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ВСТУП 

 

Концепт, що є стрижневим у когнітивній лінгвістиці пов’язаний з 

поняттям „мова”. Мова виступає інструментом мислення і спілкування. Вона 

забезпечує взаємодію відправника вербального повідомлення та його 

одержувача. Мова ‒ це інструмент моделювання картини світу. Вона 

вербально втілює реальність і світ образів, вона є містком між дійсністю і 

людиною. Картина світу поповнюється новими знаннями, досвідом, корегує і 

регулює поведінку людини. Вона формується у людській свідомості і відіграє 

вагому роль у накопиченні, засвоєнні, упорядкуванні знань, їхній обробці і 

зберіганні у пам’яті. Роль мови полягає у лексичному увиразненні складників 

картини світу, в обміні інформацією, досвідом і вираженні емоцій. 

Концепт є базовою одиницею когнітивної лінгвістики, основною 

одиницею представлення знань. Низка праць провідних вітчизняних і 

закордонних  лінгвістів (С. Г. Воркачов, С. А. Жаботинська,  В. І. Карасик, 

О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, В. А. Маслова, М. М. Полюжин, 

А. М. Приходько, Г. Г. Слишкін, О. О. Селіванова, та ін.) присвячена 

дослідженням концепту [31; 55; 68; 89; 238; 111; 139; 144; 152; 150]. 

Мова як об’єкт дослідження у мовознавстві має давню історію, проте 

вивчення мови як вербального тіла концептів почалося із зародженням таких 

напрямків у лінгвістиці як когнітивна лінгвістика та лінгвокультурологія. 

В останні десятиліття концепт LANGUAGE / МОВА досліджували в 

наступних аспектах: вивчали моделювання структури концепту „мова” у 

світлі панівної наукової парадигми (С. А. Ромашко); проводили порівняльний 

аналіз концептів „мова” і „мовлення” (І. Б. Левонтіна); описували мовні 

концепти англійської мови в різних дискурсах і в діахронії (І. І. Макеєва, 

С. Є. Нікітіна); проводили етимологічний аналіз, вивчали структуру 

концепту „мова” у англійській лінгвокультурі (Ю. С. Степанов). 

Аналіз концепту LANGUAGE, зокрема його лінгвокогнітивних 
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культурно маркованих та квантитативних параметрів, в сучасній лінгвістиці 

потребує більш детального вивчення. Поєднання концептуального аналізу та 

лінгвостатистичних методів дає змогу розглянути зазначений концепт у 

цілісній статистично верифікованій картині його функціонування в 

сучасному англійськомовному публіцистичному дискурсі з відображенням 

системних зв’язків між елементами його концептуальної структури. 

Актуальність дисертації зумовлена виконанням її у межах загальної 

антропоцентричної парадигми сучасного гуманітарного знання, яка 

сформувала наукові передумови дослідження основних проблем когнітивної 

лінгвістики – структур представлення знань і способів концептуальної 

організації знання у процесах породження і сприйняття дискурсу. Залучення 

публіцистичного дискурсу до широкого лінгвокультурного контексту та 

використання лінгвостатистичних методів аналізу вербалізованого у ньому 

концепту відкриває новий ракурс вивчення актуалізації концепту в культурно 

маркованому контексті.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертації 

відповідає профілю досліджень, які проводяться на кафедрі англійської мови 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в межах 

загальної наукової проблематики „Семантичні, синтагматичні та 

парадигматичні властивості різнорівневих одиниць в германських мовах” 

(номер державної реєстрації 0111U003620). Тему затверджено на засіданні 

вченої ради Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича 

(протокол № 7 від 24 вересня 2009 року). 

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей актуалізації 

концепту LANGUAGE у британському та американському публіцистичному 

дискурсах.  

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі завдання: 

‒ визначити теоретичні і методологічні засади вивчення концепту 

LANGUAGE; 
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‒ встановити понятійні ознаки вербалізованого концепту LANGUAGE 

за  допомогою дефініційного, компонентного та когнітивно-семантичного 

аналізу синонімів номінативної лексеми концепту; 

‒ охарактеризувати образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE 

в британському та американському публіцистичному дискурсах на основі 

виокремлення традиційних і образних метафор та метафоричних порівнянь; 

‒ провести частиномовну класифікацію супровідних лексем імені 

концепту LANGUAGE та їх поділ на лексико-семантичні класи (далі ЛСК); 

‒ сформувати домени вираження концепту LANGUAGE у 

досліджуваному дискурсі на основі лінгвостатистичних методів; 

‒ здійснити порівняльний аналіз актуалізації концепту LANGUAGE в 

британському  та американському варіантах публіцистичного дискурсу. 

Об’єкт дослідження – концепт LANGUAGE в британському та 

американському варіантах публіцистичного дискурсу. 

Предмет дослідження – структура актуалізованого концепту 

LANGUAGE та сфери його вираження у сучасному англійськомовному 

публіцистичному дискурсі.  

Матеріалом дослідження є 6000 номінацій концепту LANGUAGE та 

78571 супровідних лексем (дієслів – 23828, іменників – 41870,  прикметників 

– 12873), дібраних з 20 джерел британського та американського 

публіцистичного дискурсів за 2010 ‒ 2015 рр. (The Chicago Sun Times, The 

Chicago Tribune, The Dallas Morning News, The Houston Chronicle, The New 

York Times, The Newsday, Linguistic Antrophology, Plain English, The Politico, 

The Star Tribune, The Daily Mail, The Daily Telegraph, The Guardian, The Metro, 

The Mirror, The Sunday Times, The Times, The Washington Post, The TLS, USA 

Today) і 12 тлумачних словників сучасної англійської мови (Collins Cobuild 

Advanced Learner’s English Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 

New Webster’s Dictionary of the English Language, McMillan English Dictionary 

Online, Longman Dictionary of contemporary English online, Merriam-Webster 
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Online Dictionary and Thesaurus, Collins English Dictionary online, Cambridge 

Learner’s Dictionary online, Oxford Dictionaries online, Random House 

Kernerman Webster’s College Dictionary online, Ultralingua Online Dictionary, 

The American Heritage Dictionary of the English Language). 

Теоретично-методологічною основою дисертаційної праці є наукові 

концепції в межах наукових напрямів: концептологічних досліджень в галузі 

лінгвокультурології (С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, М. А. Красавський, Ю. С. 

 Степанов), когнітивістики (Н. Д. Арутюнова, А. П. Бабушкін, 

А. Вежбицька, С. А. Жаботинська, А. П. Мартинюк, М. М. Полюжин, 

А. М. Приходько, І. А. Стернін,), когнітивної семантики (Р. Джекендофф, 

Дж. Лакофф, М. Джонсон, Р. Ленекер, Л. Талмі, Ч. Філлмор, Ж. Фоконьє), 

теорії дискурсу та дискурс-аналізу (М. М. Бахтін, І. А. Бехта, 

О. П. Воробйова, В. В. Дементьєв, С. А. Жаботинська,); квантитативної 

лінгвістики (В. В. Левицький, В. Перебийніс, Р. М. Фрумкіна, J. Schmied) [34; 

68; 86; 158; 10; 14; 268; 55; 108; 139; 144; 159; 231; 237; 240; 260; 219; 217; 19; 

21; 35; 45; 56; 93; 132; 164; 255]. 

Методика дослідження передбачає застосування методів якісного 

(когнітивної семантики, когнітивної лінгвістики, когнітивно-дискурсного 

аналізу) і квантитативного (лінгвостатистичного) аналізу. Встановлення 

понятійних ознак концепту здійснено за допомогою дефініційного аналізу 

його номінативної лексеми та шляхом компонентного аналізу семної 

структури основного значення іменника „languageˮ. Метод концептуального 

аналізу передбачає розгляд образно-ціннісного складника структури 

концепту LANGUAGE та способів профілювання концепту у 

публіцистичному дискурсі. Когнітивно-семантичний аналіз 

використовується для виявлення концептуальних метафор в аналізованих 

фрагментах публіцистичного дискурсу. Лінгвостатистичний метод χ2-тест 

та кореляційний аналіз використано для конструювання матриці доменів 

вираження концепту у дискурсі.  Кількісний аналіз використано для 
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визначення частотних характеристик вживання супровідних слів. 

Порівняльний аналіз вжито для встановлення подібностей і розбіжностей в 

актуалізації концепту LANGUAGE у двох варіантах дискурсу. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у дисертаційній 

праці вперше запропоновано комплексний підхід до розгляду актуалізації 

концепту LANGUAGE із залученням концептуального та 

лінгвостатистичного аналізу. Новим є визначення образно-ціннісного 

складника концепту LANGUAGE з урахуванням його актуалізації у двох 

варіантах (британського та американського) публіцистичного дискурсу, що 

розкрило його культурні відмінні ознаки і вперше встановлені сфери 

вираження концепту LANGUAGE в британському та американському 

публіцистичному дискурсах. 

Теоретичне значення дисертації зумовлене тим, що встановлення 

актуалізації концепту LANGUAGE у публіцистичному дискурсі із 

залученням методів концептуального аналізу та лінгвостатистичних 

прийомів допомагає вирішити низку основних проблем когнітивної 

лінгвістики, когнітивної семантики, квантитативної лінгвістики. Результати 

дослідження сприяють розбудові теорії концептуальної метафори, а також 

проблематики, пов’язаної з об’єктивним представленням мовних фактів на 

основі статистично верифікованих даних. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в змозі їх 

використання під час вивчення лексикології англійської мови (розділ 

„Значення мовних одиницьˮ), стилістики (розділ „Стилістичні засоби мовиˮ), 

дискурсології (розділ „Типологія дискурсуˮ), лінгвокультурології (розділ 

„Культурні концептиˮ) та курсах за вибором із когнітивної семантики, теорії 

міжкультурної комунікації, а також при укладанні навчальних посібників і 

підручників. Результати дослідження можна використати в науково-

дослідній роботі студентів та аспірантів.   

Особистий внесок дисертантки полягає у комплексному описі 
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концепту LANGUAGE з позицій лінгвокогнітивного та лінгвостатистичного 

аналізів. Змодельовано домени вираження концепту LANGUAGE за 

допомогою показника χ² і кореляційного аналізу у британському та 

американському публіцистичному дискурсах. Для цього було здійснено 

аналіз і опис семантики мовних засобів, які формують номінативне поле 

концепту; реконструйовано понятійний та образно-ціннісний складники 

концепту; проведено кількісний аналіз вживання лексем-вербалізаторів 

концепту та статистичний аналіз кореляцій ЛСК супровідних слів з 

лексемою-іменем концепту; змодельовано домени вираження концепту та 

матрицю доменів втілення концепту на основі даних кількісного та 

лінгвостатистичного аналізів. 

Зміст дисертаційного дослідження сформульовано в таких 

основних твердженнях, що їх винесено на захист: 

1. Концепт LANGUAGE, актуалізований у сучасному 

англійськомовному публіцистичному дискурсі, є цілісною ментальною 

одиницею, в структурі якого відображена конфігурація його культурно 

значущих когнітивних ознак, що відбивають досвід використання мови 

суб’єктами мовлення крізь призму універсальних і культурно специфічних 

знань про мову. 

2. Структура концепту LANGUAGE інтегрує складники, що 

репрезентують предметний та культурно-ціннісний зміст й представлені у 

вигляді понять, образів (метафоричних образів) і культурних оцінних 

характеристик. Зміст вербалізованого концепту LANGUAGE розкривається 

також через домени його вираження у публіцистичному дискурсі. 

2.1. Понятійний складник концепту LANGUAGE являє собою низку 

конститутивних семантичних ознак, відображених у словникових дефініціях 

імені концепту і сформованих на грунті узагальнених характеристик мови 

(система спілкування / комунікації; слова; стиль написаного чи сказаного; 

мова тіла; система кодованих інструкцій у програмуванні; спосіб 
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спілкування; дар). Синоніми номінативної лексеми концепту розширили 

структурний компонент додатковими понятійними ознаками: вербальний 

метод висловлювання, різновид мови, словниковий запас. 

2.2. Метафоричні образи формують образно-ціннісний складник 

концепту LANGUAGE та уподібнюють мову і процес її використання іншим 

сутностям, репрезентованим у дискурсі, засобами традиційної чи образної 

метафори, і метафоричних порівнянь. У британському публіцистичному 

дискурсі МОВА асоціюється з РЕЧОВИНОЮ, ПРИРОДНІМ ЯВИЩЕМ, 

РУХОМ, ЗМІНОЮ / РОЗВИТКОМ, ЇЖЕЮ / ПОЖИВОЮ. В американському 

різновиді публіцистичного дискурсу ‒ з ПРОДУКТОМ, ҐРУНТОМ, 

МАТЕРІАЛЬНОЮ ЦІННІСТЮ, ГОБЕЛЕНОМ І НИТКАМИ, РОСЛИНОЮ, 

ГРОШОВОЮ ОДИНИЦЕЮ. Аксіологічно мова в обох типах 

публіцистичного дискурсу має як позитивну, так і негативну ознаку з 

превалюванням позитивного ставлення до цього суспільно-культурного 

явища. 

3. Результати кількісного та статистичного аналізу засобів актуалізації 

концепту LANGUAGE у сучасному англійськомовному публіцистичному 

дискурсі свідчать про наявність спільних і відмінних уявлень про мову у 

британців та американців, які виявляємо у доменах вираження концепту 

LANGUAGE при його вербальному втіленні у дискурсі.  

3.1. На основі показників χ2 вживання ЛСК супровідних до імені 

концепту лексем у британському публіцистичому дискурсі змодельовано 

домени, на тлі яких концепт LANGUAGE актуалізується: „лінгвістичні 

ознаки мови”, „чистота мови”, „походження й територіальне функціонування 

мови”, „існування мови ”, „люди як носії мови”, „освіта / наука”, 

„спілкування / емфатика по відношенню до мови”, „політична й військова 

діяльність”, „сучасні технології”, „релігія”, „суспільна діяльність (економіка, 

юриспруденція, спорт)”, „парамова”, „час”, „мистецтво / ЗМІ”. 

В американському дискурсі фіксуємо аналогічні домени профілювання 
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концепту, проте домен „мистецтво / ЗМІ” не визначився як вагомий для 

функціонування мови в американському суспільстві. 

3.2. Кореляційний аналіз ЛСК супровідних іменників, дієслів, 

прикметників виявив випадки залежного вживання ЛСК різних частин мови з 

іменем концепту ‒ іменником „language”, що корелюючи, формують цілісну 

матрицю доменів вираження LANGUAGE. У британському публіцистичному 

дискурсі матриця доменів утілює такі: „лінгвістичні ознаки мови”, „чистота 

мови”, „походження й територіальне функціонування мови”, „існування 

мови”, „люди як носії мови”, „освіта / наука”, „спілкування / емфатика по 

відношенню до мови”, „політична й військова діяльність”, „сучасні 

технології”, „релігія”. Матриця доменів, виявлених в американському 

публіцистичному дискурсі, містить домени: „лінгвістичні ознаки мови”, 

„чистота мови”, „існування мови”, „люди як носії мови”, „парамова”, 

„суспільна діяльність (економіка, юриспруденція, спорт)”, „час”, 

„спілкування / емфатика по відношенню до мови”. 

4. Порівняльний аналіз актуалізації концепту LANGUAGE у сучасному 

англійськомовному публіцистичному дискурсі, виявив культурно марковані 

відмінності в образно-ціннісному складнику концепту, втіленого в 

британському та американському варіантах публіцистичного дискурсу: для 

британців мова та її використання постає здебільшого як змінна сутність, а 

американці трактують мову, правильне володіння нею як матеріальну 

цінність. Розбіжність доменів вираження концепту LANGUAGE, 

актуалізованого у британському та американському публіцистичному 

дискурсах, фіксуємо в об’ємнішій матриці доменів у британському дискурсі 

(10 доменів) у порівнянні з матрицею в американському дискурсі ‒ 8 

доменів. Наповнення матриць у різних варіантах публіцистичного дискурсу 

теж відмінне: у британській матриці доменів виявлено сферу „походження й 

територіальне функціонування мови”, „освіта / наука”, „політична й 
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військова діяльність”, „сучасні технології”, „релігія”, в американській ‒ 

„парамова”, „суспільна діяльність (економіка, юриспруденція, спорт)”, „час”. 

Апробація результатів дослідження відбулася на 6 міжнародних і 

науково-практичних конференціях: „Научный прогресс. Достижения и цели” 

(Горлівка, 2014), „Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних 

процесів” (Львів, 2014), „Актуальні питання філологічних наук: наукові 

дискусії” (Одеса, 2014), „Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори 

розвитку” (Одеса, 2015), „Сучасна філологія: теорія і практика” (Київ, 2015), 

„1 Таврійські філологічні читання” (Херсон, 2015) та на звітних 

конференціях професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов 

Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 6 

одноосібних статтях у наукових фахових виданнях України (4,23 др. арк.), 1 

одноосібній статті у зарубіжному спеціалізованому виданні (Німеччина) 

(0,48 др. арк.), 6 тезах доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях (0,95 др. арк) та 1 одноосібній статті у нефаховому виданні 

(0,69 др. арк.). Загальний обсяг публікацій – 6,35 др. арк. 

 Структура й обсяг дисертації. Поставлена мета і завдання дослідження 

визначили композиційну структуру роботи: дисертація складається зі вступу, 

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

використаних джерел, джерел ілюстративного матеріалу й лексикографічних 

джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 251 сторінку, обсяг основного 

тексту – 173 сторінки. У додатках подано 15 таблиць, де узагальнено 

результати аналізу мовного матеріалу та систематизовано корпус 

досліджуваних одиниць. Список використаних джерел включає 310 наукових 

праць. Список джерел ілюстративного матеріалу містить різні дискурсні 

контексти, розміщені у мережі Інтернет, загальною кількістю 20 позицій.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ LANGUAGE  

 

         1.1 Мова як інструмент мислення та спілкування 
 

 

За твердженням Н. Д. Арутюнової, у лінгвістиці з терміном „мова” (при 

всьому різноманітті його тлумачення) пов’язаний стрижневий концепт 

мовознавства. Комунікативна функція мови полягає в забезпеченні взаємодії 

відправника вербального повідомлення та його одержувача, адресата. Мова є 

своєрідним відтворенням дійсності і світу образів, завдяки їй людина формує 

й накопичує знання про картину світу. Вона (картина світу) може 

поповнюватися новими знаннями, корегуватися чи регулювати поведінку 

людини [11].  

Мова відіграє значну роль у процесі накопичення, засвоєння знань, 

їхнього зберігання в пам’яті й обробці. Вона також систематизує й 

упорядковує їх. [10].  

Мова відіграє важливу комунікативну роль у суспільстві, оскільки 

обмін інформацією, досвідом є визначальним у людському спілкуванні. 

Вираження людських емоцій також сприяє функціонуванню мови. 

          Н. Д. Арутюнова переконана, що „природна мова” є „осередком усіх 

універсальних властивостей усіх конкретних етнічних мов; це абстракція, що 

номінує певний клас знакових систем”. Вона є онтологічна, як „матеріальне 

тіло”, і гносеологічна, як інструмент пізнання [11]. 

Питання про те, що таке мова, супроводжує мовознавчу науку 

впродовж усієї історії її існування. За твердженням В. А. Звегінцева, 

„інтуїтивно ми, мабуть, знаємо, що таке природна мова, але безперечного й 

вичерпного його наукового визначення не існує” [62, с. 119]. Я. М. Єремєєв 

зауважує, що „сутність мови апофатична, ми не можемо її ні строго 

визначити, ні описати в логічних схемах” [51, с. 61]. 

Слід пам’ятати про те, що термін „мова” має два взаємопов’язаних 



14 

 

значення: 1) мова взагалі як певний клас знакових систем, 2) конкретна 

ідіоетнічна мова – певна реально існуюча знакова система, що 

використовується в певному соціумі, у певний час і в певному просторі [72, с. 

604]. „Мова взагаліˮ – це „абстрактний уявний конструктˮ [41, с. 11], це 

осередок усіх універсальних властивостей усіх конкретних мов, уявлення про 

єдину людську мову [169, с. 12]. 

Класифікація сутнісних концепцій мови вже здійснювалася 

дослідниками. На думку В. І. Постовалової, мова може трактуватися як 

феномен неживої природи, біологічний організм, дар індивіда, семіотичний 

феномен, культурно-історична освіта [143, с. 200]. 

Німецький дослідник В. Велте виділяє 9 груп концепцій мови:  

1) інструмент (орган) – у Платона: слова функціонують як знаряддя, 

різною мірою придатні для вирішення різних завдань;  

2) історія / розвиток / зміна, особливо у зв’язку з підходом до мови як 

до живого організму;  

3) система елементів або знаків (langue в розумінні Ф. де Соссюра), 

звичок (Ч. Хокетт, О. Єсперсен), соціальних правил, пропозицій;  

4) індивідуальна мовна навичка (Р. Пауль);  

5) те, що характеризує людину як біологічний вид (faculté de langue у 

Ф. де Соссюра і універсальна граматика у Н. Хомського);  

6) дзеркало духу / формальна система правил / ментально 

репрезентоване знання / одна з кількох когнітивних систем (Н. Хомський);  

7) засіб комунікації з точки зору первинної функції (А. Мартіне);  

8) дія / форма людської поведінки;  

9) обробка інформації / функціонально (когнітивно) й прагматично 

мотивована форма (когнітивна лінгвістика) [47, с. 270]. 

Л. Єльмслев зазначає, що мову можна розглядати як знакову систему, 

надіндивідуальний соціальний феномен [50, с. 132]. В. М. Солнцев 

виокремлює такі можливі точки зору на мову: а) функціональну; б) 
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структурну (з точки зору одиниць мови та правил їх використання); в) 

сутнісну; г) семіотичну; д) інформаційну (мова як код) [154, с. 11‒12]. 

О. О. Корнілов наголошує про два можливі підходи до сутності мови: 

інструментальний, при якому мова розглядається як інструмент комунікації, 

мислення й пізнання, і культурно-філософський (мова як „дух народу”). 

Інструментальний підхід стає можливим завдяки одній з істотних ознак мови 

– її інструментальності [74, с. 296]. Інструментальний підхід можна звести до 

трьох основних іпостасей мови:  

1. Мова як семіотичний код, як знакова система для шифрування 

інформації. 

2. Мова як інструмент комунікації, засіб оформлення й регулювання 

інформаційних потоків. 

3. Мова як інструмент мислення й пізнання [82, с. 131‒132]. 

Отже, мова як інструмент мислення й комунікації існує в людській 

свідомості. Функції мови, її складники, зв’язок мови й мислення завжди були  

предметом дослідження з різних кутів зору. У нашій праці ми фокусуємо 

увагу на втіленні феномену „мова” у вигляді вербалізованого концепту в 

сучасному англійськомовному публіцистичному дискурсі.  

1.1.1 Когнітивний підхід до вивчення мови 

 

Зміст когнітивного підходу до мови полягає у вивченні мови як 

універсального когнітивного механізму, когнітивного інструменту ‒ системи 

знаків, які „відіграють роль у репрезентації (кодуванні) та перетворенні 

інформації” [90, с. 53]. Мова є засобом організації, обробки й передачі 

інформації. Вона вивчається не автономно, а з точки зору відображення 

навколишнього світу в людській свідомості і способів концептуалізації світу, 

загальних принципів категоризації та механізмів обробки інформації, а також 

з позиції того, як у мові відбивається пізнавальний досвід людини та вплив 

навколишнього середовища [25, c. 25‒26]. Будучи невід’ємною частиною 
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пізнання (когніції), мова відображає взаємодію комунікативних, 

функціональних і культурних факторів [168, c. 340]. 

Варто зазначити, що когніція була об’єктом дослідження ще в часи 

античності [46, c. 17], але розглядалася по-різному. Античні філософи 

вважали, що в основі становлення мови й формування мовлення лежить 

логіка. Розвиваючи філософську ідею Р. Декарта, автори філософської 

граматики А. Арно й К. Лансло вважали здатність говорити вродженою 

здатністю людини, яка реалізується за допомогою початкового імпульсу-ідеї. 

Інші мисленнєві операції вони заперечували. Подальші школи й напрями, що 

виникли в лінгвістиці, підходили до мови однобічно та вивчали її вибірково. 

Порівняльно-історичний метод був орієнтований лише на мовні форми, їх 

схожість або відмінність у споріднених мовах на різних етапах розвитку [79, 

c. 31‒32]. У структурній лінгвістиці вивчався в основному зовнішній 

семантичний рівень. Основним методом дослідження був компонентний 

аналіз [20, c. 9]. У рамках цього напрямку існувала думка, що між мовною 

інформацією (мовними значеннями, формами та категоріями) і позамовним 

знанням (енциклопедичними знаннями про світ) існує чітка межа. 

Значення слів не залежить від поінформованості мовця про стан справ у 

реальному або уявному світі. Усе, що не було безпосередньо пов’язано з 

описом мовних одиниць і категорій − вплив людського фактора (психічний 

стан, соціальні та культурні аспекти, умови комунікації тощо), − 

декларувалося як другорядне в лінгвістичних дослідженнях [25, c. 36]. 

Структуралісти, як і когнітивісти, не заперечували того, що значення 

контекстуально зумовлене й не може існувати самостійно. Однак, на відміну 

від останніх, структуралісти вбачали в такому контексті лише 

внутрішньомовний контекст, тобто синтагматичні та парадигматичні 

відношення між мовними знаками всередині мовної системи [там само]. 

У когнітивній лінгвістиці, незважаючи на розмаїття підходів до об’єкта 

дослідження, існує єдина універсальна базова ідея, яка полягає в тому, що 
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значення в мові − це предмет концептуалізації [239, c. 156], мисленнєво 

кодована інформаційна структура [239, c. 81]. Значення − це когнітивна 

структура, а контекст, який визначає мовне значення, є зовнішнім щодо 

системи мови й опосередковує інші когнітивні структури. Наприклад, 

значення слова „дванадцять” стає зрозумілим лише в контексті знання про 

систему оцінок в українських навчальних закладах. Іноземці, не ознайомлені 

з цією системою, не матимуть достатньої бази знань для розуміння цього 

слова [24]. 

На думку А. М. Баранова та Д. О. Добровольського, „вивчення мовних 

форм недостатнє без звернення до когнітивних категорій, оскільки 

мисленнєві категорії практично невід’ємні від мовних” [17, c. 11]. Тому на 

перший план у когнітивній лінгвістиці виходить системний опис і пояснення 

механізмів засвоєння мови людиною та принципи структурування цих 

механізмів, тобто основне завдання полягає у відповіді на питання: „які є 

„репрезентації” знань та процедури їх обробки” [46, c. 21]. 

Інша характерна особливість когнітивної лінгвістики полягає в підході 

до категоризації. У рамках класичного підходу, покладеного в основу 

традиційної лінгвістики, (а) категорії мають чіткі межі; (б) усі члени категорії 

володіють набором обов’язкових і найбільш істотних ознак; в) ознаки 

категорії бінарно протиставлені; (г) усі одиниці категорії мають однаковий 

статус, тобто рівноправні за своєю значущістю. Водночас у когнітивній 

лінгвістиці набув розвитку інший підхід до природи категоризації, 

запропонований Л. Вітґенштейном. На підставі відомого аналізу значення 

слова гра науковець робить висновок про існування „фамільної подібності” 

(або „родинної, родової подібності”) серед членів категорії, описуючи в 

такий спосіб подібності та відмінності між ними. З часом дослідження 

Е. Рош показали, що категорія має центр і периферію. Це дало підставу 

говорити про існування прототипів, навколо яких формуються інші, менш 

прототипні члени семантичної категорії. Наприклад, невеликі птахи, які 



18 

 

вміють літати, такі, як горобець і вільшанка, відносяться до прототипних 

птахів. Курка, страус, пінгвін також належать до категорії птахів, оскільки 

відзначаються родовою схожістю з прототипними членами, однак посідають 

периферійне місце в межах категорії і не є прототипними. За допомогою 

низки експериментів Е. Рош продемонструвала, що міра належності до 

категорії є психологічно обґрунтованим поняттям, оскільки не залежить від 

мови, а відображає певні психологічні аспекти сприйняття світу людиною 

[254]. 

Здобувши статус самостійного напряму в мовознавстві, когнітивна 

лінгвістика, тим не менш, не відкидає нічого з досягнутого раніше в 

лінгвістиці, а „інтегрує всі отримані знання, виводячи їх на новий, більш 

високий, рівень тлумачення” [20, c. 8]. У рамках цього напряму можливе 

вирішення деяких традиційних проблем лінгвістики, наприклад, у семантиці 

− проблеми (квазі) синонімії та полісемії [17, c. 12], а також проблеми 

співвідношення значення і смислу, що відкриває доступ до вирішення 

багатьох інших традиційних завдань, а саме: взаємодії лексики і граматики, 

семантики і синтаксису, ментальних і лінгвальних структур, взаємозв’язку 

процесів номінації, предикації та комунікації тощо [25, c. 18‒19].  

Як відомо, когнітивна лінгвістика здобула статус самостійного напряму в 

Північній Америці в 70-80-х роках на противагу панівній на той час 

генеративній лінгвістиці. Найбільш відомими напрямами в американській 

когнітивній лінгвістиці є такі: когнітивна граматика, запроваджена 

Р. Ленекером [260]; фреймова семантика, уперше запропонована 

Ч. Філмором [219]; теорія концептуальних метафор Дж. Лакоффа й 

М. Джонсона [237]; теорія ідеалізованих когнітивних моделей Дж. Лакоффа, 

яка виникла на основі всіх вищезазначених напрямів [237]. У річищі 

когнітивної лінгвістики також виконані роботи Р. Джекендоффа [231], 

Л. Талмі [260] та польсько-австралійського лінгвіста А. Вежбицької [270].  

У процесі досліджень були розроблені основні поняття, які лягли в основу 

когнітивної лінгвістики. Зокрема, були введені такі поняття, як образ-схема 
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(image schema − ментальна схематична структура, навколо якої організується 

досвід людини); фігура (figure – рухомий об’єкт у ситуації) і фон (ground − 

нерухомі об’єкти в ситуації, на фоні яких рухаються фігури); основа або база 

(base – певний концепт, репрезентований у свідомості мовними засобами), 

профіль (profile – певні підструктури, виділені в основі), профілювання 

(profiling – виділення певних підструктур (профілю) в основі), рухомий 

об’єкт або траєктор (trajectory − об’єкт, що рухається відносно орієнтира), 

орієнтир або точка відліку (landmark – виділена фігура, відносно якої 

рухається траєктор); фрейм (frame − структура знань про типовий об’єкт або 

стеретипну ситуацію) та сценарій (scenario – послідовність стереотипних 

подій, упорядкована в часі); концептуальні метафори (conceptual metaphors 

– когнітивні структури, засновані на розумінні однієї області через призму 

іншої), відображення або проекція (mapping – взаємне або одностороннє 

перенесення знань із однієї концептуальної структури в іншу) тощо [239]. 

Термінологічний інструментарій когнітивної лінгвістики уможливив 

використання терміну „концептˮ як ключової одиниці нашого дослідження 

(концепт LANGUAGE) та способу відображення когнітивних процесів, що 

лягли в основу концептуалізації такого суспільного явища, як мова.  

 

         1.2 Концепт як основне поняття когнітивної лінгвістики    

 

У сучасній лінгвістиці поняття „концепт” є одним із найбільш 

популярних. Проте, незважаючи на це, дане поняття позбавлене однозначної 

визначеності й продовжує залишатися доволі „розмитим”, що створює певні 

складнощі в його вивченні. Труднощі в описі концептів і неможливість 

розробки універсального підходу щодо їх розуміння зумовлені цілою низкою 

факторів. Найбільш важливими, на думку І. В. Зикової, є такі три фактори: 

різнокультурне тлумачення терміна „концепт”; його зв’язок або кореляція з 

такими термінами, як „поняття”, „уявлення”, „смисл”; фактично 

необмежений науковий узус і вивчення в різних наукових дисциплінах [65, 
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c. 82]. Окрім мовознавства, він є оперативним поняттям філософії, логіки, 

математики, психології, соціології, культурології, семіотики й інших наук, де 

отримує відповідне тлумачення. 

Термін „концепт” запозичений із лат. „сonceptus” – поняття, від 

„concipere” – вбирати в себе; представляти себе; утворювати тощо. Префікс 

con-, позначаючи спільну дію, об’єднання в ціле, визначає філософський 

зміст концепту, який виник у логіці П. Абеляра. Середньовічний філософ 

описував концепт як сукупність понять, пов’язування висловлень у єдину 

точку зору на той чи інший предмет за умови визначальної сили розуму. Він 

стверджував, що концепти виникли до створення природи в Божественному 

розумі як ідея Бога та прообрази одиничних речей [15, c. 23]. 

П. Абеляр був представником концептуалізму в дискусії номіналістів і 

реалістів із приводу підґрунтя загальних імен і заперечував реальне 

існування загального, проте визнав базою загальних імен універсалії, які 

узагальнюють природу речей і створені розумом для його внутрішнього 

вжитку як результат пізнавальної діяльності людини. Тобто концепти 

виступають  абстракціями чуттєво сприйнятої інформації про світ [49, с. 123]. 

Деякі вихідні значення латинського терміну спричинили більш пізні 

тлумачення концепту, до якого повернувся у 1928 році російський філософ 

С. Аскольдов у статті „Концепт і слово”, надавши його визначенню 

лінгвофілософського спрямування. Дослідник стверджував, що концепти є 

ембріонами мисленнєвих операцій. Так, коли хто-небудь промовляє слово у 

властивому йому значенні, людина, сприймаючи та розуміючи його, 

здійснює певий миттєвий акт, який служить зародком цілої системи 

мисленнєвих операцій [12]. Учений іменує концепт „досить загадковою 

величиною”, „майже невловимим мерехтінням чогось у розумовому 

кругозорі”. Він пов’язував концепт зі значенням слова, і вважав, що концепт 

може заміщувати не лише реальні предмети, а й окремі їхні частини, „реальні 

дії”, „власне мисленнєві функції”; а здатність до заміщення реалізується 
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концептами за допомогою значення слова. Він зазначає, що  концепт є значно 

ширшим за лексичне значення [12]. 

Таким чином, С. Аскольдов вивів концепт за межі загальних понять і 

розширив його розуміння, хоча його наукові праці написані під впливом 

концептуалізму епохи Середньовіччя (наприклад: концепт є „мисленнєвим 

утворенням, яке служить для нас заміщенням у процесі мислення 

невизначеної кількості предметів одного роду” [12, c. 142], тобто концепт 

вважали загальним родовим поняттям відносно конкретних видових понять 

одного класу).  

Поява концепту у когнітивній лінгвістиці була спричинена потребою 

нового визначення терміну „поняття”, яке традиційно тлумачили як 

абстракцію окремих чуттєвих ознак, і яке збільшило свій обсяг поєднавши 

загальне, одиничне й особливе, а саме обсяг інформації про певний об’єкт 

або клас об’єктів. Для позначення другого тлумачення використовували 

термін „концепт” [167].  

О. Цапок визначає чотири аспекти визначення концепту: логіко-

філософський (концепт пов’язує із поняттям); логіко-семантичний 

(ототожнює його зі значенням); психологічний, в основі якого є ідея 

О. Потебні про трирівневу структуру слова, де поряд із внутрішньою та 

зовнішньою формою є „зміст, що відповідає чуттєвому образу чи 

розвинутому з нього поняттю” [167]; й інтегративний (усвідомлення 

концепту як інформаційної структури свідомості звертаючи увагу на різні 

способи отримання інформації) [167]. Вищезгадані аспекти визначені 

наявністю дискусій у галузях лінгвоконцептології, когнітивної лінгвістики, 

психолінгвістики, когнітивної психології. 

Одним із найголовніших питань для розуміння природи концепту є 

співвідношення концепту, поняття та значення. Концепт і поняття часто 

ототожнюються, якщо брати до уваги зміст терміну „концепт”, що 

використовує в середньовічній схоластиці П. Абеляр. Поняття вважають 
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логічно конструйованим концептом, який позбавлений образності [6]. 

М. Алефіренко стверджує: „У мові виражаються не лише результати 

понятійного відображення, а й складна різноманітність психіки – внутрішній 

світ переживань людини, роздумів, цінних суджень. У мовних значеннях 

утілені й форми допонятійного відображення – сприйняття й уявлення” [7, c. 

67]. Загальновідомо, що значення ширше поняття, оскільки поняття 

пропускає значення крізь призму національного світобачення й певної мовної 

системи. Концепт розглядають як інформаційну структуру, ширшу за 

значення, таким чином поняття є не лише ядром значення, а і ядром концепту 

[5, c. 45]. 

Когнітивісти намагаються розмежувати поняття й концепт. 

Ю. Степанов диференціює їх в залежності від їхньої приналежності до різних 

наук: поняття – до логіки, філософії, концепт – до математичної логіки, 

культурології та лінгвістики [158, c. 40]. Ф. Клікс зазаначає: „понятійні 

структури є підґрунтям класифікаційного пізнання, певна множина об’єктів 

може пізнаватися на базі фіксованої в пам’яті структури ознак” [76, c. 149], в 

той час як концепт залучає і чуттєву, оцінно-емотивну, образну, метафоричну 

та іншу інформацію. О. Кубрякова вважає, що до концептів належать 

уявлення, образи, поняття [90, c. 143]. С. А. Жаботинська тлумачить концепт 

як родове поняття для ряду ментальних сутностей, таких як уявлень, понять, 

гештальтів і схем дій [55]. На думку Є. Г. Білявської, поняття і концепт по-

різному структуровані. Поняття структурується за принципом від більш 

важливих ознак до менш важливих. Структурування концепту, за 

Є. Г. Білявською, залежить від мовної системи, у якій він вербалізується. 

Крім того, при диференціації термінів „концепт” і „поняття” їх можна 

розглядати як взаємообумовлені сутності; в основі їх взаємозв’язку часто 

закладена дихотомія „частина – ціле” [20]. Л. О. Чернейко стверджує, 

зокрема, що концепт містить поняття, проте не вичерпується ним, а охоплює 

весь зміст слова [170, c. 75]. М. Болдирєв підкреслює, що поняття – це 
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раціональний, логічно осмислений концепт, яке виникає шляхом виділення й 

осмислення важливих характеристик предметів і явищ у результаті 

поступового абстрагування від другорядних, індивідуальних ознак, тобто на 

основі теоретичного пізнання, а концепт є наслідком когніції [25, c. 24].      

Сьогодні в лінгвістиці набули поширення два основні підходи щодо 

розуміння природи „концепту”. Один із них пропонує власне когнітивне 

тлумачення, унаслідок чого на перший план виходить взаємодія свідомості та 

знань людини: „концепт – це інформація про те, що індивід знає, припускає, 

думає, уявляє про об’єкти світу” [129, c. 101‒102]; „концепт – це оперативна 

одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови 

мозку, усієї картини світу, квант знання” [89, c. 90]; „концепт – це сукупне, 

категоризуюче знання про дійсність, про її елементи та перспективи” [140, 

c. 80]; „концепт – це інформаційна структура свідомості, певним чином 

організована одиниця пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт 

пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом узаємодії п’яти 

психічних функцій свідомості й позасвідомого” [150, c. 256]. 

Уся накопичена людиною інформація про навколишню дійсність 

проявляється в матеріальних формах мови. При цьому природна мова не 

володіє функцією породження думки, а лише забезпечує для людини перехід 

на рівень оперування думками, які виражаються в семантиці вербальних 

форм. Природна мова стає засобом виявлення структури думки носія мови, 

ключем до „реконструкції” його свідомості [163].  

Згідно з іншою точкою зору, не всі концепти мають мовне 

опосередкування, оскільки частково виражаються ментальними 

репрезентаціями – образами, картинками, схемами. Ментальний лексикон 

може бути організований і за допомогою граматичних категорій. Учені 

(Р. Джекендофф, Ю. Левін) поділяють думку про те, що „семантичні частини 

мови” (Об’єкт, Подія, Рух, Дія, Місце, Простір, Час) можуть виконувати роль 

базових концептів [90, c. 92]. 
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Одним із шляхів розв’язання цього питання вважається спроба 

типології концептів відповідно до різних способів мовної репрезентації. 

Відтак, Й. А. Стернін і Г. В. Бикова запропонували класифікацію, відповідно 

до якої  виділяються номінативні концепти, тобто представлені словом або 

фразеологізмом, та неномінативні концепти, які не мають стандартного 

мовного вираження і які можна проаналізувати лише за допомогою великого 

масиву мовних одиниць [159, c. 9‒17]. На думку В. І. Карасика, усі концепти 

в змістовому відношенні можна розділити на параметричні та 

непараметричні ментальні утворення [68, c. 30‒33]. М. В. Піменова виділяє 

базові концепти, які становлять підвалини мови та всієї картини світу; 

концепти-дескриптора, які кваліфікують базові концепти; та концепти-

релятиви, які реалізують типи відношень [136, c. 129] (більш детальний опис 

типів концептів буде наведено в наступному підрозділі).  

Слід зазначити, що фактично необмежений науковий узус поняття 

„концепт” є доволі важливим чинником. З одного боку, це сприяє істотному 

збільшенню його інтерпретаційного потенціалу. З іншого, цей 

інтерпретаційний потенціал може надавати певні переваги. Тенденція до 

загальної наукової інтеграції і, відповідно, до істотного зближення 

мовознавства з різними галузями наукового знання в кінцевому підсумку 

зумовлює формування в сучасній лінгвістиці міждисциплінарних підходів до 

вивчення концепту. У даній дисертаційній праці здійснено спробу дослідити 

концепт LANGUAGE з лінгвокультурологічного погляду, принципи якого 

будуть описані в подальших підрозділах цього дослідження. 
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1.3 Класифікація концептів у когнітивній лінгвістиці   

 

На думку М. М. Полюжина, першим із сучасних авторів, хто на основі 

антропологічного підходу до вивчення мови, закладеного 

В. фон Гумбольдтом, Е. Сепіром і Б. Уорфом, дійшов висновку про те, що ми 

концептуалізуємо світ не безпосередньо, а через мову, була А. Вежбицька 

[139, c. 19]. За словами А. Вежбицької, концепт є об’єктом зі світу 

„Ідеальне”, що має ім'я та відображає певні культурно зумовлені уявлення 

людини про світ „Дійсність”, яка дана нам у мисленні (а не в сприйнятті) 

саме через мову, а не безпосередньо [164]. Тому дослідниця запропонувала 

скористатися термінами „концепт-мінімум” для передачі поняття неповного 

обсягу смислу слова, характерного для пересічного носія мови, і „концепт-

максимум”, що означає повне володіння смислом слова. Ці два концепти 

беруть активну участь у формуванні фонду знань індивіда й передаванні 

інформації. 

З. Д. Попова та Й. А. Стернін зазначають, що питання про типологію 

концептів – одне з перших теоретичних питань, поставлене когнітивною 

лінгвістикою в процесі її становлення. Пошуки визначення концепту, його 

ментальної специфіки були тісно пов’язані з проблемою класифікації 

концептів, якій дослідники приділяли велику увагу [141, с. 72]. Упродовж 

останнього десятиліття в когнітивній лінгвістиці дослідників при вивченні 

мовних категорій цікавлять конкретні принципи виділення концептів, їх 

класифікація і встановлення ієрархії концептів, які обумовлені мовною 

категоризацією [136, c. 128].  

Дж. Лакофф [238] висунув гіпотезу, що категорії формуються за 

допомогою когнітивних структур, відомих як ідеалізовані когнітивні моделі 

(idealized cognitive models). Інакше кажучи, це особливі когнітивні сутності, 

які лежать в основі мовних категорій. Дж. Лакофф виділяє чотири їх типи: 

1) пропозиційні моделі, що визначають характер елементів категорії, їх 



26 

 

властивості відношення між ними;  

2) образ-схематичні моделі, які відображають основні образні уявлення 

та формують категоріальні класи;  

3) метафоричні моделі, що дають змогу представити певну абстрактну 

область за допомогою ототожнення її з іншою областю, зазвичай конкретною 

й доступною для емпіричного вивчення; 

4) метонімічні моделі, які діють спільно з першими трьома типами 

ідеалізованих когнітивних моделей і забезпечують перенесення ознак одного 

елемента множини на всю множину. 

 У сучасній когнітивній лінгвістиці завдяки працям Ю. С. Степанова 

[157], Н. Д. Арутюнової [10], О. С. Кубрякової [88], З. Д. Попової, 

І. А. Стерніна [141], А. П. Бабушкіна [14], М. В. Піменової [134], 

В. І. Карасика [68], Г. Г. Слишкіна [152] та ін. можна окреслити дві основні 

класифікації концептів: за змістовим наповненням і за ступенем інтеграції 

семантичних структур. 

 У межах першого підходу А. П. Бабушкін розмежовує розумові 

картинки, схеми, гіпероніми, фрейми, інсайти, сценарії, калейдоскопічні 

концепти [14, c. 43‒67.] М. М. Болдирєв вирізняє конкретно-чуттєві образи, 

уявлення, схеми, поняття, прототипи, пропозиції, фрейми, сценарії або 

скрипти, гештальти [24, c. 36]. З. Д. Попова та Й. А. Стернін виокремлюють 

уявлення-картинки, схеми, поняття, фрейми, сценарії (скрипти), гештальти 

[141]. Схожу класифікацію також знаходимо в М. Ф. Алефіренка [5] та 

М. М. Полюжина [139].  

У межах другого підходу, за середовищем буття, яке й визначає 

онтологічну сутність концептів, виокремлюють: мовні (лінгвоконцепти, або 

вербально виражені концепти [64]); текстові [67]; дискурсні [118]; 

філософські [44]; культурні [68, 152, 157], включаючи лінгвокультурні [155], 

та етноконцепти [151], що сукупно формують концептуарій культури − 

духовні концепти, „згущення культури у свідомості людини” [157, с. 40]; 
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художні [35] та нещодавно уналежнені до окремої категорії естетичні 

концепти. За змістом виділяють: категоріальні (ЧАС, ПРОСТІР), теософські 

(ЖИТТЯ, СМЕРТЬ, ДОЛЯ), телеономні (ПРАВДА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ), що 

апелюють до вищих духовних цінностей, тощо [144, с. 87‒88], 

антропоконцепти (МАТИ, ПРЕЗИДЕНТ), емоційні концепти [236], 

психологічні концепти, екоконцепти [40], міфоконцепти [173, с. 44], або 

концепти-міфологеми [78]. 

С. Г. Воркачов виділяє концепти вищого рівня (борг, щастя, любов, 

совість) і звичайні концепти [32, c. 44]. Г. Г. Слишкін вирізняє: 

1) пропорційні концепти, які збагачують як інтразону, так і екстразону; 

2) сформовані концепти, які мають уже сформовану інтразону, але й 

водночас функціональну екстразону; 3) концепти, які перебувають на стадії 

формування, що мають розвинуту інтразону, однак не володіють 

екстразоною; 4) граничні концепти, у яких відсутня екзстразона внаслідок 

високої міри абстракції концептуалізованих понять, а інтразона постійно 

розширюється; 5) рудиментарні концепти, які практично втратили інтразону 

й збереглися лише в складі окремих одиниць своєї екстразони [152, c. 67‒73].  

Типологізація концептів під кутом зору когнітивної семантики, як 

зазначає А. М. Приходько, може бути здійснена в опозиції „універсальність – 

специфічність” [144, c. 85]. Універсальні концепти відрізняються своєю 

загальністю та наднаціональним характером, тоді як специфічні концепти 

мають прив’язку до певної (суб)культури – соціальної, етнічної, професійної, 

конфесіональної тощо [144, c. 85]. У зв’язку з цим М. В. Піменова виділяє 

такі типи концептів: образи, ідеї та символи [134, c. 8], а також концепти 

культури, які розподіляються на декілька груп: універсальні категорії 

культури – час, простір, рух, зміна, причина, наслідок, кількість, якість; 

соціально-культурні категорії – свобода, справедливість, праця, достаток; 

категорії національної культури – воля, доля, соборність, душа, дух; етичні 

категорії – добро, зло, борг, правда, істина; міфологічні категорії – боги, 
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ангел-хоронитель тощо [там само, с. 10]. 

О. П. Воробйова пропонує класифікацію концептів за форматом їх 

репрезентації. При цьому, залежно від середовища актуалізації, кожен клас 

концептів може виступати як мовний / текстовий / дискурсний, культурний 

чи художній. До запропонованої таксономії належать:  

1) одиничні (ЛЮБОВ, ЖИТТЯ) концепти;  

2) подвійні гештальтні (ЖИТТЯ / СМЕРТЬ, ЛЮБОВ / НЕНАВИСТЬ, 

ЧОЛОВІК / ЖІНКА), тобто такі, що припускають уживання у вигляді 

одиничних концептів, проте завжди мають корелятивну пару, формуючи з 

нею цілісний гештальт;  

3) кластерні (ШЛЯХ ДО СЛАВИ) − ті концепти, що не мають у 

конкретній мові власного однослівного імені, проте сприймаються як певна 

ментальна єдність, в імені якої деякі концептуальні ознаки експлікуються, 

тоді як інші залишаються імплікованими;  

4) кумулятивні (SAVOIR VIVRE) концепти як конгломерат 

концептуальних ознак, інтегрованих у єдине ціле шляхом накопичення; 

5) картинні (ЗОЛОТА ОСІНЬ) − ті, що легше візуалізувати, ніж 

описати словесно;  

6) параболічні (ПРАЗЬКА ВЕСНА, АРАБСЬКА ВЕСНА) − концепти, 

що містять у максимально згорнутому вигляді певну історію чи мотив;  

7) картинно-параболічні (ПОСМІШКА ЧЕШИРСЬКОГО КОТА) – 

параболічні концепти, що репрезентуються не лише вербально, а й за 

допомогою візуальної емблеми;  

8) есеїстичні (МОДЕРНІЗМ, СИМУЛЯКР) концепти, тобто ті, що, 

будуючись за принципом мінімалізації, зберігають у скомпресованому 

вигляді великий обсяг філософської інформації [35, c. 59]. 

 На основі існуючих класифікацій концептів, концепт LANGUAGE 

відносять до універсальних одиниць концептосфери, що притаманний носіям 

різних лінгвокультур, адже мова як загальнолюдське явище має 



29 

 

наднаціональний характер, але в кожній лінгвокультурній спільноті виявляє 

специфічні ознаки. 

Вивчення МОВИ / LANGUAGE як базового концепту розпочалося 

відразу із зародженням лінгвокультурології. Цей концепт проаналізували в 

таких аспектах: 

‒ вивчено моделювання структури концепта МОВА в рамках панівної 

наукової парадигми [147]; 

‒ здійснено зіставний аналіз концептів МОВА та МОВЛЕННЯ в 

російській мові [97]; 

‒ описано мовні концепти російської мови в різних типах дискурсу та в 

діахронії  [106; 97]; 

‒ проведено етимологічний аналіз, вивчено структуру концепту МОВА 

в російській та англійській лінгвокультурах [156; 137; 42; 130]; 

‒ витлумачено знання про мову в „наївній лінгвістиці” [70]. 

У нашому дослідженні увага зосереджена на виявленні структури 

концепту LANGUAGE, який актуалізований у публіцистичному дискурсі 

двох лінгвокультурних спільнот ‒ британської та американської. Це 

уможливить виявлення культурної й аксіологічної ваги LANGUAGE для 

носіїв сучасної англійської мови. 

