, Д. С. Лихачов, В. М. Телія); про підходи до вивчення концептів 

(М. Ф. Алефіренко, С. О. Аскольдов, А. П. Бабушкін, А. Вежбицька,                        

О. О. Залевська, О. С. Кубрякова,  Д. С. Лихачов, А. П. Мартинюк,                      

М. В. Піменова, З. Д. Попова, А. М. Приходько, О. О. Селіванова, Ю. С. Степанов,  

І. А. Стернін, D. Geeraerts); про концепти з лінгвокультурологічної позиції               

(С. Г. Воркачов,  О. П. Воробйова, І. О. Голубовська, В. І. Карасик, В. А. Маслова, 

Т. В. Радзієвська, Г. Г. Слишкін,  В. Ф. Старко). 
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У дисертаційній праці концептуальний аналіз здійснено згідно з поетапним 

когнітивним дослідженням, запропонованим З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним,  а 

саме: побудова номінативного поля концептів CAT і DOG, аналіз семантики лексем, 

що наповнюють номінативне поле, дали змогу реконструювати поняттєву 

парадигму досліджуваних концептів; когнітивна інтерпретація результатів опису 

семантики мовних одиниць та виявлення когнітивних ознак CAT і DOG як 

ментальних одиниць, дескрипція польової організації CAT і DOG, тобто виявлення 

когнітивних ознак до ядра, ближньої, дальньої периферії і інтерпретаційного поля 

концептів та репрезентація змісту концептів CAT і DOG як польових структур, дали 

змогу визначити образний та ціннісний компоненти, які об’єктивуються в образах-

стереотипах і концептуальних метафорах. 

Методологія дослідження зумовила застосування таких методів: 

загальнонаукових (абстрагування, узагальнення, формалізація, індукція, 

дедукція), емпірико-теоретичних (аналіз, синтез) та спеціальних (лексико-

семантичний аналіз – для з’ясування семантичного потенціалу імені концепту; 

метод словникових дефініцій – для з’ясування семантики можливих 

вербалізаторів концепту, визначення його імені та опису поняттєвого компонента; 

смисловий аналіз – для виокремлення смислових центрів концепту в художньому 

дискурсі; метод когнітивної інтерпретації – для виведення когнітивних ознак 

концепту із семантики слів-вербалізаторів; контекстуально-інтерпретаційний 

аналіз – для з’ясування можливих номінацій концепту різноструктурними 

мовними одиницями). У дисертації використано допоміжні евристичні процедури: 

метод графічної та лінгвістичної інтерпретації результатів дослідження – для 

систематизації отриманих даних і репрезентації у вигляді діаграм; елементи  

етимологічного аналізу – для експлікації змісту лексеми-вербалізатора концепту. 

Метод концептуального аналізу передбачає моделювання і опис концептів CAT і 

DOG. Цей метод уможливлює систематизацію закономірностей внутрішньої 

організації концептів, виявлення їхніх елементів і встановлення зв’язку між ними. 

Когнітивно-семантичний аналіз застосовано для визначення концептуальних 

метафор в аналізованих фрагментах художнього дискурсу та фразеологічного 

корпусу англійської мови.  

Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що у ньому вперше 

встановлено специфіку актуалізації концептів CAT і  DOG у сучасній англійській 

лінгвокультурі; уперше досліджено польову організацію концептів CAT і DOG та 

здійснено розподіл вербальних засобів, які є репрезентантами змістової структури 

цих лінгвокультурних концептів: ядро – ближня периферія – дальня периферія; 

новим є встановлення мережі поняттєвого, ціннісного й образного складників у 

структурі концептів CAT і DOG, що відбивають етнокультурну й соціокультурну 

специфіку англомовного суспільства; виокремлено метафоричні образи, що 

прояснюють зміст концептів CAT і DOG. 

Теоретичне значення дисертації зумовлене тим, що її узагальнення 

поглиблюють теорію лінгвоконцептології та лінгвокультурології, зокрема 

систематизацію мовних засобів репрезентації концептів CAT і DOG в англійській 

мові. Отримані результати розширюють наукові знання в галузі концептуальних 



4 

 

досліджень, сприяють глибшому витлумаченню сутності досліджуваних 

концептів та становлять інтерес для дослідників різних наукових царин: 

когнітивної лінгвістики, культурології, психолінгвістики, лексикології, 

лексикографії та соціолінгвістики.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у їхньому 

використанні під час вивчення лексикології англійської мови (розділ «Значення 

мовних одиниць»), стилістики (розділ «Стилістичні засоби мови»), дискурсології 

(розділ «Типологія дискурсу»), лінгвокультурології (розділ «Культурні 

концепти») та в курсах за вибором з когнітивної семантики, теорії міжкультурної 

комунікації, а також для укладання навчальних посібників і підручників. 

Результати дослідження можна застосовувати в науково-дослідній роботі 

студентів та аспірантів. 

Апробація роботи. Основні положення та практичні результати 

дослідження представлено на 8 конференціях, зокрема на міжнародній 

конференції «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» 

(Львів, 2015), міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій 

викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю» (Дніпро, 2018), V та VI 

всеукраїнській науково-практичній конференції «Лінгвістичні та 

лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних 

закладах України» (Дніпро, 2016, 2018), всеукраїнській науковій конференції (XV 

Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер) (Дніпро, 2017, 2018), всеукраїнській 

науковій конференції «Літературні баталії: поразки та перемоги» (XVI 

Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер (Дніпро, 2018), всеукраїнському 

науково-практичному семінарі «Мова і право» (Дніпро, 2019), всеукраїнській 

науковій конференції «Фікція реальності / Реальність фікції», ХVІІ Філологічні 

читання пам’яті Н. С. Шрейдер (Дніпро, 2019) та на щорічних звітних наукових 

конференціях професорсько-викладацького складу Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (2014-2018 рр.). 