 

         1.4. Структура концепту   

 

У сучасній лінгвістиці існують різні підходи до розуміння та 

визначення природи концепту. На думку  В. І. Карасика [68, c. 8‒10] та 

С. Г. Воркачова [32, c. 96], слід розрізняти два основних підходи до 

трактування концепту: лінгвокогнітивний і лінгвокультурний. Відтак такі 

вчені в галузі лінгвокогнітивістики, як М. Ф. Алефіренко [5], А. П. Бабушкін 

[14], М. М. Болдирєв [25], О. П. Воробйова [35], В. З. Дем’янков [46], 

С. А. Жаботинська [55], О. С. Кубрякова [89], М. М. Полюжин [140], 
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О. О. Селіванова [150], а також В. Крофт і А. Круз [204], В. Еванс [211] та ін. 

узагальнено трактують концепт як суб’єктивне відображення досвідних 

даних, інформаційну структуру свідомості, різносубстратну, певним чином 

організовану одиницю пам’яті [150, c. 256], виражену різними групами ознак, 

які реалізуються різноманітними мовними способами та засобами [134, c. 10]. 

Представники другого підходу до визначення концепту – 

лінгвокультурологічного – тлумачать концепт як цілісну ментальну 

одиницю, конфігурацію культурно значущих онтологічних, аксіологічних, 

модальних, функціональних ознак [1], категорію когнітивної лінгвістики та 

лінгвокультурології, належність ментальній сфері людини, концентрацію 

визначених знань і емоцій, згорнуту структуру, стимул, який дає початок 

прояву різних відчуттів, асоціацій, образів, емоцій [87]. С. Г. Воркачов 

зауважує, що „культурні концепти – це передусім ментальні сутності, у яких 

відображається „дух народу”, що визначає їх антропоцентричність – 

зорієнтованість на духовність, суб’єктивність, соціальність та „особистий 

простір носіїв мовної свідомості” [32, с. 49]. „Культурні концепти – це те, у 

чому виражається зміст культури” [30, с. 10]. Як спосіб існування та 

організації культури, концепт „не лише відображає, але й визначає чітку 

перспективу на об’єктивний світ і у такий спосіб закріплює і організовує ті 

чи інші цінності, допомагає людині орієнтуватися в певному культурному 

просторі” [162, с. 17‒18]. Культурні концепти – це „своєрідні культурні гени, 

які входять до генотипу культури: вони насичені культуроносними 

конотаціями” [6, с. 173]. 

У нашому дисертаційному дослідженні концепт LANGUAGE описано 

в рамках лінгвокультурологічного підходу, що дозволяє вивчити не лише 

його лінгвальне вираження в дискурсі, але й описати його культурні, ціннісні 

ознаки в межах сучасних британських й американських лінгвоспільнот.  

Як зазначає Ю. С. Степанов, кожен концепт містить властиві йому 

компоненти (концептуальні ознаки), що диференційно відображуються в 
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його структурі та відрізняються за ступенем абстрактності. Концепти є 

багатокомпонентними. Різні складники є результатом („осадом”) культури 

різних епох. Вони включають історично різні складники, що є відмінними як 

за часом утворення, так і за походженням та семантикою, і мають структуру, 

яка містить такі елементи:  

1) основну (актуальну) ознаку. Активний складник (відомий та 

значущий для кожного носія культури) є елементом структури 

загальноприйнятого концепту. 

2) додаткову (пасивну, історичну) ознаку. Пасивний складник 

(додаткова ознака, актуальна для окремих груп носіїв культури) входить до 

концептосфер окремих субкультур. 

3) внутрішню форму. Внутрішня форма концепту (визначає зовнішню, 

знакову форму вираження концептів, її не усвідомлюють в повсякденному 

житті, і вона знайома лише фахівцям) є одним з детермінуючих культурних 

елементів концепту для більшості носіїв культури, а не його частиною [156, 

с. 21‒23]. Такий підхід можна назвати діахронічним, оскільки в цьому 

випадку структура концепту розглядається в процесі її еволюціонування в 

рамках культури. 

 Культурний концепт, на думку С. Х. Ляпіна, є „багатомірним 

ідеалізованим утворенням, яке спирається на понятійну базу, закріплену в 

значенні певного знака: наукового терміна, слова або словосполучення 

природньої мови <…>, невербального предметного або квазіпредметного 

образу, предметної або квазіпредметної дії тощо” [103, с. 18]. Цілісність 

культурного концепту як структурно-функціональної одиниці 

лінгвоконцептосфери формується взаємодією поняття, образу та дії, 

закріплених у семантиці певного знака.  

Г. Г. Слишкін [152, с. 51‒67] запропонував асоціативну модель 

концепту, виходячи з того, що останній функціонує як процес безперервної 

номінації і реномінації об’єктів, появи нових і втрати старих асоціативних 
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зв’язків між мовними одиницями та номінованими об’єктами. Номінативна 

щільність концепту в рамках даного підходу є основною характеристикою 

інтразони концепту (сукупності складових асоціацій концепту), а 

метафорична дифузність – його екстразони (сукупності вихідних асоціацій) 

[152, с. 60]. 

В. А. Маслова стверджує, що кожен концепт складний за своїм 

ментальним комплексом і містить наступні складники: 

1. загальнолюдський або універсальний складник; 

2. національно-культурний складник, обумовлений життям людини в 

певному культурному середовищі; 

3. соціальний складник, обумовлений належністю людини до певного 

соціального прошарку; 

4. груповий складник, обумовлений належністю мовної особистості до 

певної вікової або статевої групи; 

5. індивідуально-особистісний складник, котрий формується під 

впливом особистісних особливостей [110, с. 42].  

Дослідниця представляє структуру концепту у вигляді кола, у центрі 

якого знаходиться основне поняття − ядро концепту. На периферії цього кола 

лежить те, що здобуто культурою, традиціями, народним та особистим 

досвідом [110, с. 42‒43]. 

З. Д. Попова та Й. А. Стернін виокремлюють 3 базові структурні 

компоненти концепту − образ, інформаційний зміст та інтерпретаційне поле 

[141, с. 105]. Описуючи концепт, необхідно розмежовувати його зміст та 

структуру. Зміст концепту утворений когнітивними ознаками, котрі 

відображають окремі ознаки концептуалізованого предмета чи явища та 

визначаються як сукупність цих ознак. Зміст концепту внутрішньо 

упорядкований за польовою ознакою – ядро, ближня, дальня та крайня 

периферії. Приналежність до тієї чи іншої зони вмісту визначають за 

допомогою яскравості ознаки у свідомості носія відповідного концепту. Опис 
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є переліком ознак від ядра до периферії по мірі зменшення забарвлення 

ознаки [141]. Структура концепту містить базові структурні складники різної 

когнітивної природи – чутливий образ, інформаційний вміст та 

інтерпретаційне поле – а також вважається переліком когнітивних ознак, які 

належать до кожного з цих структурних складників концепту. Вміст і 

структура підлягають вивченню, як і ядро з периферією концепту, однак 

вагомою є диференціація їх у процесі опису, оскільки їхня роль та статус у 

структурі свідомості і в процесах мислення відмінні та вимагають різних 

прийомів опису [141]. 

В. І. Карасик, описуючи структури концептів як духовних цінностей, 

виділяє в них, окрім образного, понятійний та ціннісний складники [68, с. 

39]. Образний складник дослідник розуміє як „відбиток чуттєвого знання в 

пам’яті в єдності з метафоричними переносами” [68, c. 27]. Понятійний 

складник, на думку В. І. Карасика,  − це „сукупність значущих ознак об’єкта 

чи ситуації і результат їх пізнання” [68, c. 39]. 

С. Г. Воркачов, беручи до уваги напрацювання В. І. Карасика, пропонує 

таку структуру концепту. Окрім понятійного, образного й ціннісного, 

дослідник також виділяє значеннєвий складник лінгвокультурного концепту, 

він (значеннєвий складник) „визначається місцем, яке займає ім’я концепту в 

мовній системі” [33, c. 7]. Значеннєвий складник також містить етимологічні 

й асоціативні характеристики імені концепту. До складу значеннєвих 

характеристик концепту входять, на думку С. Г. Воркачова, також 

співвідношення частиномовних реалізацій його імені, його словотвірна 

продуктивність. Значеннєвими є і прагмалінгвістичні властивості лексико-

граматичних одиниць, оскільки вони реалізуються саме на фоні 

синонімічного ряду [33, c. 124].  

 А. М. Приходько переконаний, що концепт включає понятійний 

субстрат, відтворює його денотативну співвіднесеність із концептуальним 

референтом – мінімальною самодостатньою ділянкою ментального простору, 
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своєрідним когнітивним згустком; перцептивно-образний адстрат, тобто 

знання, образи та асоціації, що викликаються у свідомості у зв’язку з тим чи 

іншим денотатом; ціннісний (валоративний) епістрат – найголовніша 

іпостась концепту, яка зумовлюється ставленням до нього, що має бути 

позитивним, бо спирається на ті духовні імпульси, які оживають у свідомості 

людини завдяки її приналежності до того або іншого етно- і 

лінгвокультурного колективу [144, c. 57‒62]. 

І. В. Кононова вважає за необхідне виокремити поряд із образним, 

асоціативним, ціннісним та понятійним також етимологічний та історичний 

складники. Етимологічний складник концепту, як зазначає авторка, 

визначається внутрішньою формою слова, що є ключовим репрезентантом 

концепту та слугує засобом додаткової мотивації його ціннісного складника 

[81, c. 55]. Відповідно, асоціативний складник концепту індукується 

найбільш частотними (прототипними) асоціативними відношеннями імен, які 

мають позаконтекстний зв’язок із концептом, тоді як історичний складник 

містить найбільш значущі ознаки асоціативних складників концепту, вони 

входять до складу його структури на більш ранніх етапах існування в 

концептосфері етносу і значною мірою визначають його синхронний стан 

[81, c. 55‒58]. 

Вивчивши викладені вище розуміння структури концепту, найбільш 

обґрунтованою для дослідження універсального лінгвокультурного концепту 

LANGUAGE вважаємо думку В. І. Карасика, який стверджує, що структура 

концепту об’єднує понятійний, образний та ціннісний складники. Саме на 

таке тлумачення структури опирається наше вивчення актуалізації концепту 

LANGUAGE в британській і американській лінгвокультурах.  
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1.5 Домен як тло ідентифікування концепту    

 

Поширеною є думка, що концепти або кванти інформації містяться не в 

мові, а в людській думці. Мова потрібна для активації концепту [56, с. 254]. 

У той же час концепт адекватно осмислюють лише в контексті 

структур фонових знань, частиною яких він є. Поняття концепту пов’язане з 

поняттям домена в когнітивістиці. Домен містить набір ознак, кожна з яких 

сама може інтерпретуватися як окремий домен, наприклад, „тон”, 

„яскравість”, „насиченість” для концепту кольору [52]. 

 Р. Ленекер вважає, що домени є чисто когнітивні сутності, ментальний 

досвід репрезентації простору або концептуальні комплекси [239]. 

Уточнюючи визначення домена, запропоновані Р. Ленекером і 

Дж. Лакоффом, У. Крофт і А. Круз визначають його як „семантичну 

структуру, що функціонує як основа (фонове знання, яке „підтримує 

концепт“ і без якого концепт не може бути зрозумілим) для профілювання 

одного або декількох концептів [204].  

Домен ‒ зв’язна область концептуалізації, щодо якої характеризується 

семантична одиниця. У широкому розумінні доменом може бути будь-який 

концепт або область досвіду, у тому числі й та, яка задається в просторі 

поточного дискурсу. Загалом  домен можна визначити як широкий концепт, 

на тлі якого ідентифікується інший концепт, більш вузький в 

інформаційному плані [56, c. 255].  

За Р. Ленекером, домени можуть бути базовими й небазовими. При 

тому, що концепт (або концептуальний комплекс) зазвичай є доменом, що 

включає інший концепт, існує точка, далі якої редукція неможлива. Це 

стосується, зокрема, домену простору, що підтримує розуміння різних 

просторових конфігурацій. [56, c. 256]. Примітивне репрезентаційне поле 

такого типу називається базовим доменом. Крім простору й часу до базових 

доменів слід віднести різні сенсорні відчуття, емоції тощо. У базових доменів 
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немає „фону”, вони самі служать початковим, найбільш узагальненим 

(схемним) фоном для розуміння інших концептів [56, c. 256]. 

Більшість доменів − небазові. Небазовим доменом вважають фоновий 

концепт або концептуальний комплекс різної міри складності. У будь-якого 

небазового домену є свій „фон”, своя „база” як контекст для визначення 

понятійної специфіки цього домену [239]. 

Наприклад, слово „мова” викликає у свідомості базу „спілкування”, яка 

виступає фоном концептуальної бази. База виділяє в семантиці слова ту 

грань, що описує найгрубіший її контур, щось на зразок таксономічного 

класу для імені. У своєму сприйнятті концептів людина оперує цілісними 

образами, а не не окремими семантичними ознаками. Контури, або профілі 

цих образів, уможливлюють носія мови порівнювати концепти, проводити 

між ними аналогії, взаємозамінювати їх у контекстах [52]. 

Основна ідея, вкладена Р. Ленекером у визначення базових і небазових 

доменів, представлена в понятті рівнів концептуальної організації. Іншими 

словами, концепт створює потенціал для існування низки більш специфічних 

концептів, ці концепти, у свою чергу, утворюють домени, у межах яких 

з’являються інші концепти, і так нескінченно. Відповідно, у ході тривалого 

розвитку нашого ментального досвіду виникають різні за обсягом і ступенем 

складності концептуальні ієрархії [239, с. 45]. Під час аналізу ієрархічно 

організованих концептуальних просторів виникає необхідність розмежування 

доменів, що належать до різних рівнів. Для різнорівневих доменів 

С. А. Жаботинська пропонує ввести позначення „концептосфера” (весь 

аналізований понятійний простір), „домен” (інформаційний вузол у межах 

концептосфери), „парцела” (вузол у межах домену), „концепт” (конституент 

парцели, позначений окремим словом або іншою мовною одиницею). У 

випадку більшої кількості рівнів ієрархії  можливе виділення „субдоменів”, 

„субсфер” і „субпарцел”. У концептосфері понятійні простори, що існують на 

різних рівнях, розгортаються „вглибину”, що забезпечує поступове 
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„гранулювання” інформації [56]. У цій моделі на кожному з рівнів є своя 

концептуальна структура. Така може бути представлена у вигляді матриці, а 

також у вигляді мережі. 

За визначенням Р. Ленекера, основою значення мовної одиниці є 

комплекс доменів, які вона активує. Для інтерпретації значення одиниці 

мови, що репрезентує концепт, як правило, необхідні знання, що стосуються 

не до одного домену, а до певної їх сукупності − матриці доменів (domain 

matrix) [211, с. 63]. Наприклад, лексема „uncle” забезпечує доступ до матриці 

доменів „genealogy”, „person”, „gender”, „birth” [211, c. 64]. Для більшості 

виразів матриця є складною, тобто вона містить цілу низку доменів [239 , c. 

44, 47]. Як приклад матриці доменів наводиться значення слова glass – 

склянка як ємність для пиття: (1) Простір [базовий домен]. (2) Форма 

[циліндрична, з одним закритим кінцем]. Цей небазовий домен передбачає 

наявність простору як домену для концепту форми. (3) Типова просторова 

орієнтація [просторова форма розгортається вздовж вертикальної осі]. 

Включає серед інших поняття простору, вертикальності та форми. 

(4) Функція1 [контейнер для рідини]. Передбачає наявність інформації про 

типові орієнтації, а також наявність понять рідини і контейнера (останнє, у 

свою чергу, містить такі поняття, як просторове включення, можливість 

пересування, застосування сили і стійкість у часі). (5) Функція 2 [роль у 

процесі пиття]. Включає функцію1, а також інформацію про людське тіло, 

про хапальну дію, рух руки, ковтання тощо). (6) Матеріал [звичайна 

субстанція – скло]. (7) Розмір [поміщається в руці]. (8) Інше [домени, що 

стосуються ціни, миття, зберігання, можливості випустити і розбити річ, 

місця на столі під час трапези, наборів посуду, способів виготовлення та ін.] 

[239, c. 47‒48]. 

Фактично поняття матриці схоже з поняттям компонентного складу, 

або структурою семеми (елементарного значення слова, його лексико-

семантичного варіанта). Відмінність полягає в тому, що Р. Ленекер говорить 
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не стільки про семи як складові значення, отримані в результаті 

компонентного аналізу, скільки про понятійні категорії, до яких належать ці 

семи. Крім того, на відміну від структури семеми, де семи зазвичай 

розташовуються за „списком”, починаючи від родової, інтегральної архісеми, 

у матриці доменів вони представлені у взаємозв’язку і в ієрархічних 

взаємовключеннях. За словами самого Р. Ленекера, „при описі матриці 

значення мовного виразу недостатньо просто дати список її складових 

доменів. Важливим аспектом значення є також спосіб зв’язку доменів один із 

одним” [239, c. 47]. Однак більш докладного опису цих способів зв’язку (крім 

включення) Р. Ленекер не пропонує. Типи зв’язку між доменами отримують 

опис в іншій – мережевій моделі. Як і матрична модель, мережева модель 

може бути і моделлю концепту, і моделлю домену, який і є тим самим 

концептом, тільки більш широкого інформаційного плану [239]. 

Підґрунтям організації доменів у матриці є принцип, згідно з яким 

домен співвідноситься з іншими доменами, що містять весь обсяг знань, 

необхідний для розуміння концепту LANGUAGE, що актуалізується в 

досліджуваному дискурсі. У нашій праці актуалізація концепту LANGUAGE 

в публіцистичному дискурсі відображається за допомогою матриці доменів, 

на фоні яких LANGUAGE експлікується мовними засобами. 

 

1.6 Концептуальна метафора як розкриття образно-ціннісного 

складника концепту    

 

Розвиток когнітивного підходу до явищ мови сприяв розгляду мовних 

форм як похідних концептуалізації світу людської свідомісті, а їх значень – 

як певних структур знання, концептів, закріплених мовними знаками [89, c. 

33]. 

У когнітивній лінгвістиці метафора трактується як перенесення 

когнітивної структури, прототипно пов’язаної з певним мовним утіленням, з 
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однієї ділянки, до якої вона належить, на іншу [238]. Структурування одного 

концепту в термінах іншого в межах когнітивної лінгвістики вважають 

процесом метафоризації. При цьому метафора не тільки формує уявлення 

про об’єкт, а й зумовлює спосіб та стиль мислення про нього [26]. 

Метафора відтворює фрагменти суспільного досвіду певної культурної 

спільності і значною мірою формує цей досвід. Нові метафори творять нову 

реальність. Якщо нова метафора стає частиною понятійної системи, що 

служить підставою для нашої дійсності, вона змінить цю систему, а також 

породжувані нею подання й дії [146].  

Метафора за своєю сутністю антропометрична, порівнює різні сутності, 

утворює на їхній основі новий гносеологічний образ, синтезує в ньому 

ознаки гетерогенних сутностей [171]. Метафора є важливим способом впливу 

на інтелект, почуття та волю адресата. Це своєрідний міст від знайомого до 

незнайомого, від очевидного до менш явного [146]. Жодна теорія не в змозі 

пояснити, не звертаючись до людського фактору, чому про почуття ми 

думаємо як про вогонь і говоримо про полум’я любові, жар серця тощо. 

Тільки людині властиво мислити метафорично. Ця людська риса вказує на 

здатність творити у свідомості особливий, часом парадоксальний, 

антропоцентричний порядок речей. Гетерогенність вихідних сутностей 

метафори зумовлює її парадоксальність [171]. 

Усі метафори з’являються внаслідок творчого пізнавального процесу, на 

який мають безпосередній вплив мова і властивий певній культурі спосіб 

концептуалізації дійсності [243]. У контексті культури метафора є потужним 

інструментом передачі символічних значень. Метафора (від грец. metapherein 

„перенесення”) – це образний вислів, у якому ознаки одного предмета чи дії 

переносяться на інший за подібністю [там само]. Б. Боудл та Т. Гентнер 

вважають, що на концептуальному рівні кожна метафора проходить через так 

звану „метафоричну кар’єру” (англ. career of metaphor); чим більш усталеною 

стає метафора, тим легшим для запам’ятовування стає загальне значення 
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метафоричного звороту і люди витрачають менше часу на осмислення 

метафоричного переносу. Відповідно, „численні метафоричні звороти 

можуть породжувати абстрактні метафоричні категорії у вигляді додаткових 

значень базових термінів” [196, c. 208]. 

У когнітивній лінгвістиці існують переконання, що лінгвістичні 

метафори є власне концептуальними. Однак, на думку Дж. Стіна, саме 

лінгвістичні метафори слугують базою для концептуальних [259, c. 59]. Тому 

слід наголосити на відмінності між лінгвістичною метафорою й 

концептуальною метафорою. Лінгвістична метафора, або дискурсивна 

метафора (термін уперше введений Й. Жінкеном) стосується мовної фігури, 

вона (мовна фігура) передбачає порівняння двох відмінних речей, які 

насправді мають дещо спільне [192]. З іншого боку, концептуальна метафора 

є формою концептуального проектування за участю переносів або 

відповідностей, які існують між різними концептуальними областями. 

В. Еванс помічає відмінність між цими двома термінами: концептуальні 

метафори не залежать від мови, однак впливають на певні випадки її 

використання. З іншого боку, дискурсивні метафори є лінгвістично 

опосередкованими випадками використання образної мови. Незважаючи на 

те, що вони, імовірно, мають концептуальну основу, дискурсивні метафори  

виникають у процесі використання мови для вирішення конкретних і часто 

специфічних комунікативних потреб та функцій [213, c. 75‒76]. Їх статус 

розвивається залежно від використання мови в такий спосіб, що вони стають 

мовними одиницями незалежно від концептуальних механізмів, які, 

можливо, слугували причиною їх виникнення в першу чергу. Це розходиться 

із випадками використання мови на основі концептуальної метафори: 

використання мови цього типу завжди активує основну концептуальну 

метафору, яка, зрештою, зазнає (в основному) впливу з боку мовного 

використання [там само, c. 75‒76]. 
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В основоположних працях Дж. Лакоффа „Metaphors We Live by” [237] і 

„Women, Fire and Dangerous Things” [238] викладено основні положення його 

теорії концептуальної метафори, зміст якої полягає у визнанні складовою 

ролі метафори в процесі концептуалізації дійсності людиною. Основною 

тезою цієї теорії є твердження, що  понятійна система, у рамках якої ми 

думаємо й діємо, є фундаментально метафоричною за своєю природою, а 

метафори проникли в повсякденне життя не лише в мові, але й у думках і 

діях.  

Систематичність використання певних образів щодо опису певного 

явища, з точки зору Дж. Лакоффа і М. Джонсона, дає змогу зробити висновок 

про наявність у свідомості носіїв мови відповідної концептуальної метафори: 

„Оскільки метафоричні вирази в мові системно співвіднесені з 

метафоричними концептами, ми можемо використовувати метафоричні 

вирази для вивчення метафоричних концептів і для осмислення 

метафоричної природи людської діяльності” [238, c. 28].  

Зміст метафори, за Дж. Лакоффом і  М. Джонсоном, полягає в 

розумінні й переживанні сутності одного виду через сутність іншого; у 

подальших працях ці „сутності” отримали назву донорська зона (source 

domain) й реципієнтна зона (target domain). Концептуальна метафора 

передбачає проекцію донорської зони на реципієнтну зону [238].  

Функція концептуальних метафор полягає у представленні складних і 

абстрактних областей людського досвіду через більш прості й конкретні. 

Метафора – це єдиний спосіб осмислення абстрактних сутностей [11, c. 336]. 

Концептуальні метафори зазвичай не усвідомлюються носіями мови 

внаслідок їх глибокої вкоріненості у свідомості людини. Дж. Лакофф і 

М. Джонсон віддають перевагу так званим „затертимˮ  або „мертвим” 

метафорам – порівняно з „живими“, образність яких виразно відчувається 

носіями [237]. 
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Традиційні метафори утворюють поняттєву систему людини,  

базуються на повторюваних „систематичних кореляціях між явищами, 

зафіксованими в нашому досвіді” [237, c. 211] і сприймаються як звичні 

способи концептуалізації дійсності, що реалізуються в повсякденній 

мовленнєво-розумовій діяльності. У цьому виді метафор образ є стертим, що 

й обумовлює втрату ними експресивності.  

Традиційні, у свою чергу, поділяються на онтологічні, просторові та 

структурні метафори. 

Онтологічні метафори ‒ це метафори, які постають як „спосіб 

сприйняття подій, діяльності, емоцій, ідей тощо, як матеріальних сутностей і 

речей” [237, c. 25]. 

 Просторові метафори ‒ це метафори, в основі яких лежать просторові 

опозиції типу „верх – низ”, „усередині – зовні”, „передня сторона – задня 

сторона”, „глибокий – дрібний”, „центр − периферія” [237, c. 25]. 

Структурні метафори ‒ це метафори, що „дають можливість 

використовувати одне високоструктуроване й чітко вичленене поняття для 

структурування іншого” [237, c. 61]. 

Онтологічні метафори доволі різноманітні. Поширеною є метафора 

сутності (entity), яка дає змогу осмислювати абстрактне через конкретне. 

Однак самі по собі просторові й онтологічні метафори не дуже багаті в тому 

сенсі, що вони містять мало інформації про відповідні реципієнтні зони. З 

іншого боку, структурні  метафори дають змогу набагато глибше проникнути 

в суть поняття із залученням більш конкретних і детально опрацьованих 

концептів для його осмислення [238].  

Образні метафори надають „нового смислу нашому минулому, нашій 

повсякденній діяльності” [237]. Вони відтворюють індивідуальний погляд на 

світ суб’єкта дискурсу і відтак є „суб’єктивними та випадковими стосовно 

загального знання” [там само, с. 192], а також залежними від контексту. 
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Метафоричне порівняння передбачає спільний семантичний компонент, що 

зв’язує образне значення з вихідним [142]. 

Метафори розкривають образно-ціннісний складник концептів. Щодо 

аксіологічної оцінки, то залежно від типу уподібнюваних денотатів і 

контексту метафори можуть бути нейтральними або емотивно-оцінними 

[142], зображуючи позитивне або негативне почуття – ставлення суб’єкта 

дискурсу до  референта, у нашому випадку до мови . 

Отже, метафори відіграють важливу роль у процесі концептуалізації 

дійсності людиною. Вони проникли в повсякденне життя не лише в мові, але 

й у думках і діях. Образний складник та аксіологічне ставлення до мови як 

культурно-суспільного явища вивчаємо за допомогою концептуальних 

метафор, дібраних із публіцистичного дискурсу. 

 

1.7 Утілення концепту в дискурсі    

 

Концепт вербалізується й утілюється в дискурсі, переходить із 

ментальної сфери в матеріальну. Когнітивно-дискурсивна парадигма дає 

змогу по-новому підходити до аналізу на лише окремих мовних і 

мовленнєвих явищ, але й найбільш поширених понять когнітивістики та 

дискурсології. Особливий інтерес становить взаємопроникнення цих 

лінгвістичних напрямів, коли, для прикладу, базове поняття дискурсології 

(дискурс) розглядається з точки зору когніції, а концепт чи категорія – крізь 

призму дискурс-аналізу. Тісний взаємозв’язок дискурсу й когніції 

задекларований у когнітивному підході до дискурсу [105]. Тут варто згадати 

тезу М. Л. Макарова, що дискурс можна розглядати водночас як процес і 

продукт пізнавальної діяльності людини [там само]. Когніцію при цьому 

можна схарактеризувати з двох різних позицій. Перша, за переконанням 

А. О. Кібріка, базується на уявленні, що частина когнітивних феноменів 

(оперативна пам’ять, свідомість, увага) відповідають за використання мови в 
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режимі реального часу (on-line) [73, с. 24‒25]. Когнітивні феномени другого 

типу, важливі для дискурс-аналізу, не пов’язані з функціонуванням мови в 

режимі реального часу, а є радше засобами зберігання й упорядкування 

інфомації (off-line) [73, с. 24‒25]. Сюди входять довгострокова пам’ять, 

система категорій і категоризація, структури представлення знань, лексикон 

тощо.  

Розглядаючи категорії тексту / дискурсу, О. О. Селіванова зауважує, 

що „концепт є підкатегорією інформативності, оскільки концептуально 

конденсований зміст утворюється на основі всього масиву текстово-

дискурсивної інформації” [150, с. 196]. При оптимальному розумінні тексту 

адресат адекватно декодує концепт як основу інформаційного балансу [там 

само, с. 210]. Беручи до уваги те, що „когнітивна теорія дискурсу 

першочергове завдання вбачає у створенні ментального прообразу всього 

інформаційного простору комунікативної ситуації, у тому числі тексту як її 

семіотичного посередника” [там само, с. 241], комунікативно-дискурсивні 

характеристики концептів можна розглядати на основі текстів, які 

представляють той чи інший тип дискурсу. І. А. Бехта розглядає проблеми 

взаємовідношення тексту й дискурсу як складників структури й змісту 

художньої комунікації, що реалізуються в комунікативному просторі та 

співіснують у реальному й віртуальному стані [21, с. 9]. З точки зору 

дискурсивної реалізації концептів В. І. Карасик, для прикладу, виділяє 

ментальні утворення, які є ключовими для певного типу дискурсу, і 

концепти, які є похідними або нейтральними для відповідного дискурсу [68, 

с. 90]. 

Важливим аспектом взаємодії концепту й дискурсу є роль дискурсу як 

середовища й основного фактора формування концептуального змісту. На 

думку М. Ю. Олешкова, зміст концептів реалізується в комунікації і 

проявляється на рівні дискурсивної практики, а концепт при цьому „виступає 

інтерактивними елементом щодо свідомості, культури та мовної системи в 
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цілому” [126, с. 68‒85]. Пресупозиційний фонд (фонове знання) системно 

організовує соціальний та індивідуальний досвід людини, формуючи її 

„картину світу” [там само]. 

В. В. Дементьєв вважає, що „фонову інформацію складають знання, 

колективні уявлення й поняття, закріплені в системі концептів певної мови...” 

[45, с. 118]. Значимістю як для окремої мовної особистості, так і для 

лінгвокультурної спільноти загалом наділені ключові концепти як основні 

одиниці картини світу, константи культури [110, с. 5]. 

У сучасній лінгвістиці дискурс розуміють як „сукупність 

мовномисленнєвих дій комунікаторів, пов’язану з пізнанням, осмисленням і 

презентацією світу мовцем та осмисленням мовної картини світу мовця 

адресатом” [116, с. 190]. У роботах Т. А. ван Дейка простежується когнітивне 

розуміння дискурсу [27], де дискурс тлумачиться як взаємодія між мовою та 

дійсністю, що є запорукою розуміння світу. Характерними ознаками такого 

дискурсу є цілі та інтереси, а важливою є не лише ситуація, а й уявлення про 

неї чи інтерпретація з боку учасників. О. С. Кубрякова [89] також розглядає 

дискурс як когнітивний процес, який пов’язаний із творенням мовленнєвої 

поведінки. 

За визначенням Н. Ю. Новохачевої, публіцистичний дискурс є 

дистантною формою комунікативної діяльності інституціонального та 

когнітивного характеру, основними учасниками якої є представники засобів 

масової інформації як соціального інституту та масова аудиторія [123, с. 11]. 

Г. Я. Солганик і Н. Ю. Новахачева виділяють такі ознаки 

публіцистичного дискурсу :  

1) відкритість і сфокусованість на соціально резонансних фактах та їх 

концептуально-емоційна розробка;  

2) відкрита соціальна оцінність, що дає змогу створити моделюючий 

ефект; відкрита світоглядна позиція, що забезпечує репрезентацію соціально-

оцінних суджень (думок) і ідеологічний супровід „подій соціальної думки”, 
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тобто обговорюваних суспільством ідей і пропонованих соціальних проектів;  

3) оцінно-ідеологічна модальність і пов’язана з нею стратегія 

фокусування, тобто регулювання спрямованості думки на ті чи інші 

фрагменти соціальної практики та стратегія оцінювання;  

4) „політико-ідеологічний модус” формування й формулювання думки, 

інформаційного контенту та його кодування;  

5) „міжстильове тонування викладу”, тобто використання 

різностильових засобів і способів для репрезентації соціальної реальності 

[123, с. 160; 153, с. 62]. 

У термінах комунікативної стилістики текст комунікативної ситуації є 

складовою частиною дискурсу. Публіцистичний текст, що містить 

ідеологічну комунікативну ситуацію, є складовою частиною публіцистичного 

дискурсу. Типи дискурсів об’єднуються спільністю теми або реалізованим у 

них глобальним комунікативним наміром. Публіцистичний дискурс ‒ це тип 

дискурсу, що реалізує інтенцію переконання, а отже, здійснює потужний 

перлокутивний ефект на свого адресата [123] . 

Складна ієрархія знання виражається в дискурсі, вона є важливою для 

його створення й сприйняття. Отже, як і будь-яке лінгвокультурне явище, 

дискурс, крім власне мовного, має зовнішній позамовний і внутрішній 

лінгвокогнітивний виміри [102]. 

Позамовний план публіцистичного дискурсу містить інформацію про 

продуцента (статус, політичне спрямування, ідеологічна забарвленість 

видання, колективне авторство, оперативність створення й споживання 

тексту, періодичність) та інтерпретатора (орієнтація на масову / жіночу / 

чоловічу / молодіжну / дитячу тощо аудиторію). Лінгвокогнітивний план 

охоплює когнітивні моделі, що репрезентують усю позамовну інформацію в 

мовній свідомості індивіда та впливають на породження та сприйняття 

дискурсу, обумовлюють, зокрема, і вибір мовних засобів (мовний вимір) 

[102].  
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У контексті прагматичної спрямованості публіцистичного дискурсу 

В. І. Заботкіна вводить поняття  „прагматичної інтерпретанти” як „знання, 

яке містить інформацію про обмеження на вживання знака залежно від 

основних параметрів прагматичного контексту” [59, с. 90]. Прагматичним 

контекстом публіцистики (журналістики) можна вважати розумові здібності 

журналіста (публіциста):  

1) легкість генерування ідей („здатність людини до висунення 

найрізноманітніших пропозицій у вирішенні тієї чи іншої творчої задачі); 

2) здатність до переносу (здатність застосування отриманих навичок у 

вирішенні творчого завдання);  

3) здатність до „зчеплення” понять („здатність об’єднувати раніше 

сприйняті факти і враження з новими”);  

4) згортання (прагнення до більш „лаконічного та стислого викладу 

матеріалу”);  

5) зближення понять („легкість асоціювання різних понять”) [174, с. 

86].  

Відображення в публіцистичному дискурсі такого соціально-

культурного вагомого явища, як мова, допоможе виявити актуальні 

когнітивні ознаки концепту LANGUAGE, що інтерпретуються публіцистом 

(журналістом) як представником британської чи американської 

лінгвоспільноти. 

Добірка прикладів актуалізації концепту LANGUAGE здійснювалася з 

семи британських газет, двох журналів (Plain English, The TLS), одного блогу  

(Linguistic Antrophology) та десяти американських газет, що представляють  

публіцистичний дискурс і дають змогу зробити порівняльний аналіз 

актуалізації концепту LANGUAGE у двох сучасних англійськомовних 

лінгвокультурах. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Мова як інструмент мислення й комунікації формує й накопичує 

сукупність знань про картини світу. Мова існує в людській свідомості. Вона 

відіграє важливу комунікативну роль у суспільстві – слугує засобом обміну 

інформацією, досвідом, вираження емоцій, що є ключовим у людському 

спілкуванні. У дисертаційній праці феномен „мова” втілено у вигляді 

вербалізованого концепту в сучасному англійськомовному публіцистичному 

дискурсі.  

2. Когнітивний підхід у лінгвістиці розглядає мову як систему знаків, 

які допомагають кодувати та перетворювати інформацію. Мова вивчається як 

універсальний когнітивний механізм та інструмент. Концепт є базовим 

поняттям когнітивної лінгвістики. Концепт LANGUAGE є ключовою 

одиницею нашого дослідження та способом відображення когнітивних 

процесів, що лягли в основу концептуалізації мови як суспільного явища. 

3. Концепт є цілісною ментальною одиницею, конфігурацією 

культурно значущих онтологічних, аксіологічних, модальних, 

функціональних характеристик, категорією когнітивної лінгвістики та 

лінгвокультурології. Концепт притаманний ментальній сфері людини і 

концентрує визначені знання й емоції. Лінгвокультурний концепт 

LANGUAGE складається з понятійного та образно-ціннісного складників.  

4. Дві базові класифікації концептів окреслені в сучасній когнітивній 

лінгвістиці: за змістовим наповненням і за ступенем інтеграції семантичних 

структур. Змістове наповнення концепту LANGUAGE визначаємо за 

словниковими визначеннями номінативної лексеми концепту та доменами 

вираження LANGUAGE в публіцистичному дискурсі. 

5. Домен визначено як широкий концепт, на тлі якого ідентифікується 

інший концепт, більш вузький в інформаційному плані. Основою організації 

доменів є принцип, відповідно до якого домен, що формує безпосереднє поле 
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концепту, співвідноситься з іншими доменами, що містять весь обсяг знань, 

необхідний для розуміння концепту. 

6. Метафоричні вирази є важливим інструментом дослідження 

понятійної системи людини. Концептуальні метафори представляють складні 

й абстрактні області людського досвіду через більш прості й конкретні. Вони 

проектують  донорську зону на реципієнтну зону. У когнітивній лінгвістиці в 

межах концептуальних метафор виокремлюють традиційні та образні 

метафори. Традиційні метафори поділяються на онтологічні, просторові та 

структурні. Концептуальні метафори розкривають образно-ціннісний 

складник концепту LANGUAGE. 

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

матеріальній сфері. Публіцистичний дискурс є дистантною формою 

комунікативної діяльності інституціонального та когнітивного характеру. 

Учасниками цього виду діяльності є представники засобів масової інформації 

та масова аудиторія. Публіцистичний дискурс у нашому дослідженні 

репрезентований британськими, американськими газетами, британськими 

журналами і блогом. 

Основні пункти розділу викладені в таких публікаціях автора [183; 181; 

184]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ 

LANGUAGE   

 

2.1 Методи дослідження концептуальної структури 

 

Завдання дослідження, тип досліджуваного концепту та дискурсу, у 

якому він актуалізується, впливають на вибір методів аналізу. 

Лінгвокультурний і когнітивно-семантичний підходи, поєднуючись із 

лінгвостатистичним аналізом, розкривають понятійні характеристики 

концепту (установлені за допомогою дефініційного та компонентного 

аналізу значень номінативної лексеми концепту LANGUAGE) і 

встановлюють сфери вираження (домени), що виявляються безпосередньо в 

публіцистичному дискурсі при реалізації концепту (концептуальний аналіз, 

лінгвостатистичний метод χ2 та кореляційний аналіз). Використання даних 

статистичного характеру дає змогу працювати з номінативною лексемою 

концепту ‒ іменником „language” ‒ та супровідними лексемами ‒ 

іменниками, дієсловами, прикметниками ‒ у британському та 

американському публіцистичному дискурсах) і сформувати структуру 

концепту на основі його актуалізації в дискурсі. 

Установлення вимог для здійснення організації комплексного 

дослідження концепту LANGUAGE є досить важливим етапом. 

Використання комплексного дослідження доречне, оскільки  поєднання 

якісних, кількісних і лінгвостатистичних методів дасть змогу якомога 

об’єктивніше відобразити зміст концепту та його структуру. Основними 

етапами дослідження вважаємо:  

1) установлення домінатної номінативної лексеми концепту 

LANGUAGE;  

2) дослідження семантичної структури значення лексеми „language”, 
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яку вважаємо іменем концепту, синонімів цієї лексеми на основі даних 

тлумачних словників для визначення понятійного складника концепту; 

3) виокремлення концептуальних метафор у публіцистичному дискурсі 

британської та американської лінгвоспільнот для опису образно-ціннісного 

структурного складника концепту LANGUAGE; 

4) аналіз вербального втілення концепту LANGUAGE мовними 

засобами в британських та американських публіцистичних виданнях для 

отримання кількісних даних про частоту актуалізації концепту в сучасному 

англійськомовному публіцистичному дискурсі; 

5) групування супровідних лексем до імені концепту в синтаксичній 

рамці одного речення за тематичною спільністю в лексико-семантичні класи, 

що репрезентують сфери вираження концепту (домени), та визначення 

кореляційних відношень між ними для моделювання матриці доменів; 

6) порівняння концептуальної структури LANGUAGE та сфер його 

вираження в британському та американському публіцистичному  дискурсах 

для виявлення лінгвокультурних відмінностей чи подібностей у його 

актуалізації у двох лінгвокультурних спільнотах.  

Для виконання зазначених вище етапів дослідження потрібно 

використовувати широкий спектр методів. 

Оскільки в нашій роботі поєднуємо якісні та кількісні методи 

дослідження, то основною методикою виступає концептуальний аналіз, що 

містить низку підходів, запропонованих В. І. Карасиком [68], З. Д. Поповою, 

Й. А. Стерніним [141], а також елементи квантитативного аналізу 

актуалізації концептів, апробовані В. В. Левицьким [93] та його учнями [52; 

119; 75].  

Когнітивно-семантичний підхід до опису концептів є актуальним у 

визначенні понятійного складника концепту. Когнітивно-дискурсний підхід 

полягає в русі від тексту до концепту, виявляючи прагматичну й когнітивну 

інформацію в актуалізації концепту LANGUAGE, розкриває образно-
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ціннісний складник концепту. Лінгвокультурний підхід дає змогу визначити 

специфіку вербалізації концепту LANGUAGE в британському та 

американському публіцистичному дискурсах. За допомогою 

лінгвостатистичного аналізу виявляємо сфери вираження концепту 

LANGUAGE на основі частоти актуалізації концепту в досліджуваних 

дискурсах та визначенні доменів його втілення.  

Отже, наше дослідження аналізує семантику мовних засобів, що 

утворюють номінативне поле концепту LANGUAGE; досліджує образно-

ціннісний складник концепту; містить кількісний аналіз номінативної 

лексеми та її супровідних лексем; передбачає статистичний аналіз уживання 

лексико-семантичних класів супровідних слів до імені концепту у 

фрагментах публіцистичного дискурсу та моделювання матриці доменів 

вираження концепту на основі кількісних показників та даних статистичного 

аналізу.  

 

2.2 Концептуальний аналіз у вивченні вербалізації концептів 

 

Поняття концептуального аналізу широко використовується в багатьох 

працях науковців [150; 136; 240; 219; 164]. Це питання вже давно є 

дискусійним у наукових колах. Так, Р. М. Фрумкіна зазначає: „між різними 

авторами не тільки немає згоди щодо сукупності методик, які варто вважати 

концептуальним аналізом, немає згоди навіть у тому, що варто вважати 

результатом такого аналізу” [164, с. 96]. 

Проаналізувавши ряд праць лінгвістів, дотримуємося думки, що 

концептуальний аналіз є поєднанням методів дистрибутивного, 

контекстуального та компонентного аналізу.  

Для розуміння методу концептуального аналізу розглянемо його 

дефініції. 

М. В. Піменова вважає, що методика вивчення концептів містить 
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„інтерпретацію значення конструкцій, що об’єктивують ті чи інші 

особливості концептів, виявлення частотних (що властиві багатьом 

концептам) таксономічних характеристик і визначення за допомогою цих 

характеристик загальних типологічник ознак концептів, що досліджуються” 

[136].  

 У термінологічній енциклопедії О. О. Селіванова подає таке 

визначення: „Концептуальний аналіз – це головний метод логічного аналізу 

мови й когнітивної лінгвістики, що передбачає моделювання й опис 

концептів” [150, с. 261]. На її думку, метою аналізу є „реконструкція 

когнітивних механізмів індивідуальної чи колективної свідомості, які 

опосередковують формування й упорядкування знань про об’єкти дійсності 

та результати внутрішнього рефлексивного досвіду” [150, с. 262]. 

Два аспекти, логічний та ейдетичний, характерні для концептуального 

аналізу. Логічний аспект прагне визначити закономірності внутрішньої 

організації концепту, виявити його елементи й установити зв’язки між ними. 

Ейдетичний полягає в дослідженні існування цілісного концепту в мисленні 

[119]. Кінцева мета концептуального аналізу ‒ побудова концептуальної моделі 

фіксованого знаком інформаційного фрагмента. Для цього необхідно в 

особливий спосіб згрупувати, упорядкувати елементи значення, які мають бути 

взаємопов’язаними. Тому вчені використовують різноманітні концептуальні 

структури: домени, фрейми, пропозиції, сітки тощо. У зв’язку з цим слід 

відзначити теорію доменів Р. Ленекера, фреймову семантику Ч. Філмора, 

сценарії Р. Абельсона, теорію метафори та метонімії Дж. Лакоффа й 

М. Джонсона, фрейми М. Мінського [119; 240; 219; 238]. У нашому 

дослідженні ми опираємося на працю американського лінгвіста Р. Ленекера, 

він доводить, що домени (когнітивні моделі) надають інформацію та 

формують знання про мову [239]. 

До об’єктів концептуального аналізу належать синтагматичні зв’язки, 

парадигматичні зв’язки, ключові слова, частотність мовних одиниць, що 
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вербалізують даний концепт, дискурс, у якому розглядається даний концепт 

[119].  

У нашому дослідженні до концептуального аналізу входить і вивчення 

синонімів номінативної лексеми концепту LANGUAGE, які відображають 

найбільш актуальні понятійні ознаки концепту. Концептуальний аналіз 

уможливлює також виявлення профілювання сфер вираження концепту 

LANGUAGE в публіцистичному дискурсі. 

При вивченні вираження концепту важливо не лише покласифікувати 

засоби вербалізації на лексико-семантичні класи, але й установити зв’язки 

між лексико-семантичними класами супровідних іменників, дієслів, 

прикметників до номінативної лексеми „language”, визначити їх зв’язки з 

семантичним ядром концепту [52].   

Визначення частотності мовних одиниць, які представляють концепт, 

дає нам змогу говорити про культурно-аксіологічний аспект даного концепту 

в британському та американському публіцистичному дискурсах. 

Когнітивно-семантичний підхід у концептуальному аналізі 

LANGUAGE полягає у вивченні семантики мовних засобів, що номінують 

концепт, й у поясненні результатів опису семантики мовних засобів при 

виокремленні понятійних ознак LANGUAGE, що інтерпретують концепт як 

ментальну одиницю. Когнітивно-дискурсивний вектор концептуального 

аналізу стає в нагоді при виявленні концептуальних метафор, що 

розкривають образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE.  

Домени вираження концепту LANGUAGE визначаємо на основі 

лінгвостатистичного аналізу χ2-тест і кореляційного аналізу лексико-

семантичних класів супровідних до імені концепту лексем. 

Отже, концептуальний аналіз, який поєднує різні підходи щодо 

вивчення даної проблеми, є найбільш апробованим у сучасних дослідженнях 

і дозволяє розкрити структуру концепту LANGUAGE та його специфіку 

вираження в публіцистичному дискурсі 
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2.2.1 Дефініційний аналіз номінативної лексеми концепту  

 

Дефініційний аналіз номінативної лексеми концепту є одним із 

прийомів концептуального аналізу та допомагає визначити понятійний 

складник концепту, адже найбільш істотні ознаки означуваного предмета або 

явища містяться у дефініціях лексеми-імені концепту.  

Й. А. Стернін стверджує, що дефініції слугують для розпізнавання 

значень слів, а не виокремлення ознак концептів [159]. Й. А. Стернін, 

З. Д. Попова розрізняють психолінгвістичне (визначається в основному 

експериментальними методами) і лексикографічне значення (зафіксоване в 

тлумачних словниках) [там само]. Актуалізований у дискурсі концепт є 

набагато ширшим, хоча й містить вищезгадані типи значення.  

А. П. Бабушкін відзначає, що „ідеальна сутність концепту вловлюється 

словом і дублюється у його визначенні” [14]. М. О. Красавський вважає, що 

автори дефініцій відображають найбільш розповсюджені знання й уявлення 

мовних спільнот (цит. за [86]). 

Д. С. Лихачов констатує, що тільки взаємодія словникового значення 

слова з досвідом людини чи громади, у якій вона мешкає, утворюють 

концепт [101]. Тому результати людського досвіду, отримані внаслідок 

пізнання світу, зберігаються в дефініціях і зумовлюють релевантність 

проведення такого аналізу.  

У нашому дослідженні дефініційний аналіз є першим етапом 

концептуального аналізу. З його допомогою ми виділяємо базові понятійні 

ознаки концепту LANGUAGE. За частотним критерієм зазначуваності 

певного визначення іменника „language” у словниках, дібраних для аналізу, 

визначаємо основне (ядерне) та периферійні значення. Значення, що 

фіксуємо у дванадцяти словникових статтях, вважаємо основним. Менша 

частотність визначень (від 2 до 11) дає підстави для окреслення 

периферійних значень іменника „language”.  
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 2.2.2 Компонентний аналіз номінативної лексеми концепту  

 

 Описуючи структуру значення номінативної лексеми концепту 

LANGUAGE, використовуємо методику компонентного аналізу, що полягає 

в аналітичному підході до значення слова, тобто в поділі його значення на 

окремі елементи. Компонентний аналіз словникових дефініцій імені 

концепту виявляє семи, що містять найбільше смислове навантаження. За 

твердженням Й. А. Стерніна, „сема – це семантичний мікрокомпонент, що 

відбиває конкретні ознаки позначуваного словом явища”. [159, с. 44].  

 Під час проведення компонентного аналізу склад значення 

розглядається як організована структура. Ряд учених, а саме: Ю. Д. Апресян, 

І. В. Арнольд, В. Г. Гак, Р. С.  Гінзбург, Ю. М.  Караулов, О. М. Меднікова, 

О. М. Селіверстова, А. М. Кузнецов, М. М. Нікітін, Й. А. Стернін, серед них і 

зарубіжні мовознавці  Дж.  Катц  і  Дж.  Фодор та ін. ‒ заклали теоретичні та 

методологічні основи компонентного аналізу  [8; 9; 36; 39; 69; 113; 149; 91; 

121; 159; 234; 220].  

О. М. Селіверстова вважає компонентний аналіз „процедурою 

розщеплення на окремі частини, виокремлення яких зумовлено як 

співвідношенням елементів усередині окремого значення (наявність 

загальних і більш одиничних, тобто ієрархічність організації), так і 

співвідношенням цього значення зі значенням інших мовних одиниць” [149, 

с. 81].  

О. О. Селіванова стверджує, що „компонентний склад значення 

розглядається не як проста сукупність елементів, а організована структура”. 

Компонентний аналіз застосовує певну метамову, що складається з набору 

сем, а саме: класеми (найбільш узагальненої частиномовної ознаки), 

інтегральної та диференційної семи. О. О. Селіванова описує інтегральну 

сему як ознаку тематичної групи або лексико-семантичного поля, а 

дефиренційні семи вважає ознаками, що відрізняють значення певного слова 
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від слів того самого класу [150, с. 526].  

У нашому дослідженні компонентний аналіз значення номінативної 

лексеми концепту LANGUAGE здійснювався на основі значень іменника 

„language”, що зазначені у 12 сучасних англійськомовних словниках. Загалом 

виявлено 77 семантичних ознак. Усі зафіксовані в значенні лексеми семи 

погруповані за тематичними ознаками, що розкривають поняття, які лягають 

в основу концепту. Класема репрезентує найбільш узагальнену назву групи 

сем за спільною тематичною віднесеністю. Інтегральні семи представляють 

окремі ознаки в тематичній групі, а диференційні семи вказують на 

відмінності в семантичних ознаках, що утворюють одну тематичну групу 

сем. Унаслідок компонентного аналізу значення іменника „language” 

виявлено дванадцять класем, що ієрархічно підпорядковують собі до 19 

інтегральних, та до 66 диференційних сем. Отже, концепт LANGUAGE 

опирається на широку понятійну основу, що дозволяє його актуалізацію в 

різних сферах вираження в публіцистичному дискурсі.  

 

 2.2.3 Когнітивно-семантичний аналіз синонімів концепту 

LANGUAGE 

  

Ім’я концепту не описує всі понятійні ознаки, а представляє лише ті, 

що є важливими характеристиками для ефективної комунікативної 

діяльності представників певної лінгвокультури. Такі вчені, як 

М. М. Болдирєв, С. Г. Воркачов, М. В. Піменова, З. Д. Попова, Й. А. Стернін, 

наголошують на важливості опису семантики синонімів до імені концепту 

[25; 34; 134; 141].   

Аналіз синонімів до імені концепту дає змогу виявити його додаткові 

когнітивні ознаки. Вони описують семантичну структуру концепту, 

уточнюючи й доповнюючи її оцінними значеннями. З. Д. Попова та 

Й. А. Стернін  називають слово засобом доступу до концептуального 
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значення, і, отримавши цей доступ, можна визначити концептуальні ознаки, 

які не є названими безпосередньо, лише існують у значенні як периферійні 

семи [141]. Периферійність ознак указує на те, що вони не завжди 

вербалізуються і є дуже важливими. 

М. В. Піменова стверджує, що значення імені концепту може лише 

частково передати зміст, тому й існує низка синонімів, які так потрібні, щоб 

репрезентувати один і той же концепт [134, с. 43]. М. М. Болдирєв 

припускає, що значення слова є лише спробою, яка дає загальне уявлення 

про зміст концепту, окреслює відомі межі, подає окремі характеристики даного 

слова [24, с. 26–27].  

С. Г. Воркачов вважає, що співвіднесення концепту з планом 

вираження всієї сукупності різних синонімічних засобів, що описують його в 

мові, є логічним завершенням у дослідженні концепту [32, с. 68].  

У нашому дослідженні має місце поділ синонімів номінативної 

лексеми  „language”  на синонімічні ряди за спільною тематикою. Аналіз 

показує, що кожне значення лексеми „language” виражається в 

синонімічному ряді. Для того щоб визначити значеннєві розбіжності в 

кожному синонімічному ряді, ми розглядаємо відтінки значень синонімів і 

виділяємо домінанту синонімічного ряду. Це допоможе нам уточнити 

понятійні ознаки концепту LANGUAGE, які не вдалося визначити при 

здійсненні дефініційного аналізу номінативної лексеми „language”.  

Загалом було зафіксовано 101 синонім до іменника „language” у 

дванадцяти лексикографічних джерелах. Усі синоніми погруповані нами у 

п’ять синонімічних рядів. Групування лексем у синонімічний ряд 

здійснювалося на основі наявності спільної семи в значенні лексем-

синонімів. Синоніми дозволили розкриття п’яти понятійних ознак концепту 

LANGUAGE, які не було виявлено в процесі дефініційного та 

компонентного аналізу номінативної лексеми концепту. 
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       2.3 Лінгвостатистичний аналіз концепту LANGUAGE 

 

Мова є системним явищем, тому використання лінгвостатистичного 

аналізу під час дослідження мовних явищ є правомірним. Оскільки мова є 

знакова система, то вважаємо доцільним застосування статистичних методів 

для її дослідження. Проте, навіть будучи знаковою системою, вона 

відрізняється від тих систем, у яких встановлено чіткі математичні закони. 

Математичні формули повністю не охоплюють всі характерні для певного 

мовного явища закономірності, але дають змогу практично підкріпити певні 

висновки та закони функціонування мови [119]. 

У межах квантитативної лінгвістики розрізняють кількісні та 

лінгвостатистичні методи. Кількісні методи полягають у підрахунку частоти 

вживання певних мовних одиниць. Лінгвостатистичні методи дають змогу 

відстежити зв’язок між мовними одиницями, визначити ймовірність та 

вибірковий характер їх сумісного вживання [93].  

Кількісні й лінгвостатистичні методи широко використовують на всіх 

рівнях мови, оскільки за їх допомогою можливо виразити кількісний склад 

фонем, звуків, літер, складів, морфем, слів, словосполучень і синтаксичних 

конструкцій. Кількісні методи також визначають частоту вживання одиниць 

у різних мовних жанрах та сполучуваність з іншими одиницями мови [там 

само]. В. Перебийніс та Т. Бобкова [131, с. 446], стверджують, що частота 

вживання мовної одиниці залежить певною мірою від кожної із її системних 

характеристик. В більшості випадків саме сукупність взаємопов’язаних 

системних властивостей впливає на частоту вживання одиниці в тексті. В 

результаті, наявність або відсутність взаємозалежності між частотами 

вживання певних мовних характеристик вказує на наявність або відсутність 

взаємозв’язку між ними. Ознаки різних стилів та жанрів, комунікативна 

спрямованість тексту, певні авторські особливості написання мають вплив на 

повторюваність вживання мовних одиниць [131, с. 447].  
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Лінгвостатистичні методи актуальні у розв’язанні таких питань 

когнітивної лінгвістики, як актуалізація концепту мовними засобами. 

Концептуальний аналіз, опираючись на кількісні дані лінгвостатистики, 

уможливлює більш об’єктивне дослідження концептуальної структури 

концепту [там само].  

Отже, застосування лінгвостатистичних методів у нашому дослідженні 

дозволяє вивести вивчення актуалізації концепту LANGUAGE із 

суб’єктивного сприйняття в об’єктивний простір взаємозалежності та 

підпорядкованості системи мови. 

 

2.3.1 χ²-тест для виявлення лексичної сполучуваності номінативної 

лексеми концепту LANGUAGE 

 

Мовні одиниці репрезентують відповідні ментальні утворення і 

взаємопов’язані з іншими ментальними утвореннями. А. А. Залевська у своїй 

теорії взаємодії знань стверджує, що форми взаємодії і взаємовпливу знань є 

надзвичайно багатогранними. Вони включають пряму взаємодію, що не 

зводиться до форм вивідного знання і не підкоряється відомим логічним 

законам, й непряму форму взаємодії, коли відбувається вплив одних знань на 

інші опосередковано, через ланцюжок різних когнітивних утворень” [60, 

с. 292]. Концепт – це ментальне утворення та одиниця знання, що включає в 

себе поняття та образи. Згідно з твердженням М. В. Нікітіна, складники 

значеннєвої структури концепту мають концептуальні зв’язки [121, с. 67‒68], 

що є подібними до зв’язків між поняттями. 

Щоб описати ці зв’язки, можна застосувати поняття сполучуваності. 

А. В. Вдовиченко [28, с. 275] стверджує, що висловлювання є сукупністю 

його смислових частин, що і призводить до виникнення теорії 

сполучуваності елементів. У випадку неможливості сполучуваності, 

констатують про несумісність слів і понять, що стоять за ними.  
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Розрізняють семантичну, лексичну й синтаксичну сполучуваність. 

Лексична сполучуваність ‒ це здатність слова сполучатися з іншими словами 

в тексті [83]; це поєднання в тексті семантично сумісних слів [93]. 

Синтаксична сполучуваність – це сукупність потенційно можливих 

синтаксичних зв’язків слова [84]. Семантична сполучуваність ‒ здатність 

семантично реалізованого слова поєднуватися з іншими словами на рівні 

підкласу слів. Отже, лексична одиниця може поєднуватися з класом чи 

підкласом слів, а також з окремо взятими словами [114, с. 37]. 

Вербальні засоби вираження концепту і їх сполучні характеристики 

формують концептуальну структуру концепту. Ім’я концепту разом із 

супровідними словами утворює домен вираження концепту. Домен містить 

сукупність ознак, які розкриваються при сполучуваності імені концепту із 

супровідними словами [52]. І. В. Арнольд [9, с. 254] вважає, що тематична 

значущість слова, яке сприймається залежно від його місця в контексті, 

залежить від інтенсивності його зв’язків з іншими словами.  

У цій дисертаційній праці описується лексико-семантична 

сполучуваність. За допомогою лінгвостатистичних прийомів (χ²-тест) 

визначається міра інтенсивності сполучення двох слів у тексті – на рівні 

семантичної сполучуваності („слово + підклас слів”) [93]. Супровідні слова, 

слідом за А. Я. Шайхевичом, визначаємо як слова, що часто зустрічаються в 

текстовому фрагменті в найближчому оточенні номінативної лексеми 

концепту і пов’язані одне з одним за змістом [172]. Когнітивно-семантичний 

або асоціативний зв’язок супровідних слів існує при повторюваності 

супровідних слів.  

Математичні формули не охоплюють сповна всі закономірності, 

характерні для певного мовного явища. Проте лінгвостатистика дає надійні 

результати, які репрезентують найбільш типові характеристики мовних явищ 

й описують винятки, які простежуються в мовних даних. Відхилення від 

середньостатистичних значень не припустиме в лінгвостатистичних 
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дослідженнях, воно апріорі прогнозоване [93, с. 12]. Використання χ²-тесту 

уможливлює виокремлення сфер вираження концепту „language” при 

статистичній обробці частот уживання ЛСК супровідних слів із 

номінативною лексемою концепту. В. В. Левицький стверджував: „Для 

успішного квантативного аналізу матеріалу достатнє використання критерію 

χ², коефіцієнта кореляції та найпростіших формул для розрахунку середньої 

арифметичної величини відстані між лексичними одиницями, саме тому в 

більшості іноземних праць для тих чи інших висновків використовується 

критерій χ²” [там само, с. 113].  

Н. Г. Єсипенко зауважує, що засоби мови є способом вираження 

концепту. Семантичні ознаки слова репрезентують зміст концепту, а саме 

слово відображає його ім’я. Проте одне слово не передає усі ознаки 

концепту, крім тих, що мають безпосереднє значення для конкретного 

відтворення [52, с. 254]. Для систематизації сфер вираження концепту, що 

номінується в мові, аналізують супровідні слова, які уточнюють або 

пояснюють концепт. Актуалізація концепту шляхом визначення слова-імені 

концепту та його супровідних слів уможливлює створення мовно-

мисленнєвого профілю предмета або явища, що стоять за концептом. 

Семантична структура слова-імені характеризує його значеннєве 

наповнення, а супровідні слова відображають фрагменти профілювання 

предмета [там само]. 

У нашому дослідженні ми використовуємо χ²-тест для визначення тих 

лексико-семантичних класів (ЛСК) супровідних до імені концепту лексем, 

що мають домінантний характер уживання в публіцистичному дискурсі і 

таким чином установлюють найактуальніші сфери вираження концепту в 

текстах британського та американського публіцистичного дискурсів. Сфери 

вираження концепту LANGUAGE в публіцистичному дискурсі 

вибудовуються на основі класифікації супровідних до номінативної лексеми 

іменників, дієслів та прикметників у лексико-семантичні класи та виявлення 
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статистично релевантних показників частот вживання цих ЛСК у дискурсі. 

Супровідні слова добираються в синтаксичній рамці одного речення, у якому 

вжито номінативну лексему концепту. Найпоширенішою формулою для 

обчислення χ² є:  
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E





, 

де O – фактично існуючі (емпіричні) величини; E – теоретично 

очікувані; знак Σ означає суму [93, с. 35]. 

Наведемо приклад розрахунку χ²-тесту для перших одинадцяти ЛСК 

іменників, супровідних до імені концепту: 

 

Таблиця 2.1 
 

Величини χ2 для ЛСК іменників (британський публіцистичний дискурс) 
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1. Назва мови    4,75  4,47 38,98    

2. Країна / 

національність  15,65  8,94       

3. Професія / рід 

занять носіїв 

мови        19,98   

5. Час / вік       12,43    

6. Мова / мовна 

структура     4,72      

 7. Економічна 

діяльність / 

робота   11,74       4,01 

8. Державна 

сфера   33,05        

9. Навчання / 

освітня 

діяльність 12,57  6,29    7,51    

10. Наука / 

наукова 

діяльність          22,05 

11. Відносини / 

ставлення   4,39        
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Перевищення показника χ² вказує на перевагу емпіричного вживання 

певного ЛСК над теоретично очікуваним. Тому говоримо про селективність 

уживання того чи іншого ЛСК супровідних іменників, тобто про важливість 

ЛСК для актуалізації досліджуваного концепту LANGUAGE. Як видно з 

таблиці 2.1, для перших одинадцяти ЛСК іменників величина χ² проявилася 

тричі для ЛСК „навчання / освітня діяльність”, а також для ЛСК  „назва 

мови”, що підтверджує вибірковість цієї сфери вираження поняття мови, яка 

безпосередньо стосується її назви й освітньої сфери вживання мови. ЛСК 

постають своєрідними структурними елементами цілісних доменів, що 

вербалізуються в дискурсі. Для об’єднання ЛСК в домен  їм має бути 

притаманна тематична спільність. Статистичні підрахунки вказують на певні 

відмінності у вживанні ЛСК, які носять не випадковий, а закономірний 

характер. Вибірковість вживання ЛСК свідчить про вкорінення в мові певних 

засобів формування концепту.  

Отже, на основі домінантних ЛСК зробимо висновки про сфери 

профілювання концепту LANGUAGE з опорою на вираження концепту в 

британському та американському публіцистичному дискурсах, а при 

виявленні χ² для певного ЛСК лише в британському чи американському 

дискурсі зможемо констатувати культурні та аксіологічні відмінності у 

втіленні концепту в дискурсах двох лінгвокультур. 

 

2.3.2 Кореляційний аналіз лексико-семантичних класів 

 

У нашому дослідженні використовуємо кореляційний аналіз для 

побудови матриці доменів вираження концепту LANGUAGE. Кореляційний 

аналіз використовується для того, щоб установити зв’язок та 

взаємозалежність між певними ознаками. Залежність буває двох типів: 

функціональна й статистична. У випадку функціональної залежності 

кожному значенню певної ознаки відповідає значення іншої ознаки, а у 
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випадку статистичної залежності кілька значень іншої ознаки можуть 

відповідати одному значенню. Таку залежність називають кореляційною [52, 

с.141].  

Для побудови домену концепту вираховуємо кореляцію ЛСК 

іменників, дієслів та прикметників, що формують лексико-семантичні класи 

домену вербального вираження концепту LANGUAGE. При зростанні однієї 

ознаки, яка супроводжується зростанням іншої, мова йде про позитивну 

кореляцію. За умови протилежних відношень говорять про негативну 

кореляцію. Величина коефіцієнта кореляції коливається в межах від +1 до -1. 

Коли між ознаками немає ніякої взаємозалежності, то величина 

наближається до нуля. Величина коефіцієнта кореляції вказує на міру 

зв’язку, а знак – на його характер. Для визначення подібностей та 

відмінностей уживання ЛСК супровідних слів до номінативної лексеми 

використовують формулу кореляційного аналізу [там само, с. 80]: 
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x x y y

 


 



 
, 

де r – коефіцієнт лінійної кореляції; Σ – сума одержаних за результатом 

тієї або іншої операції величин; xi – значення першої ознаки; yi – значення 

другої ознаки; x – середня (теоретична) величина значень першої ознаки; 

y – середня величина другої ознаки. Величини (xi – x ) та (yi– y ) – це 

відхилення дослідження величин від середніх [с. 80]. Позначивши 

відхилення (xi– x ) символом [a], а відхилення – символом [b], формулу 

можна зобразити так :  

 

Ми беремо до уваги лише коефіцієнти кореляції з високим ступенем 

зв’язку (вищі за 0,60). Пропонуємо фрагмент кореляційної матриці ЛСК 

супровідних до імені концепту LANGUAGE дієслів: 
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Таблиця 2.2 

Кореляційна матриця ЛСК дієслів у британському публіцистичному дискурсі 

ЛСК ЛСК дієслів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.Спілкування 1,00            

2. Відносини / 

ставлення -0,78 1,00           

3. 

Модальність -0,03 0,42 1,00          

4.Фізіологічна 

/ фізична 

діяльність -0,02 0,11 0,64 1,00         

5. Ментальні 

дії 0,34 0,07 0,53 0,04 1,00        

6. Володіння / 

втрата -0,04 0,13 0,22 0,09 0,16 1,00       

7. Придбання 

/ збагачення 0,10 0,08 0,59 0,26 0,75 0,16 1,00      

8. Рух 0,36 -0,31 0,17 0,12 0,41 0,08 0,32 1,00     

9. Емоційний 

стан 0,16 0,00 0,63 0,83 0,35 0,08 0,29 0,35 1,00    

10. 

Перебування / 

існування 0,00 0,08 0,79 0,61 0,30 0,27 0,54 0,24 0,68 1,00   

11. Пошук -0,30 0,05 0,24 0,45 0,03 0,48 0,12 0,12 0,30 0,03 1,00  

12. Зміна 

стану 0,59 0,28 0,58 0,51 0,44 0,01 0,56 0,34 0,36 0,41 0,42 1,00 

 

Таблиця 2.2 демонструє перші дванадцять колонок кореляційної 

матриці, що вирахувана на основі даних уживання ЛСК дієслів, дібраних і 

класифікованих з видань британського публіцистичного дискурсу. Як видно 

з таблиці, деякі змінні показують значну взаємозалежність вживання, 

наприклад, ЛСК „придбання / збагачення” і „ментальні дії” (r = 0,75), 

свідчать про зв’язок оволодіння мовою за умови докладання розумових 

зусиль. ЛСК „емоційний стан” і „фізіологічна / фізична діяльність” (r = 

0,83) розкривають функцію мови як інструмента спілкування для вираження 

емоцій людини при виконанні певних дій. Варто відзначити, що показники 

кореляції, які дорівнюють 1, указують на кореляцію ЛСК самих із собою, і 

тому ми не звертаємо на них уваги. На основі коефіцієнтів кореляції робимо 

висновки про зв’язки ЛСК в межах домена. 

ЛСК іменників, дієслів і прикметників, корелюючи між собою, 

засвідчують сильні зв’язки взаємозалежного вживання й утворюють окремі 
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домени вираження концепту LANGUAGE в публіцистичному дискурсі.  

 

2.4 Визначення образно-ціннісного складника концепту 

LANGUAGE через концептуальні метафори 

 

У межах концептуальної теорії метафори, засновниками якої вважають 

Дж. Лакоффа та його співавтора М. Джонсона [237], описуємо образно-

ціннісний складник концепту LANGUAGE. Зарубіжні (В. Еванс [214], 

З. Ковечес [235], Дж. Цинкен [192]) та пострадянські лінгвісти 

(А. П. Мартинюк [108], О. І. Морозова [118]) розвинули їхні ідеї у своїх 

працях.  

Зміст концептуальної теорії метафори полягає у визнанні метафори 

когнітивним феноменом, який забезпечує мовленнєво-розумову діяльність 

людини: „Наша повсякденна концептуальна система, терміни якої нас 

спонукають одночасно до мислення та дій, метафорична за своєю природою” 

[238, с. 3]. Концептуальна метафора є поясненням одного концепту за 

допомогою іншого [238, с. 203]. Вона дає змогу уявити одну сутність за 

допомогою іншої сутності, що належить до іншої сфери досвіду. Основною 

функцією метафори є позначення чуттєвого сприйняття „складних розумових 

просторів”, що не можуть бути визначені органами чуття [там само]. 

Дж. Лакофф та М. Джонсон класифікують метафори на традиційні та 

образні. [237, с. 61]. Функція традиційної метафори полягає в заповненні 

номінативних концептуальних лакун шляхом дескриптивного опису 

феномена [237, с. 102]. У нашому дослідженні традиційні метафори 

поділяємо на онтологічні, просторові та структурні. Онтологічні метафори 

репрезентують нефізичний об’єкт (мову) як дещо цілісне й відчутне на дотик 

[238]. Наприклад, у дискурсивному фрагменті: „Speaking about plans for 

Planet Word, the presenter said: „I haven't seen a good documentary about 

language, where it comes from, how we speak it, the variations of it, whether 
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languages are dying, whether we are better at speaking than we were” (The Daily 

Mail), ‒  мова уподібнюється живій істоті, оскільки описується зміна стану, 

характерна живій істоті. Засобом мовного втілення виступає дієслово to die в 

значенні померти.  

Просторові метафори стосуться розташування об’єкта в просторі. 

Наприклад: „However, a wide spread of languages in Siberia, the researchers 

suggest some of these migrants returned home” (The Daily Telegraph). Тут мова 

поширюється в просторі. Засобом об’єктивації метафори вважаємо денотат 

spread в значенні поширення. Метафора містить лінгвокогнітивну процедуру 

розширення wide зі значенням широкий. Структурні метафори представляють 

об’єкт як такий, що складається з інших об’єктів, і використовують чітко 

означений та окреслений у просторі концепт для структурування іншого 

[237, с. 14‒61]. У прикладі: „It shows language is a prescriptive set of rules, it’s 

something with which we can be creative” (The Guardian), ‒ мова трактується як 

сукупність правил. Спостерігаємо, що метафора втілена за допомогою 

іменника set (комплект, набір) із атрибутивним розширенням prescriptive 

(нормативний) і денотативним розширенням rules (правила). 

Когнітивні трансформації концепту проявляються в метафоричних 

кореляціях – лінгвокогнітивних процедурах розширення (extension) [238], 

специфікації (elaboration) й комбінування (combining) [там само]. Процедура 

розширення пов’язана із введенням нового елемента, який не 

„висвітлюється” в базовій метафоричній кореляції [238, с. 67]. Суть 

процедури специфікації полягає в деталізації її елемента. Таким чином, 

аналізуючи концептуальні метафори, ми виявили, що МОВА ‒ ПРИРОДНЕ 

ЯВИЩЕ зі специфікацією ДОЩ. Процедура комбінування активує декілька 

концептуальних метафор, об’єктивованих у дискурсі одним образним 

метафоричним виразом. Наприклад, у дискурсивному фрагменті: „With more 

than 40% of the world’s estimated 7,000 languages „endangered and at risk of 

extinction”, an army of tiny publishers is fighting an unsung battle to save themˮ 
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(The Mirror), спостерігаємо процедуру комбінування, оскільки мова є 

об’єктом на межі вимирання і водночас об’єктом, за який борються, щоб 

зберегти йому життя. Засобами актуалізації метафори виступають атрибут 

endangered, денотати risk, extinction.  

Образні метафори створюють чіткі образи об’єкта метафоризації, але 

водночас є творчими й досить суб’єктивними, оскільки підкреслюють 

індивідуальний погляд суб’єкта дискурсу. Наприклад,  „Language is a 

biological instinct: Babies don’t learn to develop speech ‒ they’re BORN with the 

ability” (The Metro). Метафора вербалізується через іменник instinct 

(інстинкт), яке має атрибутивне розширення biological (біологічний). 

Аксіологічна оцінка часто чітко відслідковується в метафорах. 

Наприклад, метафора МОВА ‒ ПЕРЕШКОДА містить негативне 

забарвлення, оскільки мова або не володіння нею стає на заваді комусь чи 

чомусь, а МОВА ‒ РОЗВИТОК має позитивне оцінне ставлення до мови як 

до сутності, що може розвиватися й удосконалюватися. 

Аналіз концептуальних метафор, що поділяються на декілька 

підвидів, уможливлює визначення образів досліджуваного явища, які 

змальовуються в публіцистичному дискурсі. У метафорах прослідковуємо 

аксіологічний відтінок завдяки процедурам розширення, специфікації та 

комбінування. Культурологічні ознаки образно-оцінного складника концепту 

LANGUAGE теж виявляються в метафоричних перевтіленнях мови. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Методи дослідження вербалізованих концептів містять різні 

методики. Наша праця орієнтується на методику концептуального аналізу, 

що містить когнітивно-семантичний, лінгвокультурний, когнітивно-

дискурсний і лінгвостатистичний підходи. Когнітивно-семантичний підхід 

розкриває понятійний складник концепту; когнітивно-дискурсний виявляє 
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особливості актуалізації LANGUAGE в публіцистичному дискурсі та 

висвітлює образно-ціннісний компонент вербалізованого концепту; 

лінгвокультурний підхід уможливлює встановлення культурних ознак 

концепту в британській та американській спільнотах; лінгвостатистичний 

підхід оперує точними даними про частотні характеристики лексем-

вербалізаторів концепту і сфер його вираження. Кореляційний аналіз та χ2-

тест відображають залежності сумісного вживання в дискурсі номінативної 

лексеми концепту й супровідних слів, віддзеркалюючи таким чином профіль 

концепту. 

2. Визначення понятійного складника концепту здійснюється за 

допомогою дефініційного й компонентного аналізу. Порівняльний аналіз 

словникових статей номінативної лексеми дозволяє виділити ядерні та деякі 

периферійні семи значення „language” за принципом частотної зустріваності 

в дефініції. Семний аналіз значення імені концепту визначає найбільш 

вживані в словникових статтях семи, які несуть найбільше смислове 

навантаження. Компонентний аналіз допомагає структурувати значення 

іменника „language” на класеми, інтегральні, диференційні семи. Аналізуючи 

синоніми до номінативної лексеми концепту, формуємо синонімічні ряди 

лексем зі спільною семою й визначаємо відтінки значень синонімів, що 

забезпечує деталізацію й розширення понятійних ознак досліджуваного 

концепту.  

3. Сфера вираження актуалізованого в дискурсі концепту формується 

за допомогою використання лінгвостатистичних методів, що допомагають 

установити взаємозв’язок і залежність між вживаними ЛСК супровідних слів 

концепту і його номінативною лексемою. Результати обчислення критерію χ² 

визначають лексико-семантичні класи, найбільш важливі для вираження 

концепту в публіцистичному дискурсі. Кореляційний аналіз вживання ЛСК й 

іменника „language” формує матрицю доменів вираження концепту в 

британському та американському публіцистичному дискурсах. Статистичні 
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розрахунки доводять, що певні відмінності у вживанні ЛСК носять не 

випадковий, а закономірний характер у британському чи американському 

публіцистичному дискурсах.  

4. Образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE проаналізовано 

в рамках теорії концептуальної метафори. Концептуальні метафори 

віддзеркалюють мовленнєво-розумову діяльність публіциста. Онтологічні, 

просторові та структурні метафори розкривають концепт LANGUAGE через 

образи, які ототожнюють мову з живою істотою, надають мові просторове 

розташування й розглядають її як складний структурований об’єкт. 

Лінгвокогнітивні процедури розширення, специфікації та комбінування в 

концептуальних метафорах фіксують ціннісно-оцінне ставлення до мови в 

британській та американській лінгвокультрах.  

Основні положення розділу викладені у наступних публікаціях автора 

[178; 185]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОНЯТІЙНИЙ ТА ОБРАЗНО-ЦІННІСНИЙ СКЛАДНИКИ  

КОНЦЕПТУ LANGUAGE 

 

3.1 Понятійний складник структури концепту LANGUAGE 

 

Структура концепту включає понятійний, образний і ціннісний 

складники. Понятійний складник концепту розкривається в мовній фіксації 

концепту, його позначенні, імені, знаковій структурі, дефініції.  

Понятійний складник концепту „виявляють шляхом аналізу значень 

слова – основного репрезентанта концепту”, тобто „застосовують метод 

опису концепту за допомогою словникових значень слів-репрезентантів 

концептів” [4, с. 124]. 

Про семантичне наповнення лексем докладну інформацію подають 

тлумачні й синонімічні словники англійської мови. 

Зміст понятійного складника концепту, що відобразився в значенні 

номінативної одиниці концепту LANGUAGE, іменника „language”, 

виокремимо за допомогою дефініційного аналізу. Змістове наповнення 

слова „language”  досліджуємо за допомогою лексикографічних джерел, 

визначивши його найчастотніші значення (семи) серед поданих дефініцій в 

англомовних тлумачних словниках (див. дод. A.1). 

На початковому етапі дослідження серед усіх значень субстантивної 

лексеми „language” виокремлюємо основні та периферійні, що визначаються 

на основі частотного критерія спільності значень у всіх досліджуваних 

словниках. За допомогою дефініцій 12 англомовних тлумачних словників 

(Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary, Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary, New Webster’s Dictionary of the English Language, 

McMillan English Dictionary, Longman Dictionary of contemporary English, 

Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus, Collins English Dictionary 
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online, Cambridge Learner’s Dictionary online, Oxford Dictionaries online, 

Random House Kernerman Webster’s College Dictionary online, Ultralingua 

Online Dictionary, The American Heritage Dictionary of the English Language) 

ми отримали 9 узагальнених значень, що складають денотат досліджуваного 

концепту (див. дод. А.1). Основним значенням іменника „language”, що 

актуалізує концепт LANGUAGE в англійській мові є те значення, що 

найчастіше зустрічається в словникових дефініціях: language ‒ використання 

системи спілкування ‒ набору звуків чи письмових символів (the use of a 

system of communication which consists of a set of sounds or written symbols) . 

До периферійних відносимо значення, які є менш уживаними у словникових 

статтях. 

Периферія 1 (зазначення у 11 словниках) складається з двох значень: а) 

language ‒ система комунікації, своєрідний набір звуків і письмових 

символів, які використовують люди певної країни чи регіону для говоріння й 

письма (a system of communication which consists of a set of sounds and written 

symbols which are used by the people of a particular country or region for talking 

or writing); б) language ‒ слова, що вживаються у зв’язку з конкретним 

предметом (як мова того предмета) чи певною роботою, областю знань (the 

words used in connection with a particular subject as the language of that subject 

or particular job, department of knowledge). 

Периферія 2 (у 10 словниках) містить 2 значення: а) language ‒ стиль 

написаного чи сказаного, спосіб вираження (the language of a piece of writing 

or speech is the style in which it is written or spoken, the manner of expressing 

oneself); б) language ‒ звуки, знаки, дії, жести чи рухи, що виражають ідеї чи 

почуття, мова тіла (sounds /signs / actions, gestures, movements, or sounds that 

express ideas or feelings, body language).  

Периферія 3 (у 9 словниках) визначає: language ‒ система кодованих 

інструкцій у програмуванні (system of coded instructions used in programming). 

Периферія 4 (у 4 словниках) має одну дефініцію: language ‒ спосіб 
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спілкування між живими істотами крім людей (the manner of communication 

between living creatures other than humans). 

Периферія 5 (у 3 словниках) містить значення: language ‒ дар мови (the 

faculty of language). 

Периферія 6 (у 2 словниках) охоплює визначення: language ‒ уживання 

грубих слів, які є образливими для людини (someone’s use of rude words or 

swearing as bad language when you find it offensive). 

Дефініційний аналіз іменника „languageˮ дозволив об’єднати дефініції 

у 4 узагальнені тлумачення лексеми „languageˮ: 

1. система спілкування, такий собі набір звуків чи письмових символів, 

жестів, рухів, що виражають ідеї чи почуття (a system of communication which 

consists of a set of sounds or written symbols, gestures, movements that express 

ideas or feelings); 

2. слова, які є мовою певного предмета, області знань чи роботи (the 

words used as the language of  the subject, department of knowledge or particular 

job);  

3. стиль написаного чи сказаного, спосіб вираження (the style of writing 

or speaking, the manner of expressing oneself);  

4. мова, яку використовують певні групи, країни, національності (form 

of language used by particular groups, nations). 

Існують також значення лексеми „languageˮ, які зустрічається в двох ‒ 

чотирьох словниках: a system of instructions used to program a computer, 

informal words that most people think are offensive (інструкції для 

програмування комп’ютера, слова, що є образливими для більшості людей), 

the manner of communication between living creatures except humans (спосіб 

спілкування між живими істотами крім людей), the faculty of language (дар 

мови). 

Отже, понятійним складником концепту LANGUAGE є розуміння мови 

як системи вербальних і невербальних, усних і письмових символів, слів, 

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=a
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=system
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=of
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=instructions
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=used
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=to
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=program
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=a
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=computer
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фраз для спілкування й передачі думок, переживань, почуттів, ідей, які 

використовують люди, що проживають у певних регіонах, країнах і вивчають 

певні дисципліни. 

Варто зазначити, що для визначення ширшого понятійного складника 

концепту LANGUAGE також варто провести семний аналіз значення 

іменника „language”, що номінує концепт. Семний аналіз словникових 

дефініцій імені концепту виявляє семи, які мають найбільше смислове 

навантаження. Для отримання релевантних даних статистично констатуємо 

найчастотніші семи лексеми „language”. Вона має багато значень. Словники 

англійської мови пропонують від чотирьох [Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary,Collins Cobuild Dictionary, New Webster’s Dictionary, Cambridge 

Learner’s dictionary Online] до чотирнадцяти [Merriam-Webster Online 

Dictionary, Random House Kernerman Webster’s College Dictionary Online] сем 

у значенні, причому деякі з них дублюються, а інші трапляються лише в 

одному-трьох лексикографічних джерелах. Дослідження показало, що 

основною й постійною семою, яка передає найбільш суттєву родову ознаку, є 

сема „система” (зазначається в 26 визначеннях). Семи „слова” й „стиль 

письма” виявлено у 10 словникових статтях. Семи „спосіб вираження” й 

„засоби спілкування” зафіксовано в 7 визначеннях. 

Отже, основні значення лексеми „language” ‒ „system of sounds, words” 

(система звуків, слів), „communication used by human beings” (спілкування, 

яке використовують люди), „the words  and style of writing” (слова й стиль 

письма), „manner of expression” (спосіб вираження), „means of 

communication” (засіб спілкування) визначають інтенсіонал значення лексеми 

„language” й понятійне ядро однойменного концепту. Наближеними до ядра 

значення є ще семи „спілкування” („communication”) та „метод спілкування” 

(„method of communication”). 

Периферію значення утворюють менш частотні сематичні ознаки, до 

них належать: „уживання слів” (use of words), „лексика” (vocabulary), 
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„фразеологія” (phraseology), „дар спілкування” (faculty of communication) та 

„мовна діяльність” (speech), „звук” (sound), „знак” (sign), „вид слів” (type of 

words); вищевказані семи трапляються в трьох-чотирьох словникових 

статтях. Крайню периферію складають поодинокі семи: семи „форма слів”  

(„form of words”); „вивчення мови” („study of language”); „здатність мови” 

(„power of speech”); „вибір слів” („choice of words”), „когнітивні процеси” 

(„cognitive processes”); „набір символів” („a set of symbols”), „сукупність 

слів” („a body of words”); „здатність спілкуватися” (“the ability to 

communicate”); „текст популярної пісні” („the text of a popular song”); 

„лихослів’я” (profanity”); „дії” („actions”); „рухи, що висловлюють ідеї, 

почуття” („movements that express ideas, feelings”); „пропозиція асоційованих 

ідей” („the suggestion of associated ideas”); „формулювання юридичного 

документу” („the wording of a legal document”); „вимова слів” („pronunciation 

of words”) (1‒2 посилання в словниках). 

Компонентний аналіз розглядає склад значення не як сукупність 

елементів, а як організовану структуру. Визначаємо класеми, інтегральні та 

диференційні семи. Унаслідок компонентного аналізу виявлено 12 класем: 

„система” (system), „слово” (words), „стиль” (style), „спосіб вираження” 

(manner of expression), „засоби спілкування” (means of communication), 

„спілкування” (communication), „метод” (method), „уживання слів” (use of 

words), „лексика” (vocabulary), „фразеологія” (phraseology), „дар мови” 

(faculty of speech), „звук” (sound). Аналіз семантики мовних одиниць, які 

подано у словникових визначеннях лексеми „language” указує на наявність у 

семантичній структурі слова „language” інтегральних і диференційних сем.  

Найбільшою за обсягом класемою постає „система” (класема I). Вона 

містить чотири інтегральні семи: 1) система спілкування між людьми певної 

країни, громади; 2) система звуків, слів, що використовують люди для 

спілкування; 3) система знаків, символів, жестів у спілкуванні і певній 

дисципліні; 4) система інструкцій для програмування.  
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Інтегральна сема (1) виводиться на основі значень сем: 

        а) система, яку використовують люди, нації чи інші общини, і яку 

порівнюють з діалектом (such a system as used by a nation, people, or other 

distinct community; often contrasted with dialect) [The American Heritage 

Dictionary of the English Language];  

б) системи слів, спільні для людей тієї ж общини, географічної 

території чи культурної традиції (the systems of words for their use common to a 

people of the same community or nation, the same geographical area, or the same 

cultural tradition) [Random House Kernerman Webster’s College Dictionary 

online];  

 в) система усного чи писемного спілкування, яку використовують 

люди певної країни (a system of communication by written or spoken words, 

which is used by the people of a particular country or area) [Longman Dictionary 

of contemporary English];  

г) система спілкування, що складається з набору звуків і символів й 

вживається людьми певної країни для письма й говоріння (a system of 

communication which consists of a set of sounds and written symbols which are 

used by the people of a particular country or region for talking or writing) [Collins 

Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary];  

д) будь-яка організована система спілкування (any apparently organized 

system of communication) [New Webster’s Dictionary of the English Language]. 

 Інтегральна сема (2) твориться на основі диференційних сем: 

 a) упорядкована система мови, яку використовують люди, як засіб 

спілкування (the organized system of speech used by human beings as a means of 

communication among themselves) [New Webster’s Dictionary of the English 

Language];  

б) будь-яка диференційована система, яку використовує людство (any 

such differentiated system as used by a section of the human race) [New Webster’s 

Dictionary of the English Language];  
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в) система, для вираження думок, почуттів за допомогою звуків чи 

умовних символів (a system for the expression of thoughts, feelings, etc, by the 

use of spoken sounds or conventional symbols) [Collins English Dictionary 

online];  

г) система, що включає правила для об’єднання слів (such a system 

including its rules for combining its components, such as words) [The American 

Heritage Dictionary of the English Language];  

Інтегральна сема (3) формується на основі диференційних сем:  

a) система слів, які називають поняття у певній дисципліні 

(a system of words used to name things in a particular discipline) [Ultralingua 

Online Dictionary]; 

 б) будь-який набір чи система офіційних символів, знаків, жестів як 

засобів спілкування  (any set or system of formalized symbols, signs, sounds, or 

gestures used or conceived as a means of communicating) [Random House 

Kernerman Webster’s College Dictionary online];  

в) система лінгвістичних знаків чи символів як абстрактних понять (the 

system of linguistic signs or symbols considered in the abstract) [Random House 

Kernerman Webster’s College Dictionary online];  

г) формальна система знаків і символів, які включають правила 

утворення й трансформації допустимих виразів (a formal system of signs and 

symbols including rules for the formation and transformation of admissible 

expressions) [Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus];  

д) інша організована система спілкування (символами, жестами) (any 

other organized system of communication e.g. by symbols or gestures) [New 

Webster’s Dictionary of the English Language];  

е) система знаків, символів для передавання інформації (system of signs, 

symbols, gestures, used for conveying information) [Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary];  

є) збагачена словами система, яку використовують люди із досвідом у 

http://www.ultralingua.com/onlinedictionary/dictionary
http://www.ultralingua.com/onlinedictionary/dictionary
http://www.ultralingua.com/onlinedictionary/dictionary
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http://www.ultralingua.com/onlinedictionary/dictionary
http://www.ultralingua.com/onlinedictionary/dictionary
http://www.ultralingua.com/onlinedictionary/dictionary
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певній галузі (such a system enriched by words and phrases used by persons 

having special knowledge) [New Webster’s Dictionary of the English Language]. 

Інтегральна сема (4) вибудовується на основі диференційних сем: 

а) система інструкцій для програмування комп’ютера (a system of 

instructions used to program a computer) [McMillan English Dictionary];  

б) система символів і правил для написання програм чи алгоритмів (a 

system of symbols and rules for writing programs or algorithms) [Oxford 

Dictionaries online];  

в) система інструкцій для програмування роботи комп’ютера (a system 

of instructions that is used to write computer) [Cambridge Learner’s Dictionary 

online];  

г) система символів і правил для спілкування в комп’ютерній мережі (a 

system of symbols and rules used for communication with or between computers) 

[The American Heritage Dictionary of the English Language];  

д) система закодованих інструкцій у програмуванні (system of coded  

instructions used in programming) [Oxford Advanced Learner’s Dictionary];  

е) система, яку застосовують з певною метою (such a system adapted to a 

special purpose) [New Webster’s Dictionary of the English Language]. 

Наступну класему визначаємо як „слово” (класема II). Вона 

складається з трьох інтегральних сем: 1) слова визначеної дисципліни; 2) 

слова, які вживають люди певної професії; 3) образливі слова. Інтегральна 

сема (1) формується із диференційних сем:  

а) слова, які використовуються для написання текстів законів (specific 

words especially in a law or regulation) [Merriam-Webster Online Dictionary and 

Thesaurus];  

б) мова певної дисципліни (you can refer to the words used in connection 

with a particular subject as the language of that subject) [Collins Cobuild 

Advanced Learner’s English Dictionary];  

Інтегральна сема (2) виводиться на основі диференційних сем: 

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=a
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=system
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=of
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http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=to
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=program
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=a
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=computer
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а) слова, ужиті в певній діяльності (the words used in a particular activity 

or job) [Longman Dictionary of contemporary English];  

б) слова зрозумілі для суспільства (the words, their pronunciation, and 

the methods of combining them used and understood by a community) [Merriam-

Webster Online Dictionary and Thesaurus];  

в) слова, ужиті в визначеній професії (words of a particular type, 

especially the words used by people in a particular job) [Cambridge Learner’s 

Dictionary online];  

г) слова, фрази використані певною групою людей (жаргонізми) (words, 

phrases, etc. used by a particular group of people) [Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary];  

Інтегральна сема (3) твориться із диференційних сем: 

а) „сердиті слова”, які вживають люди, щоб виразити те, що мають на 

увазі (angry words used to tell people exactly what you mean) [Longman 

Dictionary of contemporary English];  

б) образливі слова (words that most people think are offensive [= 

swearing]) [Longman Dictionary of contemporary English];  

в) неофіційні образливі слова (informal words that most people think are 

offensive) [Longman Dictionary of contemporary English]. 

До третьої класеми відносимо „стиль” з двома інтегральними семами: 

1) стиль написання вербального виразу 2) словесний стиль у літературі, 

поезії.  

Диференційні ознаки інтегральної семи (1) такі:  

а) стиль написаного твору чи усного мовлення (the language of a piece 

of writing or speech is the style in which it is written or spoken) [Collins Cobuild 

Advanced Learner’s English Dictionary];  

б) форма вербального виразу (form or manner of verbal expression) 

[Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus]; 

в) особливий спосіб чи форма вербального виразу (a particular manner 
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or style of verbal expression) [Collins English Dictionary online];  

г) стиль твору чи мовлення (the style of a piece of writing or speech) 

[Oxford Dictionaries online]; 

д) вибір слів для написання (choice of words or style of writing; diction) 

[Random House Kernerman Webster’s College Dictionary online];  

Інтегральна сема (2) формується на основі наступних диференційних 

сем: 

a) словесний стиль людини чи групи (the style or types of words used by a 

person or group) [McMillan English Dictionary];  

б) літературний стиль (literary style, use of words) [Collins English 

Dictionary online];  

в) слова, ужиті в поезії (the words and style of writing used in poetry or 

writing) [Longman Dictionary of contemporary English]. 

Класема IV „спосіб вираження” містить одну інтегральну сему: спосіб 

вираження, спілкування. Виявлені такі диференційні семи:  

а) особливий спосіб вербального вираження (a particular manner of 

verbal expression) [Random House Kernerman Webster’s College Dictionary 

online];  

б) особливий спосіб вираження (a particular manner of expression) [The 

American Heritage Dictionary of the English Language];  

в) спосіб спілкування між живими істотами, крім людей (the manner of 

communication between living creatures other than humans) [The American 

Heritage Dictionary of the English Language]. 

Класема V „засоби спілкування” налічує дві інтегральні семи: 1) засіб 

спілкування між тваринами; 2) засіб спілкування за допомогою символів, 

невербальних звуків, дій. 

Інтегральна сема (1) вибудовується із диференційних сем: 

а) засіб спілкування між живими істотами, крім людей (means of 

communication between living creatures other than humans) [The American 

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=the
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http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=of
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Heritage Dictionary of the English Language];  

б) засіб спілкування між тваринами (the means of communication used by 

animals) [Random House Kernerman Webster’s College Dictionary online];  

в) засіб, яким спілкуються тварини (the means by which animals 

communicate) [Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus]. 

Інтегральна сема (2) твориться на основі диференційних сем: 

a) систематичний засіб передавання ідей чи почуттів зрозумілими 

умовними знаками, жестами (a systematic means of communicating ideas or 

feelings by the use of conventionalized signs, sounds, gestures, or marks having 

understood meanings) [Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus];  

б) інший систематичний чи несистематичний засіб спілкування (жест, 

звуки тварин) (any other systematic or nonsystematic means of communicating, 

such as gesture or animal sounds) [Collins English Dictionary online];  

в) систематичний засіб спілкування звуками чи умовними символами  

(a systematic means of communicating by the use of sounds or conventional 

symbols) [Ultralingua Online Dictionary]. 

Унаслідок компонентного аналізу виявляємо класему „спілкування” 

(класема VI). Дві інтегральні семи „словесне або невербальне спілкування” й 

„передача думок і почуттів” розширюються п’ятьма диференційними 

ознаками:  

Інтегральна сема (1): а) спілкування через систему довільних звуків, 

письмових символів, знаків, умовних жестів (a communication using a system 

of arbitrary vocal sounds, written symbols, signs, or gestures in conventional ways 

with conventional meanings) [Random House Kernerman Webster’s College 

Dictionary online];  

б) вербальне спілкування як предмет вивчення (verbal communication as 

a subject of study) [The American Heritage Dictionary of the English Language];  

в) словесне спілкування між людьми (communication between people, 

usually using words) [Cambridge Learner’s Dictionary online].  
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Інтегральна сема (2) виводиться на основі диференційних сем: 

a) передача думок і почуттів через систему довільних сигналів 

(сommunication of thoughts and feelings through a system of arbitrary signals, 

such as voice sounds, gestures, or written symbols) [The American Heritage 

Dictionary of the English Language];  

б) передача думок, почуттів невербальним засобом (communication of 

thought, feeling, etc., through a nonverbal medium) [Random House Kernerman 

Webster’s College Dictionary online]. 

 Класема „метод” (класема VIІ) містить дві інтеграційні семи „метод 

спілкування за допомогою слів” і „невербальний метод спілкування”. До 

диференційних сем належать:  

Інтегральна сема (1): а) метод людського спілкування в усній чи 

письмовій формі (the method of human communication using spoken or written 

words) [McMillan English Dictionary];  

б) методи комбінування слів, які вживає й розуміє суспільство (the 

words, their pronunciation, and the methods of combining them used and 

understood by a community) [Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus];  

в) метод людського спілкування (усного чи письмового), де слова 

вживаються структуровано (the method of human communication, either spoken 

or written, consisting of the use of words in a structured and conventional way) 

[Oxford Dictionaries online];  

Інтегральна сема (2): a) невербальний метод вираження чи спілкування 

(a non-verbal method of expression or communication) [Oxford Dictionaries 

online];  

б) методи спілкування (знаки, символи), які передають інформацію, 

почуття, ідеї (signs, symbols and other methods of communicating information, 

feelings, or ideas) [Cambridge Learner’s Dictionary online]. 

Класема „вживання слів” (класема VIІІ) має одну інтеграційну сему 

„вживання усних чи письмових слів для спілкування” і дві диференційних 

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=feelings
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=or
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=ideas
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семи, такі як „вживання грубих, образливих слів” (use of rude words or 

swearing as bad language when you find it offensive) [Collins Cobuild Advanced 

Learner’s English Dictionary] і „вживання системи спілкування, яка 

складається з набору звуків, письмових символів” (the use of a system of 

communication which consists of a set of sounds or written symbols) [Collins 

Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary]. 

„Лексика” і „фразеологія” складають дев’яту й десяту класеми, які 

містять спільну інтеграційну сему „особлива лексика чи фразеологія певної 

групи, професії” і такі диференційні семи як: лексика чи фразеологія галузі 

знань (the vocabulary and phraseology belonging to an art or a department of 

knowledge) [Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus]; наукова 

лексика (the special vocabulary and usages of a scientific, professional, or other 

group) [The American Heritage Dictionary of the English Language]. 

До класеми  XI  відносимо „дар мови”, що має одну інтеграційну сему 

(„дар спілкування”) і дві диференційні семи:  

1. дар розуму до словесного спілкування (the mental faculty of vocal 

communication) [Ultralingua Online Dictionary];  

2. дар для використання таких систем, які властиві тільки людині (the 

faculty for the use of such systems, which is a distinguishing characteristic of man 

as compared with other animals) [The American Heritage Dictionary of the 

English Language]. 

Класема XII „звук” характеризується такою інтеграційною семою як 

„чіткий звук для вираження ідей, почуттів” і двома диференційними семами: 

 а) чіткий, змістовний звук органів мовлення (audible, articulate, 

meaningful sound as produced by the action of the vocal organs) [Merriam-

Webster Online Dictionary and Thesaurus];  

б) звуки, за допомогою яких передається інформація, почуття чи ідеї 

(sounds and other methods of communicating information, feelings, or ideas) 

[McMillan English Dictionary]. 

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=feelings
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=or
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=ideas
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Класеми „вид слів”, „форма слів”, „вивчення мови", „здатність мови”, 

„вибір слів”, „когнітивні процеси”, „набір символів”, „сукупність слів”, 

„здатність спілкуватися”, „текст популярної пісні”, „лихослів’я”, „дії”, „рухи, 

що висловлюють ідеї, почуття”, „взаємопов’язаність ідей або почуттів, 

опосередкованих певними об’єктами, умовами”, „формулювання 

юридичного документу”, „вимова слів”, „символ” не мають у структурній 

ієрархії значення іменника  „language” сем нижчого порядку. 

Отже, унаслідок компонентного аналізу іменника „language”, який 

називає однойменний концепт, ми можемо підсумувати: ядерні й периферійні 

семантичні ознаки концепту чітко визначаються кількісними даними 

зазначень відповідної семи в словниковій дефініції. Ядерна частина  

(інтенсіонал) значення складається з п’яти сем („system of sounds, words”; 

„communication used by human beings”; „the words and style of writing”; 

„manner of expression”; „means of communication”), що зазначаються майже у 

всіх словникових статтях. Дві семи вважаємо наближеними до ядра значення 

за частотою їх згадуваності в дефініціях. Периферія даного концепту є досить 

чисельною й налічує 23 семи. 

На основі аналізу дефініцій номінативної лексеми концепту 

LANGUAGE із 12 англомовних словників, компонентний аналіз дав змогу 

отримати 12 класем концепту, які складаються з інтегральних і 

диференційних сем. Запропоноване вище поєднання дефініційного й 

компонентного аналізу значення номінативної лексеми концепту для опису 

понятійного складника концепту можна вважати більш результативним й 

об’єктивним, що пропонує вичерпну інформацію. Суб’єктивне бачення 

проблеми зникає на основі точних підрахунків сем, які відносяться до 

ядерної й периферійної частини значення на основі частотності їх зазначення 

в словниках.  
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3.2 Синоніми до імені концепту LANGUAGE 

 

Для повного розкриття понятійного складника концепту LANGUAGE, 

варто звернутися до аналізу визначень синонімів номінативної одиниці 

„language”. Ю. С. Степанов зазначає, що синоніми є засобами номінації 

концепту, коли вони відносяться до одного денотата або коли позначають 

одне поняття [158]. 