 Публікації. Основні положення і результати дослідження викладено в 

дванадцяти одноосібних друкованих працях, з-поміж яких десять статей у 

наукових фахових збірниках, що входять до затвердженого списку  

спеціалізованих видань, дві – у зарубіжних виданнях. Загальний обсяг публікацій 

– 6.42 друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 

з висновками до кожного з них, загальних висновків, списків використаної 

літератури, джерел ілюстративного матеріалу й лексикографічних джерел, шести 

додатків. Загальний обсяг дисертації – 266 сторінок, обсяг основного тексту – 187 

сторінок. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету 

й завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, окреслено мовний матеріал 
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і застосовані методи аналізу, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, подано відомості про їхню апробацію та кількість 

публікацій, описано структуру й обсяг роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологійні засади дослідження 

концептів CAT і DOG» представлено огляд основних етапів вивчення концепту, 

підходів до визначення поняття «концепт» (підрозділ 1.1.1), схарактеризовано 

типології та класифікації концептів у сучасній лінгвістиці, з’ясовано структуру 

концепту (підрозділ 1.1.2, підрозділ 1.1.3), обґрунтовано теоретичні засади 

номінативного поля концепту (підрозділ 1.1.4), досліджено теоретичний матеріал 

про метафору як засіб визначення образно-ціннісного складника концепту 

(підрозділ 1.2), розглянуто реалізацію концепту в художньому дискурсі (підрозділ 

1.3), а також визначено місце концептів CAT і DOG у сучасній концептології 

(підрозділ 1.4) та наведено методологію дослідження аналізованих концептів 

(підрозділ 1.5).  

Основою для терміну «концепт» є вивчення лексико-семантичної системи 

мови. Серед дослідників, які займалися студіюванням концептології як галузі 

мовознавства, можна виокремити таких відомих науковців, як Н. Д.  Арутюнова,        

А. П. Бабушкін, М. М. Болдирев, А. М. Приходько, О. О. Селіванова, В. Ф. Старко 

та ін. Це поняття також використовували в термінологічній системі логіки та 

філософії Л. Вітгенштейн, М. Гайдеґґер, Е. Гуссерль та ін. У зв’язку з тим, що 

названий термін, будучи лінгвістичною категорією, виник нещодавно, усталеного, 

чітко окресленого поняття концепту в мовознавстві досі немає, тому в сучасній 

лінгвістиці можна виокремити три основні напрями в розумінні концепту:                 

1) лінгвістичний; 2) когнітивний; 3) культурологічний. У нашому дослідженні аналіз 

концептів CAT і DOG базовано на лінгвокогнітивному підході, спрямованому на 

виявлення зв’язку феномена значення слова зі знанням і структурами його 

відображення у свідомості. Постулюючи лінгвокогнітивний підхід і послуговуючись 

визначенням концепту, що його запропонував А. П. Бабушкін («концепт – дискретна 

змістова одиниця колективної свідомості або ідеального світу, що зберігається 

в національній пам’яті носія мови у вербально позначеному вигляді»), уважаємо за 

потрібне надати власне уточнене визначення «концепту», зумовлене метою нашого 

дослідження: «концепт» є засобом існування та вираження національної 

свідомості, який має певну етнокультурну інформацію, передану мовним значенням.  

У сучасній когнітивній лінгвістиці завдяки працям Ю. С. Степанова,                     

Н. Д. Арутюнової, О. С. Кубрякової, З. Д. Попової, І. А. Стерніна,  А. П. Бабушкіна, 

В. І. Карасика, Г. Г. Слишкіна, R. Jackendoff, M. Johnson, R. Langacker, G. Lakoff та 

ін. окреслено основні класифікації концептів: за змістовим наповненням і за 

ступенем інтеграції семантичних структур. 

Проаналізувавши класифікації концептів, уналежнили концепти CAT і DOG 

до розумових картинок, адже ці концепти – конкретно відтворювані образи 

свідомості в їхній цілісності, що корелюють з елементарними образами-відчуттями 

й періодично активуються в структурах пам’яті, відбиваючи особливості наочно-

образного мислення та власне суб’єктивно-візуального бачення об’єктів 

навколишньої дійсності. 
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Отже, до структурної організації концептів CAT і DOG залучаємо три 

складники (поняттєвий, образний, ціннісний). Поняттєвий складник концепту 

реалізований у лексикографічних дефініціях. Образний складник розкривається 

в метафоричних значеннях слова і є узагальненим відбитком у памʼяті про певний 

предмет, явище тощо. Їхнє вивчення ґрунтується на аналізі британського 

художнього дискурсу. Домінує в концепті ціннісний компонент, який дає змогу 

виявити національну специфіку цього ментального утворення. 

У когнітивній лінгвістиці розробляють й успішно застосовують поняття 

концептуальної метафори для аналізу як лексичних одиниць, так і фразеологічного 

матеріалу. Дослідження когнітивного базису метафоричних процесів дає змогу по-

новому висвітлити й проблеми фразеології. Багато фразеологічних одиниць мають 

тісний зв’язок з (метафоричною) концептуальної системою – вони засновані на 

концептуальних метафорах, які відбивають психологічну реальність для носіїв мови, 

укорінену в тілесному та соціальному досвіді. Метафоричні вирази є важливим 

інструментом дослідження поняттєвої системи людини. Концептуальні метафори 

представляють складні й абстрактні галузі людського досвіду через простіші й 

конкретніші. Вони розкривають образно-ціннісний складник концептів CAT і DOG.  

Комплексна методика дослідження концептів CAT і DOG охоплює шість 

послідовних етапів: 1) формулювання теоретичних засад дослідження поняття 

«концепт»; 2) побудова номінативного поля концептів CAT і DOG; 3) аналіз та опис 

семантики лексем, що наповнюють номінативне поле; 4) когнітивна інтерпретація 

результатів опису семантики мовних одиниць та виявлення когнітивних ознак 

концептів CAT і DOG як ментальних одиниць; 5) опис змісту концептів CAT і DOG 

з репрезентацією базисних когнітивних ознак; 6) опис польової організації 

концептів CAT і DOG,  стратифікація когнітивних ознак ядра, ближньої, дальньої 

периферії і інтерпретаційного поля концептів та репрезентація змісту концептів 

CAT і DOG як польової структури. 

Складність природи концепту полягає в тому, що він є одиницею мислення, 

але водночас постійно актуалізується засобами мови. У процесі комунікації 

представник певної спільноти має використовувати структури та форми, що відомі 

всім її представникам. 

Для аналізу концептів залучено такі моделі: трикомпонентна модель концепту, 

представлена  С. Г. Воркачовим і В. І. Карасиком та ядрово-периферійна модель      

З. Д. Попової і  Й. А. Стерніна. Такий підхід уважаємо виправданим, оскільки він 

дає змогу всебічно описати й проаналізувати об’єкти дослідження – концепти CAT і 

DOG.  

Концепт утілюється в дискурсі, оскільки він існує і в ментальній, 

і в матеріальній сферах. Художній дискурс розуміємо як розумово-комунікативну 

взаємодію адресанта (автора художнього твору) та адресата (потенційного читача), 

що відбувається в певному історичному й культурно-соціальному контексті, 

ґрунтується на ідеях, переконаннях, світоглядних орієнтирах автора-адресанта, має 

на меті регулювання ідей, переконань, світоглядних орієнтирів читача-адресата та 

матеріалізується як тексти художніх творів, відкрита множина яких формує 

вербальний план художнього дискурсу.  
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У другому розділі «Концепти CAT і DOG як складники англомовної 

картини світу» досліджено етимологічні характеристики концептів CAT і DOG 

(підрозділ 2.1), описано поняттєвий складник концептів CAT і DOG (підрозділи 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3), побудовано асоціативне поле концептів CAT і DOG (підрозділ 

2.2.4), визначено образно-ціннісні складники концептів CAT і DOG (підрозділи 

2.3.1, 2.3.2). 

Концепти CAT і DOG репрезентують універсальне явище, що має культурно 

марковані особливості актуалізації в англійській лінгвокультурі. Концепти CAT 

і DOG – номіновані концепти, для яких характерна загальновідома мовна 

репрезентація словами або фразово. Зазначені концепти є чітко визначеними, тобто 

такими, формування інтразони (сукупність асоціацій, що входять до концепту) яких 

завершилося, утім екстразона продовжує функціонувати (сукупність асоціацій, що 

виникають у зв’язку з концептом). 

Поняттєвий складник концептів ґрунтується на незмінних стереотипних 

значеннях номінативних лексем cat та dog, зафіксованих у тлумачних словниках. 

Натомість образно-ціннісний складник структури концептів варіює залежно від 

соціокультурного трактування концептів CAT і DOG носіями англійської 

лінгвокультури (британцями). 

 Поняттєвий складник концептуальної структури визначають на основі 

дефініційного та компонентного аналізу. Унаслідок дефініційного аналізу та, 

зокрема, спираючись на визначення номінативної лексеми cat і dog у семи 

тлумачних словниках, виокремлюємо 12 узагальнених значень, що утворюють 

денотат досліджуваного концепту CAT, та 14 узагальнених значень, що продукують 

денотат концепту DOG. Поняттєву основу концептів CAT і DOG розширено за 

допомогою додаткових семантичних ознак, визначених з урахуванням когнітивно-

семантичного аналізу синонімічних відповідників іменників cat та dog. Дібрано 42 

синоніми до імені концепту CAT та 50 синонімів до імені концепту DOG з 

лексикографічних джерел. 

Виявлені синонімічні номінанти концепту CAT дали змогу представити 

номінативне поле зазначеного концепту в такий спосіб: до ядра концепту CAT 

належить лексема сat; ближня периферія охоплює такі одиниці: feline, puss, kitten, 

bobcat, cougar, leopard, lion, lynx, ocelot, panther, tiger, wildcat; до дальньої периферії 

уналежнено gossip, scandalmonger; gossiper, gossipmonger, rumormonger, 

rumourmonger, newsmonger, fellow, guy, player, musician, bozo, guy, hombre. 

Аналіз синонімічних репрезентантів імені концепту DOG дав змогу 

представити номінативне поле концепту в такий спосіб: ядро концепту становить 

лексема dog; ближня периферія охоплює лексеми pup, puppy, hound, canine, cur, tyke, 

mongrel, watch-dog, house-dog, toydog, Pekinese, poodle, husky, sledge-dog, wilddog, 

dingo, wolf, coyote. До дальньої периферії уналежнено chap, blighter, bloke, fella, 

feller, fellow, gent, lad, cuss, beast, bleeder, blighter, bastard, frump. 

Образно-ціннісний складник концептів CAT і DOG у англійській 

лінгвокультурі розширено через традиційні метафори та метафоричні порівняння на 

основі фразеологічного корпусу англійської мови із зоонімами cat та dog. 

Традиційні, образні метафори та метафоричні порівняння відбивають не лише 
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позитивне, а й негативне трактування CAT і DOG в англійській лінгвокультурі. 