Ряд лексичних чи фразеологічних синонімів називають синонімічним 

рядом. Один із членів синонімічного ряду обирається  носієм головного 

значення і підпорядковує собі всі додаткові смислові та стилістичні відтінки 

значення, що виражаються іншими членами ряду, його називаємо 

домінантою синонімічного ряду [292]. 

Кожне значення (сема) лексеми „language”, яке є реалізацією 

понятійного складника концепту LANGUAGE, може виражатися в 

синонімічному ряді лексем. Окрім ядерної лексеми „language”, кожний 

синонім відіграє важливу роль у репрезентації концепту LANGUAGE, 

оскільки відноситься до його додаткового характеризуючого складника. 

За допомогою синонімів з 12 англомовних словників ми визначили всі 

синонімічні лексеми до іменника „language”. Виокремлено п’ять 

синонімічних рядів: „вербальний метод висловлення чи комунікації”, 

„система комунікації, яку використовують у певній країні чи громаді”, 

„різновиди мови й способи висловлювання”, „словниковий запас людей 

певної професії, групи, району”, „система інструкцій для програмування 

комп’ютера”.  

До першого синонімічного ряду „вербальний метод висловлення чи 

комунікації” належать синоніми: speech (the expression of or the ability to 

express thoughts and feelings by articulating sounds), writing (a group of letters 

or symbols written or marked on a surface as a means of communicating ideas by 

making each symbol stand for an idea, concept, or thing, by using each symbol to 
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represent a set of sounds grouped into syllables (syllabic writing), or by regarding 

each symbol as corresponding roughly or exactly to each of the sounds in the 

language (alphabetic writing)), communication (the imparting or exchanging of 

information by speaking, writing, or using some other medium, the act or an 

instance of communication), verbal expression, verbalization (expression 

(something) in words : saying (something) in speech or writing), vocalization 

(expression (something) by speaking words), conversation (an informal talk 

involving two people or a small group of people : the act of talking in an informal 

way), speaking (ability to speak), talking (the act of expressing one's thoughts, 

feelings, or desires by means of words; speaking), words (one of the units of 

speech or writing that native speakers of a language usually regard as the smallest 

isolable meaningful element of the language, although linguists would analyse 

these further into morphemes), utterance (the action of saying or expressing 

something aloud), vocabulary (a list or collection of words or of words and 

phrases usually alphabetically arranged and explained or define), articulation (the 

act or process of speaking or expressing in words), enunciation (pronunciation of 

words or parts of words clearly), pronunciation (the way in which a word is 

pronounced), talk (communication by spoken words, conversation or discussion), 

discourse (verbal communication; talk; conversation), diction (the manner of 

uttering or enunciating words and sounds; elocution), interchange (the act of 

sharing or exchanging things, such as ideas or information), intercourse 

(communication or dealings between individuals or groups), interaction 

(reciprocal action or influence with the help of words). 

Синоніми, які належать до першого синонімічного ряду 

характеризуються спільними семами, що означають здатність виражати, 

вимовляти, обмінюватися інформацією, думками, словами, почуттями за 

допомогою усних чи письмових засобів.  

Розглянемо відтінки значень 5 синонімів першого ряду та виявимо 

значеннєві розбіжності. Сommunication передбачає обмін інформацією, 

http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/aloud#aloud__2
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dealing#dealing__2
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/individual#individual__9
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/reciprocal#reciprocal__2
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думками, ідеями за допомогою усного, письмового способу чи 

використанням якогось іншого засобу. Speech має на увазі вираження чи 

здатність висловлювати думки, почуття, вимовляючи звуки. Сonversation  

означає розмову, особливо неофіційну, між двома або більше 

співрозмовниками, де здійснюється обмін новинами, ідеями. Verbalization є 

способом висловлення певної інформації в усній і письмовій формі [Oxford 

dictionaries online]. Diction характеризує спосіб вимови слів чи звуків. 

Домінантним у цьому ряду вважатимемо communication у значенні „the 

imparting or exchanging of information by speaking, writing, or using some other 

medium„ (обмін інформацією різними способами) [Oxford dictionaries online], 

„the act or an instance of communicating; the imparting or exchange of 

information, ideas, or feelings” (дія спілкування) [Collins English Dictionary 

online]. 

Другий синонімічний ряд „система комунікації, яку використовують у 

певній країні чи громаді” складається із синонімів: tongue (a language, dialect, 

or idiom), mother tongue (the language first learned by a child), native tongue (a 

particular language), dialect (a particular form of a language which is peculiar to 

a specific region or social group), vernacular (the language or dialect spoken by 

the ordinary people of a country or region), bhasha (an Indian dialect), common 

speech, vulgar tongue (the national or vernacular language of a people), parent 

language (a language from which certain other languages are derived), linguistic 

stock (a group of language families sharing features thought to indicate a shared 

origin), patois (an unwritten regional dialect of a language, esp of French, usually 

considered substandard), vocabulary (the body of words used in a particular 

language), lingua franca (a language that is adopted as a common language 

between speakers whose native languages are different), acrolect (the most 

prestigious dialect or variety of a particular language), crolect (a dialect (way of 

speaking a language) that is considered better than all others), basilect (a dialect 

(way of speaking a language) that is considered lower in status than other 

http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/peculiar#peculiar__2
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dialect#dialect__2
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/vernacular#vernacular__9
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/native#native__13
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/prestigious#prestigious__2
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dialect#dialect__2
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dialects), creole (a language that is a mixture of a European language and one or 

more other languages, spoken as the first language of a people), natural language 

(a language that has developed in a natural way, rather than being created for a 

specific purpose), pidgin English (a language made up of two or more languages, 

used as a way of communicating by people whose first languages are different 

from each other). 

Синоніми другого синонімічного ряду об’єднані семами, що вказують 

на конкретну мову, якою спілкуються люди у певній країні чи регіоні, 

діалекти, що існують у межах цієї країни. Mother tongue відноситься до 

мови, якою розмовляє людина з раннього дитинства. Vernacular є мовою чи 

діалектом людей певної країни чи регіону. Dialect має на увазі особливу 

форму мови, властиву певній місцевості чи групі. Lingua Franca вважають 

спільною мовою для мовців, котрі розмовляють різними мовами. Acrolect є 

найбільш престижним діалектом чи різновидом конкретної мови. 

Домінантним синонімом другого синонімічного ряду можна вважати 

vernacular (the language or dialect spoken by the ordinary people of a country or 

region) − мова чи діалект, яким розмовляють люди в конкретній країні чи 

регіоні [Oxford dictionaries online]. 

Третій синонімічний ряд ‒ „різновиди мови й способи висловлювання” 

містить лексеми: wording (the words used to express something; the way in 

which something is expressed), phrasing (the way in which something is 

expressed, esp in writing; wording), style (a distinctive, formal, or characteristic 

manner of expression in words, music, painting), expression (the action of making 

known one’s thoughts or feelings), turn of phrase (a particular way of expressing 

oneself), manner of writing / speaking, way of talking, form/mode of expression, 

usage (the way in which a word or phrase is normally and correctly used), idiolect 

(the variety or form of a language used by an individual), choice of words, 

rhetoric (the art of using speech to persuade, influence, or please; oratory), 

oratory (the art of public speaking), lexicon (all the words and phrases in a 

http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dialect#dialect__2
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/correctly#correctly__2
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language). 

До третього синонімічного ряду належать синоніми, які 

характеризуються спільними семами, що вказують різновиди мови та 

різноманітні способи висловлювання. Wording – це слова, що вживаються 

для подання інформації. Style вказує на чіткий, діловий, чи характерний 

спосіб висловлення в словах, музиці, малюванні. Oratory є мистецтвом 

публічного мовлення. Usage означає спосіб правильного вживання слова чи 

фрази. Idiolect є різновидом мови конкретного індивіда. У третьому 

синонімічному ряді слово style доцільно вважати  домінантним синонімом, 

оскільки він найповніше характеризує різновиди й способи висловлення в 

мові.  

Четвертий синонімічний ряд ‒ „словниковий запас людей певної 

професії, групи, району”: patter (the jargon of a particular group; lingo), lingo 

(the special language used for a particular activity or by a particular group of 

people), phraseology (a set of phrases used by a particular group of people), 

vocabulary, terminology (the body of terms used with a particular technical 

application in a subject of study, theory, profession, etc.), locutions (a word or 

phrase, especially with regard to style or idiom), dialect (a way of speaking a 

language that is used only in a particular area or by a particular group), 

vernacular (the language spoken by a particular group or in a particular area, 

when it is different from the formal written language), regionalisms (a word, 

custom, accent, or other characteristic associated with a specific region), 

provincialisms (a word or phrase peculiar to a local area), localisms (a 

pronunciation, phrase, etc, peculiar to a particular locality), slang (vocabulary, 

idiom, etc, that is not appropriate to the standard form of a language or to formal 

contexts), idiom (the characteristic vocabulary or usage of a specific human group 

or subject), colloquialism (a word or phrase appropriate to conversation and 

other informal situations), jargon (specialized language concerned with a 

particular subject, culture, or profession), barbarisms (a word or expression 

http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/technical#technical__2
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/profession#profession__3
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/regard#regard__25
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/idiom#idiom__2
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/peculiar#peculiar__2
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/expression#expression__9
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which is badly formed according to traditional philological rules, e.g. a word 

formed from elements of different languages), vulgarisms (a word or expression 

that is considered inelegant), cant (specialized vocabulary of a particular group, 

such as thieves, journalists, or lawyers; jargon), newspeak (the language of 

bureaucrats and politicians, regarded as deliberately ambiguous and misleading), 

argot (an often more or less secret vocabulary and idiom peculiar to a particular 

group), sociolect (a type of language spoken by people in a particular social class 

or group), sublanguage (a variety of language with its own terms and expressions 

that is used by a particular group or to talk about a particular subject), slanguage 

(a language using slang), shibboleth (a custom, phrase, or use of language that 

acts as a test of belonging to, or as a stumbling block to becoming a member of, a 

particular social class, profession), coinage (a newly invented word, phrase, 

usage), neologism (the coining or use of new words), broque (a broad gentle-

sounding dialectal accent, esp that used by the Irish in speaking English), parlance 

(a particular way of speaking or using words, especially a way common to those 

with a particular job or interest), tongue (a particular way or quality of speaking). 

Описуючи четвертий синонімічний ряд лексем, які об’єднані семами на 

позначення словникового запасу людей певних професій, соціальних груп, 

ми акцентуємо нашу увагу на таких синонімах, як patter (жаргон (мова) 

конкретної групи людей; lingo (спеціальна мова, яка використовується при 

здійсненні певної діяльності чи конкретною групою людей); slang 

(відносяться слова, ідіоми, які не відповідають літературній мові, 

обмежуються соціальним статусом і є більш метафоричними й тимчасовими 

ніж літературна мова); jargon (конкретна мова, що стосується певної 

культури, професії чи предмета); sociolect (вид мови, якою розмовляють 

люди певної соціальної групи й класу) [Collins English Dictionary online]. 

Домінантним синонімом варто вважати slang, тому що він узагальнює ту 

лексику, яка є властивою людям, що належать до різних соціальних груп, 

професій. 

http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/accord#accord__8
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/philology#philology__2
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/expression#expression__9
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/inelegant#inelegant__2
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/coin#coin__10
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/use#use__2
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П’ятий синонімічний ряд ‒ „система інструкцій для програмування 

комп’ютера” ‒ утворюється за допомогою синонімів: assembly language (a 

computer language that consists of symbols, used for writing computer programs), 

BASIC (a type of language for writing computer programs), binary system (a 

system in which information is represented using combinations of the numbers 0 

and 1, used especially in computers), COBOL (Common Business-Oriented 

Language: a computer language used for writing programs, especially for 

business),  code (a set of instructions that a computer can understand), command 

line (a way of using words or letters to give a computer instructions, instead of 

using a mouse or computer language), HTML (hypertext mark-up language: the 

computer language used for writing pages on the Internet), Java (a computer 

programming language that allows computer software to be used on any kind of 

computer, and allows all computers to communicate with each other, for example 

through the Internet), machine code (a series of instructions written in a form that 

a computer can read and understand), machine language (machine code), mark-

up language (a system of instructions that are added to documents in the form of 

codes to tell a computer how to print or organize the information), Pascal (a high-

level language used for writing computer programs), perl (a language used for 

writing computer programs), programming (the activity or job of writing and 

developing computer programs), programming language (a set of words and rules 

for writing computer programs), routine (a set of instructions that a computer 

obeys), SGML abbreviation (Standard Generalized Mark-up Language: an early 

mark-up language that several other mark-up languages have developed from), 

syntax (rules about the ways in which computer languages can be used to make 

programs), XML (Extensible Mark-up Language: a mark-up language that allows 

information to be shared between different computer systems, especially on the 

Internet). 

Оскільки мова виступає в ролі системи інструкцій для програмування 

комп’ютера, то, базуючись на цьому значенні, ми виокремлюємо п’ятий 
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синонімічний ряд, у якому виявляємо такі синоніми: mark-up language 

(система інструкцій, що додаються до документів у формі коду, щоб 

показати комп’ютеру, як друкувати чи впорядковувати інформацію); 

programming (написання і створення комп’ютерних програм); machine 

language (машинний код); command line (спосіб використання слів чи літер, 

які дають комп’ютеру інструкції, замість використання мишки чи 

комп’ютерної мови); Pascal (мова високого рівня для написання 

комп’ютерних програм). Домінантним синонімом цього ряду вважатимемо 

programming ‒ набір слів, правил, які використовують при написанні 

комп’ютерних програм.  

Отже, у результаті аналізу лексичних одиниць виокремлених нами 

п’ятьох синонімічних рядів ми виявили додаткові понятійні ознаки концепту 

LANGUAGE. Кожний синонім відіграє значну роль у репрезентації концепту 

LANGUAGE, оскільки є його уточнюючою характеризуючою складовою і 

утворює його номінативне поле. Результати дефініційного та компонентного 

аналізу значення лексеми „language” та аналізу синонімів уможливили 

моделювання понятійного складника концепту LANGUAGE в об’ємному 

масштабі. 

Таблиця 3.1 

Понятійний складник концепту LANGUAGE 

Понятійні ознаки на 

основі дефініційного 

аналізу 

Понятійні ознаки на 

основі компонентного 

аналізу 

Понятійні ознаки на основі 

аналізу синонімів 

„використання системи 

спілкування ‒ набору звуків 

чи письмових символів” 

„система” „вербальний метод 

висловлення чи комунікації” 

„система комунікації ‒ набір 

звуків і письмових символів, 

які використовують люди 

певної країни чи регіону для 

говоріння й письмаˮ  

„слово” „система комунікації, яку 

використовують у певній 

країні чи громаді” 

„слова, що вживаються у 

зв’язку з конкретним 

предметом (як мова того 

предмета) чи певною 

роботою, областю знань” 

„стиль” „різновиди мови й способи 

висловлювання” 
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Продовження таблиці 3.1 

 
„стиль написаного чи 

сказаного, спосіб 

вираження” 

„спосіб вираження” „словниковий запас людей 

певної професії, групи, 

району” 

„звуки, знаки, дії, жести чи 

рухи, що виражають ідеї чи 

почуття, мова тіла” 

„засоби спілкування” „система інструкцій для 

програмування комп’ютера” 

„система кодованих 

інструкцій у програмуванні” 

„спілкування”  

„спосіб спілкування між 

живими істотами крім 

людей” 

„метод ”  

„дар мови” „вживання слів”  

„уживання грубих слів, які є 

образливими для людини” 

„лексика”  

 „фразеологія”  

 „дар мови”  

 „звук”  

 

Визначені понятійні ознаки концепту LANGUAGE можуть лягти в 

основу актуалізації концепту в досліджуваних типах дискурсу, проте вони 

відображають найбільш узагальнені й поширені ознаки мови, що не 

позначені культурно чи аксіологічно маркованими характеристиками. Для 

виявлення повної структури концепту LANGUAGE необхідно виявити його 

образно-ціннісний складник. 

 

3.3 Образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE у 

британському публіцистичному дискурсі 

 

У нашому дослідженні образно-ціннісний складник концепту 

LANGUAGE описано через традиційні, образні метафори й метафоричні 

порівняння. 

Під час дослідження нами виокремлено традиційні метафори, виражені 

імпліцитно, які представляють концепт LANGUAGE в англійськомовному 

публіцистичному дискурсі. Це дає нам чітке уявлення про образне та 

ціннісне наповнення концепту LANGUAGE. Найбільш значущі образні 
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ознаки концепту LANGUAGE / МОВА виявляються в таких традиційних 

метафорах як МОВА − ЖИВА ІСТОТА / ЛЮДИНА, МОВА ‒ ЖЕРТВА 

ЗАХОПЛЕННЯ, МОВА – ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ, МОВА − ЇЖА, МОВА – 

РІДИНА, МОВА – ЗМІНА / РОЗВИТОК, МОВА − РЕЧОВИНА, МОВА − 

МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ, МОВА – ПРЕДМЕТ, МОВА – РУХ У 

ПРОСТОРІ. У процесі метафоризації лексема „languageˮ ототожнюється з 

конкретно-предметними сутностями, до яких належать істоти, матеріальні 

об’єкти, предмети тощо. Як зазначалося в розділі 2, при визначенні 

традиційної метафори, відбуваються процедури розширення, специфікації та 

комбінування. Усі три процедури знаходять відображення в онтологічних, 

просторових чи структурних метафорах. 

Розглянемо імпліцитно виражені традиційні метафори, з яких 

виокремлюємо онтологічні метафори. Імпліцитними вважаємо метафори, у 

яких прихований сенс виводиться в процесі декодування інформації. 

Найчастіше зустрічається зіставлення „мови” та „живої істоти / 

людини”, наділяючи мову людськими характеристиками й порівнюючи з 

людиною: I’m not among those who believe that language has to be protected in 

some sort of metaphorical museum, guarded from progress (Linguistic 

Antrophology). Мовним утіленням метафори ЛЮДИНА, ЯКУ ПОТРІБНО 

ЗАХИЩАТИ Й БЕРЕГТИ є дієслова to protect − keep safe from harm or injury 

(оберігати від шкоди чи поранення), to guard −watch over in order to protect or 

control (наглядати з метою захисту чи контролю). Метафора містить 

процедуру специфікації, оскільки є уточнення того, що мова потребує 

захисту, як і людина. У зазначеній метафорі відслідковуємо аксіологічну 

ознаку стурбованості щодо збереження автентичності мови [Oxford 

Dictionaries online]. 

У дискурсивному фрагменті „I think there’s a real risk in three to four 

years that the problems of transition into secondary will raise a real problem – 

people will be asking what’s the point of them learning languages in primary?” 
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And that, he points out, „is what killed off primary languages” last time around 

(The Daily Mail) мова уподібнююється ЛЮДИНІ, яка постає ЖЕРТВОЮ у 

зв’язку з освітньою політикою, де її вбивають ще в початковій школі. 

Метафора актуалізується предикатом to kill off – get rid of or destroy something 

or someone completely, especially in large numbers (повністю позбуватись від 

когось чи чогось, особливо у великих кількостях) і містить специфікацію ‒ 

жертва [Oxford Dictionaries online]. Ця метафора розкриває негативне 

аксіологічне трактування мови, як об’єкта пожертвування. 

Наступний приклад характеризує МОВУ − ЖЕРТВУ ЗАХОПЛЕННЯ, 

на яку здійснюють напад: Our language is being hijacked by the Left to muzzle 

rational debate (The Daily Mail). Метафора об’єктивується предикатом to 

hijack − illegally seize while in transit and force it to go to a different destination 

or use it for one’s own purposes (незаконно схопити й заставити рухатися в 

іншому напрямку чи використовувати у власних цілях) [Oxford Dictionaries 

online]. Цей приклад метафоризації мови несе негативне оцінне значення, що 

знов пов’язує мову із жертвою. 

У прикладах „The Kusunda language has baffled linguists for many years” 

і „The two languages are competing for space, and to the extent that English is 

still privileged in terms of status, in terms of prestige, in terms of job placement ... 

it is way ahead of Kiswahili” (The Daily Mail) МОВА уподібнюється ЛЮДИНІ, 

зі специфікацією БРЕХУН, оскільки збиває з толку чи заплутує (to baffle) 

лінгвістів уже багато років, а також вона може виступати у ролі 

СУПЕРНИКА, і боротися за свій статус і місце у суспільстві. Метафоричне 

уявлення про мову як людину-суперника передає предикат to compete 

(змагатися), який містить розширення space − a continuous area or expanse 

which is free, available, or unoccupied (неперервна ділянка чи простір, який є 

вільним, доступним) [Oxford Dictionaries online]. Аксіологічна ознака обману 

й суперництва має дещо негативне забарвлення щодо використання мови. 

http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/rid#rid__2
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Наступний контекст є прикладом комбінування образної метафори й 

онтологічної метафори МОВА − ЛЮДИНА: „Language is not the be-all and 

end-all, but opens up additional doors” (Plain English). Мовне втілення 

метафор здійснюється за допомогою атрибуту the be-all and end-all (усе в 

житті) і предикату to open up (відкривати) [Lingvo], вони характеризують 

мову як спосіб життя, що є набагато важливішим за інші речі й відчиняєє 

додаткові двері, які існують у суспільстві. Розширення метафори 

здійснюється за допомогою атрибутів additional (додатковий) і doors (двері), 

які уточнюють об’єкт дії. Метафора містить позитивну оцінку мови, яка 

проявляється у відкритті нових можливостей завдяки використанню мови. 

Розглянемо онтологічну метафору МОВА − ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ з 

наступними специфікаціями: 

‒ МОВА − ПІСОК : „As a result it is widely believed the English language 

is slipping through our fingers like sand, and if we don’t take a firm hold it will 

be gone forever” (The Daily Mail). Даний приклад за допомогою фрази to slip 

through somebody’s  fingers like sand (пропустити крізь пальці) уподібнює 

мову до піску, який легко зісковзує з рук і зникає, якщо міцно не стиснути 

кулак;  

‒ МОВА − КИПІННЯ: „Paul Payack, chief word analyst of the Global 

Language Monitor (GLM), a Texas-based linguistic consultancy, says: Language 

boils up from the people and we see this by the assimilation of words from hip-

hop, Hollywood and Bollywood” (The Daily Mail). Мовним утіленням метафори 

служить предикат to boil up (розгорятися, кипіти), який характеризує вплив 

людей на мову і на її зміну; 

‒ МОВА − ГРАД : „Gyani Maiya Sen is fluent in Kusunda, a language 

which hails over western Nepal” (The Daily Telegraph). Дієслівне 

словосполучення to hail – to fall or be hurled forcefully (падати чи сильно 

жбурляти) вербалізує дану метафору, й наголошує на зіставленні мови з 

градом, який падає з шаленою силою на людей західного Непалу. 



98 

 

Метафору МОВА – ЇЖА / ПОЖИВА яскраво зображує наступний 

дискурсивний фрагмент: „But don’t be fooled: students still have an appetite for 

languages – something universities are finding new ways to accommodate, 

according to Prof Patrick McGhee, vice-chancellor of the University of East 

London (UEL)” (The TLS). Метафоризований атрибут an appetite – а natural 

desire to satisfy a bodily need, especially for food [Oxford Dictionaries online] 

(природне бажання задовольнити фізичні потреби, особливо в їжі) є мовним 

утіленням метафори й інтенсифікує значення мови як поживи для розуму 

студентів, які навчаються в університетах. Позитивна роль мови у здобутті 

освіти й нових знань проявляється в цій метафорі. 

Розглянемо дискурсивні фрагменти, де МОВА уподібнюється РІДИНІ: 

„It doesn’t take long for fresh language to turn sour” (The Daily 

Telegraph) і „Seeking to establish whether nature or nurture is primarily 

responsible for language talent, he also meets Christopher, a possible autism 

sufferer (although never formally diagnosed with the condition) who absorbs 

languages but exhibits some curious shortcomings, including a failure to master 

syntax” (The Daily Mail). У першому прикладі засобом актуалізації метафори 

служить дієслівне словосполучення to turn − сhange or cause to change in 

nature, state, form, or colour; become or make [Oxford Dictionaries online] 

(змінюватися, ставати), яке має розширення у вигляді атрибуту fresh (свіжий) 

і sour (кислий). Мова як рідина може змінювати свій стан і на це не потрібно 

багато часу. Другий приклад акцентує увагу на тому, що мову можна 

розуміти, поглинаючи як рідину. Дієслівне словосполучення to absorb − take 

in and understand fully (information, ideas, or experience (розуміти) [Oxford 

Dictionaries online] є мовним утіленням метафори й повністю пояснює 

здатність людини розрізняти й розуміти мовну діяльність. 

Наступні ситуації є прикладами МОВИ − ЗМІНИ чи РОЗВИТКУ: „It 

should come as no surprise that Simon Kirby is a good talker. He is, after all, a 

professor of language evolution – „possibly the only one in the world,” he says, 
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without a hint of arrogance” (The Daily Telegraph); 

„Language changes, it is not fixed, and the only function it needs to perform 

is to be understood” (The Daily Mail). Денотат evolution (еволюція) та предикат  

to change (змінюватися) чітко вказують на змінний характер мови. Потенціал 

мови, її здатність до розвитку й змін, що закладені у вищезазначених 

метафорах, несе позитивне аксіологічне забарвлення. 

Онтологічна метафора МОВА − РЕЧОВИНА репрезентована 

контекстами:  

„I would prefer to draw a distinction between the (creative) evolution of the 

language and the (destructive) erosion of the language” (Linguistic 

Antrophology); 

„And the evidence is clear that, once fuelled by the emergence of syntax and 

its power of infinite expressivity, at some point perhaps not that long ago, 

language exploded on to the scene” (The TLS). У першому прикладі засобом 

актуалізації метафори служить денотат erosion (роз’їдання), що вказує на 

можливість ерозії мови як і будь-якої речовини. Другий приклад містить 

специфікацію МОВА − ВИБУХОВА РЕЧОВИНА, де мовним утіленням 

метафори постає предикат to explode − to burst or cause to burst with great 

violence as a result of internal pressure, esp through the detonation of an explosive 

[Oxford Dictionaries online] (вибухнути), що описує появу мови як вибухової 

суміші, що має велику силу. Негативна аксіологічна оцінка, яка проявляється 

у вибуховій властивості мови, характерна для даної метафори.  

Метафора МОВА − МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ відображена в 

наступних дискурсивних фрагментах: 

„What makes people learn dozens of languages, wonders an intriguing 

analysis, and how on earth do they do it?” (The Sunday Times);  

„The one-word system was a first giant leap, for to possess words alone, 

says Hurford, is already to possess language, and so to have found words was to 

have crossed a Rubicon” (The TLS); 
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„English is a beautiful language. It has a great richness, variety and 

flexibility. But many people do not have a clear understanding of the ‚nuts and 

bolts’ of the language, which makes it difficult for them to use it accurately and 

confidently” (Plain English).  

Засобами вербалізації метафори постають денотати dozen (дюжина), 

фразеологічне словосполучення the ‚nuts and bolts’ (основні практичні деталі) 

та предикат to possess (володіти), які характеризують мову, як об’єкт, який 

кількісно можна порахувати, розуміти чи володіти ним.  

Метафора МОВА ‒ ПРЕДМЕТ представлена наступними 

дискурсивними фрагментами:  

„Around 500 people cited Cornish as their main language in the 2011 

census, which places the language as „endangered” on the Catalogue of 

Endangered Languages, a global collaborative project to preserve languages” 

(The Daily Mail);  

„In 2013 the Guardian's Polly Curtis described how more children were 

learning a language to GCSE level than they were 10 years previously. 

Apparently, pupils were even willing to explore languages like Arabic, Chinese 

and Spanish as well as more traditional alternatives such as French and German” 

(The Guardian) . 

Засобом актуалізації метафори в першому прикладі є дієслово to 

preserve в значенні зберегти. Наступний приклад має специфікацію МОВА ‒ 

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ, де засобом об’єктивації метафори виступає 

предикат to explore ‒ to examine or investigate, esp systematically [Collins 

English Dictionary online] (систематично вивчати чи щось досліджувати), і 

вказує на необхідність вивчення мови як навчального предмета в школі. 

Наступною підгрупою традиційних метафор є структурна метафора. 

Яскравим прикладом структурної метафори є: „The truth is,” he writes, 

„that language dances only ever so lightly on thought...our differences are 

variations on being the same” (The Sunday Times). Дієслово to dance − move 
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rhythmically to music, typically following a set sequence of steps (ритмічно 

рухатися під музику, повторюючи встановлену послідовність кроків) [Oxford 

Dictionaries online] є засобом вербалізації метафори, вона уподібнює мову з 

ЖИВОЮ ІСТОТОЮ, ЯКА ТАНЦЮЄ. Словосполучення містить розширення 

у вигляді атрибуту so lightly (так легко), що специфікує дію мови, описує й 

характеризує її.  

Наступна ситуація відображає метафору МОВА − РУХ У ПРОСТОРІ, 

яка належить до просторових метафор з-поміж традиційних: „In our global 

world languages are important for many reasons – they expand cultural horizons, 

break down barriers and increase opportunities for young people interested in 

living or working abroad” (The Times). Засобом вербалізації метафори 

виступає дієслово to expand − become or make larger or more extensive 

(cтавати більшим чи просторішим) [Oxford Dictionaries online]. Мова, яка є 

інструментом розвитку культур й глобалізації, має доволі виразну позитивну 

оцінку. 

У британському публіцистичному дискурсі знаходимо вживання й 

образних метафор, які виражені експліцитно (сенс є очевидним й не 

потребує процесу декодування інформації). Розглянемо їх у наступних 

дискурсивних фрагментах: 

‒ МОВА ‒ ЦІННА РІЧ: „A language is the crucial asset of any society ‒ 

it’s what binds us, animates us, permits us to accomplish things” (The Daily 

Telegraph). Засобами мовної об’єктивації метафори виступає денотат asset 

(цінна річ), із атрибутивним уточненням crucial (ключовий), іменником 

society (суспільство) та предикатами to bind (зв’язувати), to animate 

(оживляти), to permit (дозволяти). Мова постає як ключова цінність 

суспільства, яка об’єднує, оживляє й дозволяє здійснювати певні „речіˮ. 

Даній метафорі притаманна позитивна аксіологічна оцінка; 

‒ МОВА ‒ СПОСІБ: „Language is the primary way by which we project 

from our internal, subjective world into the wider external worldˮ (The Daily 
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Mail). Засобом актуалізації метафори виступає іменник way ‒ a method, style, 

or manner of doing something [Collins English Dictionary online] (метод, стиль, 

чи спосіб виконання дії), із атрибутивним розширенням primary ‒ 

fundamental; basic [Collins English Dictionary online] (основний, істотний). 

Мова є способом проектування з внутрішнього світу в зовнішній;  

‒ МОВА ‒ МІСТ: „Language is a bridge between the inner and outer 

worlds, that is tenuous and has any number of potential barriers and pitfallsˮ 

(Linguistic Antrophology). Засобом мовного втілення метафори є денотат 

bridge (міст), який має розширення у вигляді атрибуту tenuous (слабкий) і 

предикату have (мати). Мова – це своєрідний міст, який має багато перешкод 

на своєму шляху, тому не так цінується, і виражає негативне оцінне 

ставлення; 

‒ МОВА ‒ ІНСТРУМЕНТ: „Languages are a critical tool through which 

UK diplomats and government staff can deepen their knowledge and build the trust 

that is necessary to promote and protect British values and interests 

internationallyˮ Robin Niblett, chair of the British Academy inquiry steering 

group, said (The Daily Mail). 

Засобом вербалізації метафори є денотат tool ‒ anything used as a means 

of performing an operation or achieving an end [Oxford Dictionaries online] (усе, 

що використовується як засіб здійснення операції чи досягнення завершення) 

із атрибутивним розширенням critical ‒ іnvolving the objective analysis and 

evaluation of an issue in order to form a judgement [Oxford Dictionaries online] 

(об’єктивний аналіз і оцінка проблемного питання для формування думки). 

Мова постає цінним інструментом, який допомагає захистити британські 

цінності й переконання. Дана метафора має позитивне забарвлення; 

‒ МОВА ‒ ВИРАЖЕННЯ КУЛЬТУРИ: „Language is expression of our 

culture and we have a duty to nurture it and ensure its future development” (The 

Guardian). Засобом актуалізації метафори виступає іменник expression ‒ a 

manifestation of an emotion, feeling, etc, without words [Collins English 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fundamental
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/basic
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Dictionary online] (невербальний прояв емоції, почуття), який має розширення 

у вигляді денотату culture ‒ the total of the inherited ideas, beliefs, values, and 

knowledge, which constitute the shared bases of social action [Collins English 

Dictionary online]. Мова є вираженням британської культури, тому її 

необхідно плекати й розвивати. 

Розглядаючи образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE, варто 

акцентувати нашу увагу й на метафоричні порівняння. Розмежовуючи 

метафоричне порівняння та метафору, Е. Ортоні не трактує всі метафори як 

порівняння: „Метафора – це тип уживання мови, тоді як порівняння – тип 

психологічного процесу” [127]. Він стверджує, що цей процес є невід’ємним 

компонентом для певних типів вживання мови й не співпадає із даними 

типами мовного вживання [127]. 

Наведемо приклади метафоричного порівняння в нашому дослідженні: 

1. МОВА ‒ ХОРОШИЙ ПОЧАТОК: „To say hello to someone in their 

language is like a good start to fostering good community relations” (The Daily 

Mail); 

2. МОВА‒ ПРАПОР:  „A language, it is said, is like a dialect with a flag” 

(The Daily Telegraph);   

3. МОВА ‒ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ: „Language is like our tool 

for doing things socially, or as Hurford likes to put it, „doing things to other 

people” (The TLS). 

Засобами вербалізації метафори є денотати start ‒ an act of beginning to 

do or deal with something [Collins English Dictionary online] (початок 

виконання чогось) із розширенням good ‒ pleasing and welcome [Collins 

English Dictionary online] (приємний) у першому прикладі, а, також, денотати 

dialect ‒ a particular form of a language which is peculiar to a specific region or 

social group [Collins English Dictionary online] (особливий вид мови, 

притаманний певному регіону чи соціальній групі), із розширенням flag у 

значенні прапор та tool ‒ a thing used to help perform a job [Collins English 

http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pleasing#pleasing__2
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/welcome#welcome__19
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Dictionary online] (річ, яку використовують для виконання роботи) у 

наступних двох прикладах. Мову порівнюють із хорошим початком вигідних 

відносин у громаді. Вона постає як інструмент, за допомогою якого ми 

співпрацюємо з іншими людьми. У цих прикладах чітко бачимо позитивне 

аксіологічне ставлення до мови. 

Отже, образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE y 

британському публіцистичному дискурсі представлений такими 

метафоричними образами: МОВА − ЖИВА ІСТОТА / ЛЮДИНА, МОВА − 

ЖЕРТВА ЗАХОПЛЕННЯ, МОВА − МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ, МОВА − 

РЕЧОВИНА, МОВА – ПРЕДМЕТ, МОВА – ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ, МОВА – 

ЗМІНА / РОЗВИТОК, МОВА − РІДИНА, МОВА – РУХ У ПРОСТОРІ, 

МОВА ‒ ЇЖА / ПОЖИВА. Метафори МОВА − ЖИВА ІСТОТА / ЛЮДИНА 

має специфікації МОВА − ЛЮДИНА, ЯКУ ПОТРІБНО ЗАХИЩАТИ Й 

БЕРЕГТИ, МОВА − ЖИВА ІСТОТА, ЯКА ТАНЦЮЄ, МОВА як ЛЮДИНА − 

БРЕХУН і ЛЮДИНА − СУПЕРНИК. Метафора МОВА – ПРИРОДНЕ 

ЯВИЩЕ також містить три специфікації. Метафори МОВА – РЕЧОВИНА і 

МОВА – ПРЕДМЕТ мають одну специфікацію. Серед образних метафор 

виокремлюємо: МОВА ‒ ЦІННА РІЧ, МОВА ‒ СПОСІБ, МОВА ‒ МІСТ, 

МОВА ‒ ІНСТРУМЕНТ, МОВА ‒ ВИРАЖЕННЯ КУЛЬТУРИ. До 

метафоричних порівнянь відносимо: МОВА ‒ ХОРОШИЙ ПОЧАТОК, 

МОВА ‒ ПРАПОР, МОВА ‒ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ. У рамках 

традиційної метафори виокремлюємо 9 онтологічних, одну просторову та 

одну структурну метафору. Традиційні, образні метафори та метафоричні 

порівняння розкрили переважно позитивну аксіологічну оцінку в британській 

лінгвокультурній спільноті.  
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3.4 Образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE в 

американському публіцистичному дискурсі 

 

В американському публіцистичному дискурсі образно-ціннісний 

складник представлений такими традиційними метафорами як МОВА − 

МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ, МОВА − ПРОДУКТ, МОВА − РІДИНА, МОВА 

‒ ГРОШОВА ОДИНИЦЯ, МОВА – РОСЛИНА, МОВА − ПРЕДМЕТ, МОВА 

− ҐРУНТ, МОВА − ЛЮДИНА, МОВА – ІНТЕГРАЛЬНА ЧАСТИНА, МОВА 

− ГОБЕЛЕН І НИТКИ, МОВА – МАТЕРІАЛЬНА  ЦІННІСТЬ. Розпочнемо 

аналіз образно-ціннісного складника концепту з традиційних метафор, а саме 

онтологічних. 

У контексті „Role models can be a far more powerful way of selling 

language to young people, the roundtable was told” (USA Today), МОВА 

уподібнюється до МАТЕРІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА, який можна продати 

молодим людям. Мовним засобом утілення метафори є дієслово to sell − to 

give something to someone else in return for money [Сambridge Learner’s 

Dictionary online] (давати щось комусь узамін, отримуючи гроші).  

Наступний дискурсивний фрагмент відображає метафору МОВА – 

ПРОДУКТ: 

„When offering language training in conjunction with destination services 

and / or cultural training, it gives participants the ability to learn within the 

contexts of the environment where they will be working. It also fosters an 

organization’s ability to customize the language” (The Washington Post). 

Засобом вербалізації метафори виступає предикат to customize − to make or 

change something according to the buyer’s or user’s needs [Сambridge Learner’s 

Dictionary online] (виготовляти чи змінювати щось відповідно до потреб 

покупця чи користувача). 

Наступна ситуація зображує уподібнення МОВИ РІДИНІ: „All 

scientific journals make mistakes. One is hardly the first to let questionable 

http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/change
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/accord
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/need
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language slip through” (The Houston Chronicle). Дана метафора втілена 

предикатом to slip through (просочуватись). 

Інший дискурсивний фрагмент відображає метафору МОВА − 

ГРОШОВА ОДИНИЦЯ: „Curriculum changes and examination reviews aside, 

one of the main reasons languages have slumped in popularity is because their 

value isn’t conveyed to students or headteachers, says Lid King, chair of Speak to 

the Future, a campaign for languagesˮ (The Washington Post). Метафора 

вербалізується предикатом to slump (різко падати, особливо в ціні). Мова, як і 

грошова одиниця, знецінюється, оскільки вона не використовується і не є 

популярною серед носіїв мови. Це підкреслює негативне оцінне ставлення до 

вживання мови.  

Метафора МОВА – РОСЛИНА виражена в такому дискурсивному 

фрагменті: „The upper classes will presumably continue to cultivate languages 

because elites know how to reproduce themselves (the present cabinet is the most 

polyglot in recent history)ˮ (The Chicago Tribune). Мовним утіленням 

метафори є дієслово to cultivate – to prepare land and grow crops on it, or to 

grow a particular crop [Сambridge Learner’s Dictionary online] (підготувати 

землю й вирощувати врожай на ній). Еліта продовжує розвивати й 

удосконалювати мови, плекає їх, як рослину. Дана метафора виражає 

позитивне ставлення до функціонування мови. 

У наступних дискурсивних фрагментах: „German presents even more 

problems with the necessity to master three genders, four cases and the 

complexities of word order. It is therefore not surprising that now a foreign 

language is no longer compulsory to 16, the majority of pupils, encouraged by 

headteachers with an anxious eye on league tables, are dropping languages in 

favour of easier optionsˮ (The Washington Post); 

„Tinsley said one of the most important recommendations made in the 

report is the need for schools, educators and parents to utilise the language of the 

diaspora and minority communities” (USA Today), МОВА виступає в ролі 

http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/prepare
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/land
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/grow
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/crop
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/grow
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/particular
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/crop
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ПРЕДМЕТА, який використовують чи викидають. Метафора вербалізується 

предикатами to drop (кидати, залишати) та to utilize (використовувати). 

Негативне аксіологічне забарвлення притаманне даній метафорі через 

можливість утрати мови. 

У дискурсивному фрагменті: „The deterioration of language among 

British officials is both embarrassing and detrimental to the USA’s ability to 

conduct effective diplomacy” (USA Today) МОВА є ҐРУНТ, стан її 

погіршується, є пагубним для ведення дипломатичних відносин. Засобом 

об’єктивації метафори є денотат deterioration (the act or process of becoming 

worse) [Сambridge Learner’s Dictionary online] – дія чи процес псування. 

Аксіологічна ознака гниття містить негативну оцінку щодо вживання мови. 

Метафору МОВА – ЛЮДИНА відображає цей приклад: 

„We as Aboriginal and Torres Strait Islander people do not see our 

languages dead – they are just waiting for us to wake them up. There is now a 

pan-Australian movement to revive our languages” (USA Today). Засобом 

мовного втілення метафори є атрибут dead ‒ no longer alive [Oxford 

Dictionaries online] (більше не живий), предикати to wait ‒ stay where one is or 

delay action until a particular time or event [Oxford Dictionaries online] 

(залишатися чи відкладати дію до конкретного часу чи події), to wake up ‒ to 

make you more alert and ready to do things after you have been lazy or inactive 

[Collins English Dictionary online] (оживляти після лінивства чи 

неактивності). Мова, як і людина, може бути мертвою чи живою, а, також, як 

і людина, чекати, щоб її розбудили й оживили. Негативна аксіологічна оцінка 

притаманна даній онтологічній метафорі.  

У контексті: „Vulnerable languages need to be strengthened, through 

increasing direct strategic connections and partnerships with government” (The 

Politico), МОВУ уподібнюємо до ЛЮДИНИ, запропонована метафора 

містить процедуру розширення ВРАЗЛИВА, оскільки потрібно покращувати 

стан і зміцнювати вплив мови на суспільство через тісну співпрацю з урядом 
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країни. Засобом вербалізації виступає атрибут vulnerable зі значенням 

уразливий (capable of being physically or emotionally wounded or hurt)  [Collins 

English Dictionary Online]. 

Такі метафори як МОВА − МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ, 

МОВА−ПРОДУКТ, МОВА – РІДИНА, МОВА – ГРОШОВА ОДИНИЦЯ, 

МОВА − РОСЛИНА, МОВА − ПРЕДМЕТ, МОВА − ҐРУНТ, МОВА − 

ЛЮДИНА кваліфікуємо як онтологічні, оскільки кореляти є сутностями, які 

сприймаються органами чуття, і водночас матеріальними сутностями й 

речами. 

Розглянемо структурні метафори, які є другими за частотою вживання 

з-поміж традиційних у публіцистичному американському дискурсі. 

Структурна метафора МОВА – ІНТЕГРАЛЬНА ЧАСТИНА 

проявляється в контексті „Language carries the culture of the country that uses 

it and when you internalise it, it becomes a part of you too” (The Washington 

Post). Мовним засобом вербалізації виступає денотат part ‒ an element or 

constituent that is essential to the nature of something [Oxford Dictionaries 

online] (елемент чи складник чогось), що підкреслює важливість мови як 

частини, що є невід’ємною й важливою в культурі кожної країни. Дана 

метафора є позитивно забарвленою. 

Наступний фрагмент містить процедуру комбінування метафор 

МОВА− ГОБЕЛЕН І НИТКИ: „Indeed, the rich tapestry of languages is 

intertwined with our own identity and the fabric of society. Ellie Mae O’Hagan 

suggests: „Perhaps the fact that languages are embodied with so much culture and 

history is why it feels so poignant to forget them, and so painful” (The Chicago 

Tribune). Засобами актуалізації метафори є денотат tapestry − a piece of cloth 

with a pattern or picture that is created by sewing or weaving different coloured 

threads onto a special type of strong cloth [Сambridge Learner’s Dictionary 

Online] (шматок тканини, що містить візерунок або зображення, який 

виготовляється в результаті шиття або в’язання за допомогою кольорових 



109 

 

ниток на спеціальному типі сукна), із розширенням rich (contains a lot of 

decoration) [Сambridge Learner’s Dictionary Online] – містить багато 

оздоблення та предикат to intertwine − to twist or be twisted together, or to be 

connected so as to be difficult to separate [Сambridge Learner’s Dictionary 

Online] (крутити або бути скрученим чи зв’язаним так, що важко 

роз’єднати). Мова асоціюється зі шматком тканини, оздобленим за 

допомогою ниток і візерунків, який міцно зв’язує нашу індивідуальність із 

суспільством.  

У дискурсивному фрагменті „Languages spoken by a community that are 

less economically powerful may not be seen in the same positive light. Similarly, 

we value languages that allow us to speak to a wider audience” (The Chicago 

Tribune). МОВА виступає МАТЕРІАЛЬНОЮ ЦІННІСТЮ, яка допомагає в 

спілкуванні не тільки з представниками громади, але й із більш ширшою 

аудиторією. Метафора об’єктивується дієсловом to value − to consider 

something important [Сambridge Learner’s Dictionary Online] (вважати щось 

важливим, цінувати). Метафора розкриває позитивне трактування мови як 

об’єкта цінності. 

В американському публіцистичному дискурсі зустрічаємо низку 

образних метафор, які експліцитно виражають уподібнення мови до інших 

сутностей:  

‒ МОВА – ВИГОДА : „A language is a great career advantage” (The 

Washington Post).  

Засобом актуалізації метафори виступають денотати advantage ‒ a 

condition, giving a greater chance of success [Сambridge Learner’s Dictionary 

Online] (умова, сприятлива для успіху) і career ‒ a profession or occupation 

chosen as one’s life’s work  [Сollins English Dictionary online] (професія чи рід 

занять людини протягом її життя), із розширенням great ‒ impressive or 

striking [Сollins English Dictionary online] (чудовий, вражаючий). У процесі 

кар’єрного росту мова відіграє важливу роль. Позитивна аксіологічна оцінка 

http://www.theguardian.com/education/languages
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характерна для цієї метафори; 

‒ МОВА – ЗВ’ЯЗОК : „Language is always the link between human beings 

and so often our point of connection, she says” (The Houston Chronicle). 

Характерним засобом мовного втілення є денотат link (a connection 

between two people, things, or ideas) [Сambridge Learner’s Dictionary Online] 

що має значення зв’язку між людьми, речами чи ідеями; 

‒ МОВА – ВІКНО: „One blogger who suffers from depression wrote: 

Languages are a window on to a wider world allowing me to connect with people 

and by giving me a route back to the things I feel are important” (The New York 

Times). 

 Засобом об’єктивації метафори є іменник window – means of observing 

or learning about something [Сambridge Learner’s Dictionary Online] (засіб 

спостереження чи знань про щось). Мова допомагає вивчати навколишній 

світ, спрямовуючи до спілкування й усвідомлення сутностей, важливих і 

корисних для людини. Метафору вважаємо позитивно забарвленою; 

‒ МОВА – ДУША: „A country without a language is a country without a 

soul” (USA Today). 

Засобом вербалізації метафори є денотат soul ‒ the essential part or 

fundamental nature of anything [Сambridge Learner’s Dictionary Online] 

(важлива частина сутності), який уподібнює мову душі, оскільки вона є 

основою будь-якої країни.  

‒ МОВА ‒ ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ: „Languages are a practical route to 

opportunity for the USA in business, culture and all our lives” (USA Today). 

Засобом актуалізації метафори виступає денотат route ‒ a method of 

achieving something [Сambridge Learner’s Dictionary Online] (метод 

досягнення), із розширенням practical ‒ relating to experience, real situations, 

or actions rather than ideas or imagination [Сambridge Learner’s Dictionary 

Online] (стосується досвіду, реальних ситуацій, чи дій, а не ідей чи уяви). 

Позитивне маркування мови відображене в цій метафорі, оскільки за 
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допомогою мови можна досягти успіху в роботі, людському житті. 

Експліцитні метафоричні порівняння також трапляються в 

американському публіцистичному дискурсі. У природі порівняння, сутність 

переносу значення описується найбільш яскраво. Розглянемо наступні 

дискурсивні фрагменти, які містять приклади метафоричних порівнянь: 

1. МОВА ‒ ПРЕДСТАВНИК МОРСЬКОЇ ФАУНИ (ВОСЬМИНІГ): 

„Language is akin to the octopus rolling up like a coconut” (The Washington 

Post). Метафоричне порівняння експліцитно виражене через денотат octopus 

‒ a sea creature with a soft, oval body and eight tentacles (= long parts like arms) 

[Сambridge Learner’s Dictionary Online] (морська істота з м’яким, овальним 

тілом і восьма щупальцями); 

2. МОВА ‒ ІММІГРАЦІЯ: „Language, like immigration, is complex and 

thoroughly untidy. While we may legislate immigration, we will never successfully 

legislate our sprawling, inclusive language” (USA Today). 

Засобом об’єктивації метафоричного порівняння виступає іменник 

immigration ‒ the movement of non-native people into a country in order to settle 

there [Сollins English Dictionary online] (переїзд некорінних жителів до 

країни з метою поселення там). Як і процес імміграції, мова є складною й 

невпорядкованою. Це метафоричне порівняння має негативне аксіологічне 

забарвлення; 

3. МОВА ‒ МУЗИКА: „You have to listen to a language like it’s musicˮ 

(The New York Times). 

Мовним утіленням метафори є іменник music ‒ a pattern of sounds made 

by musical instruments, voices, or computers, or a combination of these, intended 

to give pleasure to people listening to it [Сambridge Learner’s Dictionary Online] 

(звуки, створені музичними інструментами, голосами, чи комп’ютерами, а 

також, комбінація звуків з метою принести задоволення людям, які їх 

слухають). Мова є мелодійною, як і музика, тому потрібно слухати її й 

насолоджуватися. Метафоричне порівняння виражає позитивне трактування 

https://www.youtube.com/watch?v=OByt5ISrzJs
http://www.theguardian.com/science/language
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мови. 

Отже, образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE в 

американському публіцистичному дискурсі репрезентований імпліцитно 

вираженими концептуальними метафорами такими як МОВА − 

МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ, МОВА − ПРОДУКТ, МОВА − РІДИНА, МОВА 

‒ ГРОШОВА ОДИНИЦЯ, МОВА – РОСЛИНА, МОВА − ПРЕДМЕТ, МОВА 

− ҐРУНТ, МОВА − ЛЮДИНА,  МОВА – ІНТЕГРАЛЬНА ЧАСТИНА, МОВА 

− ГОБЕЛЕН І НИТКИ, МОВА – МАТЕРІАЛЬНА  ЦІННІСТЬ. Образні 

метафори, виявлені в американській пресі характеризують мову як ВИГОДУ, 

ЗВ’ЯЗОК, ВІКНО, ДУШУ, ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ. Серед метафоричних 

порівнянь виділяємо: МОВА ‒ ПРЕДСТАВНИК МОРСЬКОЇ ФАУНИ 

(ВОСЬМИНІГ), МОВА ‒ ІММІГРАЦІЯ, МОВА ‒ МУЗИКА. В 

американському публіцистичному дискурсі трапляються випадки 

онтологічної (8 метафор) й структурної метафори (3 метафори). Просторову 

метафору не виявлено. Традиційні, образні метафори та метафоричні 

порівняння визначили як і позитивну, так і негативну аксіологічну оцінку в 

американській лінгвокультурній спільноті.  

Образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE характеризується 

культурно маркованими ознаками, що відрізняються при актуалізації 

LANGUAGE в британському та американському публіцистичному 

дискурсах. Результати аналізу традиційних, образних метафор та 

метафоричних порівнянь подано в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Образно-ціннісний складник концепту  LANGUAGE 

Британський публіцистичний дискурс Американський публіцистичний дискурс 

Онтологічні метафори 

1. МОВА − ЖИВА ІСТОТА / ЛЮДИНА 1. МОВА − ЛЮДИНА 

2. МОВА − ЖЕРТВА ЗАХОПЛЕННЯ 2. МОВА − ҐРУНТ 

3. МОВА − МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ 3. МОВА − МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ 

4. МОВА − РЕЧОВИНА 4. МОВА−ПРОДУКТ 

5. МОВА – ПРЕДМЕТ 5. МОВА − ПРЕДМЕТ 

6. МОВА – ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ 6. МОВА − РОСЛИНА 

7. МОВА – ЗМІНА 7. МОВА – ГРОШОВА ОДИНИЦЯ 
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Продовження таблиці 3.2 

 
8. МОВА – РІДИНА 8. МОВА – РІДИНА 

9. МОВА − ЇЖА / ПОЖИВА  

Структурні метафори 

1. МОВА − ЖИВА ІСТОТА,  ЯКА 

ТАНЦЮЄ 

1. МОВА – ІНТЕГРАЛЬНА ЧАСТИНА 

 2. МОВА− ГОБЕЛЕН І НИТКИ 

 3. МОВА – МАТЕРІАЛЬНА  ЦІННІСТЬ 

Просторові метафори 

1. МОВА – РУХ У ПРОСТОРІ  

Образні метафори 

1. МОВА ‒ ЦІННА РІЧ 1. МОВА – ВИГОДА 

2. МОВА ‒ СПОСІБ 2. МОВА – ЗВ’ЯЗОК 

3. МОВА ‒ МІСТ 3. МОВА – ВІКНО 

4. МОВА ‒ ІНСТРУМЕНТ 4. МОВА – ДУША 

5. МОВА ‒ ВИРАЖЕННЯ КУЛЬТУРИ 5. МОВА ‒ ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ 

Метафоричні порівняння 

1. МОВА ‒ ХОРОШИЙ ПОЧАТОК 1. МОВА ‒ ПРЕДСТАВНИК МОРСЬКОЇ 

ФАУНИ (ВОСЬМИНІГ) 

2. МОВА ‒ ПРАПОР 2. МОВА ‒ ІММІГРАЦІЯ 

3. МОВА ‒ СОЦІАЛЬНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ 

3. МОВА ‒ МУЗИКА 

 

Порівнюючи образно-ціннісний складник у британському та 

американському публіцистичному дискурсах, робимо висновок про наявність 

спільних і відмінних традиційних метафор. Спільними виявились такі 

метафори як МОВА − МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ, МОВА − ПРЕДМЕТ, 

МОВА − ЛЮДИНА, МОВА – РІДИНА, що вказують на однакове сприйняття 

й ототожнення мови з іншими сутностями у двох різних лігвокультурах. У 

британців мова уподібнюється до речовини, природного явища, руху, зміни 

чи їжі, а в американців ‒ продукту, ґрунту, матеріальних цінностей, гобелена 

й ниток, рослини, грошової одиниці.  

Серед образних метафор і метафоричних порівнянь знаходимо відмінні 

метафоричні образи, які вказують на різноманітні ототожнення й бачення 

мови в обох лінгвокультурних спільнотах. Мові притаманна як позитивна, 

так і негативна аксіологічна оцінка в британському та американському 

публіцистичному дискурсах. 
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Ми виокремили онтологічні, структурні й просторові метафори в обох 

дискурсах. Кількісні показники частоти вживання метафор відображено в 

діаграмі 3.1 

 

Діаграма 3.1 

 

Кількісні дані вживання традиційних метафор в обох дискурсах 

 

 
 

Отже, в обох дискурсах переважають онтологічні метафори. Друге 

місце посідає структурна метафора. Просторова метафора проявилася тільки 

в британському публіцистичному дискурсі. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Понятійний складник концепту LANGUAGE визначено через 

дефініційний та компонентний аналіз значення номінативної лексеми. 

Дефініційний аналіз за принципом частотності визначень у словниках виявив 

такі понятійні ознаки: „використання системи спілкування ‒ набору звуків чи 

письмових символів”, „система комунікації ‒ набору звуків і письмових 

символів, які використовують люди певної країни чи регіону для говоріння й 

письма”, „слова, що вживаються у зв’язку з конкретним предметом, як мова 

того предмета чи певною роботою, областю знань”, „стиль написаного чи 
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сказаного, спосіб вираження”, „звуки, знаки, дії, жести чи рухи, що 

виражають ідеї чи почуття, мова тіла”, „система кодованих інструкцій у 

програмуванні”, „спосіб спілкування між живими істотами, крім людей”, 

„дар мови”, „уживання грубих слів, які є образливими для людини”. 

Компонентний аналіз значення „language” структурував всі семи у 

значенні номінативної лексеми у дванадцять класем, що репрезентують 

змістовне наповнення концепту LANGUAGE: „система”, „слово”, „стиль”, 

„спосіб вираження”, „засоби спілкування”, „спілкування”, „метод”, 

„вживання слів”, „лексика” , „фразеологія”, „дар мови”, „звук”. 

2. Синоніми до номінативної лексеми концепту розкривають додаткові 

понятійні ознаки досліджуваного концепту. Сто один синонім погруповано в 

п’ять синонімічних рядів: „вербальний метод висловлення чи комунікації”, 

„система комунікації, яку використовують у певній країні чи громаді”, 

„різновиди мови й способи висловлювання”, „словниковий запас людей 

певної професії, групи, району”, „система інструкцій для програмування 

комп’ютера”. Понятійні ознаки виявлені за допомогою аналізу синонімів 

розкривають додаткові змістові характеристики мови. 

3. Образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE в британському 

публіцистичному дискурсі представлений традиційними, образними 

метафорами й метафоричними порівняннями. Традиційні метафори поділено 

на онтологічні, структурні й просторові. У дослідженні виявлено 9 

онтологічних метафор, одну структурну і одну просторову метафори. Окрім 

того, зареєстровано п’ять випадків образних метафор й три випадки 

метафоричних порівнянь. Лінгвокогнітивні процедури специфікації (10 

випадків), розширення (15 випадків), і комбінування (1 випадок) характерні 

для традиційних, образних метафор і метафоричних порівнянь. Позитивна 

аксіологічна оцінка превалює в британському публіцистичному дискурсі.  

4. Образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE в 

американському публіцистичному дискурсі описано за допомогою 11 
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імпліцитно виражених традиційних метафор, 5 образних метафор і 3 

метафоричних порівнянь. Серед традиційних метафор трапляються випадки 

онтологічної (8 метафор) і структурної метафори (3 приклади). Просторову 

метафору не виявлено. Виявлено чотири випадки розширення, один випадок 

комбінування й один випадок специфікації. Традиційні, образні метафори та 

метафоричні порівняння визначили як і позитивну, так і негативну 

аксіологічну оцінку в американській лінгвокультурній спільноті. 

5. Порівнюючи образно-ціннісний складник у британському та 

американському публіцистичному дискурсах, указуємо на наявність спільних 

(4 випадки) і відмінних традиційних метафор. Британці ототожнюють мову з 

речовиною, природнім явищем, рухом, зміною чи їжею, а американці ‒ з 

продуктом, ґрунтом, матеріальною цінністю, гобеленом і нитками, рослиною, 

грошовою одиницею. В обох дискурсах переважають онтологічні метафори. 

На другому місці ‒ структурна метафора. Просторова метафора проявилася 

тільки в британському публіцистичному дискурсі. Образні метафори й 

метафоричні порівняння репрезентують відмінні метафоричні образи, які 

описують різноманітні бачення мови в обох лінгвокультурах. Позитивна й 

негативна оцінка притаманна мові як у британському, так і в американському 

публіцистичному дискурсах.  

Основні положення розділу викладені у таких публікаціях автора [186; 

187; 190]. 
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РОЗДІЛ 4 

КОНЦЕПТ LANGUAGE В АМЕРИКАНСЬКОМУ ТА 

БРИТАНСЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ДИСКУРСАХ 

 

4.1 Розподіл лексем-вербалізаторів концепту LANGUAGE за 

частиномовною ознакою  

 

Публіцистичний дискурс є цариною вираження концепту. Лексеми 

відіграють номінативну роль у вербалізації концепту. Мовні одиниці 

перебувають у взаємній ієрархічній підпорядкованості [52]. Дієслова, 

іменники та прикметники належать до вищих мовних одиниць в ієрархії.  

Для того, щоб визначити лексико-семантичні класи супровідних слів до 

імені концепту LANGUAGE, ми виокремили супровідні іменники, дієслова, 

прикметники до лексеми імені концепту й класифікували їх у лексико-

семантичні класи іменників, дієслів, прикметників. Лексико-семантичний 

клас є сукупністю супровідних до імені концепту мовних одиниць, які 

розкривають одну спільну для них тему [там само]. 

Дослідженню лексичного складу мови присвячено багато праць [ 269; 37; 

13; 164; 131; 124; 95; 58]. Р. Діксон зазначав, що слова будь-якої мови можна 

поділити на певну кількість лексичних класів, що називаються семантичними 

типами, на основі наявності спільного семантичного компоненту й певних 

спільних граматичних якостей [208].  

У нашому дослідженні лексичний склад проаналізованих фрагментів 

британського та американського публіцистичного дискурсів систематизовано 

та поділено на лексико-семантичні класи іменників, прикметників та дієслів. 

Кількісні підрахунки вживань цих лексем подано в Таблиці 4.1 
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Таблиця 4.1 

Кількісний розподіл супровідних лексем за частиномовним критерієм 

Частина 

мови 

Британський 

публіцистичний 

дискурс 

Американський 

публіцистичний 

дискурс 

Усього 

 

Іменник 

кількість % кількість % кількість % 

19782 52,70 22088 53,83 

 

41870 53,29 

Дієслово 11571 30,82 11257 29,87 23828 30,33 

Прикметник 6185 16,48 6688 16,30 12873 16,38 

Всього 37538 100 41033 100 78571 100 

 

Згідно з даними, поданими в таблиці 4.1, частота вживання 

супровідних іменників в обох дискурсах є превалюючою (53,29%), що 

свідчить про значне використання номінативної функції саме цієї частини 

мови в розкритті профілювання досліджуваного концепту. Друге місце за 

частотою вживання в дискурсі посідає дієслово (30,33%). Найменш 

уживаним в обох дискурсах виявився прикметник (16,38%).  

Щоб класифікувати лексеми на ЛСК, ми опрацювали та порівняли 

декілька різних методик на основі яких розробили власні класифікації. У 

результаті поділу супровідних лексем на ЛСК утворилося 40 ЛСК іменників, 

35 ЛСК дієслів та 26 ЛСК прикметників.  

 

 4.1.1  Класифікація супровідних іменників до імені концепту 

LANGUAGE  

 

Класифікація іменників на ЛСК має широку історію вивчення у 

лінгвістиці. Досліджуючи особливості іменників та їх семантику, 

А. Вежбицька зазначає, що іменники втілюють концепти, які зводяться в 

категорії й ідентифікуються за допомогою образу [271].  Дослідниця вважає, 

що основна частина іменників складається зі слів, що позначають певні види: 

1) види живих істот; 2) види речей, виготовлених людьми; 3) види речовин; 
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4) види людей [271, c. 166]. 

Н. В. Батрин пропонує власну класифікацію іменників, акцентуючи 

увагу на сполучуваності прикметників температурної групи з іменниками на 

позначення: 1) явищ природи; 2) проміжків часу; 3) місця знаходження; 4) 

приміщення; 5) предметів одягу; 6) страв; 7) предметів [18]. 

Н. Г. Єсипенко у своєму дисертаційному дослідженні виокремлює 25 

класів іменників і вважає, що вони позначають цілий комплекс життєвих 

явищ, певне коло дійових осіб, їхнє взаємовідношення, предметне, природне, 

соціальне середовище, що їх оточує, підкреслюють найбільш значущі 

категорії твору й відтворюють предметно-образну дійсність у ньому [54]. 

На основі проаналізованих класифікацій і тематичного групування 

супровідних іменників до імені концепту LANGUAGE їх класифіковано на 

40 лексико-семантичних класів: 

1. назва мови: English, Latin, French, German, Spanish, Italian;  

2. країна / національність: England, Sweden, London, Germany, France, 

American; 

3. професія / рід занять носіїв мови: politician, president, professor, 

manager, linguist; 

4. сім’я / родина носіїв мови: mother, brother, son, father, grandparents; 

5. час / вік: month, day, moment, year, week, adult, child; 

6. мова / мовна структура: language, lingo, word, jargon, phrase; 

7. економічна діяльність / робота: job, economy, payment, account, 

investment; 

8. державна сфера: campaign, candidate, member, government, presidency; 

9. навчання / освітня діяльність: teaching, training, practice, subject, 

study;  

10. наука / наукова діяльність: term, notion, process, experiment, research;  

11. відносини / ставлення: attitude, treatment, behavior, conduct, 

relationship; 
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12. документи: constitution, bill, contract, report, agreement; 

13. сфера вживання мови: culture, art, history, music, fashion, journalism;  

14. установа / місце використання мови: office, organization, agency, 

area, country, place; 

15. емоційна сфера: feeling, emotion, confusion, embarrassment, anger;  

16. артефакти / продукти діяльності: thing, photograph, picture, letter, 

product, project; 

17. подія / випадок: conference, festival, event, occasion, incident; 

18. міра / розмір: number, majority, minority, dimension, amount;  

19. тваринний / рослинний світ: animal, plant, species, beast, reindeer; 

20. мас-медіа / мистецтво: broadcasting, performance, film, show, 

heritage; 

21. мова тіла / частини тіла: body, brain, gesture, heart, arm; 

22. ментальна сфера: thought, understanding, knowledge, mind, 

perception; 

23. мовленнєва діяльність: talk, conversation, expression, speech, 

utterance, communication; 

24. батьківщина / нація: nation, population, society, civilization, 

citizenship; 

25. люди / група людей: people, group, committee, community, staff; 

26. релігійна сфера: religion, prayer, Christian, monk, prophet; 

27. абстрактні поняття: love, happiness, freedom, death, life; 

28. техніка / комп’ютер: cyberspace, software, operation, database, 

computer; 

29. транспорт / рух: way, movement, motion, car, vehicle, trip; 

30. їжа / напої: cuisine, breakfast, plum, water, drinks; 

31. медична діяльність / фізіологічний стан людини: surgery, disease, 

pediatrics, patient, dementia; 

32. спорт / гра: championship, game, football, league, sport; 
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33. пуризм: impurity, purism, purity, purist; 

34. юридична сфера:  crime, justice, claim, law, trial; 

35. продуктивна / деструктивна діяльність: development, increase, 

damage, decline, creation; 

36. мова знаків / звуки: sign, signal, voice, tone, sound; 

37. мовна політика: tendency, impact, barrier, bilingualism, 

multilingualism; 

38. боротьба / військова діяльність: assault, attack, invasion, battle, war; 

39. предмети одягу: jacket, lingerie, dressing, hat, pants; 

40. перебування / існування: presence, existence, attendance, absence. 

Аналіз кількісних даних уживання ЛСК іменників відтворює 

лексичний набір, який уживається для творення фону реалізації концепту 

LANGUAGE в публіцистичному дискурсі. Серед ЛСК супровідних іменників 

до імені концепту в британській публіцистиці найчастотнішими постають 

ЛСК на позначення  „мови / мовної структури” (4681 вживання), „навчання 

/ освітньої діяльності” (1887), „часу / віку” (1064), „назви мови” (1044), 

„професії / роду занять носіїв мови” (1021), „країни / національності” (856).  

До ЛСК, які найменш актуальні у вживанні в одній синтаксичній рамці 

з іменем концепту відносимо: „їжа / напої” (63), „боротьба / військова 

діяльність” (62), „пуризм” (57), „релігійна сфера” (41), „предмети одягу” 

(11), „перебування / існування” (5) (див. дод. Б.1). 

Отже, ЛСК іменників, супровідних до імені концепту LANGUAGE, 

указують на тісний зв’язок мови з освітньою сферою, країною й 

національністю, часовими й віковими характеристиками та видами діяльності 

людини. Найменш актуальними сферами використання мови виявилися 

військова, релігійна діяльність, пуризм, харчування та носіння одягу. 

Серед найчастотніших ЛСК іменників до імені концепту LANGUAGE в 

американському публіцистичному дискурсі фіксуємо: „мова / мовна 
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структура”  (4459 уживання), „навчання / освітня діяльність” (2990), 

„державна сфера” (1924), „час / вік” (1307), „мас-медіа / мистецтво” (778). 

До ЛСК супровідних іменників, які найменш уживані в дібраних 

фрагментах відносимо: „релігійна сфера” (75), „боротьба / військова 

діяльність” (53), „тваринний / рослинний світ” (39), „предмети одягу” (25), 

„перебування / існування” (18), „пуризм” (3) (див. дод. В.1). 

Отже, в американському публіцистичному дискурсі, ЛСК іменників, 

які асоціюються з іменем концепту LANGUAGE, описують актуальність 

мови в освітній та державній сферах, засобах масової інформації та 

мистецтві, часові та вікові рамки використання мови. До найменш вагомих 

сфер функціонування мови належать чистота мови, військова та релігійна 

види діяльності, флора та фауна. 

Спостерігаємо, що найбільш уживаними ЛСК супровідних іменників в 

американській та британській пресі постають такі: „мова / мовна 

структура”, „навчання / освітня діяльність”, „час / вік”. На відміну від 

уживання в британському публіцистичному дискурсі, ЛСК іменників на 

позначення „державна сфера”, „мас-медіа / мистецтво”, виражають ті 

сфери вживання мови, які є важливими саме для американського суспільства. 

У британському публіцистичному дискурсі характерними лише для нього 

виявилися ЛСК іменників „назва мови”, „професія / рід занять носіїв мови”, 

„країна / національність” .  

До менш уживаних ЛСК іменників в обох дискурсах відносимо: 

„боротьба / військова діяльність”, „предмети одягу”, „релігійна сфера”, 

„перебування / існування”, „пуризм”.  

Результати кількісного аналізу вживання супровідних ЛСК іменників 

виявляють поняття і явища, що співвідносяться з мовою у двох 

англійськомовних спільнотах. 
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4.1.2 ЛСК супровідних дієслів у британському та американському 

публіцистичному дискурсах 

 

Різні підходи до поділу дієслівної лексики англійської мови на лексико-

семантичні класи характерні для сучасного мовознавства. 

Парадигму дієслова поділяють на окремі сегменти, кожен із яких 

репрезентує певний лексико-семантичний клас чи лексико-семантичну групу 

(А. П. Агапій [3], Ю. Д. Апресян [8], Л. Ф. Дмітрієва [48], Є. М. Зубкова [63], 

Ю. Є. Кійко [75], К. В. Рахіліна [145] та ін.). Т. А. Майсак виокремлює два 

лексичні класи дієслів, а саме дієслова руху та позиції, називаючи їх 

„найдієслівнішими серед дієслів” [104, с.101], оскільки вони надзвичайно 

частотні в мовленні й концептуально значущі. 

Г. Є. Юрченко [175] акцентує увагу на двох типах класифікації дієслів 

за семантикою: 1) поділ дієслів на підкласи, він базується на обов’язковій 

валентності дієслів, яка одночасно свідчить про семантичну спільність 

дієслів підкласу; 2) класифікація, яка не базується на будь-яких граматичних 

характеристиках дієслів, оскільки до уваги береться тільки їх значення. 

К. В. Рахіліна [145, с. 42] об’єднує дієслова у 17 тематичних класи, 

Л. Ф. Дмітрієва [48] – у 13, Н. Г. Єсипенко[53] – у 27 лексико- семантичних 

класи дієслів. 

На основі розглянутих класифікацій і проведених розрахунків нами 

було виокремлено 35 лексико-семантичних класів дієслів до імені концепту 

LANGUAGE, а саме: 

1. спілкування: to speak, to talk, to tell, to communicate, to say; 

2. відносини / ставлення: to treat, to protect, to warn, to offer, to avoid; 

3. модальність: should, would, can, may, have to; 

4. фізіологічна / фізична діяльність: to make, to do, to keep, to act, to 

produce; 

5. ментальні дії: to think, to suggest, to understand, to know, to recognize; 

6. володіння / втрата: to possess, to own, to lose, to have, to belong; 



124 

 

7. придбання / збагачення: to bring, to take, to collect, to acquire, to buy; 

8. рух: to come, to move, to remove, to go, to abandon, to visit; 

9. емоційний стан: to feel, to hope, to love, to fear, to wish; 

10. перебування / існування: to be, to exist, to stay, to live; 

11. пошук: to find, to search, to seek, to look for; 

12. зміна стану: to stop, to begin, to start, to change, to die; 

13. розвиток, виникнення / створення: to emerge, to construct, to build, to 

create, to design;  

14. здійснення навчальної / освітньої політики: to educate, to examine, to 

study, to learn, to practice; 

15. наукова діяльність: to define, to investigate, to explore, to research; 

16. дії мас-медіа: to broadcast, to film, to show, to air; 

17. юридична діяльність: to judge, to sentence, to testify, to allege, to 

arrest; 

18. медична діяльність: to deteriorate, to check, to diagnose, to affect; 

19. дії тварини / рослини: to trap, to ape, to dump; 

20. боротьба / напад: to attack, to fight, to conquer, to battle, to struggle; 

21. здійснення мовної політики: to influence, to isolate, to misrepresent, to 

restrict; 

22. функціонування техніки / комп’ютерів: to decode, to install, to 

download, to scan; 

23. економічна / фінансова діяльність: to cost, to pay, to finance, to fund; 

24. спортивна активність: to play, to win, to contest, to score; 

25. контроль / влада: to control, to monitor, to discipline, to dominate; 

26. деструктивна діяльність: to destroy, to collapse, to erode, to crash, to 

eradicate; 

27. утілення мови тіла: to decipher, to mimic, to simulate, to wave, to 

display; 

28. звучання: to sound, to signal, to neigh, to sign, to whistle;  
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29. релігійна діяльність: to vow, to gather, to unify, to phase out; 

30. військова діяльність: to war, to war down, to conquer; 

31. вимірювання: to measure, to reduce, to shorten, to diminish; 

32. очищення мови: to purify, to polish; 

33. здійснення державної політики: to vote, to commit, to limit, to prevent; 

34. розташування: to arrange; 

35.структурування: to consist, to include, to comprise. 

Найбільш уживаними ЛСК дієслів у британському публіцистичному 

дискурсі виявилися: „перебування / існування” (1683), „спілкування” (1344), 

„здійснення навчальної / освітньої політики” (1238), „фізіологічна / фізична 

діяльність” (939), „ментальні дії” (850), „відносини / ставлення” (849), 

„модальність” (718), „здійснення мовної  політики” (500), „розвиток, 

виникнення / створення” (408) (див. дод. Г.1).  

Серед нечастотних ЛСК дієслів виокремлюємо такі групи: „релігійна 

діяльність” (31), „деструктивна діяльність” (25), „контроль / влада” (19), 

„очищення мови” (18), „дії тварини / рослини” (8), „структурування ” (8), 

„військова діяльність” (7), „розташування” (1) (див. дод. Г.1). 

Отже, ЛСК дієслів, що часто є супровідними до імені концепту 

LANGUAGE, пов’язують мову зі спілкуванням, різними видами політичної 

діяльності й розвитком. Найменш представлені дієсловами сфери розкриття 

функціонування мови в англійськомовному суспільстві є релігійна та 

військова області людської діяльності, очищення мови та деструктивні 

вчинки.  

До найбільш уживаних ЛСК дієслів в американському 

публіцистичному дискурсі належать: „перебування / існування” (1845), 

„здійснення навчальної / освітньої політики” (1617), „спілкування” (1264), 

„здійснення державної політики” (935), „модальність” (735), „ментальні 

дії” (588), „фізіологічна / фізична діяльність” (539), „відносини / ставлення” 

(527), „здійснення мовної політики” (507).  

До нечастотних ЛСК дієслів відносимо такі класи: „релігійна 
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діяльність” (49), „боротьба / напад” (48), „військова діяльність” (15), 

„контроль / влада” (14), „розташування” (14), „очищення мови” (4), „дії 

тварини / рослини” (1) (див. дод. Д.1). 

Отже, в американському публіцистичному дискурсі ЛСК супровідних 

дієслів до імені концепту LANGUAGE асоціюють мову зі здійсненням різних 

видів політики та мовленнєвою діяльністю. Найменш актуальними сферами 

вживання мови є очищення мови, військова та релігійна види діяльності. 

 Порівнюючи два дискурси, ми дійшли висновку, що спільними ЛСК 

дієслів супровідних до імені концепту LANGUAGE, відповідно до 

частотності їх використання виступають „перебування / існування”, 

„здійснення навчальної / освітньої політики”, „відносини / ставлення”, 

„здійснення мовної політики”, „спілкування”, „ментальні дії”, „фізіологічна 

/ фізична діяльність”, „модальність”. Лексико-семантичний клас 

„здійснення державної політики” є одним із найчисельніших в 

американському публіцистичному дискурсі, а ЛСК „розвиток, виникнення / 

створення”  є більш уживаним у британській пресі. Менш уживаними ЛСК 

у британському та американському публіцистичному дискурсах виступають: 

„військова діяльність”, „контроль / влада”, „розташування”, „очищення 

мови”, „дії тварини / рослини”, „релігійна діяльність”.  

За кількісними підрахунками нами було встановлено ті ЛСК дієслів, 

що найчастіше пов’язуються з мовленнєвою діяльністю або діями, що 

вимагають інтенсивного використання мови. 

 

4.1.3 ЛСК супровідних прикметників у британському та 

американському публіцистичному дискурсах 

 

Прикметники є неоднорідними відповідно до своєї семантики, тому їх 

класифікації базуються як і на значеннях самих прикметників, так і на 

якостях денотатів, до яких відносяться ознаки. Вітчизняні й зарубіжні 
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науковці досліджували функціонування прикметників різних семантичних груп: 

прикметники кольору [29] прикметники наявності / відсутності гостроти 

предметів, явищ дійсності [138], прикметники температурної групи [18].  

О. М. Ільченко розподіляє в сучасній англійській мові розряди 

прикметників залежно від ступеня вираження категорії якісності з 

притаманною їй градуальністю. До першої (центральної) групи належать 

градуальні прикметники, які передають значення неоднорідності якісної 

ознаки такі як happy day, strong feelings. До другої  якісно-однородні, у яких 

повною мірою представлено якісне значення, але відсутні компонент 

предметності та ступені порівняння (leather belt, surgical ward). До третьої, 

(периферійної)  предметно-якісні прикметники, представлені у вигляді 

якісності відношення між предметами (Slavonic features, people’s virtues) [66]. 

Найбільш загальну класифікацію прикметників подає В. М. Ярцева 

[294, с. 237]. Дослідниця виділяє прикметники: 1) оцінки (добрий, поганий); 

2) параметричні (низький, високий); 3) форми; 4) кольору; 5) прикметники 

на позначення якості речей, що сприймаються органами відчуттів; 6) фізичні 

якості людей і тварин; 7) психологічні якості; 8) постійні якості; 9) 

тимчасові стани.  

К. В. Рахіліна, досліджуючи проблему класифікації прикметників, 

підтримує розподіл прикметників на семантичні типи, запропонований у 

1991 році Р. Діксоном, який поділив прикметники на десять семантичних 

типів [145, с.104]. Р. Діксон вважає, що з цих десяти типів прикметників 

можна виокремити більш компактну групу значень – розмір, колір, вік, 

оцінка [208, с. 105]. 

Базуючись на наведених вище класифікаціях прикметників та 

фактичному вживанні супровідних атрибутивних лексем до імені концепту 

LANGUAGE в британському та американському публіцистичному дискурсах 

поділяємо їх на 26 лексико-семантичних класів: 

1. опис емоційного стану: happy, angry, concerned, ashamed, worried; 
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2. позитивна оцінка: great, good, unforgettable, lucky, prominent; 

3. негативна оцінка: bad, awful, deplorable, stupid, troublesome; 

4. опис (ознака) мови: common, compulsory, easy, endangered, foreign, 

foul; 

5. опис часових характеристик: annual, current, last, early, recent, 

modern; 

6. опис вікових характеристик: old, young, aged, elderly; 

7. опис дії, виконаної над об’єктом: re-structured, separated, used, shot, 

trained; 

8. опис освітньої / наукової сфери: academic, educational, lexical, 

linguistic, optional; 

9. указівка назви / виду мови: Latin, Korean, Polish, English, American, 

Chinese; 

10. указівка країни / національності: British, European, Canadian, Indian, 

Italian;  

11. опис поведінки (рис характеру), ставлення / стосунків: aggressive, 

fierce, foolish, shy, tolerant, unfair; 

12. опис простору (місця) / розташування: far, rural, overseas, suburban; 

13. опис фізичного / фізіологічного стану об’єктів: alive, dead, healthy, 

disabled, autistic; 

14. опис кількості / розміру: double, few, single, countless, measurable; 

15. опис мовленнєвої діяльності: conversational, communicative, 

unintelligible, simple; 

16. опис державної сфери: chief, official, political, socioeconomic, state; 

17. опис зовнішності / параметрів: huge, high, huge, large, little, short, 

small; 

18. опис мови тіла / мови звуків: facial, hand, non-verbal, vocal, sound; 

19. опис ментальної сфери: aware, capable, intellectual, cognitive, mental; 

20. опис кольору: blue, colored, dark, green, colorful, yellow;  
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21. опис релігійної сфери: sectarian, divine, holy, orthodox, religious; 

22. опис пуризму: clear, pure, crystal-clear, polished; 

23. опис руху: quick, hectic, rapid, slow, mobile; 

24. опис нації / батьківщини: national, demographic, ethnic, societal; 

25. опис процесуальності: growing, evolving, emerging, improving, 

increasing; 

26. опис техніки: portable, digital, technological, downloadable, 

interactive. 

Найчастотнішими ЛСК прикметників в британському публіцистичному 

дискурсі виступають: „опис (ознака) мови” (1435), „опис освітньої / наукової 

сфери” (609), „указівка країни / національності” (549), „опис фізичного / 

фізіологічного стану об’єктів” (409), „позитивна оцінка” (364). Найменш 

актуальними ЛСК виявилися: „опис пуризму” (57), „опис техніки” (36), 

„опис кольору” (34),  „опис релігійної сфери” (22), „опис руху” (22) (див. дод. 

Е.1). 

Отже, прикметники, що асоціюються з іменем концепту LANGUAGE, 

фіксують актуальність таких сфер вираження концепту як освіта та наука, 

позначення країни та національності, фізичного стану об’єктів та позитивне 

ставлення до сприйняття мови. Найменш характерними асоціаціями з мовою 

виступають опис релігійної сфери, рухової активності, видів техніки, 

пуризму. 

Найбільш уживаними ЛСК прикметників в американському 

публіцистичному дискурсі виступають: „опис (ознака) мови” (1296), 

„указівка назви / виду мови” (722), „опис освітньої / наукової сфери” (635), 

„опис державної сфери” (559), „опис часових характеристик” (409).  

Найменш затребуваними ЛСК виявились: „опис руху” (64), „опис 

пуризму” (57), „опис процесуальності” (39), „опис релігійної сфери” (29), 

„опис кольору” (27) (див. дод. Є.1). 
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Отже, ЛСК супровідних до імені концепту LANGUAGE прикметників 

репрезентують важливість опису виду мови, освітньої, наукової та державної 

видів діяльності та часові характеристики функціонування мови. До ЛСК 

прикметників, які описують найменш актуальні функції мови належать 

релігійна діяльність, рух, та пуризм. 

Порівнюючи вживання прикметників у двох типах дискурсів, бачимо, 

що найчисельнішими ЛСК супровідних прикметників у британській та 

американській пресі постають „опис (ознака) мови”, „опис освітньої / 

наукової сфери”. Такі ЛСК як „указівка країни / національності”, „опис 

фізичного / фізіологічного стану об’єктів” підкреслюють вагому роль саме 

цих сфер вживання мови в британському публіцистичному дискурсі, у той 

час як „указівка назви / виду мови”, „опис державної сфери”, „опис часових 

характеристик” належать до ЛСК релевантних для американського 

суспільства. Найменш актуальними лексико-семантичними класами 

прикметників в обох дискурсах виявилися: „опис пуризму”, „опис кольору”, 

„опис релігійної сфери”, „опис руху”. 

Виявлені частотні ЛСК прикметників, що вживаються в одній 

синтаксичній рамці з іменем концепту, розкривають атрибутивні ознаки мови 

щодо географічної чи національної віднесеності мови й описують освітню й 

нукову сфери, де головним інструментом є мова. 

 

4.2. Моделювання доменів вираження концепту LANGUAGE в 

британському публіцистичному дискурсі на основі χ2 

 

Для достовірного статистичного аналізу кількісних даних вживання 

кожного ЛСК варто використати критерій χ2 тест, оскільки ми не впевнені в 

правдивості перевищення частоти вживання ЛСК в англійськомовній 

британській публіцистиці теоретично очікуваної величини, яка 

підкреслювала б вибірковість того чи іншого класу. При вибірковому 
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розходженні частот, яке дає величину χ2, що не перевищує 3,84 при df =1, 

розходження частот уважаємо випадковими. Якщо сума χ2 при df =1 більша 

від величини 3,84, то розходження частот вказує на певні закономірні явища 

й уважається суттєвим [52, с. 125]. Таким чином, частота вживання певного 

лексико-семантичного класу в одному з десяти публіцистичних видань 

відрізняється від частоти вживання зазначеного ЛСК в інших виданнях.  

Розрахунок χ2 тесту для ЛСК іменників у 7 британських газетах, 2 журналах, 

1 блозі подано в додатку Ж.1. Аналізуючи статистичні дані, до уваги беремо 

лише ті ЛСК, у яких показник χ2 проявився, отже, їхнє вживання в дискурсі 

має селективний характер. Це свідчить, що тематична сфера, представлена 

ЛСК, є актуальною для втілення концепту LANGUAGE у свідомості 

британців.  

Відповідно до показника χ2 для ЛСК іменників супровідних до імені 

концепту LANGUAGE доходимо висновку, що найчастіше показник χ2 

перевищував критичне значення тричі (див. дод. Ж.1). Найпріоритетнішими 

ЛСК, де χ2 перевищував теоретично очікувані величини в 3 газетах, і на фоні 

яких концепт LANGUAGE актуалізується в британському публіцистичному 

дискурсі, виявилися: „назва мови” (χ2 = 4,75 (The Daily Telegraph), χ2 = 4,47 

(The Metro), χ2 = 38,98 (The Mirror)); „мова знаків / звуки” (χ2 = 21,10 

(Linguistic Antrophology), χ2 = 4,35 (The Metro), χ2 = 18,67 (The Sunday Times)); 

„навчання / освітня діяльність” (χ2 = 12,57 (Linguistic Antrophology), χ2 = 

6,29 (The Daily Mail), χ2 = 7,51 (The Mirror)). Значне відхилення показника χ2 

(у 2 газетах) спостерігаємо для наступних ЛСК, що свідчать про вагому роль 

саме цих ЛСК для вираження концепту LANGUAGE в британському 

публіцистичному дискурсі:  „країна  / національність” (χ2 = 15,65 (Plain 

English), χ2 = 8,94 (The Daily Telegraph)); „економічна діяльність / робота” 

(χ2 = 11,74 (The Daily Mail), χ2 = 4,01( The TLS)); „тваринний  / рослинний 

світ” ( χ2 = 7,51 (The Times), χ2 = 4,02 (The TLS)); „мас-медіа / мистецтво” 

(χ2 = 6,75 (The Daily Telegraph), χ2 = 16,47 (The Times)); „мова тіла / частини 
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тіла ” (χ2 = 5,89 (The Metro), χ2 = 4,78 (The Mirror));  „релігійна сфера” (χ2 = 

6,22 (The Daily Telegraph), χ2 = 17,35 (The Times)); „їжа / напої” (χ2 = 5,64 

(The Metro), χ2 = 13,94 (The TLS)); „спорт / гра” ( χ2 = 20,31 (Plain English), χ2 

= 4,22 (The Sunday Times)); „юридична сфера” (χ2 = 4,08 (The Daily 

Telegraph), χ2 = 13,06 (The Times)). 

До ЛСК з одиничним перевищенням показника  χ2 належать: „професія 

/ рід занять носіїв мови” (χ2 = 19,98 (The Sunday Times)); „час / вік” (χ2 = 

12,43 (The Mirror)); „мова / мовна структура” (χ2 = 4,72 (The Guardian)); 

„державна сферa” (χ2 = 33,05 (The Daily Mail)); „наука / наукова діяльність” 

(χ2 = 22,05 (The TLS)); „відносини / ставлення” (χ2 = 4,39 (The Daily Mail)); 

„сфера вживання мови” (χ2 = 11,77 (The Daily Telegraph)); „емоційна 

сфера”(χ2 = 7,32 (The Guardian)); „артефакти  / продукти діяльності” (χ2 = 

8,65 (The Metro)); „ментальна сфера”(χ2 = 8,01 (The Sunday Times)); 

„мовленнєва діяльність” (χ2 = 10,70 (The Guardian)); „люди / група людей” (χ2 

= 5,16 (The Metro));  „пуризм” (χ2 = 20,40 (The Guardian)); „продуктивна  / 

деструктивна діяльність” (χ2 = 3,99 (The Daily Mail));  „мовна політика” (χ2 

= 4,76 (The Guardian)); „боротьба / військова діяльність” (χ2 = 7,91 (The 

Daily Telegraph)); „предмети одягу” (χ2 = 8,67 (The Times);  „перебування / 

існування” (χ2 = 4,25 (The Guardian)). 

 Перевищення показника χ2 для ЛСК „назва мови”,„мова знаків / 

звукиˮ, „навчання / освітня діяльність” свідчить про співпадіння понятійних 

ознак концепту LANGUAGE отриманих на основі словникових визначень 

мови з найактуальнішими сферами вираження концепту в британському 

публіцистичному дискурсі.  

Розглянемо статистично вагомі показники χ2 для ЛСК дієслів (див. дод. 

К.1). Їх аналіз указує на актуальність мови в юридичній діяльності, оскільки 

найбільшу кількість перевищень показника χ2 (три перевищення) фіксуємо 

для ЛСК дієслова „юридична діяльність” (χ2 = 7,74 (Plain English), χ2 = 7,87 

(The Daily Mail), χ2 = 17,27 (The Times)).  
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По два перевищення критерію χ2 визначаємо у низці ЛСК дієслів, які 

пов’язані з мовленнєвою діяльністю: „спілкування” (χ2 = 10,41 (The Metro), χ2 

= 7,68 (The Mirror)); „звучання” (χ2 = 5,97 (The Daily Telegraph), χ2 = 14,13 

(The Metro)); „здійснення мовної політики” (χ2 = 5,05 (Plain English), χ2 = 

13,52 (The Daily Mail)); „очищення мови” (χ2 = 4,56 (The Daily Mail), χ2 = 4,54 

(The Guardian)); зі сферами використання мови: „медична діяльність” (χ2  = 

4,08 (Plain English), χ2 = 5,20 (The Sunday Times)); „економічна / фінансова 

діяльність” (χ2 = 5,28 (The Daily Mail); χ2 = 7,62 (The Sunday Times)); а також 

із наявністю й актуальністю мови в суспільстві: „перебування / існування” (χ2 

= 5,93 (The Guardian), χ2 = 5,81 (The TLS)). 

Лексико-семантичні групи дієслів, виокремлення яких переважає лише 

в одній британській газеті, підкреслює пріоритетний фон профілювання 

концепту LANGUAGE в тому чи іншому публіцистичному виданні. Дані 

відхилення фіксуємо для ЛСК, які вказують на: „відносини / ставлення” (χ2 = 

66,48 (Plain English)); „володіння / втрата” (χ2 = 6,85 (The TLS)); „придбання 

/ збагачення” (χ2 = 3,97 (The Daily Mail)); „рух” (χ2=16,61 (The Metro)); 

„емоційний стан” (χ2 = 4,02 (The Sunday Times)); „пошук” (χ2 = 24,54 (The 

Daily Telegraph)); „зміна стану” (χ2 = 5,18 (The Times)); „здійснення 

навчальної / освітньої політики” (χ2 = 4,69 (The Daily Telegraph)); „дії мас- 

медіа” (χ2 = 5,43 (The Times)); „функціонування техніки / комп’ютерів” 

(χ2=10,49 (The Times)); „військова діяльність” (χ2 = 29,84 (Linguistic 

Antrophology)); „вимірювання” (χ2 = 5,60 (The Daily Telegraph)); 

„розташування” (χ2=9,66 (The Mirror)) (див. дод. К.1). 

Отже, для британців мова – це інструмент спілкування. Власне чистоті 

англійської мови приділяється велика увага в британській пресі, про що 

свідчать дві сфери вираження концепту LANGUAGE − „очищення мови”, 

„здійснення мовної політики”. 

Аналіз ЛСК прикметників показує що, у британських публіцистичних 

виданнях актуалізація концепту LANGUAGE відбувається з дескриптивними 
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деталями. До найбільш виразних ЛСК, які репрезентують прикметники і які 

вказують на характеристики концепту та його актуальність у певних сферах 

вираження відносимо: „опис освітньої / наукової сфери” (χ2 = 8,75 (Plain 

English) χ2 = 11,46 (The Daily Mail), χ2 = 10,00 (The Mirror));  „указівка назви / 

виду мови” (χ2 = 8,38 (The Daily Telegraph), χ2 = 7,91 (The Metro), χ2 = 6,64 (The 

Mirror)); „опис пуризму” (χ2 = 3,95 (The Daily Telegraph), χ2 = 5,05 (The 

Guardian), χ2 = 7,04 (The Sunday Times)). Ці лексико-семантичні класи тричі 

превалюють у британській пресі (див. дод. Л.1). 

Серед низки ЛСК прикметників, які проявляються в дібраних для 

аналізу статтях двічі, виокремлюємо такі лексико-семантичні класи: 

„указівка країни / національності” (χ2 = 4,70 (The Daily Telegraph), χ2  = 5,67 

(The Times)); „опис фізичного / фізіологічного стану об’єктів” (χ2 = 4,89 

(Linguistic Antrophology), χ2 = 6,80 (The Sunday Times));  „опис ментальної 

сфери” (χ2 = 8,96 (The Sunday Times), χ2 = 6,84 (The TLS)); „опис релігійної 

сфери” (χ2 = 13,25 (The Guardian), χ2 = 8,60 (The Times)); „опис 

процесуальності” (χ2  = 12,60 (The Guardian), χ2 = 16,51 (The TLS)).  

ЛСК представлені прикметниками, що переважають тільки в одній 

газеті, дескриптивно чи оцінно акцентують увагу на певну важливу ознаку, 

пов’язану зі сферою вираження мови. Серед таких ЛСК знаходимо: 

„негативна оцінка” (χ2 = 6,99 (The Times)); „опис часових характеристик” 

(χ2 = 9,43 (The Daily Mail)); „опис простору (місця) / розташування” (χ2 = 

10,48 (Plain English)); „опис державної сфери” (χ2 = 9,25 (Plain English));  

„опис зовнішності / параметрів” (χ2 = 5,46 (The TLS)); „опис мови тіла / 

мови звуків” (χ2 = 10,43 (The Sunday Times)); „опис нації / батьківщини” (χ2 = 

4,95 (The  Metro)); „опис техніки” (χ2 = 4,24 (The Metro)) (див. дод. Л.1). 

Отже, статистичний аналіз ЛСК прикметників підтвердив позитивне 

ставлення британців до процесу очищення мови та використання мови в 

освітній та науковій сферах. 
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На основі отриманих селективних ЛСК супровідних іменників, дієслів 

та прикметників у десяти британських публіцистичних виданнях моделюємо 

сфери вираження концепту. Окрема сфера (домен) містить тематичні спільні 

ЛСК здебільшого 3 частин мови. Нами сформовано 14 доменів вираження 

концепту LANGUAGE, які подаємо нижче за ступенем їх наповнення: 

1. домен „лінгвістичні ознаки мови” (виражений ЛСК іменників „назва 

мови”, „мова / мовна структура”, „сфера вживання мови”, дієслів „зміна 

стану”, „володіння / втрата”, „пошук”, прикметників „указівка назви / виду 

мови”, „опис процесуальності”), оскільки мова є компонентом життя 

людини :  

   „That since society is changing, it is only logical that the English 

language will change as wellˮ (Plain English); 

„Matt has apologised by way of letter for the use of foul language towards 

Armitage in the heat of the moment during the matchˮ (The Daily Telegraph); 

2. домен „парамова” (виражений іменниками „мова тіла / частини 

тіла”, „мова знаків / звуки”, дієсловами „звучання”, „медична діяльність”, 

прикметниками „опис мови тіла / мови звуків”, „опис фізичного / 

фізіологічного стану об’єктів”) вказує на вираження мови не лише 

вербальними, але й невербальними засобами: 

„Body language was especially important to politicians because of the need 

to appear both dominant and likeableˮ (The Daily Telegraph). 

„Mr Tansley uses the scenario of a deaf person visiting a physician who 

doesn’t know sign languageˮ (The Daily Mail); 

3. домен „походження й територіальне функціонування мови” (ЛСК, 

утворені з іменників „країна / національність”, „тваринний / рослинний 

світ”, дієслів „розташування”, „вимірювання”, прикметників „указівка 

країни / національності”, „опис простору (місця) / розташування”), що 

виражає прив’язаність мови до певної території, де вона виникла чи нею 

розмовляють: 
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„During the 20th Century, French has almost become the exclusive 

language of France with around 85% of the French population speaking French 

nativelyˮ (Linguistic Antrophology); 

„Berber is most prominent in rural areas, and is considered the informal 

language of the home and of the streetˮ (Plain English); 

4. домен „чистота мови” (ЛСК з іменників „пуризм”, „мовна політика”, 

дієслів „очищення мови”, „здійснення мовної політики”, і прикметників 

„опис пуризму”, „негативна оцінка”), що вказує на актуальність збереження 

незасміченої форми мови: 

„Urged native speakers to ‚give up’ their claims to be guardians of the 

purest form of the language” (The Guardian); 

„No wonder some purists fear anglicisms could make German a peripheral 

languageˮ (The Daily Telegraph); 

5. домен „існування мови та ставлення до неї” (лексико-семантичні 

класи іменників „перебування / існування”, „відносини / ставлення”, і дієслів 

„перебування / існування”, „відносини / ставлення”) виражає релевантність 

існування мови в різних галузях і сферах, поєднює вираження ставлення до 

мови, і мову як інструмент вираження ставлення до чогось: 

„In this marginalized state, many endangered languages continue to exist 

in specialized „cultureˮ realms” (Linguistic Antrophology); 

„I can’t think how the languages stay separate in my brain – I simply start a 

new language and don't think about the others, unless I see obvious links to help 

the learning process and to understand grammar” (The Guardian); 

„But by treating language as distinct from other aspects of daily life, don’t 

we promote the idea that it is a specialized activity to be pursued by those with the 

leisure and the inclination to do so?ˮ (The Daily Mail); 

6. домен „люди як носії мови” (ЛСК з іменників „професія / рід занять 

носіїв мови”, „люди / група людей”, „їжа / напої”, „предмети одягу”, 

прикметників  „опис зовнішності / параметрів”, „опис нації / батьківщини”), 
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це акцентує на важливості носіїв мови, що її вживають і використовують 

зокрема в рамках своєї професії: 

„Additionally, members of the faculty are looking at ways to integrate 

languages into educational and research programmes, and, with linguists, prefer 

to view themselves as language scientistsˮ (The Guardian); 

 „English is the global language understood and spoken by 25 per cent of 

people on the planetˮ (The Metro); 

7. домен „суспільна діяльність (економіка, юриспруденція, спорт)” 

(сформований на основі ЛСК іменників „юридична сфера”, „економічна 

діяльність / робота”, „спорт / гра”, дієслів „юридична діяльність”, 

„економічна / фінансова діяльність”, „рух”), що вказує на важливу роль мови 

для ведення судових процесів, у торговельній діяльності, а також на коректне 

її вживання під час проведення спортивних змагань, ігор: 

„The language used in law is changingˮ (Plain English);  

„Language isn't the only trade barrier for people in the UKˮ (The Daily 

Mail); 

„More than half of the Navajo Nation’s estimated 300,000 members speak 

the language, but knowledge of it fades among younger generationsˮ (The Daily 

Mail); 

„He cited the volley of abusive language from tennis player Greg Rusedski 

as he crashed out of this year's Wimbledon tournament, which was clearly heard 

on live TV in the middle of the dayˮ (The Sunday Times); 

8. домен „освіта / наука” (ЛСК з іменників „навчання / освітня 

діяльність”, „наука / наукова діяльність”, „ментальна сфера”, дієслів 

„здійснення навчальної / освітньої політики”, прикметників „опис освітньої / 

наукової сфери”, прикметників „опис ментальної сфери”), підкреслює 

неперервний зв’язок мови з когнітивною діяльністю й підтверджує 

актуальність та невід’ємність мови в цих сферах: 

„The residential course comes amid major changes to language teaching, 
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with all primary schools now required to teach a foreign language to pupils 

between the ages of seven and 11ˮ (The Daily Mail); 

„One of these reasons is that grammar, or more specifically syntax, has for 

more than half a century held centre-stage in the science of language and in 

attempts to define what makes language specialˮ (The Daily Mail); 

„Ideally, schools should excite pupils with more foreign trips, better lessons 

and a greater focus on younger children so they choose to study languages as they 

grow up, he saidˮ (The Daily Mail); 

9. домен „спілкування / емфатика по відношенню до мови” (виражений 

ЛСК з іменників „мовленнєва діяльність”, „емоційна сфера”, дієслів  

„спілкування”, „емоційний стан”), що наголошує на важливості мови в 

процесі розмови та знаходженні  взаєморозуміння: 

„The fact that sparks flew between the couple is not unusual because of their 

age- she’s 97 and he’s 85- but because of their circumstances: they don’t speak 

the same languageˮ (The Daily Mail); 

„He loves the language but, as a writer, it does not belong to himˮ (Plain 

English); 

10. домен „політична й військова діяльність” (ЛСК з іменників 

„державна сфера”, „боротьба / військова діяльність”, дієслів „військова 

діяльність”, прикметників „опис державної сфери”), що наголошує на 

необхідності мови для ведення переговорів, встановлення дипломатичних 

відносин, зокрема вирішення військових конфліктів: 

„The politics of language is destroying the language of politicsˮ (The 

Times); 

„Former President Joe Shirley Jr., who along with Deschene advanced to 

the general election, said he would not support any effort to change tribal law 

requiring presidential candidates to be fluent in the language said to have been 

handed down by deitiesˮ (The Daily Mail); 
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„The language was largely spoken by Roman soldiers and was the language 

of warˮ (The Daily Telegraph); 

11. домен „сучасні технології” (ЛСК з іменників „техніка / 

комп’ютер”, „артефакти / продукти діяльності”, „продуктивна / 

деструктивна діяльність”, дієслів „функціонування техніки / комп’ютерів”, 

„придбання / збагачення” та прикметників „опис техніки”), де мова набуває 

професійного забарвлення: 

„Experts in Cobol computer language, first developed in the the 1950s 

coming out of retirement as banks grapple with legislationˮ (The Daily 

Telegraph); 

„A new app released next year, the Portable Sign Language Translator, 

will translate sign language into textˮ (The Daily Mail); 

12. домен „мистецтво / ЗМІ” (ЛСК з іменників  „мас-медіа / 

мистецтво” та дієслів „дії мас-медіа”) акцентує на релевантності мови в 

медійній сфері: 

„They found that English language song lyrics are less positive than 

Russian literature, but cheerier than Korean film subtitlesˮ (The Daily 

Telegraph); 

„The play is being staged at the Raven Theatre in Chicago in the language 

created more than 30 years ago for the Star Trek race of long-haired, ridge-

foreheaded warriorsˮ (The Times); 

13. домен „час” (сформований на основі ЛСК іменників „час / вік”, 

прикметників „опис часових характеристик”) описує існування й еволюцію 

мови в часовому вимірі : 

„While building the basics of a conlang can take as little as a month or two, 

a really good language takes at least a few yearsˮ (The Daily Mail); 

„UEL is one of a growing number of institutions to run free weekly 

language classesˮ (The Guardian);  

14. домен „релігія” (складають ЛСК з іменників „релігійна сфера”, 
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прикметників „опис релігійної сфери”), що вказує на використання мови у 

веденні богослужінь, релігійних обрядів, молитов: 

„The language, which was the region’s dominant language 2,000 years ago, 

is still chanted in the church – although few understand it beyond prayersˮ (The 

Daily Telegraph); 

„Catholic church’s English language liturgy changes today to unify 

translation of Mass around the worldˮ (The TLS). 