Аналіз метафоричних зв’язків у площині концептів CAT і DOG дав змогу 

встановити низку концептуальних метафор. Такими метафорами є: MAN / WOMAN 

/ CHILD IS A CAT, MAN / WOMAN IS A DOG, SOMEBODY / SOMETHING 

USELESS / WORTHLESS / INFERIOR IS A CAT / DOG, SOMEBODY / 

SOMETHING USEFUL / SUPERIOR / WORTH IS A CAT, а також виявлені випадки 

метафоричної моделі «тварина > соціальний стан людини» або «тварина > 

емоційний стан людини». 

Образ собаки, який у багатьох народів асоціюється з вірністю та відданістю, 

в англійській фразеології набуває негативних конотацій (ворожий, підлий, 

жадібний, зарозумілий, також трапляються значення неохайний, неакуратний). 

Образ кішки у носіїв англійської лінгвокультури здавна пов’язаний з нечистою 

силою, таємничістю, небезпекою, підлістю, хитрістю, лінню, смутком, 

шкідливістю, слабкістю, тому його конотації здебільшого негативні. Крім того, 

кішку асоціюють із живучістю та стійкістю до неприємностей.  

Фразеологічні та лексичні об’єктивації концептів демонструють наявність 

схожих вербалізованих моделей, що вможливлює застосування єдиних принципів 

когнітивного аналізу. Для концептів CAT і DOG релевантні прямі та непрямі мовні 

репрезентації. Концепти CAT і DOG можуть бути репрезентовані, по-перше, 

іменниками, зокрема: імена концептів CAT і DOG. До периферійної репрезентації 

вналежнюємо номінації за гендерною (а bitch – у назвах тварин означає самку) та 

віковою ознакою (найменування дитинчат тварин) – а kitten (кошеня), a puppy 

(цуценя), а також емоційно навантажені номінації (а pussycat – сором’язливий 

чоловік, спокуслива жінка; copy cat – людина, яка всіх копіює; alley cat – жінка 

легкої поведінки). По-друге, концепти CAT і DOG можуть бути представлені за 

допомогою номінацій за такими характеристиками. як зовнішня, тобто за  

зовнішньою ознакою – розмір / порода / забарвлення: а lapdog – декоративна 

собака; а mongrel – дворняжка, а poodle – пудель, husky – хаскі, terrier – тер’єр, 

white – білий, gray – сірий, black – чорний, red – рудий,  smoky – димчастий, three-

colored – триколірний, spotted – плямистий, striped – смугастий, так і функційна: 

а barker – брехливий собака, а hound, hunting dog – мисливський собака, а watchdog – 

сторожовий пес. Сюди ж зараховуємо власні імена (клички) собак, які  

репрезентують для носіїв мови тварину (Cerberus). Серед периферії диференціюємо 

прикметники зі значенням родового віднесення / належності тварини (feline – 

котячий, canine – собачий). 

До непрямої репрезентації концептів CAT і DOG належать такі лексеми: 

дієслова (to bark,  bow-wow – гавкати, to yelp – скиглити, howl – вити, gnar – 

гарчати, yell – верещати, whinner – скиглити, sniff – сопіти, фиркати, sniff – 

обнюхати) і вигуки (miaow, meow – мяу, bow-wow, woof-woof – гав-гав), що 

позначають характерні дії тварин; прикметники, які виокремлюють конкретні якості 

/ ознаки тварин (mangy – паршивий (собака), кудлатий (собака) – shaggy,  

кульгаючий (собака) – lame,  скажений (собака) – mad,  відданий (собака) – devotee), 

семантично пов'язані з позначуваними тваринами іменники (а kennel – собача будка) 

і, зокрема, їхні збірні номінації (а pack of dogs – зграя собак), метонімічні  
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найменування частини тварини (а fang – клик). Те, що вербалізація може набувати 

різної структурної і семантичної форми, додатково підкреслює актуальність 

концептів CAT і DOG для англомовної свідомості.  

Визначення індивідуального сприйняття концептів CAT і DOG відбулося за 

допомогою вільного асоціативного експерименту (далі ВАЕ). Вільний асоціативний 

експеримент  можна проводити як у груповій, так і в індивідуальній формах. Кожна 

з них має свої переваги: індивідуальна дає змогу фіксувати час реагування та 

позбавляє впливу інших осіб на відповіді інформанта. Групова форма проведення 

ВАЕ економить час дослідника. Ми обрали індивідуальну форму проведення ВАЕ. 

Експеримент проведено в електронному вигляді в мережі Інтернет у соціальних 

сервісах Facebook, Interpals, Conversation exchange, Paltalk, Internations. Наш 

експеримент охопив 200 респондентів (75 чоловіків (37 %) і 125 жінок (63%) з 

Великої Британії (міста Лондон, Бірмінгем, Глазго, Ліверпуль, Лідс, Единбург, Бат) 

віком від 18 до 50 років. Більшість цих британців (83%) мають вищу освіту, решта 

(17%) – середню спеціальну. За соціальним статусом усі вони належать до 

середнього класу. За фаховими характеристиками переважають спеціалісти 

розумової праці – працівники сфери освіти й медицини, бізнесу, фінансів, технічних 

розроблень. Лише незначна частина учасників (8%) – представники робітничих 

спеціальностей.  

Проведений асоціативний експеримент охопив такі етапи: 1) розроблення 

анкети, що повинна відповідати двом основним критеріям: бути зрозумілою 

і доступною для сприйняття, а також давати респондентові змогу вказати всі 

можливі асоціації, пов’язані зі словом-стимулом; 2) добір респондентів-британців із 

соціальних платформ Communication exchange, Interpals, Internations, Facebook;         

3) власне проведення експерименту (дистанційне); 4) опрацювання отриманих 

результатів, їхня систематизація у певні групи (окремо дієслова та прикметники), 

виявлення закономірностей, кількісні обрахунки. Кожному респондентові було 

запропоновано відповісти на стимул реакцією – двома прикметниками, двома 

дієсловами та двома словосполученнями. Учасники опитування не повинні  

перебирати в пам’яті варіанти відповідей. Відповідь мала бути негайною. Цю 

основну умову було повідомлено учасникам до початку експерименту. 