Зупинимося докладніше на домені „чистота мови”, він виразно 

демонструє ставлення сучасних британців до англійської мови, якою вони 

спілкуються. Пуризм є однією з британських сфер вираження концепту 

LANGUAGE, оскільки він, безпосередньо, пов’язаний з мовною діяльністю 

цілої нації. Мова кожного суспільства зазнає тих чи інших змін під впливом 

історичних подій, фактів, соціального й психологічного розвитку народу, 

його культури. З плином часу засвоюються мовні одиниці інших країн через 

політичні, економічні, соціальні зв’язки. Ці екстралінгвістичні фактори є 

вагомою причиною виникнення проблеми пуризму (чистоти мови). 

Пуризмом доцільно вважати напрям у мовній політиці, що спрямований на 

усунення з мови іншомовних елементів, особливо в лексиці, синтаксисі, 

словотворі. Людей, які не просто цікавляться мовною діяльністю, але й 

намагаються її змінити, називають мовними пуристами. Питання, що 

стосуються пуристичної діяльності, а також виникнення, розвитку пуризму у 

сучасній Англії досліджували такі вчені, як Л. С. Жукова [57] М. Е. Геерс 

[38], N. Langer [242], G. Tomas [266].  На думку М. Е. Геерса [38], пік 

мовного пуризму в Англії припав на період з XVI по XIX століття, тобто 

фактично на час становлення мовного стандарту [там само]. Л. С. Жукова, у 

своєму дослідженні, подає короткий опис історії виникнення мовного 

пуризму в Англії, розглядає найбільш яскраві його прояви в сучасній 

Великобританії, а також вивчає питання типів та інтенсивності втручання 

мовного пуризму й проводить аналіз факторів, які вплинули на розвиток 
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пуризму. Дослідниця виділяє такі види пуризму, характерні для Англії: 

ксенофобний, архаїчний, елітарний, реформаторський, етнографічний. 

Кожний їз них мав свої характеристики і був притаманний тій чи іншій епосі 

розвитку мови [57]. 

У нашій роботі домен „чистота мови” розкривається через такі 

лексеми: іменники − purist, purism, correctness ; дієслова: to purify, to clarify; 

прикметники: pure, correct, polished, elegant, clear: 

„Over the last 400 years, there have been movements to make English a 

„pure” language, and these movements have generally targeted foreign 

loanwordsˮ (The Guardian); 

„Can I describe a mythical explanation as to why language has 

deteriorated? Sanskrit was known as a polished language, but for what reason?ˮ 

(The Guardian); 

 „Studies have shown that purism actually leads to faster language loss, 

because speakers become too intimidatedˮ (The Guardian); 

„Language purists need little provocation to be driven to a frothing rage, so 

many of The Times’s more regular correspondents may wish to avoid the latest 

venture by dictionary compilers at Collins” (The Daily Telegraph); 

„...using only a fine attention to distinctions between similar-sounding 

moral terms, can help to clarify, and by doing so, purify our moral language” 

(The Daily Mail); 

„Sir, I agree with Mr Baird that Oliver Kamm seems to have „joined the 

anything goes” brigade in implying that usage is the only determinant of 

correctness in language, and this was borne out by Mr Kamm’s review of Simon 

Heffer’s book” (The Daily Telegraph); 

„Sir, J. R. G. Edwards is right to alert us to the dangers of treating great 

authors as models of correct language” (The Guardian). 

Наведені приклади вказують на важливість і суспільну цінність поняття 

пуризму (очищення) мови. Робиться акцент на наслідуванні мови королеви 

http://www.collinsdictionary.com/
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(polished Queen’s English), на виборі правильних граматичних форм, 

грамотності і правильності у спілкуванні. Запозичення засмічують мову, 

тому їх потрібно уникати. Питання чистоти англійської мови є актуальним 

для британської преси. 

Отже, найбільш широким доменом із 8 лексико-семантичних класів є 

домен „лінгвістичні ознаки мови”. Домени „парамова”, „походження й 

територіальне функціонування мови”, „чистота мови”, „люди як носії мови”, 

„суспільна діяльність (економіка, юриспруденція, спорт)”, „освіта / наука”, 

„сучасні технології” складаються із 6 ЛСК і є досить чисельними в 

досліджуваних дискурсах. Домени „існування мови та ставлення до неї”, 

„спілкування / емфатика по відношенню до мови”, „політична й військова 

діяльність” містять 4 ЛСК. До найменш наповнюваних доменів відносимо: 

домен „мистецтво / ЗМІ”, домен „час”, домен „релігія” (2 ЛСК). 

 

4.3 Моделювання доменів концепту LANGUAGE за допомогою 

кореляційного аналізу  

 

Дані, які ми отримали в результаті підрахунку χ2, дають змогу 

продовжити статистичні дослідження всієї площини вираження концепту 

LANGUAGE – матриці доменів даного концепту. Кореляційний аналіз має за 

мету встановити зв’язки й відношення між ЛСК супровідних до імені 

концепту лексем та між якостями й станами, ознаками й діями, що існують у 

реальному світі при актуалізації концепту LANGUAGE.  

Між уживанням того чи іншого ЛСК може існувати певний зв’язок чи 

залежність, яку називають кореляцією.  

Ми провели кореляційний аналіз на основі даних кількісного вживання 

ЛСК й підрахунку χ2 десяти британських публіцистичних видань, щоб 

визначити зв’язки та залежності між ЛСК супровідних дієслів, іменників, 

прикметників. Спостерігаємо позитивну кореляцію між ЛСК, коли зростання 
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показників вживання одного ЛСК супроводжується зростанням показників 

уживання іншого. Установлення величини коефіцієнта кореляції дає змогу 

визначити ЛСК, між якими існує найбільша статистична залежність. 

Величина коефіцієнта кореляції коливається від ‒1 до +1 [52]. Ті ЛСК, 

показники кореляції яких близькі до 1, виявляють сильну залежність і тісний 

зв’язок [там само]. 

Результати підрахунків коефіцієнта кореляції для лексико-семантичних 

класів супровідних до імені концепту LANGUAGE лексем в британському 

публіцистичному дискурсі засвідчують випадки позитивної кореляції з 

високим показником кореляції: між окремими ЛСК іменників, дієслів, 

прикметників. Кореляційний аналіз ЛСК дієслів показав меншу кількість 

залежностей сумісного вживання з ЛСК інших досліджуваних частин мови. 

Цей факт пояснюється номінативною роллю саме іменників при 

відображенні концепту LANGUAGE в дискурсі. Деякі ЛСК дієслів 

виявляють залежність вживання від одного до п’яти ЛСК дієслів.  

Розглянемо кореляційні зв’язки між ЛСК лексем, об’єднуючим 

центром яких є ЛСК іменників (див. дод. Р.1). Лексико-семантичні класи, 

репрезентовані іменниками, характеризуються численними зв’язками з 

іншими ЛСК, утвореними як іменниками, так і дієсловами й прикметниками. 

ЛСК „мовна політика” корелює з десятьма ЛСК супровідних лексем − із 

ЛСК, репрезентованими іменниками „мова / мовна структура”, „навчання / 

освітня діяльність”, „емоційна сфера”, „мовленнєва діяльність”, „пуризм” 

дієсловами „модальність”, „перебування / існування”, „придбання / 

збагачення”, „розвиток, виникнення / створення”, „деструктивна 

діяльність” (найбільші дані r визначаються в межах від 0,86 − 0,89).  

Дев’ять зв’язків виявляє ЛСК „перебування / існування”, що корелює з 

ЛСК, утвореними іменниками „мас-медіа / мистецтво”, „релігійна сфера”, 

„медична діяльність / фізіологічний стан людини”, „юридична сфера”, 

„мова знаків / звуки”, дієсловами „дії мас-медіа”, „юридична діяльність”, 
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„функціонування техніки / комп’ютерів”, „звучання” (найвищі межі r 

дорівнюють 0,94 − 0,96). Таку ж кількість зв’язків має ЛСК „пуризм” з 

лексико-семантичними класами іменників „мова / мовна структура”, 

„емоційна сфера”, „мовленнєва діяльність”, дієслів „модальність”, 

„перебування / існування”, „розвиток, виникнення / створення”, 

„деструктивна діяльність”, „пошук”, „здійснення навчальної / освітньої 

політики” (найбільші показники r становлять 0,91 − 0,94).  

Сім випадків кореляції характерні для ЛСК „мова / мовна структура”, 

який пов’язаний з дієсловами „модальність”, „ментальні дії”, „перебування 

/ існування”, „придбання / збагачення”, „здійснення навчальної / освітньої 

політики”, „здійснення мовної політики”, “структурування” (r у найвищих 

межах 0,80 − 0,85); ЛСК „державна сфера” – з ЛСК, утвореними 

іменниками „економічна діяльність / робота”, дієсловами „ментальні дії”, 

„боротьба / напад”, „здійснення мовної політики”, „економічна / фінансова 

діяльність”, „релігійна діяльність”, „здійснення державної політики”, 

(найбільші r фіксуємо в межах 0,72 − 0,75); ЛСК „ментальна сфера” – з 

ЛСК, репрезентованими іменниками „професія / рід занять носіїв мови”, 

„державна сфера”, „сім’я / родина носіїв мови”, дієсловами „емоційний 

стан”, „боротьба / напад”, „економічна / фінансова діяльність”, 

„здійснення державної політики” (найвищі дані r коливаються від 0,80 − 

0,81); лексико-семантичний клас „продуктивна  / деструктивна діяльність” 

корелює з ЛСК іменників „мова / мовна структура”, „навчання / освітня 

діяльність”, „емоційна сфера”, „мовленнєва діяльність”, „пуризм”, дієслів 

„придбання / збагачення”, „перебування / існування” (найвищі показники r 

дорівнюють 0,84 – 0,88).  

Шість кореляційних сполучень виявлено для лексико-семантичних 

класів: 

„емоційна сфера” із ЛСК, утвореними іменниками „мова / мовна 

структура”, дієсловами „модальність”, „перебування / існування”,  
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„розвиток, виникнення / створення”, „деструктивна діяльність”, 

„структурування” (r у найвищих межах 0,85 − 0,87); ЛСК „мовленнєва 

діяльність” – з ЛСК іменників „мова / мовна структура”, „емоційна 

сфера”, дієслів „модальність”, „перебування / існування”, „розвиток, 

виникнення / створення”, „деструктивна діяльність” (найвищі r від 0,81 − 

0,83).  

Здійснений нами кореляційний аналіз дав змогу зафіксувати найбільшу 

кількість кореляційних зв’язків у тих випадках, коли об’єднуючим ЛСК 

постає лексико-семантичний клас прикметників. 

Серед лексико-семантичних класів, утворених прикметниками, 

п’ятнадцять кореляційних зв’язків притаманні для ЛСК „опис релігійної 

сфери” з ЛСК, репрезентованими іменниками „мова / мовна структура”, 

„сфера вживання мови”, „мовна політика”, „перебування / існування”, 

дієсловами „модальність”, „фізіологічна / фізична діяльність”, „придбання / 

збагачення”, „перебування / існування”, „зміна стану”, „розвиток, 

виникнення / створення”, „деструктивна діяльність”, прикметниками „опис 

емоційного стану”, „опис дії, виконаної над об’єктом”, „указівка країни / 

національності”, „опис поведінки (рис характеру), ставлення / стосунків” 

(найвищі r коливаються в межах 0,90 − 1).  

Десять випадків кореляції характерні для: ЛСК „опис 

процесуальності” з ЛСК іменників „наука / наукова діяльність”, 

„перебування / існування”, „батьківщина / нація”, з ЛСК дієслів 

„перебування / існування”, „розвиток, виникнення / створення”, 

„деструктивна діяльність”, ЛСК прикметників „позитивна оцінка”, 

„указівка країни / національності”, „опис поведінки (рис характеру), 

ставлення / стосунків”, „опис зовнішності / параметрів” (найбільші 

показники r становлять 0,82 − 1); ЛСК „опис освітньої / наукової сфери” з 

лексико-семантичними класами іменників „мова / мовна структура”, 

„державна сфера”, „навчання / освітня діяльність”, „перебування / 
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існування”, „міра / розмір”, „документи”, з ЛСК дієслів „модальність”, 

„здійснення мовної політики”, „ментальні дії”, „здійснення державної 

політики” (найвищі r виражають 0,78 − 0,88).  

Дев’ять кореляційних зв’язків властиві для ЛСК „опис (ознака) мови” з 

лексико-семантичними класами іменників „мовна політика”, „перебування / 

існування”, „транспорт / рух”, „сім’я / родина носіїв мови”, „мова / мовна 

структура”, дієслів „ментальні дії”, „придбання / збагачення”, „здійснення 

мовної політики”, „здійснення навчальної / освітньої політики” (найвищі r 

коливаються в межах 0,81 − 0,83).  

По вісім випадків кореляції фіксуємо для ЛСК „опис пуризму” з ЛСК 

іменників „мова / мовна структура”, „пуризм”, „продуктивна / 

деструктивна діяльність”, „боротьба / військова діяльність”, „перебування 

/ існування”, „абстрактні поняття”, з ЛСК дієслів „здійснення навчальної / 

освітньої політики”, з ЛСК прикметників „позитивна оцінка” (найвищі r 

виражають 0,78 − 1); ЛСК „опис техніки”, що корелює з лексико-

семантичними класами іменників „артефакти / продукти діяльності”, 

„техніка / комп’ютер”, „установа / місце використання мови”, „подія / 

випадок”, дієслів „утілення мови тіла”, „рух”, з ЛСК прикметників „опис 

вікових характеристик”, „опис нації / батьківщини” (найвищі r становлять 

0,77 − 0,78). 

Лексико-семантичний клас „опис зовнішності / параметрів” виявляє 

сім кореляційних зв’язків, а саме, з ЛСК іменників „економічна діяльність / 

робота”, „державна сфера”, „відносини / ставлення”, „установа / місце 

використання мови”, „міра / розмір”, „продуктивна / деструктивна 

діяльність”, з ЛСК прикметників „опис часових характеристик” (найвищі 

дані r коливаються від 0,76 − 0,82). 

Три лексико-семантичні класи прикметників мають шість кореляцій: 

ЛСК „опис державної сфери” з ЛСК іменників „перебування / існування”, 

„емоційна сфера”, з ЛСК дієслів „відносини / ставлення”, „здійснення 



147 

 

мовної політики”, „боротьба / напад”, з ЛСК прикметників „опис простору 

(місця) / розташування” (r у найвищих межах 0,83 − 1); ЛСК „опис простору 

(місця) / розташування” корелює з ЛСК іменників „країна / 

національність”, „професія / рід занять носіїв мови”, „спорт / гра”, з ЛСК 

дієслів „відносини / ставлення”, „боротьба / напад”, „юридична діяльність” 

(найвищі r від 0,74 − 0,85); ЛСК „опис кількості / розміру” з ЛСК іменників 

„сім’я / родина носіїв мови”, „перебування / існування”, „пуризм”, з ЛСК 

дієслів „рух”, з ЛСК прикметників „опис (ознака) мови”, „опис вікових 

характеристик” (r з найвищими показниками 0,88 – 0,94). 

Отже, кореляційний аналіз уживання ЛСК супровідних іменників, 

дієслів і прикметників, що зустрічаються разом із номінативною лексемою 

концепту LANGUAGE в одній синтаксичній рамці, уможливив виявлення 

тих ЛСК, які мають сильні кореляційні зв’язки з іншими класами лексем і 

об’єднують їх навколо себе за принципом взаємозалежного вживання в 

дискурсі. Таке взаємозалежне вживання ЛСК розкриває цілісні сфери 

профілювання концепту LANGUAGE, що ґрунтується на статистичних 

розрахунках й усуває суб’єктивні висновки дослідження. 

До сфер профілювання концепту LANGUAGE в британському 

публіцистичному дискурсі, що мають найбільшу кількість кореляційних 

зв’язків, а, отже, посідають ключове місце в матриці доменів, відносимо ті, 

що мають 6 ̵ 15 кореляційних пар: домен „лінгвістичні особливості мовиˮ, 

„чистота мовиˮ, „освіта / наукаˮ, „сучасні технологіїˮ, „люди як носії мовиˮ, 

„спілкування / емфатика по відношенню до мовиˮ, „політична й військова 

діяльністьˮ, „релігіяˮ, „існування мовиˮ, „походження й територіальне 

функціонування мови ˮ. Спостерігаємо, що домени, побудовані за допомогою 

кореляційного аналізу, здебільшого співпадають із тими, що змодельовані на 

основі показників χ2 для ЛСК супровідних до імені концепту LANGUAGE 

лексем. Такий результат свідчить про релевантність отриманих даних.  

Відмінність у переліку доменів за кореляційним аналізом полягає в 
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тому, що наступні сфери вираження мови, такі як „мистецтво / ЗМІ”, „час”, 

„парамова”, „суспільна діяльність (економіка, юриспруденція, спорт)ˮ, 

„ставлення до мовиˮ, що утворилися на основі показника χ2, не виявлено при 

проведенні кореляційного аналізу.  

 

4.4 Установлення доменів концепту LANGUAGE в 

американському публіцистичному дискурсі на основі χ2 

 

Щоб отримати об’єктивні дані про пріоритетні ЛСК супровідних 

іменників, дієслів і прикметників імені концепту LANGUAGE, ми 

використовуємо статистичний метод критерію χ2. Підрахунок χ2 дасть змогу 

визначити, вживання яких лексико-семантичних класів у американському 

публіцистичному дискурсі на основі статей десяти газет вживаються 

вибірково, оскільки частотність їх фактичного використання превалює над 

теоретично очікуваною.  

Серед ЛСК супровідних іменників до імені концепту LANGUAGE 

відповідно до показника χ2 найчастіше спостерігаємо п’ять випадків 

перевищення теоретично очікуваних величин для ЛСК „навчання / освітня 

діяльність” (χ2 = 10,02 (The Chicago Tribune), χ2 = 6,68 (The Dallas Morning 

News), χ2 = 93,55 (The New York Times), χ2 = 63,59 (The Newsday), χ2 = 70,05 

(The Washington Post)) (див. дод. М.1). По три перевищення емпіричних 

частот вживання демонструє низка ЛСК: „назва мови” (χ2 = 36,56 (The 

Chicago Tribune), χ2 = 15,28 (The Newsday), χ2 = 12,66 (The Washington Post)); 

„країна / національність” (χ2 = 21,88 (The Houston Chronicle), χ2 = 4,44 (USA 

Today), χ2 = 5,95 (The Chicago Sun Times)); „мас-медіа / мистецтво” (χ2 = 

31,17 (The Houston Chronicle), χ2 = 4,46 (USA Today), χ2 = 62,35 (The Chicago 

Sun Times)); „техніка / комп’ютер” (χ2 = 54,01 (The Chicago Tribune), χ2 = 

19,47 (The Washington Post), χ2 = 24,64 (USA Today)). 

Двічі виокремлюються такі ЛСК супровідних іменників: „сім’я / 

родина носіїв мови” (χ2 = 48,75 (The Chicago Tribune), χ2 = 15,67 (The Chicago 
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Sun Times)); „економічна діяльність / робота” (χ2  = 109,21 (The Politico), χ2 = 

4,25 (The Star Tribune)); „сфера вживання мови” (χ2  = 5,69 (The New York 

Times), χ2 = 16,38 (The Chicago Sun Times)); „установа / місце використання 

мови” (χ2  = 91,14 (The Chicago Tribune), χ2 = 8,09 (The Newsday)); „подія / 

випадок” (χ2  = 4,54 (USA Today), χ2 = 4,72 (The Chicago Sun Times)); 

„ментальна сфера” (χ2  = 5,15 (The Dallas Morning News), χ2 = 7,63 (The New 

York Times)); „люди / група людей” (χ2  = 6,57 (USA Today), χ2 = 4,13 (The 

New York Times)); „релігійна сфера” (χ2  = 19,92 (The Dallas Morning News), 

χ2 = 4,76 (USA Today)); „транспорт / рух” (χ2  = 10,75 (The Houston 

Chronicle), χ2 = 12,60 (USA Today)); „їжа / напої” (χ2  = 7,97 (The Chicago 

Tribune), χ2 = 17,98 (The Politico)); „медична діяльність / фізіологічний стан 

людини” (χ2  = 22,96 (The Dallas Morning News), χ2 = 11,25 (The Houston 

Chronicle)); „юридична сфера” (χ2  = 4,73 (The Houston Chronicle), χ2 = 64,08 

(The Politico)); „мовна політика” (χ2  = 6,12 (The Dallas Morning News), χ2 = 

6,78 (The Houston Chronicle)). 

П'ятнадцять випадків одиничного відхилення величин χ2  визначаємо 

для лексико-семантичних класів іменників „часу / віку” (χ2 = 4,61 (The 

Newsday)); „державної сфери” (χ2 = 975,68 (The Politico)); „науки / наукової 

діяльності” (χ2 = 9,56 (The New York Times)); „відносин / ставлення” (χ2 = 

7,08 (The Politico)); „документів” (χ2 = 10,51 (The Politico)); „артефактів / 

продуктів діяльності” (χ2 = 5,68 (The Newsday));  „міри / розміру” (χ2  = 7,92 

(The Houston Chronicle)); „тваринного / рослинного світу” (χ2 = 12,58 (The 

Chicago Sun Times)); „мови тіла / частин тіла” (χ2  = 27,76 (The Houston 

Chronicle));  „батьківщини / нації” (χ2  = 6,65 (The Star Tribune)); 

„абстрактних понять” (χ2  = 5,42 (The Chicago Tribune)); „спорту / гри” (χ2 = 

68,08 (USA Today)); „пуризму” (χ2 = 43,08 (The Chicago Sun Times)); 

„продуктивної діяльності / деструктивної діяльності” (χ2 = 8,31 (The New 

York Times)); „мови знаків / звуків” (χ2  = 9,34 (The Houston Chronicle)) (див. 

дод. М.1). 
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Перевищення показника χ2 для ЛСК „навчання / освітня діяльність” 

указує на актуальність й релевантність уживання мови саме в освітній і 

навчальній сфері, що відображено в американському публіцистичному 

дискурсі. 

Проведемо статистичний аналіз показників χ2  для ЛСК дієслів (див. 

дод. Н.1). Аналіз ЛСК супровідних дієслів до імені концепту LANGUAGE 

зафіксував три випадки переважань для ЛСК дієслів „здійснення навчальної / 

освітньої політики” (χ2 = 6,01 (The Chicago Tribune), χ2 = 6,65 (The Newsday), 

χ2 = 39,97 (The Washington Post)). Два випадки перевищення теоретично 

очікуваних величин вживання визначаємо для: лексико-семантичного класу, 

репрезентованого дієсловами „спілкування” (χ2 = 8,93 (The Politico), χ2 = 5,23 

(USA Today)); ЛСК „придбання / збагачення” (χ2 = 20,63 (The Newsday), χ2 = 

10,05 (The Chicago Sun Times)); ЛСК „розвиток, виникнення / створення” (χ2 

= 12,44 (The Washington Post), χ2 = 10,04 (The Chicago Sun Times)); ЛСК 

„юридична діяльність” (χ2  = 15,56 (The Politico), χ2 = 7,93 (USA Today)); ЛСК 

„медична діяльність” (χ2  = 4,95 (The Star Tribune), χ2 = 5,56 (USA Today)); 

ЛСК „звучання” (χ2 = 11,08 (The Houston Chronicle), χ2 = 4,04 (The Politico)); 

ЛСК „структурування” (χ2 = 12,57 (The Politico), χ2 = 4,34 (The Washington 

Post). 

По одному перевищенню показника χ2 демонструють ЛСК дієслів: 

„ментальні дії” (χ2 = 5,79 (The Dallas Morning News)); „володіння / втрата” 

(χ2 = 8,28 (The Houston Chronicle));  „рух” (χ2 = 39,31 (The Politico)); 

„перебування / існування” (χ2 = 42,82 (The Houston Chronicle)); „зміна стану” 

(χ2 = 20,14 (The New York Times)); „наука / наукова діяльність” (χ2 = 5,43 

(USA Today)); „дії тварини / рослини” (χ2  = 12,29  (The Star Tribune)); 

„здійснення мовної політики” (χ2 = 8,63 (USA Today)); „функціонування 

техніки / комп’ютерів” (χ2 = 5,98 (USA Today)); „спортивна активність” 

(χ2 = 12,26 (The Newsday));  „контроль / влада” (χ2 = 4,71 (The Washington 

Post));  „деструктивна діяльність” (χ2 = 4,67 (The Chicago Sun Times)); 

„утілення мови тіла” (χ2 = 4,27 (USA Today));  „релігійна діяльність” (χ2 = 
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11,02 (The Dallas Morning News)); „військова діяльність” (χ2 = 14,80 (The 

Politico)); „вимірювання”  (χ2 = 5,73 (The New York Times)); „очищення мови” 

(χ2 = 5,82 (USA Today)); „здійснення державної політики” (χ2 = 151,56 (The 

Politico)). 

Отже, в американській пресі найважливішими сферами 

функціонування мови постають освітня, навчальна, мовленнєва діяльність, і 

підкреслюється вагома роль мови у продуктивності дій. Незначна увага 

приділяється чистоті мови. 

Аналіз ЛСК прикметників, супровідних до імені концепту LANGUAGE 

демонструє два випадки перевищення частот уживання для ЛСК (див. дод. 

П.1): „опис (ознака) мови” (χ2  = 13,81 (The Chicago Tribune), χ2 = 12,71 (USA 

Today)); „опис часових характеристик” (χ2  = 32,70 (The New York Times), χ2 

= 7,37 (The Chicago Sun Times)); „опис вікових характеристик” (χ2  = 45,87 

(The Dallas Morning News), χ2 = 8,40 (The Newsday)); „опис освітньої / 

наукової сфери” (χ2  = 21,00 (The Star Tribune), χ2 = 14,73 (The Newsday)); 

„указівка назви / виду мови” (χ2  = 15,92 (The Chicago Tribune), χ2 = 29,51 (The 

Houston Chronicle)); „опис фізичного / фізіологічного стану об’єктів” (χ2  = 

9,64 (The Chicago Sun Times), χ2 = 5,47 (The Houston Chronicle)); „опис 

державної сфери” (χ2  = 4,29 (The Dallas Morning News), χ2 = 94,70 (The 

Politico)); „опис зовнішності / параметрів” (χ2  = 4,17 (The Washington Post), 

χ2 = 5,88 (The Chicago Sun Times)); „опис мови тіла / мови звуків” (χ2  = 12,33 

(The Star Tribune), χ2 = 12,75 (USA Today)); „опис кольору” (χ2  = 4,91 (The 

Houston Chronicle), χ2 = 8,29 (USA Today)). 

По одному вибірковому вживанню зафіксовано для прикметників, які 

позначають „опис емоційного стану” (χ2  = 11,51 (The Star Tribune)); 

„позитивну оцінку” (χ2 = 4,10 (The Chicago Sun Times)); „негативну оцінку” 

(χ2 = 5,29 (The Politico)); „опис дії, виконаної над об’єктом” (χ2  = 8,21 (The 

Houston Chronicle)); „указівку країни / національності” (χ2 = 14,73 (The 

Newsday)); „опис  поведінки (рис характеру), ставлення / стосунків” (χ2 = 

6,03 (USA Today)); „опис кількості / розміру” (χ2  = 45,60 (The Washington 
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Post)); „опис пуризму” (χ2 = 22,88 (The Politico)); „опис нації / батьківщини” 

(χ2  = 10,45 (The Dallas Morning News)); „опис процесуальності” (χ2 = 5,25 

(The Politico)); „опис техніки” (χ2  = 4,73 (The Dallas Morning News)) (див. 

дод. П.1). 

Отже, аналіз ЛСК прикметників підтверджує позитивне ставлення до 

вживання мови в освітній діяльності й свідчить про її значне функціонування 

і в державній сфері. 

Базуючись на отриманих даних показника χ2 щодо вживання лексико-

семантичних класів супровідних слів до імені концепту LANGUAGE, 

формулюємо такі домени вираження концепту: 

1) домен „лінгвістичні особливості мови” (виражений ЛСК іменників 

„назва мови”, „сфера вживання мови”, дієслів „зміна стану”, „володіння / 

втрата”, „структурування”, прикметників „опис (ознака) мови”, „указівка 

назви / виду мови”, „опис процесуальності”, „опис дії, виконаної над 

об’єктом”) демонструє мову як складне явище, що еволюціонує :  

„For one, Spanish is a language that unites roughly 500 million people 

around the world, including millions in the United States” (The Washington Post); 

„Someone is fascinated by the way the language evolves, a process that 

enhances nuance and subtlety” (The New York Times); 

2) домен „парамова” (виражений іменниками „мова тіла / частини 

тіла”, „мова знаків / звуки”, „медична діяльність / фізіологічний стан 

людини”, дієсловами „звучання”, „медична діяльність”, „утілення мови 

тіла”, прикметниками „опис мови тіла / мови звуків”, „опис фізичного / 

фізіологічного стану об’єктів”) як вираження спілкування за допомогою 

невербальної мови: 

„Students keeping hands in to learn advanced sign language” (The Houston 

Chronicle); 

„Body language and personality play a huge part in our everyday 

interactions” (The Houston Chronicle); 
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3) домен „походження й територіальне функціонування мови” (ЛСК, 

утворені з іменників „країна / національність”, „установа / місце 

використання мови”, „тваринний / рослинний світ”, „міра / розмір”, дієслів 

„дії тварини / рослини”, „вимірювання” і прикметників „указівка країни / 

національності”, „опис кількості / розміру”), що вказує на нерозривний 

зв’язок мови із місцем її використання та живими істотами, які нею 

спілкуються: 

„America’s identity has long been bound up with its language, more so 

possibly than anywhere else” (The Houston Chronicle); 

„A flurry of news reports about how census data included a tally of people 

in the islands who said they spoke Pidgin, a mix of the languages spoken by 

Hawaiian, Filipino, Chinese, Puerto Rican and other workers who toiled in the 

state’s sugar plantations” (USA Today); 

4) домен „чистота мови” (ЛСК з іменників „пуризм”, „мовна 

політика”, дієслів „очищення мови”, „здійснення мовної політики”, і 

прикметників „опис пуризму”, „негативна оцінка”, „позитивна оцінка”), 

наголошує на спробі людей очистити мову, уникаючи запозичень із інших 

мов:  

„A simple concern for clarity of language should lead people of all ages to 

recognize and avoid borrowings and misuses that cloud clear language” (The 

Сhicago Sun Times); 

„People who try to regulate, elevate, preserve or purify the language are 

„really” acting out of political motives or expressing, in their various distastes, „a 

reaction that is pointedly social”, rather than linguistic” (USA Today); 

5) домен „існування мови та ставлення до неї” (ЛСК з іменників 

„відносини / ставлення”, дієслів „перебування / існування”, прикметників 

„опис поведінки (рис характеру), ставлення / стосунків”) указує на наявність 

мови та ставлення до неї:  

„Many Americans have an ambivalent attitude towards languages: we 
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would like to learn more but can’t quite see the reason why we should” (The 

Politico); 

„If language were just a way of scratching each other, they reason, why 

would it need to be so fancy, with all its declensions and conjugations, morphology 

and syntax, inverse systems and evidentials?” (USA Today); 

6) домен „суспільна діяльність (економіка, юриспруденція, спорт) 

(складається з ЛСК іменників „юридична сфера”, „документи”, „транспорт 

/ рух”, „спорт / гра”, „економічна діяльність / робота”, „мас-медіа / 

мистецтво”, дієслів „юридична діяльність”, „спортивна активність”, 

„рух”), що вказує на релевантність і дієвість мовних законів і на те, що 

кожна гра має свою власну мову: 

„The pair sued Air Canada and won damages of $12,000 CAD, claiming the 

airline violated Canada’s Official Languages Act by failing to offer service in both 

of the country’s official languages. The verdict was overturned on appeal in 

Federal Court, however, on the grounds that the language laws only apply to 

flights operating to and from destinations within Canada” (USA Today); 

„Definitely it is a challenge. I have found myself on more than one occasion 

using the language of the game as a coach or player would know it, but that's not 

the language necessarily familiar to the general public” (USA Today); 

„We’re just trying to understand each other in our own hockey language,” 

said Panarin, who had 26 goals and 36 assists in just 54 games last year in the 

KHL” (USA Today); 

7) домен „освіта / наука” (ЛСК з іменників „навчання / освітня 

діяльність”, „наука / наукова діяльність”, „ментальна сфера”, „абстрактні 

поняття”, прикметників „опис освітньої / наукової сфери”, дієслів 

„ментальні дії”, „здійснення навчальної / освітньої політики”) указує на 

сприйняття й трактування мови, підтверджує вивчення мови як навчальної 

дисципліни: 

„We make many ill-thought-out assumptions about „dead” languages” 
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(The New York Тimes); 

„Pidgin in Hawaii, or Hawaii Creole English, has long been considered a 

substandard form of English. Some saw the census numbers as recognition for the 

language, though the U.S. Census isn't in the business of recognizing languages” 

(The Dallas Morning News); 

„Some students are quite idealistic about language teaching and really do 

genuinely think learning languages changes your life and has the potential to 

change the world” (The New York Times). 

8) домен „люди як носії мови” (ЛСК з іменників „люди / група людей”, 

„їжа / напої”, „сім’я / родина носіїв мови”, „батьківщина / нація”, 

прикметників „опис зовнішності / параметрів”, „опис нації / батьківщиниˮ, 

„опис кольоруˮ), що наголошує на значній кількості носіїв мови, і їх ролі в її 

функціонуванні: 

„The number of people who speak the French language continues to 

increase, and the projections are indeed impressive, but they do not take into 

account the coexistence of languages, which is the reality in many countries says 

Alexandre Wolff from the Observatory of the French Language” (USA Today); 

„Racial tension is boiling nationwide. And as people come together to 

discuss the root causes, there are disputes over language used to describe the 

anguish felt by African Americans ‒ some of whom feel depressed and oppressed 

by society” (The Star Tribune); 

9) домен „спілкування / емфатика по відношенню до мови” (виражений 

ЛСК з дієслів  „спілкування”, прикметників „опис емоційного стану”), що 

вказує на мову як на інструмент спілкування й емоційного вираження: 

„Being bilingual isn’t always easy, especially when you’re the only one at 

home that speaks both languages” (USA Today); 

10) домен „сучасні технології” (ЛСК з іменників „техніка / 

комп’ютер”, „артефакти / продукти діяльності”, „продуктивна / 

деструктивна діяльність”, дієслів „функціонування техніки / комп’ютерів”, 
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„придбання / збагачення”, „розвиток, виникнення / створення”, 

„деструктивна діяльність”, прикметників „опис техніки”), аналізує 

використання мови як фахової, за допомогою мобільних чи комп’ютерних 

пристроїв, підкреслює розвиток мови й необхідність чи важливість її 

оволодіння: 

„The app is designed for mobile users (vertical videos are standard) and for 

millennials whose first digital language is often mobile, this is appealing and 

natural” (The Dallas Morning News); 

„Imposing a common language may be a political impossibility, but that’s 

not to say that such a language won’t develop naturally in the long run anyway” 

(The Washington Post). 

11) домен „політична й військова діяльність” (ЛСК з іменників 

„державна сфера”, прикметників „опис державної сфери”, дієслів 

„військова діяльність”, „здійснення державної політики”, „контроль / 

влада”) указує на наявність мови політики й армії: 

„The language of politics creates craziness and fear that doesn’t match up 

with people’s day-to-day experience” (The Politico); 

„The Senate Finance Committee on Wednesday rejected an amendment that 

would have required the actual legislative language and a cost estimate of the 

health care reform bill to be posted on the Internet three days before the committee 

votes on it” (The Dallas Morning News); 

12) домен  „час” (сформований на основі ЛСК іменників „час / вік”, 

„подія / випадок”, прикметників „опис часових характеристик”, „опис 

вікових характеристик”) описує необхідність часу для оволодіння мовою: 

„If Bergdahl did lose English language skills, „my guess is that within 

hours to days of being immersed in English-language culture, he will recover 

them, Marmar says” (The Newsday); 

„There is no hard work involved, you simply listen to the CDs and within 

weeks you start to understand and speak the language” (The Newsday); 



157 

 

13) домен „релігія” (утворений з ЛСК іменників „релігійна сфера”, 

дієслів „релігійна діяльність”), що наголошує на вагому роль мови під час 

молитов, читання священних книг: 

„As a Muslim, I grew up reading the Holy Quran in Arabic, and I have 

never found any evidence that the language itself can lead one to extremism” (The 

Dallas Morning News); 

„Arabic Baptist’s immigrant members say they’re grateful to hear 

preaching in their own language” (USA Today). 

Отже, до найбільш наповнюваних доменів відносимо домен 

„лінгвістичні ознаки мови” й домен „суспільна діяльність (економіка, 

юриспруденція, спорт)” (9 ЛСК у їх складі). До менш наповнюваних доменів 

належать: „парамова”, „походження й територіальне функціонування мови”, 

„сучасні технології” (8 ЛСК). Домени „чистота мови”, „освіта / наука”, „люди 

як носії мови” складаються із 7 ЛСК. Домен „політична й військова 

діяльність” сформований на основі 5 ЛСК, домен „час” ‒ 4 ЛСК, а домен 

„існування мови та ставлення до неї” ‒ 3 ЛСК. Найменш місткими доменами 

є: „релігія” (2 ЛСК), „спілкування / емфатика по відношенню до мови” (2 

ЛСК). 

 

4.5 Побудова матриці доменів концепту LANGUAGE в 

американському публіцистичному дискурсі 

 

Щоб виявити, між якими ЛСК супровідних іменників, дієслів і 

прикметників до імені концепту LANGUAGE існує найтісніший зв’язок, 

проводимо кореляційний аналіз на основі кількісних показників уживання 

ЛСК й підрахунку критерію χ2 для десяти американських газетних видань. У 

випадку зростання показників однієї ЛСК, яке супроводжується зростанням 

показників іншої, говоримо про позитивну кореляцію і про залежність їх 

уживання.  



158 

 

Результати підрахунків коефіцієнта кореляції для ЛСК супровідних 

слів концепту LANGUAGE засвідчують велику кількість випадків позитивної 

кореляції для ЛСК іменників, прикметників (див. дод. С.1). Розглядаємо 

лише ті зв’язки, що проявляють найвищі показники коефіцієнта кореляції (r ≤ 

0,90). 

Кореляційний аналіз ЛСК іменників визначив найбільшу кількість 

залежностей сумісного вживання з ЛСК інших іменників та дієслів. 

Найбільш тісним зв’язком характеризується ЛСК іменників 

„перебування / існування” – 25 зв’язків з ЛСК іменників „країна / 

національність”, „професія / рід занять носіїв мови”, „час / вік”, „мова / 

мовна структура”, „державна сфера”, „документи”, „подія / випадок”, 

„мас-медіа / мистецтво”, „мова тіла / частини тіла”, „мовленнєва 

діяльність”, „транспорт / рух”, „юридична сфера / кримінал”, „мова знаків 

/ звуки”, „мовна політика” та ЛСК дієслів „спілкування”, „модальність”, 

„фізіологічна / фізична діяльність”, „ментальні дії”, „володіння / втрата”, 

„перебування / існування”, „дії мас-медіа”, „здійснення мовної політики”, 

„економічна / фінансова діяльність”, „звучання”, „структурування” (r 

коливається в межах від 0,90 до 0,98). 

ЛСК іменників „мовленнєва діяльність” виявляє 17 кореляційних 

зв’язків з ЛСК іменників „країна / національність”, „професія / рід занять 

носіїв мови”, „час / вік”, „мова / мовна структура”, „подія / випадок”, „мас-

медіа / мистецтво”, „мова тіла / частини тіла”, ЛСК дієслів „спілкування”, 

„модальність”, „ментальні дії”, „володіння / втрата”, „емоційний стан”, 

„перебування / існування”, „дії мас медіа”, „здійснення мовної політики”, 

„економічна / фінансова дяльність”, „звучання” (найвищі показники 

визначаємо від 0,90 до 0,96).  

П'ятнадцять кореляційних зв’язків демонструють ЛСК іменників „мова 

/ мовна структура” з ЛСК іменників „країна / національність”, „професія / 

рід занять носіїв мови”, „час / вік”, ЛСК дієслів „спілкування”, „відносини / 
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ставлення”, „модальність”, „фізіологічна / фізична діяльність”, „ментальні 

дії”, „емоційний стан”, „перебування / існування”, „дії мас-медіа”, 

„здійснення мовної політики”, „економічна / фінансова діяльність”, 

„звучання”, „вимірювання” (найвище r у межах 0,90 – 0,96). 

По одинадцять залежностей вживання виявляємо для ЛСК іменників 

„час / вік” з ЛСК іменників „країна / національність”, „професія / рід занять 

носіїв мови”, ЛСК дієслів „спілкування”, „модальність”, „володіння / 

втрата”, „перебування / існування”, „відносини / ставлення”, „фізіологічна / 

фізична діяльність”, „емоційний стан”, „економічна / фінансова 

діяльність”, „звучання” (найвищі показники r становлять 0,90 − 0,97). 

Проведений кореляційний аналіз зафіксував значну кількість 

кореляційних зв’язків для ЛСК прикметників з трьома досліджуваними нами 

частинами мови. ЛСК прикметників „позитивна оцінка” виявляє 17 

залежностей вживання з ЛСК іменників „країна / національність”, „професія 

/ рід занять носіїв мови”, „час / вік”, „мова / мовна структура”, 

„артефакти / продукти діяльності”, „мова тіла / частини тіла”, 

„ментальна сфера”, „мовленнєва діяльність”, „мовна політика”, 

„перебування / існування” та ЛСК дієслів „модальність”, „фізіологічна / 

фізична діяльність”, „ментальні дії”, „володіння / втрата”, „емоційний 

стан”, „перебування / існування”, „здійснення навчальної / освітньої 

політики” (r  у найвищих показниках від 0,90 до 0,97). 

Шістнадцять випадків позитивної кореляції характерні для ЛСК 

прикметників „указівка назви / виду мови” з ЛСК іменників „країна / 

національність”, „професія / рід занять носіїв мови”, „час / вік”, „мова / 

мовна структура”, „подія / випадок”, „мовленнєва діяльність”, „транспорт 

/ рух”, „перебування / існування”, ЛСК дієслів „спілкування”, „модальність”, 

„володіння / втрата”, „перебування / існування”, „відносини / ставлення”, 

„економічна / фінансова діяльність”, „звучання” з ЛСК прикметників „опис 

часових характеристик” ( найвище r становить 0,90 – 0,99). 
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По п’ятнадцять кореляційних зв’язків фіксуємо для ЛСК прикметників 

„опис (ознака) мови” з ЛСК іменників „країна / національність”, „професія / 

рід занять носіїв мови”, „час / вік”, „мова / мовна структура”, „артефакти 

/ продукти діяльності”, „мовленнєва діяльність”, „транспорт / рух”, 

„перебування / існування”, „емоційна сфера”, „мовна політика”, ЛСК дієслів 

„відносини / ставлення”, „володіння / втрата”, „ментальні дії”, „емоційний 

стан”, „здійснення навчальної / освітньої політики” (найвище r дорівнює 

0,90 ‒ 0,95). 

ЛСК прикметників „опис мовленнєвої діяльності” виявляє 14 випадків 

залежності з ЛСК іменників „країна / національність”, „професія / рід 

занять носіїв мови”, „час / вік”, „мовленнєва діяльність”, „транспорт / рух”, 

„подія / випадок”, „мовна політика”, „перебування / існування”, „мова знаків 

/ звуки”, ЛСК дієслів  „перебування / існування”, „володіння / втрата”, ЛСК 

прикметників „опис часових характеристик”, „указівка назви / виду мови”, 

„указівка країни / національності” (найвищі показники r у межах 0,90 ‒ 0,98). 

Тринадцять кореляційних зв’язків має ЛСК прикметників „опис 

фізичного / фізіологічного стану об’єктів” з ЛСК іменників „країна / 

національність”, „професія / рід занять носіїв мови”, „час / вік”, „мас-медіа 

/ мистецтво”, „мова тіла / частини тіла”, „мовленнєва діяльність”, 

„перебування / існування”, з ЛСК дієслів „перебування / існування”, 

„звучання”, „модальність”, ЛСК прикметників „указівка назви / виду мови”, 

„позитивна оцінка”, „опис дії, виконаної над об’єктом” (найвище  r 

визначаємо від 0,90 до 0,95).  

Одинадцять залежностей уживання характерні для ЛСК прикметників 

„опис дії, виконаної над об’єктом” з ЛСК іменників „час / вік”,  „мас-медіа / 

мистецтво”, „мова тіла / частини тіла” , „мова / мовна структура”, „міра / 

розмір”, „медична діяльність / фізіологічний стан людини”, „боротьба / 

військова діяльність”, з ЛСК дієслів „модальність”, „фізіологічна / фізична 

діяльність”, „перебування / існування”, „звучання”, „дії мас-медіа”, ЛСК 
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прикметників „позитивна оцінка” (найвище r = 0,99); ЛСК прикметників 

„опис кольору” корелює з ЛСК іменників „країна / національність”, 

„мовленнєва діяльність”, „предмети одягу”, „транспорт / рух”, „подія / 

випадок”, „мова знаків / звуки”, „техніка / комп’ютер”, ЛСК дієслів  

„ментальні дії”, „функціонування техніки / комп’ютерів”, „контроль / 

влада”, „утілення мови тіла” (найвищі показники r  дорівнюють 0,91 − 0,98); 

ЛСК прикметників „опис пуризму” з ЛСК іменників „економічна діяльність / 

робота”, „державна сфера”, „документи”, „тваринний / рослинний світ”, 

„юридична сфера / кримінал”, „перебування / існування”, ЛСК дієслів „рух”, 

„юридична діяльність”, „здійснення державної політики”, 

„структурування”, ЛСК прикметників  „опис державної сфери” (найбільші 

показники r коливаються між 0,96 − 0,97).  

Лексико-семантичні класи дієслів характеризуються найменшою 

кількістю кореляційних відношень з ЛСК інших дієслів. Випадки позитивної 

кореляції не спостерігаються між ЛСК дієслів і лексико-семантичними 

класами іменників та  прикметників. ЛСК дієслів демонструють залежність 

уживання від одного до п’яти ЛСК дієслів, що визначаємо несуттєвим для 

нашого дослідження.  

Отже, сферами вираження концепту LANGUAGE в американському 

публіцистичному дискурсі вважаємо ті, що мають найбільшу кількість 

випадків позитивної кореляції, а отже, містять 25-11 кореляційних пар: домен 

„лінгвістичні особливості мовиˮ, „чистота мовиˮ, „парамова”, „існування 

мовиˮ, „суспільна діяльність (економіка, юриспруденція, спорт)ˮ, 

„спілкування / емфатика по відношенню до мовиˮ, „люди як носії мовиˮ, 

„час”. Домени, сформовані за допомогою кореляційного аналізу, в основному 

співпадають з доменами, утвореними за допомогою показників χ2 для ЛСК 

супровідних до імені концепту LANGUAGE іменників, дієслів і 

прикметників. Проте деякі сфери функціонування мови є відмінними від тих, 

які визначив показник χ2. Домени „сучасні технологіїˮ, „релігіяˮ, „ставлення 
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до мовиˮ, „мистецтво / ЗМІ”, „освіта / наукаˮ, „політична й військова 

діяльністьˮ, „походження й територіальне функціонування мовиˮ відповідно 

до кореляційного аналізу не посідають провідного місця у відображенні 

концепту LANGUAGE.  

 

4.6  Порівняльний аналіз доменів профілювання концепту в 

британському та американському публіцистичних дискурсах 

 

Для того щоб змоделювати домени профілювання концепту 

LANGUAGE в британському та американському публіцистичному 

дискурсах, ми визначили ЛСК супровідних іменників, дієслів та 

прикметників до імені концепту LANGUAGE в десяти британських та 

американських публіцистичних виданнях і покласифікували їх за 

тематичною спільністю на основі показника χ2  й кореляційного аналізу.  

Сфери вираження концепту в британській публіцистиці, виявлені за 

допомогою показника χ2  і кореляційного аналізу, дещо відрізняються від 

сфер профілювання концепту LANGUAGE в американському 

публіцистичному дискурсі, що свідчить про культурні відмінності в 

сприйнятті мови американцями й британцями.  

На основі отриманих даних показника χ2 ми сформували 14 доменів 

вираження концепту LANGUAGE в британському публіцистичному 

дискурсі, погрупувавши їх за ступенем наповнення ЛСК супровідних лексем 

до імені концепту: „лінгвістичні ознаки мови”, „парамова”, „походження й 

територіальне функціонування мови”, „чистота мови”, „існування мови та 

ставлення до неї”, „люди як носії мови”, „суспільна діяльність (економіка, 

юриспруденція, спорт)”, „освіта / наука”, „спілкування / емфатика по 

відношенню до мови”, „політична й військова діяльність”, „сучасні 

технології”, „мистецтво / ЗМІ”, „час”, „релігія”. Кореляційний аналіз дав нам 

змогу змоделювати домени концепту LANGUAGE, визначивши найбільшу 
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кількість кореляційних зв’язків між ЛСК супровідних лексем до імені 

концепту. Ті ЛСК, що мають 15-6 кореляційних пар, погруповані за 

тематичною спільністю, утворюють домени вираження концепту. До них 

відносимо: „лінгвістичні ознаки мови”, „чистота мови”, „походження й 

територіальне функціонування мови”, „існування мовиˮ, „люди як носії 

мови”, „освіта / наука”, „спілкування / емфатика по відношенню до мови”, 

„політична й військова діяльність”, „сучасні технології”, „релігія”. 