Узагальнивши відповіді респондентів, виокремили кілька підгруп прикметників та 

дієслів, що пов’язані з характеристиками кішки та собаки. 

Переважно лексеми cat і dog наділені позитивними конотаціями. Багато 

асоціацій пов’язано із зовнішнім виглядом тварин, а також характерними рисами 

поведінки. На основі виявлених реакцій на слово-стимул CAT ми побудували 

асоціативне поле досліджуваного концепту. Ядро представлене такими реакціями: 

mew, meow (нявкати), pur, purr (муркотіти), spit,  fuff (шипіти), catch a mouse 

(ловити мишку), lie down (влягтися), snuggle up, fawn upon  (підлещуватися), white 

(біла), gray (сіра), black, homeless (бездомна). До ближньої периферії уналежнені 

такі реакції: scratch (подряпати), claw, paw (шкребти), sleep (спати), sniff 

(обнюхати), tear around (метатися), red (руда), smoky (димчаста). Дальня 

периферія представлена такими одиницями: disappear (зникнути), jump into 

(вскочити), leap, jump (стрибнути), whisk (прошмигнути), pass running (пробігти), 
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fuss, bustle about (метушитися), make a mess (нашкодити), spotted (плямиста), 

striped (смугаста). У графічному вигляді асоціативне поле представлено у такий 

спосіб (рис. 1): 

 

 

          Рис.1. Асоціативне поле концепту CAT 

На основі асоціативних реакцій побудоване асоціативне поле концепту DOG. 

 

 

          Рис.2. Асоціативне поле концепту DOG 

У графічному вигляді ядро концепту DOG представлене такими реакціями: 

yowl, shrill, howl (вити), gnar (гарчати), bow-wow (гавкати), bark (лаяти), bite 

(кусати), lick (лизнути), domestic (домашній), one-man dog, attached, faithful 

(відданий), stray canine (бродячий), homeless (бездомний). До ближньої периферії 

уналежнено get into a rage (сказитися), wag the tail (виляти хвостом), run at, spring 

upon (накинутися), defend, protect (охороняти), hunt (ганятися), play (гратися), trot 

(пускатися риссю, швидко бігти), nose about, sniff (винюхувати), listening dog, patrol 

dog, watchdog (сторожовий), hound, whippet, race dog, beagle (гончий). Дальня 

периферія представлена такими реакціями: yell (верещати), sniff (сопіти, фиркати), 
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coward, sneaking (боягузливий), tracker dog, service dog (службовий), spotty 

(плямистий), dinky dog (облізлий). 

Отже, асоціативний експеримент – дієвий інструмент для виявлення 

наповнення концептів CAT і DOG в англійській лінгвокультурі. Отримані 

результати дали змогу розширити приядерну структуру концептів та їхню 

периферію. Асоціативні поля концептів CAT і DOG формують лексеми, які 

фіксують культурно і соціально значущу інформацію про ці концепти, пов’язані зі 

звичками тварин, їхнім зовнішнім виглядом, характером та поведінкою. 

У третьому розділі «Лінгвокультурна специфіка втілення концептів CAT 

і DOG в англомовному художньому дискурсі» представлено вербалізацію концепту 

САТ (підрозділ 3.1), виявлено мовні репрезентанти, що корелюють з концептом 

CAT у художньому дискурсі (підрозділ 3.1.1), описано вербалізацію концепту CAT 

як персонажа чи виразної деталі художнього твору (підрозділ 3.1.2), виявлено мовні 

репрезентанти, що співвіднесені з концептом DOG у художньому дискурсі 

(підрозділ 3.2.1), простежено вербалізацію концепту DOG як персонажа чи виразної 

деталі художнього твору (підрозділ 3.2.2). 

У текстах художньої літератури відображено історичну специфічність 

конкретної епохи, відтворено національну картину світу. Художня література 

виступає одним із джерел експлікації національної ідентичності, для якої характерне 

психологічно зумовлене відокремлення мовної спільноти та її індивідів. Це дає 

змогу авторові художнього твору показати національні особливості мовної 

спільноти, культурну спадщину нації та ідентифікацію її окремих представників. 

Концепти CAT і DOG у художньому дискурсі є багатим джерелом культурної 

інформації, уміщеної в художньому тексті. Між елементами культурного коду та 

видами інформації наявна система кореляції. Концепти CAT і DOG втілюються 

найчастіше лексичними і фразеологічними засобами, а також за допомогою 

метафоричних перенесень і порівнянь. 

Засобами об’єктивації концептів-зоонімів CAT і DOG у художньому дискурсі 

є лексеми cat, kitten та dog, puppy, hound, їхні словоформи, стійкі поєднання слів, 

фразеологічні одиниці та дієслова дії, що представляють ознаки кішки й собаки як 

зоологічних видів. Відповідні концепти можуть бути реалізовані у творі описом 

подій у тимчасовому ракурсі, за місцем дії, у формі авторських уточнень, за 

допомогою діалогічних єдностей, в описі портретів персонажів. 

Реалізація концептів CAT і DOG здійснюється двома основними способами – 

за участю денотата концепту (cat або dog – учасники дії), а також за участю 

периферійних елементів. Змістово-концептуальна інформація нерідко реалізується 

без участі ядерних елементів; вона є естетично оформленим повідомленням 

реципієнтові про зв’язки соціального, психологічного та культурного аспектів. Така 

інформація може бути об’єктивована в тексті за допомогою метафоричних 

перенесень, фразеологічних одиниць. Концепти CAT і DOG об’єктивовано 

у художньому дискурсі на основі метафори HUMAN BEING IS A CAT / DOG, що 

формує похідні метафори MAN / WOMAN IS А CAT та MAN / WOMAN IS A DOG. 

У художніх творах виявлено 36 прикладів метафоричних моделей, за 

допомогою яких вербалізовано концепт CAT. Серед цих випадків переважає 
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метафорична модель «тварина > емоційний стан людини» (50%) (наприклад, у 

творах В. Моема «The Sacred Flame», «Cakes and Ale», С. Монтефіоре «Secrets of 

Lighthouse»). Метафорична модель загального рівня HUMAN BEING IS A CAT 

представлена двома похідними метафоричними моделями WOMAN IS А CAT          

(у творах В. Теккерея «The Newcomes», Р. Баттерса «Look about and die»,                

Дж. Купера «Polo», Дж. Френкома «Stone cold») і MAN IS А CAT (у творах А. Крісті 

«Cat among the pigeons», Дж. Голсуорсі «The Silver Spoon», Дж. Ліндсі «A Local 

Habitation»), що у відсотковому співвідношенні складає 20% до 14%. Концепт CAT 

також представлений у британському художньому дискурсі за допомогою 

метафоричної моделі «тварина > фізичний стан людини» (8%), наприклад, у творах 

Дж. Голсуорсі «The Silver Spoon», Ш. Конрен «Crimson». 

 Концепт CAT, експлікований засобами фразеології, асоціюється у свідомості 

британців із чим-небудь поганим, тобто має негативну оцінку чого або кого-небудь, 

означає несхвалення, осуд, іронію, презирство, слабкість, хитрість, підлість.  

 Щодо концепту DOG, то в художньому дискурсі виявлено 43 приклади 

метафоричних моделей, у яких вербалізовано зазначений концепт. 

Найпоширенішою є метафорична модель загального рівня HUMAN BEING IS 

A DOG (у художньому дискурсі представлено похідну від HUMAN BEING IS 

A DOG метафоричну модель MAN IS A DOG (54%) (у творах В. Моема «Of Human 

Bondage», А. Крісті «The Body in the Library», Е. Лінклейта «Poet’s Pub»,                    

Ф. Кіппакса «The butcher’s bill»), а, наприклад, у творах Р. Стівенсона «New Arabian 

Nights», К. Чамберс «The Feud», Д. Саєрс «Have His Carcase» та ін. зафіксовано 

метафоричну модель: «тварина > емоційний стан людини» (40%). Найменш 

поширеною є метафорична модель «тварина > соціальний стан людини» (6%)          

(В. Моем «Sheppey», «The Land of Promise»). Концепт DOG може характеризувати 

як що-небудь позитивне, так і негативне. Негативне символізують грубість, підлість, 

нікчемність, містичність, а позитивне – наполегливість, вірність, завзятість, 

досвідченість. 

Концепт CAT має негативну конотацію та в проаналізованих літературних 

творах пов’язаний із містичним, загадковим, незбагненним. Цей концепт наділений 

такими негативними рисами, як розгубленість, злість, нахабність, розпещеність, 

лінь. Негативна конотація є домінувальною в літературних творах (95%). Серед 

позитивних рис розповсюджені такі риси, як доброта, надія, домашній затишок, 

комфорт, порятунок (5%). 

Концепт DOG конотативно представлений у багатьох творах англійської 

літератури та має переважно негативне забарвлення (87 %). Позитивну конотацію 

спостерігаємо лише в кількох прикладах художніх творів (13%). У деяких авторів, 

наприклад, Дж. Роулінг «Harry Potter and the prisoner of Azkaban», А. К. Дойля «The 

Hound of the Baskervilles», концепт DOG є уособленням принизливих і негативних 

характеристик та містить елементи містичного, демонічного, магічного. 
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                                                   ВИСНОВКИ 

 

Зміст концептів CAT і DOG зумовлений специфікою англійської 

лінгвокультури, а засоби їхньої вербалізації відбивають світогляд та етнокультурні 

традиції носіїв культури (британців). У дослідженні специфіка англійської 

лінгвокультури відображена в семантиці мовних одиниць, за допомогою яких 

об’єктивовано концепти CAT і DOG. Комплексна методика дослідження концептів 

CAT і DOG охопила шість послідовних етапів: формулювання теоретичних засад 

дослідження поняття «концепт»; побудова номінативного поля концептів CAT і 

DOG; аналіз та опис семантики лексем, що наповнюють номінативне поле; 

когнітивна інтерпретація результатів опису семантики мовних одиниць та виявлення 

когнітивних ознак CAT і DOG як ментальних одиниць; опис змісту концептів CAT і 

DOG із репрезентацією базисних когнітивних ознак; опис польової організації CAT і 

DOG, тобто стратифікація когнітивних ознак до ядра, ближньої, дальньої периферії 

та інтерпретаційного поля концептів та репрезентація змісту концептів CAT і DOG у 

вигляді польової структури. Засоби лексикалізації концептів CAT і DOG 

представлені: 1) прямими номінаціями: синонімічними засобами мови, одиницями 

різних частин мови, словотвірно поєднаними із основними лексичними засобами 

об’єктивації, асоціатами; 2) вторинними номінаціями: метафорами, метоніміями, 

порівняннями, фразеологічними одиницями. 

Для концептів CAT і DOG характерна складна структура, яка охоплює 

поняттєвий та образно-ціннісний складники. Поняттєвий складник ґрунтується на 

незмінних стереотипних значеннях номінативних лексем cat та dog, зафіксованих у 

тлумачних словниках. Натомість образно-ціннісний складник структури концептів 

варіює залежно від соціокультурного трактування концептів CAT і DOG носіями 

англійської лінгвокультури. 