Порівняльна таблиця доменів вираження концепту LANGUAGE, виявлених 

двома лінгвостатистичними методами, подана нижче: 

Таблиця 4.2 

Домени вираження концепту LANGUAGE в британському публіцистичному 

дискурсі 

 

Відповідно до даних таблиці 4.2 доходимо висновку, що 

лінгвостатистичний аналіз χ2-тест виявляє більшу кількість доменів 

вираження LANGUAGE в британському публіцистичному дискурсі. 

Співпадіння доменів, виявлених обома методами, свідчить про релевантність 

проведеного дослідження й уможливлює отримання об’єктивних висновків. 

Отже, доменами профілювання концепту LANGUAGE в британському 

№ Домени за показником χ2 Домени за кореляційним аналізом 

1 „лінгвістичні ознаки мови” „лінгвістичні ознаки мови” 

2 „чистота мови” „чистота мови” 

3 „походження й територіальне 

функціонування мови” 

„походження й територіальне 

функціонування мови” 

4 „існування мови та ставлення до неї” „існування мовиˮ 

5 „люди як носії мови” „люди як носії мови” 

6 „освіта / наука” „освіта / наука” 

7 „спілкування / емфатика по відношенню до 

мови”  

„спілкування / емфатика по 

відношенню до мови” 

8 „політична й військова діяльність”  „політична й військова діяльність” 

9 „сучасні технології”   „сучасні технології”   

10 „релігія”  „релігія” 

11 „суспільна діяльність (економіка, 

юриспруденція, спорт) 

 

12 „мистецтво / ЗМІ”  

13 „час”  

14 „парамова”  
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публіцистичному дискурсі постають: „лінгвістичні ознаки мови”, „чистота 

мови”, „походження й територіальне функціонування мови”, „існування 

мови”, „люди як носії мови”, „освіта / наука”, „спілкування / емфатика по 

відношенню до мови”, „політична й військова діяльність”, „сучасні 

технології”, „релігія”. 

Розглянемо домени вираження концепту LANGUAGE в 

американському публіцистичному дискурсі за допомогою χ2-тесту та 

кореляційного аналізу ЛСК супровідних до імені концепту лексем.  

Таблиця 4.3 

Домени вираження концепту LANGUAGE в американському 

публіцистичному дискурсі 

 

Отже, χ2-тест уживання ЛСК супровідних іменників, дієслів і 

прикметників виявив 13 доменів профілювання концепту, у той час як 

кореляційний аналіз ЛСК в американському публіцистичному дискурсі 

розкрив лише 8 сфер вираження концепту LANGUAGE. Доменами, що 

проявились унаслідок двох лінгвостатистичних аналізів, є „лінгвістичні 

ознаки мови”, „чистота мови”, „парамова”, „існування мови”, „люди як носії 

мови”, „суспільна діяльність (економіка, юриспруденція, спорт)”, 

„спілкування / емфатика по відношенню до мови”, „час ”. 

№ Домени за показником χ2 Домени за кореляційним аналізом 

1 „лінгвістичні ознаки мови” „лінгвістичні ознаки мови” 

2 „чистота мови”  „чистота мови” 

3 „парамова”  „парамова” 

4 „існування мови та ставлення до неї” „існування мовиˮ 

5 „суспільна діяльність (економіка, 

юриспруденція, спорт)” 

„суспільна діяльність  (економіка, 

юриспруденція, спорт)” 

6 „спілкування / емфатика по відношенню до 

мови” 

„спілкування / емфатика по 

відношенню до мови” 

7 „люди як носії мови”  „люди як носії мови” 

8 „час” „час ” 

9 „освіта / наука”  

10 „сучасні технології”    

11 „політична й військова діяльність”  

12 „походження й територіальне 

функціонування мови” 

 

13 „релігія”  
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Порівнюючи домени профілювання концепту LANGUAGE за 

результатами χ2-тесту у двох типах публіцистичного дискурсу бачимо, що 

більшість доменів характерна для вираження концепту в британському 

публіцистичному дискурсі. Це свідчить про вагомішу роль мови та 

мовленнєвої діяльності для британців, ніж для американців. Мистецтво й 

засби масової інформації, які активно використовують мову, є важливою 

складовою життя сучасних британців (домен „мистецтво / ЗМІ”), а для 

американського публіцистичного дискурсу така сфера вираження мови не є 

актуальною. 

Домени на основі кореляційного аналізу теж відображають певні 

культурні відмінності в розумінні мови та її функцій. Для британців мова (її 

правильність) тісно переплітається з освітою й наукою; мова є інструментом 

ефективної політичної й військової діяльності; релігійні догми також важливі 

для британців, адже доносяться через „слово Боже”. В американській 

лінгвокультурі акцент робиться на ролі мови в суспільній діяльності 

(економічній, юридичній і спорті), що свідчить про більше орієнтування 

американців на матеріальні цінності й добробут. Спілкування й емоції, які 

передаються вербально, теж більш притаманні для щирих і розкутих 

американців, ніж для консервативних і стриманих британців. 

Погляньмо на сфери актуалізації концепту LANGUAGE у двох 

дискурсах, що узагальнено в таблиці 4.4 

Таблиця 4.4 

Домени вираження концепту в британському та американському 

публіцистичному дискурсах 

 

№ Британський публіцистичний дискурс Американський публіцистичний дискурс 

1 „лінгвістичні ознаки мови” „лінгвістичні ознаки мови” 

2 „чистота мови” „чистота мови” 

3 „люди як носії мови”  „люди як носії мови”  

4 „існування мовиˮ „існування мовиˮ 

5 „спілкування / емфатика по 

відношенню до мови”  

„спілкування / емфатика по відношенню 

до мови”  
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Продовження таблиці 4.4 

 
6 „освіта / наука” „суспільна діяльність (економіка, 

юриспруденція, спорт)” 

7 „походження й територіальне 

функціонування мови” 

„парамова” 

8 „політична й військова діяльність” „час ” 

9 „сучасні технології”    

10 „релігія”  

 

Отже, більшість доменів вираження мови в публіцистичному дискурсі 

двох лінгвокультур співпадає: „лінгвістичні ознаки мови”, „чистота мови”, 

„існування мови”, „люди як носії мови”, „спілкування / емфатика по 

відношенню до мови”. Проте матриця доменів ширша в британському 

публіцистичному дискурсі, що становить 10 доменів, а в американському 

публіцистичному дискурсі мова актуалізується на фоні 8 доменів. Домени, 

що притаманні виключно британському дискурсу, ‒ це: „походження й 

територіальне функціонування мови”, „освіта / наука”, „політична й 

військова діяльність”, „сучасні технології”, „релігія”. Культурне сприйняття 

мови суто американцями зафіксовано в доменах: „парамова”, „суспільна 

діяльність (економіка, юриспруденція, спорт)”, „час ”. 

Отже, порівняльний аналіз доменів вираження концепту LANGUAGE 

вказує на наявність різної кількості доменів у американському й 

британському публіцистичному дискурсах, утворених відповідно до 

показника χ2 й кореляційного аналізу. Спостерігаємо відсутність деяких 

доменів профілювання в американському публіцистичному дискурсі, що 

зв’язано з їх неактуальністю у вираженні даного концепту. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Для виявлення лексико-семантичних класів супровідних слів до імені 

концепту LANGUAGE ми визначили й підрахували супровідні іменники, 

дієслова, прикметники до лексеми імені концепту, ужиті в проаналізованих 
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фрагментах британського та американського публіцистичного дискурсу. 

Кількісний розподіл супровідних лексем за частиномовним критерієм 

показав, що в обох дискурсах превалює іменник (41870 випадків вживання). 

Дієслово посідає друге місце за частотою вживання в публіцистичному 

дискурсі (23828 вживань), а прикметник ‒ третє (12873 вживань). 

2. Добірка супровідних до імені концепту лексем з фрагментів 

британського та американського публіцистичного дискурсів систематизована 

та поділена на лексико-семантичні класи іменників, дієслів, та прикметників. 

У результаті класифікації отримали 40 ЛСК супровідних іменників, 35 

лексико-семантичних класів супровідних дієслів, 26 ЛСК супровідних 

прикметників.  

3. Використання лінгвостатистичного аналізу χ2-тесту для виявлення ЛСК 

супровідних лексем, емпіричне вживання яких значно перевищує теоретично 

очікувані показники, показало, що селективно вживалися в британському 

публіцистичному дискурсі ЛСК іменників „назва мови”, „мова знаків / 

звуки”, „навчання / освітня діяльність”, ЛСК дієслів „юридична 

діяльність”, ЛСК прикметників „указівка назви / виду мови”, „опис 

пуризму”. В американському публіцистичному дискурсі переважали за 

результатами χ2-тесту ЛСК іменників „навчання / освітня діяльність”, ЛСК 

дієслів „здійснення навчальної / освітньої політики”, ЛСК прикметників 

„опис (ознака) мови”, „опис часових характеристик”, „опис вікових 

характеристик”, „опис освітньої / наукової сфери”, „указівка назви / виду 

мови”, „опис фізичного / фізіологічного стану об’єктів”, „опис державної 

сфери”, „опис зовнішності / параметрів”, „опис мови тіла / мови звуків”, 

„опис кольору”. 

4. На основі домінантних ЛСК супровідних іменників, дієслів і 

прикметників змодельовані домени, що профілюють концепт LANGUAGE в 

британському публіцистичному дискурсі: „лінгвістичні ознаки мови”, 

„чистота мови”, „походження й територіальне функціонування мови”, 
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„існування мови та ставлення до неї”, „люди як носії мови”, „освіта / наука”, 

„спілкування / емфатика по відношенню до мови”, „політична й військова 

діяльність”, „сучасні технології”, „релігія”, „суспільна діяльність (економіка, 

юриспруденція, спорт), „мистецтво / ЗМІ”, „час”, „парамова”. Для 

американського публіцистичного дискурсу притаманні такі сфери вираження 

мови: „лінгвістичні ознаки мови”, „чистота мови”, „походження й 

територіальне функціонування мови”, „існування мови та ставлення до неї”, 

„люди як носії мови”, „освіта / наука”, „спілкування / емфатика по 

відношенню до мови”, „політична й військова діяльність”, „сучасні 

технології”, „релігія”, „суспільна діяльність (економіка, юриспруденція, 

спорт), „час”, „парамова”. 

5. Кореляційний аналіз ЛСК супровідних лексем уможливив виявлення 

залежності сумісного вживання імені концепту LANGUAGE та супровідних 

слів в одній синтаксичній рамці. Для британського публіцистичного 

дискурсу найбільш об’ємними доменами, що формуються на 6‒15 зв’язках 

між ЛСК, є домен „лінгвістичні особливості мовиˮ, „чистота мовиˮ, „освіта / 

наукаˮ, „сучасні технологіїˮ, „люди як носії мовиˮ, „спілкування / емфатика 

по відношенню до мовиˮ, „політична й військова діяльністьˮ, „релігіяˮ, 

„існування мовиˮ, „походження й територіальне функціонування мови ˮ. В 

американському публіцистичному дискурсі фіксуємо меншу кількість 

доменів (8), проте вони ґрунтуються на ширших кореляційних зв’язках (від 

11 до 25): домен „лінгвістичні особливості мовиˮ, „чистота мовиˮ, 

„парамова”, „існування мовиˮ, „суспільна діяльність (економіка, 

юриспруденція, спорт)ˮ, „спілкування / емфатика по відношенню до мовиˮ, 

„люди як носії мовиˮ, „час”. 

6. Порівняльний аналіз доменів вираження концепту LANGUAGE 

вказує на наявність відмінної кількості доменів в американському й 

британському публіцистичному дискурсах, утворених відповідно до 

показника χ2. Змодельовано 14 сфер вираження концепту LANGUAGE в 
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британському публіцистичному дискурсі й 13 сфер функціонування мови в 

американському публіцистичному дискурсі. Згідно з кореляційним аналізом 

у британському публіцистичному дискурсі виявлено 10 доменів, а в 

американському ‒ 8. Домен „мистецтво / ЗМІ” не виявився актуальним для 

відтворення концепту LANGUAGE в американському суспільстві.  

7. Лінгвостатистичні методи χ2-тест та кореляційний аналіз виявили 

статистично релевантні домени вираження концепту LANGUAGE, що 

проявилися внаслідок використання обох методів. Матриця сфер 

профілювання концепту в британському публіцистичному дискурсі 

об’ємніша, ніж в американському (містить 10 доменів). Культурні 

відмінності в сприйнятті й відображенні концепту LANGUAGE в 

публіцистичному дискурсі фіксуємо в актуалізації концепту в доменах, що 

характерні лише для британського публіцистичного дискурсу („походження 

й територіальне функціонування мови”, „освіта / наука”, „політична й 

військова діяльність”, „сучасні технології”, „релігія”) та американського 

дискурсу („парамова”, „суспільна діяльність (економіка, юриспруденція, 

спорт)”, „час ”).  

Основні положення розділу викладені у таких публікаціях автора [179; 

180; 182; 188; 189; 191; 77]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Концепт LANGUAGE презентує універсальне явище, що має культурно 

марковані особливості актуалізації в британській й американській 

лінгвокультурах. Структура концепту включає понятійний та образно-

ціннісний складники. Понятійний складник базується на незмінних 

стереотипних зафіксованих у тлумачних словниках значеннях номінативної 

лексеми „language”, а образно-ціннісний складник структури концепту 

варіює залежно від соціо-культурного трактування концепту LANGUAGE 

носіями британської та американської лінгвокультур. Знання про концепт 

LANGUAGE структуровані у вигляді доменів вираження вербалізованого 

концепту в публіцистичному дискурсі. Домени вираження концепту мають 

чітко виразні культурно-марковані ознаки.  

Понятійний складник концептуальної структури визначається на основі 

дефініційного та компонентного аналізів. У результаті дефініційного аналізу 

на основі визначень номінативної лексеми у 12 тлумачних словниках 

виокремлюємо 9 узагальнених значень, що утворюють денотат 

досліджуваного концепту: „ використання системи спілкування ‒ набору 

звуків чи письмових символів ”, „система комунікації ‒ набір звуків і 

письмових символів, які використовують люди певної країни чи регіону для 

говоріння й письма ”, „ слова, що вживаються у зв’язку з конкретним 

предметом (як мова того предмета) чи певною роботою, областю знань”, 

„стиль написаного чи сказаного, спосіб вираження”, „звуки, знаки, дії, жести 

чи рухи, що виражають ідеї чи почуття, мова тіла”, „система кодованих 

інструкцій у програмуванні”, „спосіб спілкування між живими істотами крім 

людей”, „дар мови”, „уживання грубих слів, які є образливими для людини”. 

У ході компонентного аналізу фіксуємо 12 класем, сформованих із сем у 

значенні номінативної лексеми „language”, що представляють змістовне 

наповнення концепту LANGUAGE: „система”, „слово”, „стиль”, „спосіб 
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вираження”, „засоби спілкування”, „спілкування”, „метод”, „вживання слів”, 

„лексика” , „фразеологія”, „дар мови”, „звук”. 

Понятійна основа концепту LANGUAGE розширюється за рахунок 

додаткових семантичних ознак, визначених за допомогою когнітивно-

семантичного аналізу синонімів до іменника „language”. Дібрано 101 синонім 

до імені концепту LANGUAGE з лексикографічних джерел, які розподілено 

між п’ятьма синонімічними рядами: „вербальний метод висловлення чи 

комунікації”, „система комунікації, яку використовують у певній країні чи 

громаді”, „різновиди мови й способи висловлювання”, „словниковий запас 

людей певної професії, групи, району”, „система інструкцій для 

програмування комп’ютера”.  

Образно-ціннісний складник концепту LANGUAGE у британському та 

американському публіцистичному дискурсах розширено через імпліцитно 

виражені традиційні метафори та експліцитно виражені образні метафори та 

метафоричні порівняння. Традиційні метафори поділено на онтологічні, 

структурні і просторові. У британському публіцистичному дискурсі 

виокремлено 9 онтологічних метафор, одну структурну і одну просторову 

метафори, а в американському – 8 онтологічних метафор і 3 структурні 

метафори. Випадки вживання просторової метафори в американському 

публіцистичному дискурсі не зафіксовані. Окрім того, зареєстровано п’ять 

уживань образних метафор і три випадки метафоричних порівнянь в обох 

дискурсах. Традиційні, образні метафори та метафоричні порівняння виявили 

як і позитивне, так і негативне аксіологічне трактування поняття „мова” у 

американській та британській лінгвокультурах. Здійснюючи порівняння 

образно-ціннісного складника концепту LANGUAGE у британському та 

американському публіцистичному дискурсах, фіксуємо наявність спільних 

(4 випадки) і відмінних традиційних метафор (14 випадків). Британці 

асоціюють мову з речовиною, природнім явищем, рухом, зміною чи їжею / 

поживою, а американці уподібнюють її продукту, ґрунту, матеріальній 
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цінності, гобелену і ниткам, рослині, грошовій одиниці. В обох дискурсах 

превалюють онтологічні метафори.  

Для визначення доменів вираження досліджуваного концепту 

проаналізовано супровідні лексеми (іменники, дієслова, прикметники) в 

одній синтаксичній рамці разом із номінативною лексемою іменником 

„language”. Частиномовна класифікація супровідних лексем показала, що 

найбільше вживаються іменники (41870 вживання), потім дієслова (23828 

випадків вживання) і прикметники (12873). Супровідні іменники, дієслова й 

прикметники до імені концепту LANGUAGE поділено на ЛСК: іменники – 

40 ЛСК, дієслова – 35, прикметники – 26. Для достовірнішого аналізу 

частотності вживання ЛСК використано лінгвостатистичний метод χ2-тест. 

Домінантними ЛСК серед іменників у британському публіцистичному 

дискурсі виявлено: „назва мови”, „мова знаків / звуки”,„навчання / освітня 

діяльність”; дієслів – „юридична діяльність”, прикметників – „указівка 

назви / виду мови”, „опис пуризму”. В американському публіцистичному 

дискурсі найчастотнішими ЛСК іменників є „навчання / освітня діяльність”, 

ЛСК дієслів „здійснення навчальної / освітньої політики”, ЛСК 

прикметників „опис (ознака) мови”, „опис освітньої / наукової сфери”, 

„опис державної сфери”. 

На основі домінантних ЛСК відповідно до показника χ2, було 

змодельовано домени вираження концепту LANGUAGE. У британському 

публіцистичному дискурсі фіксуємо 14 доменів („лінгвістичні ознаки мови”, 

„чистота мови”, „походження й територіальне функціонування мови”, 

„існування мови та ставлення до неї”, „люди як носії мови”, „освіта / наука”, 

„спілкування / емфатика по відношенню до мови”, „політична й військова 

діяльність”, „сучасні технології”, „релігія”, „суспільна діяльність (економіка, 

юриспруденція, спорт), „мистецтво / ЗМІ”, „час”, „парамова”), а в 

американському – 13 („лінгвістичні ознаки мови”, „чистота мови”, 

„походження й територіальне функціонування мови”, „існування мови та 
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ставлення до неї”, „люди як носії мови”, „освіта / наука”, „спілкування / 

емфатика по відношенню до мови”, „політична й військова діяльність”, 

„сучасні технології”, „релігія”, „суспільна діяльність (економіка, 

юриспруденція, спорт), „час”, „парамова”). Домен „мистецтво / ЗМІ” не є 

вживаним для американської лінгвокультури. 

Для побудови матриці доменів використано кореляційний аналіз, який 

відтворив статистично-вагомі залежності вживання ЛСК супровідних лексем. 

На основі взаємозалежного вживання змодельовано 10 доменів („лінгвістичні 

особливості мови”, „чистота мови”, „освіта / наука”, „сучасні технології”, 

„люди як носії мови”, „спілкування / емфатика по відношенню до мови”, 

„політична й військова діяльність”, „релігія”, „існування мови”, „походження 

й територіальне функціонування мови”) у британському публіцистичному 

дискурсі і 8 доменів („лінгвістичні особливості мови”, „чистота мови”, 

„парамова”, „існування мови”, „суспільна діяльність (економіка, 

юриспруденція, спорт)”, „спілкування / емфатика по відношенню до мови”, 

„люди як носії мови”, „час”) в американському публіцистичному дискурсі. 

Культурно марковані відмінні особливості у розумінні й репрезентації 

концепту LANGUAGE у публіцистичному дискурсі визначаємо в актуалізації 

концепту в доменах, характерних лише для британського публіцистичного 

дискурсу („походження й територіальне функціонування мови”, „освіта / 

наука”, „політична й військова діяльність”, „сучасні технології”, „релігія”) та 

американського дискурсу („парамова”, „суспільна діяльність (економіка, 

юриспруденція, спорт)”, „час ”). 

Перспективи дослідження вбачаємо у: висвітленні особливостей 

функціонування концепту LANGUAGE у різних типах дискурсу; вивченні 

гендерної специфіки актуалізації концепту LANGUAGE та проведенні 

порівняльного аналізу в цій площині; застосуванні створеної методики до 

аналізу дискурсної об’єктивації інших концептів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А.1 

Дефініційний аналіз концепту LANGUAGE 

№ 

 

 

 

 Cambridge 

Cobuild 

Advanced 
Learner’s 

Eng.lish 

Dictionary 
 

Oxford

Advan

ced.Le
arner’s 

Diction

ary 

NewWeb

ster’s 

Dict.iona
ry of the 

English 

Language 
 

MacMi

llan 

English 
Diction

ary 

 

Longm

an 

Diction
ary of 

contem

porary
English 

 

Merriam-

Webster 

Online 
Dictionar

yandThes

aurus 
 

Colli
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Engli
sh 
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onar
y 
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dge 

Learner
’s 

Diction

ary 
online 

 

Oxford 

Diction

aries 
online 

Random 

House 

Kernerman
n Webster’s 

College 

Dictionary 
online 

Ultrali

ngua 

Online 
Doctio

nary 

The 

American 

Heritage 
Dictionar

y of the 

English 
Language 

1 a system of 

communicati

on which 

consists of a 

set of sounds 

and written 

symbols 

which are 

used by the 

people of a 

particular 

country or 

region for 

talking or 

writing; 

 + + + + 
 
 

+ + + + + + _ + 

2 the use of a 

system of 

communicat

ion which 

consists of a 

set of sounds 

or written 

symbols; 

+ + + + + + + + + + + + 

3 words used 

in 

connection 

with a 

particular 

subject as 

the language 

of that 

subject or 

particular 

job, 

department 

of 

knowledge 

+ + + _ + + + + + + + + 
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                         Продовження додатку А.1 

4 someone’

s use of 

rude 

words or 

swearing 
as bad 

language 

when you 

find it 

offensive; 

_ _ _ _ + _ _ _ + _ _ _ 

5 the 

language 

of a piece 

of writing 

or speech 

is the 

style in 

which it is 

written or 

spoken, 

the 

manner of 

expressin

g oneself 

+ + + + + + + _ + + _ + 

6 sounds/sig

ns/actions

, gestures, 

movement

s, or 

sounds 

that 

express 

ideas or 

feelings, 

body 

language 

+ + + + + + + _ _ + + + 

7 system of 

coded  

instructio

ns used in 

programm

ing. 

_ + _ + + + + + + + _ + 

8 the 

manner of 

communic

ation 

between 

living 

creatures 

other than 

humans 

_ _ _ _ _ + + _ _ + _ + 

9 the 

faculty of 

language 

_ _ _ _ _ _ + _ _ + + _ 
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Додаток Б.1 

 

Кількісна репрезентація ЛСК іменників до імені концепту LANGUAGE  

в британському публіцистичному дискурсі 
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З
аг

ал
ь
н

а
 

су
м
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1. назва мови;  85 111 63 127 132 125 159 69 74 99 1044 
2. країна / національність;  65 123 90 113 73 67 53 93 91 88 856 
3. професія / рід занять носіїв мови;  112 121 119 84 67 79 73 148 110 108 1021 
4. сім’я / родина носіїв мови;  25 17 25 14 20 19 12 27 14 13 186 
5. час / вік;  105 101 124 108 98 85 136 110 85 112 1064 
6. мова / мовна структура;  446 441 545 449 559 451 459 453 438 440 4681 
7. економічна діяльність / робота;  11 26 62 22 24 40 27 31 41 47 331 
8. державна сфера;  43 52 114 42 53 42 44 63 40 63 556 
9. навчання / освітня діяльність;  233 209 271 162 216 137 216 139 144 160 1887 
10. наука / наукова діяльність;  38 39 51 46 56 50 19 54 47 84 484 
11. відносини / ставлення;  33 30 72 37 43 51 38 47 54 52 457 
12. документи;  13 22 20 18 18 14 16 16 8 20 165 
13. сфера вживання мови;  27 13 29 40 25 15 24 21 21 22 237 
14. установа / місце використання мови;  67 49 100 76 71 83 64 57 84 87 738 
15. емоційна сфера;  16 29 25 16 38 19 21 25 20 19 228 
16. артефакти / продукти діяльності;  46 73 74 67 84 90 49 43 75 70 671 
17. подія / випадок;  11 11 17 13 9 12 6 8 5 12 104 
18. міра / розмір;  41 35 52 31 25 19 42 30 27 39 341 
19. тваринний / рослинний світ;  18 7 7 8 15 12 9 10 22 21 129 
20. мас-медіа / мистецтво;   36 26 39 53 40 38 21 36 60 24 373 
21.  мова тіла /частини тіла;  32 25 34 38 22 51 48 30 41 48 369 
22. ментальна сфера;  50 57 76 41 49 40 30 72 40 55 510 
23. мовленнєва діяльність;  34 33 33 33 60 36 38 35 28 36 366 
24.  батьківщина / нація;  10 8 11 10 13 9 5 5 10 11 92 
25.  люди  / група людей;  50 65 48 62 50 75 48 67 50 69 584 
26.  релігійна сфера;   3 7 9 1 2  4 12 3 41 
27. абстрактні поняття;  14 8 22 13 19 11 10 23 13 21 154 
28. техніка / комп’ютер;  20 23 12 15 8 37 11 7 11 12 156 
29. транспорт / рух;  20 22 35 20 35 31 25 32 24 17 261 
30.  їжа / напої;  6 1 2 10 4 12 3 2 7 16 63 
31. медична діяльність / фізіологічний 

стан людини;  
18 11 17 10 9 7 13 16 19 15 135 

32. спорт / гра;  22 43 27 12 8 13 8 32 23 32 220 
33. пуризм;   9 8  17 7 6  4 6 57 
34. юридична сфера;  7 12 6 14 2 7 5 9 18 3 83 
35. продуктивна  / деструктивна 

діяльність;  
20 15 35 19 25 15 15 24 12 24 204 

36. мова знаків / звуки;  62 24 19 35 18 48 23 62 36 33 360 
37. мовна політика;  52 51 62 39 70 40 45 44 48 45 496 
38. боротьба / військова діяльність;    1 5 8 13 9 7 1 7 1 10 62 
39. предмети одягу;    2  1  2  4 2 11 
40. перебування / існування.   2  2    1  5 

Загальна сума 1889 1950 2365 1919 2088 1896 1824 1951 1862 2038 19782 
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Додаток В.1 

 

Кількісна репрезентація ЛСК іменників до імені концепту LANGUAGE в 

американському публіцистичному дискурсі 
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З
аг

ал
ь
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а 
су

м
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1. назва мови;  76 37 82 49 101 23 44 61 67 46 586 

2. країна / національність;  45 46 219 64 78 76 38 22 109 66 763 

3. професія / рід занять носіїв мови;  44 26 141 62 79 60 42 26 72 46 598 

4. сім’я / родина носіїв мови;  32 10 29 11 15 5 8 6 15 22 153 

5. час / вік;  66 88 297 102 182 165 94 79 146 88 1307 

6. мова  / мовна структура;  268 279 878 476 536 548 344 308 555 267 4459 

7. економічна діяльність / робота;  19 32 141 62 60 178 63 36 48 23 662 

8. державна сфера;  74 91 349 119 136 700 119 60 177 99 1924 

9. навчання / освітня діяльність;  243 218 495 464 492 165 238 309 217 149 2990 

10. наука / наукова діяльність;  5 9 39 30 16 12 15 14 13 16 169 

11. відносини / ставлення;  12 24 51 26 42 58 25 16 46 16 316 

12.  документи;  3 2 28 8 10 28 11 11 13 6 120 

13.  сфера вживання мови;  9 14 29 26 17 9 7 8 18 23 160 

14.  установа / місце використання мови;  157 61 251 123 169 71 84 74 104 55 1149 

15.  емоційна сфера;  16 14 36 17 26 16 18 12 31 11 197 

16. артефакти / продукти діяльності;  9 27 91 48 69 45 35 31 58 26 439 

17. подія / випадок;  13 7 38 10 9 11 8  24 15 135 

18. міра  / розмір;  29 28 95 35 43 35 20 15 16 22 338 

19. тваринний / рослинний світ;    12 6 3   2 8 8 39 

20. мас-медіа / мистецтво;   6 30 233 42 59 110 39 44 111 104 778 

21.  мова тіла /частини тіла;  13 18 99 23 14 36 19 25 23 16 286 

22. ментальна сфера;  31 48 116 79 60 53 42 42 63 30 564 

23. мовленнєва діяльність;  26 28 118 45 45 57 24 37 71 33 484 

24.  батьківщина / нація;  8 6 14 10 12 11 13 3 9 3 89 

25.  люди / група людей;  29 27 90 70 48 79 47 30 82 30 532 

26.  релігійна сфера;  6 14 20 3 2 8  3 15 4 75 

27. абстрактні поняття;  13 3 21 16 7 14 8 4 7 11 104 

28. техніка / комп’ютер;  86 26 129 26 53 37 52 68 111 19 607 

29. транспорт / рух;  19 12 73 18 15 22 9 7 46 18 239 

30.  їжа / напої;  11 4 9 6 3 22 8 1 7 2 73 

31. медична діяльність / фізіологічний стан 

людини;  
11 31 69 23 9 29 13 6 21 10 222 

32. спорт / гра;  10 10 79 30 54 18 35 16 97 33 382 

33. пуризм;           3 3 

34. юридична сфера;  3 8 79 15 19 85 17 11 33 22 292 

35. продуктивна  / деструктивна діяльність;  12 9 31 30 29 12 12 14 15 11 175 

36. мова знаків / звуки;  16 8 69 18 15 13 20 16 35 19 229 

37. мовна політика;  24 35 103 45 39 25 18 28 43 17 377 

38. боротьба / військова діяльність;    6 1 11 5 8 10 1 1 8 2 53 

39. предмети одягу;   2 8 2 3  2 2 4 2 25 

40. перебування / існування. 1 1 2 2 3 3 2 1 2 1 18 

Всього 1451 1334 4674 2246 2580 2849 1594 1449 2540 
139

4 
22111 
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Додаток Г.1 

 

Кількісна репрезентація ЛСК дієслів до імені концепту LANGUAGE в 

британському публіцистичному дискурсі 
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З
аг
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1. спілкування;  111 86 140 127 129 164 154 150 135 148 1344 

2. відносини / ставлення;   83 152 110 64 92 57 71 67 85 68 849 

3. модальність;  65 74 87 46 100 64 70 71 69 72 718 

4. фізіологічна  / фізична діяльність;  98 89 95 74 109 88 77 103 105 101 939 

5. ментальні дії;  79 76 112 75 95 94 89 91 71 68 850 

6. володіння / втрата;  42 41 35 26 35 36 42 33 28 50 368 

7. придбання / збагачення;  26 14 35 19 30 19 22 19 20 16 220 

8. рух;  36 23 34 27 39 52 25 24 25 31 316 

9.  емоційний стан;  29 26 34 19 42 32 16 41 27 35 301 

10. перебування / існування;  169 153 180 149 226 148 155 166 148 189 1683 

11. пошук;  13 16 16 30 20 15 11 7 12 11 151 

12. зміна стану;  33 19 43 20 46 39 42 34 46 36 358 

13. розвиток, виникнення / 

створення;  
38 41 38 33 56 35 39 44 39 45 408 

14. здійснення навчальної / 

освітньої політики;  
139 128 147 127 156 99 126 141 87 88 1238 

15. наукова діяльність;  40 29 28 22 42 34 27 21 35 36 314 

16.  дії мас-медіа;  21 8 18 14 11 15 14 12 22 12 147 

17.  юридична діяльність;  5 15 17 3 3 2 5 6 18 4 78 

18. медична діяльність;  11 13 8 11 5 3 5 14 2 6 78 

19. дії тварини / рослини;  1 1  1 1 2   1 1 8 

20. боротьба / напад;  4 8 9 4 4 3  8 5 3 48 

21. здійснення мовної політики;  41 64 84 40 57 58 40 45 36 35 500 

22. функціонування техніки / 

комп’ютерів;  
6 7 3 3 2 8 4 7 12 2 54 

23. економічна / фінансова 

діяльність:  
3 5 10 1 4 2 4 10 3 2 44 

24. спортивна активність;  11 4 7 12 1 9 10 9 8 13 84 

25.  контроль / влада;  2 2  2 4 1 1 2 2 3 19 

26.  деструктивна діяльність;  2  3 2 6 1 4 4 3  25 

27. утілення мови тіла;  5 7 4 2 2 7 1 2 6 8 44 

28.  звучання;  2 11 6 14 6 19 2 11 13 4 88 

29. релігійна діяльність;  3  7 5 3 3 3 2 3 2 31 

30.  військова діяльність;  5 1 1        7 

31. вимірювання;  10 10 13 15 4 5 10 12 10 9 98 

32. очищення мови;   3 5  5 4    1 18 

33. здійснення державної політики;  9 16 18 10 15 9 14 19 10 14 134 

34. Розташування;        1    1 

35.структурування.     1  1 2 2 1 1 8 

Загальна сума 1142 1142 1347 998 1350 1128 1086 1177 1087 1114 11571 
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Додаток Д.1 

 

Кількісна репрезентація ЛСК дієслів до імені концепту LANGUAGE 

в американському публіцистичному дискурсі 

 

Категорія 

Газета 

T
h

e 
C

h
ic

ag
o

 T
ri

b
u

n
e 

 

T
h

e 
D

al
la

s 
M

o
rn

in
g

 N
ew

s 
 

T
h

e 
H

o
u

st
o

n
 C

h
ro

n
ic

le
  
 

T
h

e 
N

ew
 Y

o
rk

 T
im

es
  

T
h

e 
N

ew
sd

ay
  

T
h

e 
P

o
li

ti
co

  

T
h

e 
S

ta
r 

T
ri

b
u
n

e 
 

T
h

e 
W

as
h

in
g

to
n

 P
o

st
  

U
S

A
 T

o
d

ay
  

T
h

e 
C

h
ic

ag
o

 S
u

n
 T

im
es

 

З
аг

ал
ь
н

а 
су

м
а 

1. спілкування;  75 77 260 104 126 200 76 84 170 92 1264 

2. відносини / ставлення;   39 40 97 50 70 69 41 28 67 26 527 

3. модальність;  34 56 173 71 85 97 57 49 71 42 735 

4. фізіологічна  / фізична діяльність;  21 39 101 48 75 69 46 43 59 38 539 

5. ментальні дії;  33 53 117 62 57 54 47 44 82 39 588 

6. володіння / втрата;  29 20 100 25 39 32 24 34 46 18 367 

7. придбання / збагачення;  16 21 62 30 69 42 31 11 44 37 363 

8. рух;  15 18 59 36 38 90 31 18 47 25 377 

9.  емоційний стан;  16 13 50 27 33 29 27 22 35 25 277 

10. перебування / існування;  103 124 497 176 216 184 134 134 163 114 1845 

11. пошук;  4 8 19 9 17 8 12 2 12 11 102 

12. зміна стану;  23 14 59 50 32 30 16 14 31 15 284 

13. розвиток, виникнення / створення;  12 14 33 23 21 22 14 27 19 24 209 

14. здійснення навчальної / освітньої 

політики;  
113 125 330 177 217 112 125 170 167 81 1617 

15. наукова діяльність;  4 4 7 3 5 4 5 6 11 1 50 

16.  дії мас-медіа;  15 13 57 30 23 39 19 25 28 21 270 

17.  юридична діяльність;  7 12 35 21 13 43 12 6 34 6 189 

18. медична діяльність;   8 19 7 11 4 12  17 9 87 

19. дії тварини / рослини;        1    1 

20. боротьба / напад;   4 5  7 8 5  5 4 38 

21. здійснення мовної політики;  17 28 99 56 57 70 35 35 79 31 507 

22. функціонування техніки / 

комп’ютерів;  
8 8 18 7 3 7 2 6 16 4 79 

23. економічна / фінансова діяльність:  18 12 53 19 25 30 22 5 35 13 232 

24. спортивна активність;  5 1 24 10 25 17 11 3 13 5 114 

25.  контроль / влада;    4 1 2 1  3 3  14 

26.  деструктивна діяльність;   4 4 2 7 11 3 4 10 7 52 

27. утілення мови тіла;  8 7 30 14 7 8 15 6 22 10 127 

28.  звучання;  1 2 40 9 8 23 10  16 10 119 

29. релігійна діяльність;  1 9 14 6 2 6 4  4 3 49 

30.  військова діяльність;    2 1 1 7  1 3  15 

31. вимірювання;  5 5 21 17 11 14 7 9 12  101 

32. очищення мови;    1      2 1 4 

33. здійснення державної політики;  64 63 163 94 96 245 68 28 71 43 935 

34. розташування;   2 3 2 3  1 2  1 14 

35.структурування.  7 3 33 8 5 29 6 14 11 5 121 

 Загальна сума 693 807 2589 1195 1406 1604 919 833 1405 761 12212 
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Додаток Е.1 

 

Кількісна репрезентація ЛСК прикметників до імені концепту LANGUAGE 

в британському публіцистичному дискурсі 
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1. опис емоційного стану;  23 12 20 18 23 15 14 16 14 13 168 

2. позитивна оцінка;  20 32 50 45 47 36 29 38 26 41 364 

3. негативна оцінка;  18 17 33 25 18 18 14 28 32 22 225 

4. опис (ознака) мови;  156 141 198 124 166 147 128 144 140 91 1435 

5. опис часових характеристик;  35 29 62 44 25 26 34 26 28 41 350 

6. опис вікових характеристик;  13 10 13 4 10 14 6 8 8 6 92 

7. опис дії виконаної над об’єктом;  13 5 15 22 23 10 12 18 20 17 155 

8. опис освітньої / наукової сфери;  48 78 102 40 70 51 72 51 34 63 609 

9. указівка назви / виду мови;  12 11 13 27 14 26 23 16 15 8 165 

10. указівка країни / національності;  53 50 38 68 73 45 41 55 66 60 549 

11. опис поведінки (рис характеру), 

ставлення / стосунків;  
25 16 23 23 34 20 7 19 24 25 216 

12. опис простору (місця) / 

розташування;  
10 20 16 12 6 9 5 14 11 5 108 

13. опис фізичного / фізіологічного 

стану об’єктів;  
53 34 27 34 39 45 41 58 43 35 409 

14. опис кількості / розміру;  14 11 11 5 14 14 5 8 5 5 92 

15. опис мовленнєвої діяльності;  14 6 11 10 14 8 12 11 5 14 105 

16.  опис державної сфери;  21 37 29 24 29 20 20 27 20 19 246 

17. опис зовнішності / параметрів;  23 19 36 21 22 18 20 17 23 32 231 

18. опис мови тіла / мови звуків;  11 9 10 9 4 12 7 20 9 8 99 

19.  опис ментальної сфери;  23 20 21 13 23 15 15 34 10 30 204 

20. опис кольору;  1 5 3 5 3 3 1 3 4 6 34 

21. опис релігійної сфери;   1   8 1  3 6 3 22 

22. опис пуризму;  1 4 11 10 12 1 1 12 2 3 57 

23. опис руху;  1 2 3 3 2 1 3 1 3 3 22 

24. опис нації / батьківщини;  12 7 19 8 16 19 6 10 15 13 125 

25. опис процесуальності;  3 6  7 17 3 4 4 7 16 67 

26. опис техніки. 4 4 6 3 4 7 2 1  5 36 

Загальна сума 607 586 770 604 716 584 522 642 570 584 6185 
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Додаток Є.1 

 

Кількісна репрезентація ЛСК прикметників до імені концепту LANGUAGE 

в американському публіцистичному дискурсі 
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1. опис емоційного стану;  1 14 48 28 33 18 33 22 35 16 248 

2. позитивна оцінка;  13 24 89 40 45 34 27 31 37 33 373 

3. негативна оцінка;  2 8 9 16 7 19 13 4 14 10 102 

4. опис (ознака) мови;  99 68 285 131 169 121 72 95 190 66 1296 

5. опис часових характеристик;  16 26 75 75 47 35 35 24 37 39 409 

6. опис вікових характеристик;  7 21 9 7 19 4 4 5 7 5 88 

7. опис дії, виконаної над об’єктом;  3 11 53 16 17 25 14 9 11 6 165 

8. опис освітньої / наукової сфери;  45 46 107 75 104 51 78 45 43 41 635 

9. указівка назви / виду мови;  63 33 223 46 80 92 35 16 95 39 722 

10. указівка країни / національності;  6 10 39 12 26 9 4 6 18 9 139 

11. опис поведінки (рис характеру), 

ставлення / стосунків;  
7 13 34 15 20 23 12 12 32 14 182 

12. опис простору (місця) / 

розташування;  
7 5 18 12 16 10 10 11 6 8 103 

13. опис фізичного / фізіологічного 

стану об’єктів;  
24 22 107 29 31 49 32 16 37 39 386 

14. опис кількості / розміру;  3 4 18 13 19 13 7 26 18 6 127 

15. опис мовленнєвої діяльності;  13 10 45 8 22 11 7 10 22 11 159 

16.  опис державної сфери;  21 47 144 40 34 134 31 25 58 25 559 

17. опис зовнішності / параметрів;  8 8 52 29 30 28 25 23 21 25 249 

18. опис мови тіла / мови звуків;  8 7 27 18 6 9 21 6 29 3 134 

19.  опис ментальної сфери;  4 13 44 30 17 25 21 14 31 16 215 

20. опис кольору;   1 11 2 1 1 1  8 2 27 

21. опис релігійної сфери;   4 10 1 1 4 2  3 4 29 

22. опис пуризму;   2 10 2 1 12 4    31 

23. опис руху;  7 1 17 7 7 5 5 3 9 3 64 

24. опис нації / батьківщини;  8 15 14 13 15 16 6 5 13 3 108 

25. опис процесуальності;   1 12  7 9 5 2 3  39 

26. опис техніки. 4 11 28 9 9 7 9 3 11 2 93 

Всього 369 425 1528 674 783 764 513 413 788 425 6682 
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Додаток Ж.1 

 

Підрахунки χ2 для ЛСК іменників до імені концепту LANGUAGE 

в британському публіцистичному дискурсі 
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1. назва мови;     4,75  4,47 38,98    

2. країна / національність;   15,65  8,94       

3. професія / рід занять носіїв мови;         19,98   

4. сім’я / родина носіїв мови;            

5. час / вік;        12,43    

6. мова  / мовна структура;      4,72      

7. економічна діяльність / робота;    11,74       4,01 

8. державна сфера;    33,05        

9. навчання / освітня діяльність;  12,57  6,29    7,51    

10. наука / наукова діяльність;           22,05 

11. відносини / ставлення;    4,39        

12.  документи;            

13.  сфера вживання мови;     11,77       

14.  установа / місце використання 

мови;  
          

15.  емоційна сфера;      7,32      

16. артефакти / продукти діяльності;       8,65     

17. подія / випадок;            

18. міра / розмір;            

19. тваринний / рослинний світ;          7,51 4,02 

20. мас-медіа / мистецтво;      6,75     16,47  

21. мова тіла /частини тіла;       5,89 4,78    

22. ментальна сфера;         8,01   

23. мовленнєва діяльність;      10,70      

24.  батьківщина / нація;            

25.  люди  / група людей;       5,16     

26.  релігійна сфера;     6,22     17,35  

27. абстрактні поняття;            

28. техніка / комп’ютер;       32,43     

29. транспорт / рух;            

30.  їжа / напої;       5,64    13,94 

31. медична діяльність / 

фізіологічний стан людини;  
          

32. спорт / гра;   20,31      4,22   

33. пуризм;      20,40      

34. юридична сфера;     4,08     13,06  

35. продуктивна  / деструктивна 

діяльність;  
  3,99        

36. мова знаків / звуки;  21,10     4,35  18,67   

37. мовна політика;      4,76      

38. боротьба / військова діяльність;       7,91       

39. предмети одягу;          8,67  

40. перебування / існування.     4,25      
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Додаток К.1 

 

Підрахунки χ2 для ЛСК дієслів до імені концепту LANGUAGE 

в британському публіцистичному дискурсі 
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1. спілкування;       10,41 7,68    

2. відносини / ставлення;    66,48         

3. модальність;            

4. фізіологічна  / фізична діяльність;            

5. ментальні дії;            

6. володіння / втрата;           6,85 

7. придбання / збагачення;    3,97        

8. рух;       16,61     

9.  емоційний стан;         4,02   

10. перебування / існування;      5,93     5,81 

11. пошук;     24,54       

12. зміна стану;          5,18  

13. розвиток, виникнення / створення;            

14. здійснення навчальної / освітньої 

політики;     4,69       

15. наукова діяльність;            

16.  дії мас-медіа;          5,43  

17.  юридична діяльність;   7,74 7,87      17,27  

18. медична діяльність;   4,08      5,20   

19. дії тварини / рослини;            

20. боротьба / напад;            

21. здійснення мовної політики;   5,05 13,52        

22. функціонування техніки / 

комп’ютерів;          10,49  

23. економічна / фінансова діяльність:    5,28     7,62   

24. спортивна активність;            

25.  контроль / влада;            

26.  деструктивна діяльність;            

27. утілення мови тіла;            

28.  звучання;     5,97  14,13     

29. релігійна діяльність;            

30.  військова діяльність;  29,84          

31. вимірювання;     5,60       

32. очищення мови;    4,56  4,54      

33. здійснення державної політики;            

34. розташування;        9,66    

35.структурування.            
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Додаток Л.1 

 

Підрахунки χ2 для ЛСК прикметників до імені концепту LANGUAGE 

в британському публіцистичному дискурсі 
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1. опис емоційного стану;            

2. позитивна оцінка;            

3. негативна оцінка;          6,99  

4. опис (ознака) мови;            

5. опис часових характеристик;    9,43        

6. опис вікових характеристик;            

7. опис дії, виконаної над 

об’єктом;  
          

8. опис освітньої / наукової 

сфери;  
 8,75 11,46    10,00    

9. указівка назви / виду мови;     8,38  7,91 6,64    

10. указівка країни / 

національності;  
   4,70     5,67  

11. опис поведінки (рис 

характеру), ставлення / 

стосунків;  

          

12. опис простору (місця) / 

розташування;  
 10,48         

13. опис фізичного / 

фізіологічного стану об’єктів;  
4,89       6,80   

14. опис кількості / розміру;            

15. опис мовленнєвої діяльності;            

16.  опис державної сфери;   9,25         

17. опис зовнішності / 

параметрів;  
         5,46 

18. опис мови тіла / мови звуків;         10,43   

19.  опис ментальної сфери;         8,96  6,84 

20. опис кольору;            

21. опис релігійної сфери;      13,25    8,60  

22. опис пуризму;     3,95 5,05   7,04   

23. опис руху;            

24. опис нації / батьківщини;       4,95     

25. опис процесуальності;      12,60     16,51 

26. опис техніки.      4,24     
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Додаток М.1 

 

Показник χ2 для ЛСК іменників до імені концепту LANGUAGE 

в американському публіцистичному дискурсі 
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1. назва мови;  36,56    15,28   12,66   

2. країна / національність;    21,88      4,44 5,95 

3. професія / рід занять носіїв мови;            

4. сім’я / родина носіїв мови;  48,75         15,67 

5. час / вік;      4,61      

6. мова  / мовна структура;            

7. економічна діяльність / робота;  
     

109,2

1 
4,25    

8. державна сфера;  
     

975,6

8 
    

9. навчання / освітня діяльність;  10,02 6,68  93,55 63,59   70,05   

10. наука / наукова діяльність;     9,56       

11. відносини / ставлення;       7,08     

12.  документи;       10,51     

13.  сфера вживання мови;     5,69      16,38 

14. установа / місце використання мови;  91,14    8,09      

15.  емоційна сфера;            

16. артефакти / продукти діяльності;      5,68      

17. подія / випадок;          4,54 4,72 

18. міра  / розмір;    7,92        

19. тваринний / рослинний світ;           12,58 

20. мас-медіа / мистецтво;     31,17      4,46 62,35 

21.  мова тіла /частини тіла;    27,76        

22. ментальна сфера;   5,15  7,63       

23. мовленнєва діяльність;            

24.  батьківщина / нація;        6,65    

25.  люди  / група людей;     4,13     6,57  

26.  релігійна сфера;   19,92       4,76  

27. абстрактні поняття;  5,42          

28. техніка / комп’ютер;  54,01       19,47 24,64  

29. транспорт / рух;    10,75      12,60  

30.  їжа / напої;  7,97     17,98     

31. медична діяльність / фізіологічний стан 

людини;  
 22,96 11,25        

32. спорт / гра;          68,08  

33. пуризм;           43,08 

34. юридична сфера;    4,73   64,08     

35. продуктивна  / деструктивна діяльність;     8,31       

36. мова знаків / звуки;    9,34        

37. мовна політика;   6,12 6,78        

38. боротьба / військова діяльність;              

39. предмети одягу;            

40. перебування / існування.           