Поняттєвий складник концептуальної структури визначено на основі 

дефініційного та компонентного аналізів. Унаслідок дефініційного аналізу та з 

опертям на визначення номінативної лексеми cat і dog, виокремлено 12 

узагальнених значень, що утворюють денотат досліджуваного концепту CAT, і 14 

узагальнених значень, що продукують денотат концепту DOG. Поняттєву основу 

концептів CAT і DOG розширено за допомогою додаткових семантичних ознак, 

визначених з урахуванням когнітивно-семантичного аналізу синонімічних 

відповідників іменників cat і dog. Складено синонімічний ряд з 42 синонімами до 

імені концепту CAT та 50 синонімами до імені концепту DOG з лексикографічних 

джерел. 

Образно-ціннісний складник концептів CAT і DOG в англійській 

лінгвокультурі розширено через традиційні метафори та метафоричні порівняння 

з елементами cat і dog. Вербальні номінації, що репрезентують концепти CAT і 

DOG, інтерпретуємо як фіксатори фрагментів знань про об’єкти, експліцитно 

виражені мовним матеріалом. Концепти CAT і DOG мають конкретно-предметний 

характер, тобто співвідносяться із предметною реалією – дискретним, об’єктивно 

наявним матеріальним об’єктом дійсності. Це зумовлює їхню актуалізацію за 

допомогою низки лексем, які відбивають у мові різні сторони їхнього 
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функціонування у світі, і означає, що особливий інтерес для лінгвокогнітивного 

дослідження становлять випадки реалізації концептів у метафорично перетворених 

мовних одиницях,  підкреслюючи їхній метафоричний потенціал. 

У межах дослідження представлено феномен опосередкованої, або непрямої, 

експлікації концептів. Крім цього, активне використання переосмислених значень 

зоолексем у вибудовуванні фразеологічних образів (так звана метафорична 

репрезентація, яка вналежнена до крайньої периферії) допомагає вирізнити 

метафоричний потенціал концептів CAT і DOG.  

Проаналізувавши випадки вербалізації концептів CAT і DOG на лексичному 

та фразеологічному рівнях, виокремлюємо три рівні концептуальних метафор:         

1) ідентифікувальні концептуальні метафори: HUMAN BEING IS A CAT / DOG 

(MAN / WOMAN / CHILD IS А САТ / DOG); AN OBJECT IS A CAT / A DOG; 

A WOMAN / A MALE PERSON IS A CAT / A DOG; 2) характеризувальні 

концептуальні метафори, що додатково вказують на певні ознаки: AN OLD / 

YOUNG WOMAN / MAN IS А CAT / DOG; 3) кваліфікативно-оцінні концептуальні 

метафори, що висловлюють ставлення того, хто говорить: А BAD / GOOD  WOMAN 

/ MAN IS А CAT / DOG. 

Концепти CAT і DOG є загальновживаними не лише в межах фразеології,  

вони також розповсюджені і в британському художньому дискурсі. У межах 

дослідження репрезентовано мовні одиниці, у яких вербалізовано концепти CAT 

і DOG, проаналізовано образи кішок та собак як персонажів твору. Під час аналізу 

концептів у художньому дискурсі до експлікаторів концепту зараховано мовні 

одиниці, що його об’єктивують. Концепт CAT у художніх творах реалізують 

лексеми cat і kitten, концепт DOG експлікують слова dog, puppy, hound. 

Концепти CAT і DOG об’єктивовано в художньому дискурсі на основі 

метафори загального рівня HUMAN BEING IS A CAT / DOG, що формує похідні 

метафори MAN / WOMAN IS А CAT та MAN / WOMAN IS A DOG. Концепт CAT 

може бути представлений у художніх творах за допомогою метафоричних моделей 

WOMAN IS A CAT, «тварина > фізичний стан людини», «тварина > фізіологічний 

стан людини», «тварина > емоційний стан людини». 

Концепт DOG об’єктивовано в художньому дискурсі за допомогою метафори 

загального рівня HUMAN BEING IS A DOG, також поширеною є метафора 

спеціального рівня MAN IS A DOG, основою якої постає уподібнення людини до 

тварини (звичка, риси, поведінка). Під час аналізу виявлено також такі метафоричні 

моделі: «тварина > соціальний стан людини», «тварина > емоційний стан людини». 

Перспективу для подальших досліджень убачаємо у вивченні діахронічного 

і міжкультурного варіювання концептів CAT і DOG, що сприятиме розбудові 

історичного та компаративного напрямів лінгвокогнітивних студій. 
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АНОТАЦІЯ 

 Новікова О. В.  Вербальна об’єктивація концептів CAT і DOG у сучасній 

англійській лінгвокультурі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет. – 

Запоріжжя, 2021. 

Дисертаційна праця присвячена аналізові мовних одиниць, які репрезентують 

англійські концепти CAT і DOG на лексичному та фразеологічному рівнях 

англійської мови. Обґрунтовано теоретичні та методологійні засади вивчення 

концептів CAT і DOG. Витлумачено поняттєві ознаки вербалізованих концептів 

CAT і DOG на основі лексикографічного матеріалу. Визначено польову центро-

периферійну структуру лінгвокультурних концептів CAT і DOG та побудовано 



17 

 

їхнє номінативне поле. Описано імена концептів CAT і DOG за допомогою 

компонентного аналізу та аналізу словникових дефініцій. Виявлено образний та 

ціннісний складники концептів CAT і DOG за допомогою побудови асоціативного 

поля концептів, дослідження англомовної фразеологічної картини та аналізу 

художнього дискурсу. Виокремлено та систематизовано засоби актуалізації 

змістової структури концептів CAT і DOG, а також їхні національно-специфічні 

характеристики в англійській лінгвокультурі. 

  Ключові слова: концепт, концептосфера, лінгвокультура, вербалізація, 

концептуальна картина світу, мовна картина світу, фразеологічна картина світу, 

зоонім, концепти CAT, DOG, фразеологічна одиниця, конотація, художній концепт. 

 

АННОТАЦИЯ 

Новикова О. В. Вербальная объективация концептов CAT и DOG 

в современной английской лингвокультуре. – Рукопись. 

   Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2021.  

 Диссертационное исследование посвящено анализу языковых единиц, 

которые представляют английские концепты CAT и DOG на лексическом 

и фразеологическом уровнях английского языка.  

Обоснованы теоретические и методологические основы изучения концептов 

CAT и DOG. Истолкованы понятийные признаки вербализованных концептов CAT 

и DOG на основе лексикографического материала. Определена полевая центро-

периферийная структура лингвокультурных концептов CAT и DOG, построено их 

номинативное поле. Описаны имена концептов CAT и DOG с помощью 

компонентного анализа и анализа словарных дефиниций. Выявлены образные 

и ценностные составляющие концептов CAT и DOG с помощью построения 

ассоциативного поля концептов, исследования англоязычной фразеологической 

картины и анализа художественного дискурса. Выделены и систематизированы 

средства актуализации смысловой структуры концептов CAT и DOG, а также их 

национально-специфические характеристики в английской лингвокультуре. 

  Ключевые слова: концепт, концептосфера, лингвокультура, вербализация, 

концептуальная картина мира, языковая картина мира, фразеологическая картина 

мира, зоонимы, концепты CAT, DOG, фразеологическая единица, коннотация, 

художественный концепт. 

 

SUMMARY 

Novikova O.V. Verbal Objectification of CAT and DOG Concepts in Modern 

English  Linguoculture. – Manuscript. 

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

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2021. 
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The dissertation focuses on linguistic and cultural aspects of the CAT and DOG 

concepts in the British English. The significance of CAT and DOG concepts is motivated 

by the degree of verbal explication and their value in English culture. In our work, the 

reconstruction of English world view fragments, marked by CAT and DOG concepts, was 

carried out on the material of lexical and phraseological units. Concepts reflect stereotypes 

and cultural beliefs of certain people. Concepts arise in the process of obtaining 

knowledge and information about both the surrounding reality and the objects of 

imaginary worlds.  

According to the existing classifications of concepts considered in the paper, we can 

add CAT and DOG concepts to mental pictures (since these are specific visual images 

presented in the human mind). CAT and DOG concepts are biological concepts as well as 

key concepts, because they are widely represented in folklore and fiction.  

The nucleus of CAT concept was structured on the basis of a common definition in              

seven English dictionaries: a small domesticated carnivorous mammal with soft fur, a 

short snout, and retractable claws. It is widely kept as a pet or for catching mice, and 

many breeds have been developed. The notional component of CAT concept is represented 

by the following features: kitty, kitten, puss, gossiper, fellow, guy, jazz devotee. The 

nucleus of DOG concept was based on a definition: a domesticated carnivorous mammal 

that typically has a long snout, an acute sense of smell, non-retractable claws, and a 

barking, howling, or whining voice: a) a wild animal of the dog family; b) the male of an 

animal of the dog family, or of some other mammals such as the otter. The notional 

component of DOG concept includes the following features: pup, puppy, hound, chap, 

fellow, beast, bleeder. 

The figurative component of CAT and DOG concepts is formed by traditional 

metaphors: HUMAN BEING IS A CAT / DOG (MAN IS A CAT / DOG, WOMAN IS 

A CAT / DOG). The periphery of CAT and DOG concepts encompasses connotations and 

cat and dog’s features which are perceived physically while the distant periphery includes 

idioms.  

The most common conceptual metaphors with CAT and DOG concepts were 

established as follows: HUMAN BEING IS A CAT / DOG (MAN IS A CAT / DOG, 

WOMAN IS A CAT / DOG). These cognitive metaphors, in their turn, serve as a basis for 

an unlimited number of language metaphors, both frozen and image ones. Metaphor is also 

the underlying cognitive process in other extensions of the figurative component, namely 

personification and simile. 

CAT and DOG concepts are commonly used not only within phraseology, they are 

also traditional for fiction, where the semantic-associative field of the concept expands 

through individual-author understanding and interpretation of explicit components. 

Various concept verbalizers actively function in all English literature genres.  

 The explicators of the concept in literary discourse include language units that 

objectify the concept. CAT concept is implemented by the tokens cat and kitten in works 

of art. DOG concept is represented by the words dog, puppy, hound. 

CAT and DOG concepts are objectified in literary discourse on the basis of the 

general metaphor HUMAN BEING IS A CAT / DOG, which forms the derived metaphors 

MAN / WOMAN IS A CAT and MAN / WOMAN IS A DOG. CAT concept can be 
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represented in literary works by metaphorical models «аnimal > human physical 

condition», «animal > human physiological state», «animal > human emotional state». 

 CAT concept, explained by means of phraseology, is associated with something 

bad, it has a negative assessment of something or someone, means disapproval, 

condemnation, irony, contempt, weakness, cunning, meanness. DOG concept is objectified 

in literary discourse using a metaphor of the general level HUMAN BEING IS A DOG, 

and in some works the following metaphorical models with DOG concept are presented: 

«аnimal > human social state», «animal > human emotional state». DOG concept can 

characterize something positive or negative. The negative features include rudeness, 

meanness, insignificance, mysticism, and the positive – persistence, loyalty, perseverance, 

experience.  The CAT and DOG concepts study in literary discourse includes the analysis 

of their linguistic explication by the units of lexical and phraseological language levels. 

Key words: concept, linguoculture, verbalization, conceptual worldview, 

language worldview, phraseological worldview, zoonym, concept CAT, DOG, 

phraseological unit, connotation. 
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