217 

 

Додаток Н.1 

 

Показник χ2 для ЛСК дієслів до імені концепту LANGUAGE 

в американському публіцистичному дискурсі 
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1. спілкування;       8,93   5,23  

2. відносини / ставлення;             

3. модальність;            

4. фізіологічна  / фізична діяльність;            

5. ментальні дії;   5,79         

6. володіння / втрата;    8,28        

7. придбання / збагачення;      20,63     10,05 

8. рух;       39,31     

9.  емоційний стан;            

10. перебування / існування;    42,82        

11. пошук;            

12. зміна стану;     20,14       

13. розвиток, виникнення / 

створення;  
       12,44  10,04 

14. здійснення навчальної / освітньої 

політики;  
6,01    6,65   39,97   

15. наукова діяльність;          5,43  

16.  дії мас-медіа;            

17.  юридична діяльність;       15,56   7,93  

18. медична діяльність;        4,95  5,56  

19. дії тварини / рослини;        12,29    

20. боротьба / напад;            

21. здійснення мовної політики;          8,63  

22. функціонування техніки / 

комп’ютерів;  
        5,98  

23. економічна / фінансова 

діяльність:  
          

24. спортивна активність;      12,26      

25.  контроль / влада;         4,71   

26.  деструктивна діяльність;           4,67 

27. утілення мови тіла;          4,27  

28.  звучання;    11,08   4,04     

29. релігійна діяльність;   11,02         

30.  військова діяльність;       14,80     

31. вимірювання;     5,73       

32. очищення мови;          5,82  

33. здійснення державної політики;       151,56     

34. розташування;            

35.структурування.       12,57  4,34   
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Додаток П.1 

 

Показник χ2 для ЛСК прикметників до імені концепту LANGUAGE 

в американському публіцистичному дискурсі 
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1. опис емоційного стану;        11,51    

2. позитивна оцінка;           4,10 

3. негативна оцінка;       5,29     

4. опис (ознака) мови;  13,81        12,71  

5. опис часових характеристик;     32,70      7,37 

6. опис вікових характеристик;   45,87   8,40      

7. опис дії, виконаної над об’єктом;    8,21        

8. опис освітньої / наукової сфери;      14,73  21,00    

9. указівка назви / виду мови;  15,92  29,51        

10. указівка країни / національності;      6,70      

11. опис поведінки (рис характеру), 

ставлення / стосунків;  
        6,03  

12. опис простору (місця) / 

розташування;  
          

13. опис фізичного / фізіологічного стану 

об’єктів;  
  5,47       9,64 

14. опис кількості / розміру;         45,60   

15. опис мовленнєвої діяльності;            

16.  опис державної сфери;   4,29    94,70     

17. опис зовнішності / параметрів;         4,17  5,88 

18. опис мови тіла / мови звуків;        12,33  12,75  

19.  опис ментальної сфери;            

20. опис кольору;    4,91      8,29  

21. опис релігійної сфери;            

22. опис пуризму;       22,88     

23. опис руху;            

24. опис нації / батьківщини;   10,45         

25. опис процесуальності;       5,25     

26. опис техніки.  4,73         
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Додаток Р.1 

Кореляційна матриця доменів концепту LANGUAGE в британському публіцистичному дискурсі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

1. спілкування; 1,00

2. відносини / ставлення;  -0,78 1,00

3. модальність; -0,03 0,42 1,00

4. фізіологічна  / фізична діяльність; -0,02 0,11 0,64 1,00

5. ментальні дії; 0,34 0,07 0,53 0,04 1,00

6. володіння / втрата; -0,04 0,13 0,22 0,09 -0,16 1,00

7. придбання / збагачення; 0,10 0,08 0,59 0,26 0,75 -0,16 1,00

8. рух; 0,36 -0,31 0,17 0,12 0,41 0,08 0,32 1,00

9.  емоційний стан; 0,16 0,00 0,63 0,83 0,35 0,08 0,29 0,35 1,00

10. перебування / існування; 0,00 0,08 0,79 0,61 0,30 0,27 0,54 0,24 0,68 1,00

11. пошук; -0,30 0,05 -0,24 -0,45 -0,03 -0,48 0,12 0,12 -0,30 0,03 1,00

12. зміна стану; 0,59 -0,28 0,58 0,51 0,44 0,01 0,56 0,34 0,36 0,41 -0,42 1,00

13. розвиток, виникнення / створення; -0,06 0,17 0,80 0,69 0,10 0,25 0,22 0,01 0,67 0,87 -0,18 0,37 1,00

14. здійснення навчальної / освітньої

політики; -0,31 0,31 0,43 0,04 0,60 -0,14 0,62 -0,04 0,24 0,45 0,22 -0,07 0,33 1,00

15. наукова діяльність; -0,14 0,06 0,45 0,57 -0,12 0,36 0,27 0,53 0,33 0,53 -0,10 0,46 0,46 -0,13 1,00

16.  дії мас медіа; 0,15 -0,26 -0,20 0,14 0,02 -0,28 0,40 0,15 -0,17 -0,25 -0,13 0,43 -0,44 -0,21 0,25 1,00

17.  юридична діяльність; -0,36 0,68 0,23 0,21 0,06 -0,21 0,14 -0,42 -0,07 -0,23 -0,18 0,09 -0,15 -0,07 -0,11 0,30 1,00

18. медична діяльність; -0,53 0,33 -0,21 -0,14 -0,05 0,01 -0,16 -0,44 0,04 -0,10 0,08 -0,75 -0,08 0,53 -0,51 -0,35 0,00 1,00

20. боротьба / напад; -0,28 0,63 0,30 0,05 0,45 -0,16 0,22 -0,51 0,13 -0,10 -0,23 -0,12 -0,02 0,47 -0,56 -0,14 0,68 0,53 1,00

21. здійснення мовної політики; -0,15 0,59 0,53 0,03 0,77 -0,07 0,54 0,31 0,29 0,21 0,15 0,07 0,04 0,48 -0,06 -0,15 0,41 0,11 0,61

22. функціонування техніки / комп’ютерів; 
-0,06 0,06 -0,27 0,18 -0,26 -0,35 -0,36 -0,09 -0,10 -0,62 -0,37 0,07 -0,33 -0,45 0,00 0,42 0,45 -0,16 0,10

23. економічна / фінансова діяльність: 0,06 0,33 0,47 0,29 0,66 -0,09 0,42 -0,25 0,45 0,17 -0,41 0,18 0,18 0,54 -0,41 -0,08 0,44 0,41 0,88

24. спортивна активність; 0,37 -0,63 -0,76 -0,39 -0,40 0,18 -0,34 -0,10 -0,39 -0,46 -0,11 -0,21 -0,61 -0,48 -0,28 0,33 -0,31 0,06 -0,36

26.  деструктивна діяльність; -0,07 0,40 0,75 0,47 0,24 0,09 0,37 -0,32 0,40 0,76 -0,14 0,47 0,90 0,55 0,15 -0,50 0,01 -0,03 0,27

27. втілення мови тіла; -0,17 0,24 -0,08 0,24 -0,40 0,41 -0,41 0,26 0,13 -0,17 -0,23 -0,12 -0,15 -0,67 0,40 0,07 0,26 -0,20 -0,23

28.  звучання; 0,13 -0,13 -0,39 -0,17 -0,05 -0,61 -0,41 0,24 0,00 -0,51 0,29 -0,24 -0,37 -0,36 -0,29 -0,06 0,05 -0,09 -0,07

29. релігійна діяльність; -0,21 0,58 0,06 -0,34 0,53 -0,38 0,65 0,04 -0,21 -0,05 0,54 -0,08 -0,39 0,36 -0,29 0,28 0,47 0,10 0,48

31. вимірювання; -0,17 0,06 -0,51 -0,42 -0,11 -0,31 -0,05 -0,65 -0,42 -0,45 0,19 -0,48 -0,56 0,12 -0,74 0,18 0,33 0,56 0,48

33. здійснення державної політики; -0,01 0,41 0,58 0,25 0,46 0,15 0,20 -0,39 0,44 0,39 -0,31 0,05 0,47 0,49 -0,39 -0,52 0,28 0,41 0,77
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Дієслово
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 Продовження додатку Р.1 

 

21 22 23 24 26 27 28 29 31 33 35 1 2 3 4 5 6 7 8

1. спілкування; 

2. відносини / ставлення;  

3. модальність; 

4. фізіологічна  / фізична діяльність; 

5. ментальні дії; 

6. володіння / втрата; 

7. придбання / збагачення; 

8. рух; 

9.  емоційний стан; 

10. перебування / існування; 

11. пошук; 

12. зміна стану; 

13. розвиток, виникнення / створення; 

14. здійснення навчальної / освітньої

політики; 

15. наукова діяльність; 

16.  дії мас медіа; 

17.  юридична діяльність; 

18. медична діяльність; 

20. боротьба / напад; 

21. здійснення мовної політики; 1,00

22. функціонування техніки / комп’ютерів; 
-0,18 1,00

23. економічна / фінансова діяльність: 0,57 -0,02 1,00

24. спортивна активність; -0,58 -0,03 -0,31 1,00

26.  деструктивна діяльність; 0,05 -0,38 0,36 -0,75 1,00

27. втілення мови тіла; 0,04 0,35 -0,30 0,12 -0,65 1,00

28.  звучання; 0,10 0,53 -0,16 -0,06 -0,48 0,24 1,00

29. релігійна діяльність; 0,71 -0,28 0,30 -0,12 -0,21 -0,20 0,04 1,00

31. вимірювання; -0,05 -0,05 0,29 0,47 -0,27 -0,26 -0,04 0,49 1,00

33. здійснення державної політики; 0,47 -0,32 0,84 -0,39 0,63 -0,28 -0,28 0,13 0,18 1,00
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Дієслово Іменник
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Продовження додатку Р.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

35.структурування. 0,33 0,03 0,41 -0,08 0,59 0,14 0,53 -0,44 0,01 0,06 -0,51 0,16 0,38 0,75 -0,59 -0,38 -0,11 0,44 0,92

1. назва мови; 0,10 -0,18 -0,11 -0,58 -0,08 0,15 -0,20 0,15 -0,47 0,00 0,37 -0,10 0,06 0,01 0,04 -0,45 -0,57 -0,27 -0,59

2. країна / національність; -0,55 0,51 -0,21 -0,08 -0,32 -0,31 -0,39 -0,50 -0,04 -0,22 0,38 -0,69 -0,13 -0,03 -0,45 -0,35 0,43 0,53 0,49

3. професія / рід занять носіїв мови; -0,22 0,30 -0,04 0,36 -0,06 0,04 -0,16 -0,45 0,32 -0,18 -0,50 -0,25 -0,08 0,04 -0,35 0,06 0,49 0,61 0,71

4. сім’я / родина носіїв мови; -0,07 0,12 0,31 0,43 0,59 -0,11 0,50 0,25 0,62 0,25 -0,24 0,08 0,13 0,62 -0,01 0,15 0,06 0,48 0,51

5. час / вік; 0,15 0,00 0,08 -0,39 0,30 0,35 0,28 -0,39 -0,29 0,10 -0,12 0,00 -0,05 0,39 -0,43 -0,15 -0,05 0,26 0,48

6. мова  / мовна структура; 0,06 0,22 0,80 0,31 0,76 -0,14 0,85 0,31 0,47 0,75 0,24 0,49 0,53 0,65 0,23 -0,07 0,07 -0,16 0,25

7. економічна діяльність / робота; 0,47 0,04 0,29 0,19 0,38 0,03 0,22 0,13 0,27 0,06 -0,22 0,42 -0,08 -0,32 -0,11 0,13 0,46 -0,38 0,30

8. державна сфера; 0,11 0,32 0,50 0,21 0,65 0,09 0,59 0,00 0,40 0,35 -0,10 0,21 0,09 0,36 -0,20 0,01 0,43 0,16 0,65

9. навчання / освітня діяльність; -0,39 0,55 0,50 -0,04 0,49 0,27 0,72 0,00 -0,06 0,38 0,11 0,11 0,12 0,65 0,19 0,10 0,28 0,16 0,41

10. наука / наукова діяльність; 0,22 -0,19 0,20 0,54 -0,17 0,21 -0,10 0,21 0,66 0,48 -0,05 0,09 0,38 -0,31 0,25 -0,18 -0,14 -0,09 -0,31

11. відносини / ставлення; 0,55 -0,12 0,35 0,33 0,52 -0,15 0,48 0,25 0,40 0,18 -0,20 0,60 -0,02 -0,15 -0,02 0,35 0,38 -0,41 0,25

12.  документи; -0,28 0,45 0,26 -0,22 0,20 0,39 0,00 -0,12 0,12 0,35 0,27 -0,45 0,24 0,38 -0,25 -0,76 -0,07 0,46 0,34

13.  сфера вживання мови; 0,02 -0,32 -0,28 -0,32 0,05 -0,40 0,40 -0,14 -0,27 0,11 0,64 -0,13 -0,22 0,33 -0,24 0,27 -0,21 0,16 -0,13

14.  установа / місце використання мови; 0,48 -0,28 0,10 0,12 0,27 -0,12 0,45 0,42 0,14 0,15 0,14 0,50 -0,19 -0,32 0,20 0,51 0,17 -0,57 -0,20

15.  емоційна сфера; -0,24 0,52 0,85 0,45 0,41 -0,02 0,32 0,01 0,54 0,67 0,02 0,23 0,81 0,54 0,21 -0,53 0,14 0,03 0,35

16. артефакти / продукти діяльності; 0,04 0,18 0,29 0,12 0,13 -0,17 0,07 0,55 0,21 0,19 0,40 0,19 0,13 -0,29 0,38 -0,12 0,13 -0,56 -0,27

17. подія / випадок; -0,10 0,19 0,01 -0,19 0,37 0,10 0,33 0,37 0,15 0,14 0,42 -0,30 -0,26 0,23 -0,09 -0,06 0,02 0,27 0,18

18. міра  / розмір; -0,16 0,32 0,14 -0,15 0,22 0,41 0,41 -0,35 -0,21 0,09 -0,15 -0,02 -0,16 0,29 -0,17 0,18 0,35 0,28 0,49

19. тваринний / рослинний світ; 0,11 -0,30 0,06 0,62 -0,53 0,22 -0,10 0,13 0,25 0,23 -0,32 0,43 0,27 -0,55 0,71 0,45 -0,04 -0,49 -0,61

20. мас медіа / мистецтво;  -0,01 -0,18 -0,23 0,15 -0,09 -0,87 0,16 0,03 -0,01 -0,18 0,43 0,11 -0,23 -0,12 0,00 0,55 0,25 -0,20 -0,13

21.  мова тіла /частини тіла; 0,69 -0,63 -0,48 -0,40 -0,18 0,20 -0,31 0,23 -0,40 -0,45 -0,19 0,22 -0,51 -0,75 -0,07 0,27 -0,24 -0,57 -0,52

22. ментальна сфера; -0,14 0,37 0,40 0,44 0,41 0,06 0,30 -0,12 0,64 0,32 -0,23 -0,07 0,22 0,42 -0,23 -0,15 0,35 0,55 0,81

23. мовленнєва діяльність; 0,05 -0,02 0,67 0,32 0,32 0,10 0,39 0,35 0,46 0,83 0,20 0,34 0,81 0,49 0,46 -0,42 -0,47 -0,20 -0,26

24.  батьківщина / нація; -0,20 0,13 0,35 0,40 0,00 -0,05 0,43 0,44 0,34 0,58 0,48 0,21 0,30 0,01 0,66 0,19 0,04 -0,33 -0,45

25.  люди  / група людей; 0,19 -0,23 -0,39 -0,13 -0,25 0,14 -0,70 0,23 0,19 -0,27 -0,03 -0,46 -0,15 -0,42 -0,24 -0,50 -0,36 0,19 -0,21

26.  релігійна сфера; -0,04 -0,07 -0,44 -0,19 -0,26 -0,64 0,04 -0,47 -0,60 -0,51 0,18 0,03 -0,55 -0,28 -0,32 0,78 0,55 -0,12 0,13

27. абстрактні поняття; 0,35 -0,21 0,44 0,59 0,36 0,03 0,43 0,03 0,76 0,63 -0,23 0,35 0,46 0,27 -0,02 0,00 -0,04 0,14 0,23

28. техніка / комп’ютер; -0,04 0,02 -0,35 -0,34 -0,01 0,11 -0,29 0,62 -0,18 -0,45 0,12 -0,28 -0,50 -0,31 0,15 0,01 -0,16 -0,11 -0,29

29. транспорт / рух; 0,35 0,05 0,64 0,31 0,89 -0,35 0,62 0,38 0,56 0,37 -0,08 0,54 0,34 0,51 -0,03 -0,06 0,09 -0,15 0,40

30.  їжа / напитки; 0,39 -0,60 -0,43 -0,05 -0,48 0,20 -0,37 0,40 -0,02 -0,04 0,15 -0,02 -0,18 -0,72 0,27 0,10 -0,46 -0,41 -0,82
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35.структурування. 0,02 -0,10 0,79 -0,27 0,84 -0,73 -0,48 -0,35 0,19 0,79 1,00

1. назва мови; -0,20 -0,34 -0,56 -0,08 0,15 -0,29 -0,02 -0,18 -0,36 -0,26 0,12 1,00

2. країна / національність; 0,17 0,08 0,12 -0,12 -0,13 0,22 0,40 0,34 0,51 0,25 -0,41 -0,30 1,00

3. професія / рід занять носіїв мови; 0,10 0,33 0,64 0,12 -0,10 0,24 0,00 -0,04 0,49 0,48 0,28 -0,84 0,46 1,00

4. сім’я / родина носіїв мови; 0,48 0,03 0,70 -0,23 0,04 -0,15 -0,06 0,17 0,05 0,37 0,41 -0,60 -0,07 0,53 1,00

5. час / вік; 0,09 -0,61 0,38 0,26 0,26 -0,51 -0,68 0,29 0,46 0,50 0,69 0,16 -0,19 0,03 -0,02 1,00

6. мова  / мовна структура; 0,66 -0,51 0,43 -0,64 0,61 -0,40 -0,27 0,51 -0,24 0,44 0,74 -0,01 -0,18 -0,26 0,37 0,20 1,00

7. економічна діяльність / робота; 0,46 -0,02 0,38 0,03 -0,09 0,33 0,13 0,40 0,08 0,35 -0,46 -0,42 0,09 0,21 0,01 0,10 0,28 1,00

8. державна сфера; 0,72 -0,39 0,75 -0,15 0,15 -0,03 -0,26 0,63 0,30 0,68 0,32 -0,52 0,15 0,40 0,47 0,45 0,60 0,72 1,00

9. навчання / освітня діяльність; 0,58 -0,46 0,35 -0,34 0,26 -0,22 -0,67 0,59 0,10 0,30 0,47 -0,02 -0,16 -0,06 0,30 0,54 0,61 0,02 0,54

10. наука / наукова діяльність; -0,05 -0,26 -0,03 0,12 0,09 0,46 0,07 -0,18 -0,17 0,16 -0,50 -0,37 0,24 0,22 0,04 -0,26 0,09 0,46 0,30

11. відносини / ставлення; 0,44 -0,02 0,45 0,01 -0,04 0,15 0,09 0,49 0,06 0,28 -0,42 -0,53 -0,08 0,19 0,23 0,05 0,44 0,92 0,74

12.  документи; 0,48 -0,72 0,25 -0,20 0,29 -0,01 -0,22 0,34 0,14 0,60 0,13 0,18 0,42 0,05 0,02 0,46 0,31 0,14 0,49

13.  сфера вживання мови; -0,14 -0,51 -0,11 0,34 -0,03 -0,56 -0,21 0,60 0,57 -0,16 -0,12 0,03 0,07 -0,22 -0,02 0,37 0,25 -0,14 0,14

14.  установа / місце використання мови; 0,22 -0,16 -0,05 0,24 -0,34 0,24 0,05 0,60 0,03 -0,18 -0,94 -0,29 -0,16 -0,16 -0,06 -0,03 0,33 0,75 0,49

15.  емоційна сфера; 0,49 -0,23 0,40 -0,92 0,87 -0,23 -0,11 -0,01 -0,45 0,61 0,78 0,10 0,09 -0,08 0,23 -0,05 0,70 0,01 0,26

16. артефакти / продукти діяльності; 0,42 0,03 -0,30 -0,45 -0,08 0,44 0,50 0,24 -0,51 -0,19 -0,88 0,15 0,16 -0,43 -0,25 -0,56 0,34 0,42 0,07

17. подія / випадок; 0,63 -0,50 0,16 0,10 -0,40 0,23 0,04 0,69 0,25 0,12 -0,52 -0,23 0,29 0,10 0,32 0,16 0,33 0,39 0,64

18. міра  / розмір; 0,27 -0,43 0,41 0,22 0,03 -0,10 -0,72 0,50 0,54 0,39 0,43 -0,27 -0,02 0,30 0,15 0,79 0,19 0,27 0,65

19. тваринний / рослинний світ; -0,58 0,26 -0,44 0,21 0,02 0,44 -0,18 -0,57 -0,37 -0,45 -0,52 -0,24 -0,29 -0,02 -0,20 -0,44 -0,23 0,00 -0,32

20. мас медіа / мистецтво;  -0,10 0,42 -0,15 -0,04 -0,22 -0,09 0,52 0,31 0,20 -0,42 -0,51 -0,33 0,25 -0,03 0,03 -0,56 0,05 0,04 -0,14

21.  мова тіла /частини тіла; -0,37 0,11 -0,43 0,69 -0,62 0,27 0,16 -0,15 -0,03 -0,45 -0,36 0,25 -0,39 -0,30 -0,53 0,09 -0,45 0,35 -0,20

22. ментальна сфера; 0,56 -0,17 0,81 -0,19 0,16 0,07 -0,11 0,30 0,30 0,74 0,24 -0,74 0,39 0,76 0,73 0,17 0,35 0,42 0,80

23. мовленнєва діяльність; 0,14 -0,52 -0,04 -0,60 0,73 -0,38 -0,26 -0,18 -0,65 0,20 0,48 0,46 -0,35 -0,54 0,08 -0,01 0,68 -0,25 -0,04

24.  батьківщина / нація; 0,22 -0,31 -0,31 -0,26 0,06 0,29 -0,06 0,31 -0,29 -0,25 -0,97 -0,13 0,08 -0,31 -0,01 -0,37 0,50 0,19 0,19

25.  люди  / група людей; -0,09 0,10 -0,18 0,26 -0,47 0,47 0,60 -0,38 -0,13 -0,05 -0,31 0,05 0,33 0,17 -0,06 -0,36 -0,48 0,09 -0,19

26.  релігійна сфера; -0,26 0,41 -0,06 0,34 -0,32 -0,11 0,20 0,39 0,64 -0,33 -0,26 -0,45 0,34 0,18 -0,28 -0,03 -0,24 0,19 -0,02

27. абстрактні поняття; 0,15 -0,40 0,56 0,02 0,47 -0,17 -0,28 0,08 0,11 0,56 0,19 -0,56 -0,01 0,40 0,52 0,22 0,48 0,44 0,66

28. техніка / комп’ютер; 0,22 0,31 -0,39 0,08 -0,78 0,55 0,53 0,00 -0,33 -0,52 -0,46 0,21 -0,05 -0,20 -0,01 -0,46 -0,33 -0,06 -0,29

29. транспорт / рух; 0,65 -0,03 0,63 -0,61 0,47 -0,38 0,17 0,28 -0,31 0,47 0,48 -0,12 -0,24 -0,05 0,56 -0,02 0,75 0,34 0,47

30.  їжа / напитки; -0,47 -0,11 -0,70 0,60 -0,71 0,50 0,22 -0,28 -0,18 -0,58 -0,84 0,13 -0,09 -0,29 -0,45 -0,31 -0,38 0,17 -0,28
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35.структурування. 

1. назва мови; 

2. країна / національність; 

3. професія / рід занять носіїв мови; 

4. сім’я / родина носіїв мови; 

5. час / вік; 

6. мова  / мовна структура; 

7. економічна діяльність / робота; 

8. державна сфера; 

9. навчання / освітня діяльність; 1,00

10. наука / наукова діяльність; -0,33 1,00

11. відносини / ставлення; 0,07 0,44 1,00

12.  документи; 0,39 0,24 -0,06 1,00

13.  сфера вживання мови; 0,23 -0,04 0,04 0,05 1,00

14.  установа / місце використання мови; 0,07 0,45 0,84 -0,13 0,31 1,00

15.  емоційна сфера; 0,31 0,08 0,02 0,39 -0,28 -0,26 1,00

16. артефакти / продукти діяльності; -0,10 0,35 0,35 0,11 -0,22 0,47 0,32 1,00

17. подія / випадок; 0,40 0,33 0,36 0,59 0,31 0,47 -0,09 0,29 1,00

18. міра  / розмір; 0,75 -0,13 0,23 0,39 0,31 0,20 -0,14 -0,43 0,40 1,00

19. тваринний / рослинний світ; -0,31 0,46 0,09 -0,56 -0,13 0,28 -0,20 0,08 -0,38 -0,22 1,00

20. мас медіа / мистецтво;  -0,30 0,04 0,24 -0,57 0,41 0,36 -0,15 0,28 -0,07 -0,40 0,23 1,00

21.  мова тіла /частини тіла; -0,41 0,06 0,26 -0,30 -0,05 0,45 -0,69 0,08 -0,06 -0,04 0,23 -0,09 1,00

22. ментальна сфера; 0,28 0,42 0,45 0,45 -0,05 0,09 0,31 -0,12 0,51 0,40 -0,24 -0,11 -0,50 1,00

23. мовленнєва діяльність; 0,22 0,14 -0,13 0,25 0,03 -0,13 0,74 0,27 -0,10 -0,27 0,03 -0,17 -0,40 -0,07 1,00

24.  батьківщина / нація; 0,24 0,52 0,29 0,08 0,28 0,58 0,21 0,64 0,43 -0,05 0,41 0,38 -0,21 0,07 0,37 1,00

25.  люди  / група людей; -0,68 0,46 -0,09 0,24 -0,39 -0,13 -0,19 0,22 0,20 -0,48 -0,09 -0,19 0,29 0,09 -0,18 -0,19 1,00

26.  релігійна сфера; -0,10 -0,31 0,25 -0,53 0,47 0,35 -0,52 -0,18 -0,16 0,18 0,16 0,80 0,19 -0,18 -0,63 0,01 -0,46 1,00

27. абстрактні поняття; 0,06 0,66 0,60 0,20 0,24 0,38 0,24 -0,12 0,28 0,24 0,16 0,02 -0,21 0,72 0,24 0,25 -0,03 -0,13 1,00

28. техніка / комп’ютер; -0,17 -0,14 -0,16 -0,06 -0,41 0,00 -0,31 0,41 0,30 -0,34 -0,13 -0,08 0,32 -0,26 -0,23 0,00 0,53 -0,28 -0,58

29. транспорт / рух; 0,20 -0,04 0,50 0,02 -0,12 0,17 0,62 0,28 0,09 -0,15 -0,35 0,12 -0,30 0,38 0,46 0,04 -0,16 -0,27 0,40

30.  їжа / напитки; -0,54 0,60 0,12 -0,13 0,10 0,48 -0,54 0,33 0,17 -0,29 0,53 0,10 0,67 -0,34 -0,12 0,36 0,51 -0,01 0,03

Д
іє
с
л
о
в
о

Ім
е
н
н
и
к

Іменник

 

Продовження додатку Р.1 



224 

 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6

35.структурування. 

1. назва мови; 

2. країна / національність; 

3. професія / рід занять носіїв мови; 

4. сім’я / родина носіїв мови; 

5. час / вік; 

6. мова  / мовна структура; 

7. економічна діяльність / робота; 

8. державна сфера; 

9. навчання / освітня діяльність; 

10. наука / наукова діяльність; 

11. відносини / ставлення; 

12.  документи; 

13.  сфера вживання мови; 

14.  установа / місце використання мови; 

15.  емоційна сфера; 

16. артефакти / продукти діяльності; 

17. подія / випадок; 

18. міра  / розмір; 

19. тваринний / рослинний світ; 

20. мас медіа / мистецтво;  

21.  мова тіла /частини тіла; 

22. ментальна сфера; 

23. мовленнєва діяльність; 

24.  батьківщина / нація; 

25.  люди  / група людей; 

26.  релігійна сфера; 

27. абстрактні поняття; 

28. техніка / комп’ютер; 1,00

29. транспорт / рух; -0,10 1,00

30.  їжа / напитки; 0,31 -0,48 1,00
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30.  їжа / напитки; 0,39 -0,60 -0,43 -0,05 -0,48 0,20 -0,37 0,40 -0,02 -0,04 0,15 -0,02 -0,18 -0,72 0,27 0,10 -0,46 -0,41 -0,82

31. медична діяльність / фізіологічний стан

людини; -0,06 0,07 0,03 0,41 -0,13 0,06 0,21 -0,46 0,05 -0,06 -0,53 0,26 -0,09 -0,08 0,02 0,63 0,54 0,11 0,33

32. спорт / гра; -0,45 0,58 0,05 0,28 -0,25 0,31 -0,36 -0,42 0,24 -0,13 -0,39 -0,41 0,01 -0,12 -0,18 -0,22 0,54 0,53 0,61

33. пуризм; -0,31 0,26 0,86 0,40 0,38 -0,08 0,45 0,30 0,63 0,80 0,89 0,06 0,82 0,76 0,55 -0,53 -0,33 0,21 -0,02

34. юридична сфера; -0,32 0,15 -0,55 -0,18 -0,44 -0,65 -0,40 -0,46 -0,43 -0,71 0,20 -0,36 -0,52 -0,34 -0,36 0,32 0,52 0,12 0,18

35. продуктивна  / деструктивна діяльність; 
0,12 0,10 0,52 0,31 0,61 0,09 0,68 0,13 0,57 0,63 0,04 0,21 0,31 0,54 -0,04 -0,05 0,06 0,24 0,40

36. мова знаків / звуки; 0,13 -0,47 -0,49 0,15 -0,21 -0,05 -0,27 0,14 0,18 -0,33 -0,35 -0,17 -0,28 -0,11 -0,06 0,31 -0,32 0,33 -0,18

37. мовна політика; -0,30 0,51 0,89 0,55 0,49 0,05 0,75 0,15 0,49 0,79 0,07 0,43 0,67 0,61 0,51 -0,01 0,27 -0,09 0,27

38. боротьба / військова діяльність;   0,13 -0,17 -0,03 -0,11 0,10 -0,18 -0,01 0,17 0,29 0,33 0,60 -0,31 0,13 0,12 -0,25 -0,48 -0,35 0,19 -0,13

39. предмети одягу; 0,00 -0,10 -0,70 0,07 -0,50 -0,47 -0,43 -0,75 -0,44 -0,81 -0,58 0,19 -0,65 -0,73 -0,21 0,88 0,72 -0,65 0,08

40. перебування / існування. -0,05 0,72 0,91 -0,24 0,91 1,00 0,94 0,94 0,85 0,81 0,87 -0,50 0,46 0,99 0,00 -0,78 -0,55 0,87 0,33

1. опис емоційного стану; -0,13 -0,07 0,32 0,27 0,43 -0,21 0,80 0,38 0,33 0,56 0,33 0,23 0,25 0,70 0,37 0,32 -0,23 0,11 -0,09

2. позитивна оцінка; 0,24 -0,01 0,35 0,02 0,48 -0,21 0,34 0,17 0,40 0,50 0,46 0,04 0,28 0,31 -0,23 -0,42 -0,10 0,03 0,17

3. негативна оцінка; 0,16 -0,02 0,01 0,32 0,15 -0,55 0,26 -0,24 0,25 -0,08 -0,02 0,20 -0,17 -0,09 -0,31 0,44 0,58 0,02 0,47

4. опис (ознака) мови; -0,13 0,38 0,52 0,23 0,80 -0,34 0,81 0,30 0,32 0,24 0,08 0,33 0,06 0,65 0,09 0,30 0,39 0,05 0,53

5. опис часових характеристик; 0,03 0,12 -0,01 -0,26 0,32 0,03 0,48 -0,07 -0,16 0,05 0,27 -0,04 -0,35 0,16 -0,26 0,25 0,29 0,12 0,30

6. опис вікових характеристик; -0,08 0,28 0,37 0,31 0,55 0,11 0,46 0,68 0,40 0,12 -0,20 0,26 -0,03 0,23 0,44 0,28 0,18 -0,08 0,16

7. опис дії виконаної над об’єктом; 0,26 -0,46 0,09 0,33 -0,04 -0,50 0,30 -0,08 0,28 0,44 0,32 0,32 0,35 0,10 0,06 0,19 -0,20 -0,19 -0,28

8. опис освітньої / наукової сфери; -0,10 0,57 0,65 -0,02 0,63 0,39 0,49 0,02 0,16 0,40 -0,07 0,14 0,24 0,46 -0,04 -0,33 0,31 0,09 0,58

9. вказівка назви / виду мови; 0,42 -0,53 -0,55 -0,71 0,16 -0,52 -0,11 0,23 -0,49 -0,50 0,43 -0,10 -0,52 -0,06 -0,43 0,04 -0,41 -0,18 -0,29

10. вказівка країни / національності; -0,20 -0,17 -0,01 0,37 -0,51 -0,35 -0,15 -0,13 0,22 0,36 0,40 -0,06 0,45 -0,07 0,29 -0,08 -0,22 -0,07 -0,50

11. опис поведінки (рис характеру),

ставлення / стосунків; -0,14 -0,03 0,37 0,66 0,00 -0,19 0,39 0,38 0,63 0,67 0,33 0,22 0,49 0,14 0,59 0,15 -0,09 -0,13 -0,47

12. опис простору (місця) / розташування; 
-0,57 0,69 -0,07 -0,08 0,13 -0,31 -0,07 -0,33 -0,01 -0,36 0,11 -0,53 -0,30 0,26 -0,47 -0,10 0,64 0,63 0,85

13. опис фізичного / фізіологічного стану

об’єктів; 0,18 -0,43 -0,20 0,29 -0,11 -0,05 -0,19 0,05 0,24 -0,15 -0,52 0,09 0,06 0,04 0,04 0,20 -0,34 0,19 -0,13

14. опис кількості / розміру; -0,24 0,29 0,43 0,29 0,49 0,10 0,43 0,70 0,47 0,35 0,05 0,09 0,23 0,47 0,50 -0,01 -0,12 0,07 0,01

15. опис мовленнєвої діяльності; 0,19 -0,34 0,28 0,17 0,19 0,47 0,43 0,20 0,31 0,69 -0,05 0,20 0,44 0,43 0,28 -0,09 -0,61 0,10 -0,28
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31. медична діяльність / фізіологічний стан

людини; -0,19 0,28 0,37 0,30 0,01 0,07 -0,44 0,03 0,45 0,14 0,21 -0,75 -0,03 0,64 0,26 0,21 -0,14 0,22 0,31

32. спорт / гра; 0,19 0,23 0,41 -0,02 -0,14 0,55 0,00 -0,09 0,30 0,46 0,00 -0,62 0,63 0,85 0,23 -0,04 -0,31 0,25 0,34

33. пуризм; 0,38 -0,51 0,15 -0,81 0,72 -0,42 -0,18 0,05 -0,57 0,40 0,13 0,30 -0,03 -0,44 0,47 -0,09 0,75 -0,43 0,08

34. юридична сфера; -0,22 0,71 -0,13 0,10 -0,42 0,12 0,57 0,13 0,48 -0,32 -0,32 -0,28 0,58 0,29 -0,21 -0,42 -0,51 -0,09 -0,32

35. продуктивна  / деструктивна діяльність; 
0,55 -0,63 0,62 -0,12 0,31 -0,21 -0,38 0,52 0,19 0,61 0,21 -0,43 0,03 0,26 0,57 0,43 0,71 0,46 0,88

36. мова знаків / звуки; -0,41 0,43 0,00 0,48 -0,47 0,10 0,20 -0,46 0,10 -0,30 0,17 -0,38 -0,15 0,44 0,47 -0,29 -0,54 -0,34 -0,32

37. мовна політика; 0,55 -0,33 0,36 -0,76 0,66 -0,17 -0,45 0,30 -0,33 0,40 0,23 -0,15 -0,12 -0,09 0,38 0,06 0,86 0,10 0,47

38. боротьба / військова діяльність;   0,19 -0,60 -0,04 0,04 0,02 -0,07 0,28 0,28 0,13 0,20 -0,40 0,08 0,45 -0,12 -0,02 0,00 0,29 0,22 0,29

39. предмети одягу; -0,39 0,94 -0,19 0,37 -0,75 0,46 0,76 -0,07 0,47 -0,73 -0,50 -0,51 0,42 0,56 -0,36 -0,44 -0,66 0,26 -0,27

40. перебування / існування. 0,83 -1,00 0,61 -0,61 0,50 -0,87 -1,00 0,50 -0,19 0,93 #### 0,37 -0,54 -0,35 0,89 0,76 0,99 0,06 0,64

1. опис емоційного стану; 0,23 -0,37 0,12 -0,24 0,25 -0,43 -0,33 0,36 -0,09 -0,08 0,00 -0,12 -0,31 -0,19 0,58 0,03 0,64 -0,28 0,20

2. позитивна оцінка; 0,50 -0,64 0,29 -0,24 0,30 -0,24 0,13 0,49 0,07 0,48 -0,25 0,01 0,29 -0,13 0,10 0,18 0,65 0,48 0,60

3. негативна оцінка; 0,17 0,24 0,46 0,10 -0,08 0,01 0,24 0,46 0,53 0,23 -0,25 -0,78 0,39 0,53 0,27 -0,08 0,15 0,61 0,54

4. опис (ознака) мови; 0,78 0,04 0,60 -0,58 0,18 -0,25 -0,02 0,61 -0,04 0,27 0,26 -0,34 -0,12 0,10 0,70 0,00 0,71 0,19 0,54

5. опис часових характеристик; 0,41 -0,50 0,27 0,30 -0,23 -0,05 -0,30 0,83 0,60 0,20 -0,31 -0,30 0,17 0,13 0,09 0,56 0,32 0,53 0,75

6. опис вікових характеристик; 0,64 0,23 0,27 -0,37 -0,27 0,34 0,08 0,21 -0,42 -0,05 -0,15 -0,31 -0,29 0,10 0,65 -0,31 0,33 0,16 0,29

7. опис дії виконаної над об’єктом; -0,33 -0,24 -0,07 0,03 0,52 -0,45 -0,02 0,04 0,10 -0,04 -0,25 -0,11 0,00 -0,17 -0,03 -0,08 0,34 0,01 0,01

8. опис освітньої / наукової сфери; 0,78 -0,51 0,56 -0,42 0,35 -0,06 -0,43 0,53 -0,01 0,68 0,53 0,00 0,00 0,04 0,21 0,56 0,63 0,45 0,77

9. вказівка назви / виду мови; -0,13 0,07 -0,30 0,24 -0,43 -0,43 0,53 0,16 0,09 -0,42 0,03 0,55 -0,18 -0,53 -0,25 -0,02 -0,14 -0,18 -0,39

10. вказівка країни / національності; -0,48 -0,03 -0,43 -0,14 0,34 -0,09 0,14 -0,31 -0,14 -0,24 -0,55 0,05 0,27 -0,19 -0,24 -0,48 0,02 -0,35 -0,43

11. опис поведінки (рис характеру),

ставлення / стосунків; 0,07 -0,20 -0,13 -0,29 0,22 0,13 0,01 0,06 -0,30 -0,13 -0,78 -0,31 0,09 -0,08 0,27 -0,49 0,47 0,03 0,12

12. опис простору (місця) / розташування; 
0,55 0,32 0,51 -0,28 -0,33 0,15 0,35 0,60 0,49 0,35 0,03 -0,49 0,74 0,64 0,40 -0,10 -0,05 0,11 0,35

13. опис фізичного / фізіологічного стану

об’єктів; -0,47 0,46 0,08 0,18 -0,03 -0,15 0,06 -0,69 -0,16 -0,15 0,61 -0,17 -0,38 0,29 0,42 -0,24 -0,38 -0,49 -0,45

14. опис кількості / розміру; 0,57 -0,02 0,14 -0,53 -0,03 0,14 0,04 0,09 -0,55 -0,04 -0,11 -0,05 -0,24 -0,09 0,64 -0,34 0,44 -0,18 0,11

15. опис мовленнєвої діяльності; -0,13 -0,77 0,03 0,19 0,44 -0,35 -0,73 -0,13 -0,12 0,16 0,37 0,14 -0,49 -0,19 0,24 0,50 0,38 -0,18 0,20

16.  опис державної сфери; 0,66 -0,12 0,50 -0,72 0,57 -0,08 0,07 0,48 0,10 0,62 0,45 -0,11 0,61 0,31 0,33 0,02 0,37 -0,05 0,36

17. опис зовнішності / параметрів; 0,33 -0,44 0,20 0,15 0,01 0,25 -0,44 0,53 0,21 0,23 -0,48 -0,42 0,03 0,14 0,05 0,35 0,41 0,69 0,75
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31. медична діяльність / фізіологічний стан

людини; 0,18 0,04 0,31 -0,37 0,11 0,19 -0,29 -0,53 -0,15 0,55 0,41 0,15 -0,04 0,36 -0,49 -0,07 -0,47 0,60 0,36

32. спорт / гра; 0,00 0,31 0,05 0,34 -0,44 -0,21 0,05 -0,14 0,20 0,29 -0,02 -0,25 -0,29 0,66 -0,47 -0,15 0,32 -0,04 0,17

33. пуризм; 0,40 0,10 -0,23 0,41 0,18 -0,26 0,94 0,39 0,13 -0,22 -0,20 -0,05 -0,75 0,21 0,91 0,53 -0,18 -0,62 0,27

34. юридична сфера; -0,40 -0,26 -0,12 -0,43 0,06 -0,11 -0,33 0,00 -0,25 -0,25 0,00 0,67 -0,02 -0,16 -0,65 -0,17 0,03 0,79 -0,41

35. продуктивна  / деструктивна діяльність; 
0,51 0,44 0,58 0,50 0,36 0,43 0,31 -0,01 0,65 0,53 -0,20 -0,11 -0,33 0,77 0,26 0,36 -0,19 -0,19 0,84

36. мова знаків / звуки; -0,46 0,04 -0,19 -0,48 -0,08 -0,23 -0,51 -0,49 -0,14 -0,26 0,25 0,13 0,10 0,09 -0,35 -0,33 0,36 0,01 0,10

37. мовна політика; 0,70 0,07 0,23 0,23 0,03 0,12 0,77 0,26 0,15 0,24 0,03 -0,01 -0,66 0,36 0,64 0,56 -0,60 -0,24 0,36

38. боротьба / військова діяльність;   -0,18 0,61 0,20 0,59 0,41 0,28 0,14 0,37 0,59 -0,14 -0,26 0,12 -0,08 0,29 0,27 0,39 0,46 -0,28 0,43

39. предмети одягу; -0,58 -0,13 0,23 -0,84 -0,53 0,26 -0,66 -0,08 -0,41 -0,16 0,48 0,63 0,45 -0,25 -0,80 -0,23 -0,08 0,94 -0,44

40. перебування / існування. 0,90 0,83 0,14 0,99 0,87 0,06 0,71 0,42 0,76 0,44 -0,85 -1,00 -0,78 0,69 0,62 0,76 -0,50 -0,84 0,94

1. опис емоційного стану; 0,52 -0,04 0,04 -0,06 0,54 0,17 0,22 -0,06 0,29 0,13 0,03 0,27 -0,49 0,19 0,50 0,51 -0,51 -0,09 0,36

2. позитивна оцінка; 0,11 0,50 0,49 0,61 0,36 0,42 0,42 0,44 0,57 0,05 -0,38 0,07 -0,17 0,43 0,40 0,39 0,14 -0,27 0,57

3. негативна оцінка; -0,11 0,33 0,72 -0,21 0,29 0,54 -0,11 0,05 0,19 0,16 0,09 0,63 -0,06 0,52 -0,42 0,17 -0,14 0,78 0,54

4. опис (ознака) мови; 0,61 -0,28 0,39 -0,02 0,07 0,19 0,42 0,16 0,33 0,21 -0,35 0,24 -0,50 0,44 0,19 0,23 -0,48 0,02 0,20

5. опис часових характеристик; 0,54 0,13 0,53 0,40 0,58 0,62 -0,25 -0,02 0,74 0,78 -0,28 0,01 0,11 0,40 -0,30 0,28 -0,28 0,33 0,34

6. опис вікових характеристик; 0,37 -0,07 0,27 -0,10 -0,39 0,17 0,17 0,29 0,36 0,01 -0,03 -0,04 -0,19 0,31 0,07 0,24 -0,04 -0,37 0,01

7. опис дії виконаної над об’єктом; -0,22 0,38 0,25 -0,23 0,63 0,34 0,10 0,04 -0,14 -0,21 0,34 0,60 -0,13 -0,01 0,35 0,42 -0,27 0,35 0,54

8. опис освітньої / наукової сфери; 0,76 -0,03 0,34 0,70 -0,11 0,14 0,51 0,14 0,49 0,63 -0,50 -0,55 -0,25 0,49 0,24 0,09 -0,25 -0,38 0,23

9. вказівка назви / виду мови; -0,34 -0,45 -0,14 -0,24 0,30 0,01 -0,33 0,07 -0,08 -0,40 -0,42 0,28 0,43 -0,57 -0,06 -0,32 0,17 0,19 -0,42

10. вказівка країни / національності; -0,40 0,39 -0,25 -0,18 0,29 -0,07 0,20 0,19 -0,30 -0,53 0,49 0,53 -0,31 -0,20 0,38 0,48 0,00 0,16 0,14

11. опис поведінки (рис характеру),

ставлення / стосунків; 0,02 0,62 0,23 -0,05 0,26 0,38 0,31 0,43 0,25 -0,25 0,49 0,48 -0,41 0,24 0,47 0,87 -0,09 -0,10 0,49

12. опис простору (місця) / розташування; 
0,17 -0,17 0,02 0,28 -0,14 -0,23 0,13 0,00 0,34 0,17 -0,53 0,15 -0,50 0,57 -0,46 -0,16 0,12 0,22 -0,09

13. опис фізичного / фізіологічного стану

об’єктів; -0,41 -0,15 -0,31 -0,58 -0,24 -0,46 -0,17 -0,55 -0,54 -0,38 0,27 0,03 -0,04 -0,05 -0,03 -0,47 0,14 -0,14 0,06

14. опис кількості / розміру; 0,38 -0,06 -0,05 0,08 -0,28 -0,08 0,40 0,30 0,34 -0,16 -0,11 -0,10 -0,44 0,23 0,42 0,33 0,00 -0,67 -0,01

15. опис мовленнєвої діяльності; 0,37 0,25 -0,04 0,28 0,40 0,08 0,08 -0,35 0,19 0,36 0,14 -0,41 -0,08 0,14 0,54 0,21 -0,22 -0,49 0,53

16.  опис державної сфери; 0,39 -0,10 -0,15 0,62 -0,18 -0,42 0,70 0,14 0,27 0,11 -0,59 -0,14 -0,80 0,54 0,20 0,02 0,00 -0,28 0,01

17. опис зовнішності / параметрів; 0,48 0,48 0,69 0,30 0,29 0,76 -0,06 0,18 0,58 0,68 0,19 -0,05 0,11 0,44 -0,10 0,55 -0,30 0,18 0,53
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31. медична діяльність / фізіологічний стан

людини; -0,49 -0,19 -0,18 1,00

32. спорт / гра; -0,01 -0,24 -0,17 0,40 1,00

33. пуризм; -0,19 0,57 -0,33 -0,55 -0,28 1,00

34. юридична сфера; 0,07 -0,30 -0,08 0,23 0,22 -0,51 1,00

35. продуктивна  / деструктивна діяльність; 
-0,40 0,46 -0,16 0,21 0,13 0,38 -0,53 1,00

36. мова знаків / звуки; 0,25 -0,16 0,19 0,26 0,13 -0,53 0,17 -0,18 1,00

37. мовна політика; -0,36 0,52 -0,48 0,09 -0,04 0,81 -0,41 0,56 -0,49 1,00

38. боротьба / військова діяльність;   -0,06 0,11 0,38 -0,48 -0,04 0,51 -0,18 0,48 -0,20 -0,01 1,00

39. предмети одягу; 0,44 -0,42 0,14 0,85 0,38 -0,77 0,96 -0,58 0,78 -0,56 -0,66 1,00

40. перебування / існування. -0,28 1,00 -0,92 -0,65 -0,32 0,74 -0,97 0,90 -1,00 0,93 0,99 -0,94 1,00

1. опис емоційного стану; -0,18 0,37 -0,20 0,06 -0,42 0,76 -0,34 0,52 0,10 0,62 0,12 -0,61 0,94 1,00

2. позитивна оцінка; -0,25 0,48 0,07 -0,37 -0,10 0,60 -0,33 0,70 -0,48 0,32 0,87 -0,72 0,99 0,20 1,00

3. негативна оцінка; -0,39 0,23 -0,05 0,57 0,28 -0,32 0,45 0,41 0,05 0,05 0,19 0,60 -0,45 0,04 0,32 1,00

4. опис (ознака) мови; 0,01 0,75 -0,63 0,10 -0,08 0,41 -0,09 0,49 -0,13 0,67 -0,13 -0,17 0,83 0,62 0,22 0,29 1,00

5. опис часових характеристик; -0,18 -0,02 0,03 0,30 0,10 -0,21 -0,12 0,66 -0,33 0,15 0,32 -0,11 0,44 0,21 0,46 0,45 0,27 1,00

6. опис вікових характеристик; 0,55 0,48 -0,21 -0,01 0,09 0,26 -0,24 0,22 0,19 0,41 -0,26 -0,20 0,80 0,39 -0,11 -0,04 0,71 0,01 1,00

7. опис дії виконаної над об’єктом; -0,65 0,15 0,21 0,13 -0,42 0,32 0,04 0,29 -0,04 0,20 0,42 -0,02 -0,14 0,43 0,42 0,46 -0,03 0,07 -0,44

8. опис освітньої / наукової сфери; -0,12 0,41 -0,45 -0,05 0,22 0,34 -0,54 0,62 -0,64 0,58 0,10 -0,66 0,88 0,09 0,46 -0,05 0,47 0,52 0,31

9. вказівка назви / виду мови; 0,34 0,13 0,14 -0,54 -0,68 -0,16 0,22 -0,38 0,09 -0,52 0,15 0,06 -0,87 -0,06 0,07 -0,15 -0,07 -0,10 -0,18

10. вказівка країни / національності; -0,36 -0,20 0,29 -0,10 -0,18 0,42 0,23 -0,14 0,00 0,12 0,34 0,05 -0,33 0,21 0,14 0,11 -0,31 -0,36 -0,45

11. опис поведінки (рис характеру),

ставлення / стосунків; -0,17 0,18 0,27 0,01 -0,09 0,57 -0,14 0,41 0,00 0,54 0,42 -0,20 0,43 0,62 0,37 0,28 0,24 0,02 0,21

12. опис простору (місця) / розташування; 
0,16 0,11 -0,53 0,13 0,67 -0,06 0,52 0,11 0,03 0,04 0,03 0,35 0,00 -0,13 0,05 0,38 0,41 0,20 0,26

13. опис фізичного / фізіологічного стану

об’єктів; 0,03 0,05 -0,08 0,22 -0,04 -0,14 0,05 -0,29 0,86 -0,28 -0,43 0,36 -0,69 0,11 -0,56 -0,13 -0,07 -0,64 0,13

14. опис кількості / розміру; 0,49 0,48 -0,24 -0,30 -0,05 0,69 -0,38 0,22 0,14 0,52 -0,06 -0,65 0,94 0,57 0,01 -0,31 0,65 -0,17 0,88

15. опис мовленнєвої діяльності; -0,37 0,02 0,13 0,05 -0,29 0,45 -0,81 0,56 0,06 0,32 0,22 -0,94 0,94 0,57 0,23 -0,28 -0,03 0,23 -0,05

16.  опис державної сфери; -0,06 0,32 -0,67 -0,21 0,48 0,54 0,07 0,27 -0,36 0,48 0,21 -0,55 1,00 0,06 0,33 0,01 0,44 0,03 0,18

17. опис зовнішності / параметрів; -0,28 -0,01 0,20 0,44 0,20 -0,12 -0,31 0,70 -0,39 0,39 0,23 -0,08 0,44 0,18 0,41 0,46 0,19 0,82 0,11
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31. медична діяльність / фізіологічний стан

людини; 

32. спорт / гра; 

33. пуризм; 

34. юридична сфера; 

35. продуктивна  / деструктивна діяльність; 

36. мова знаків / звуки; 

37. мовна політика; 

38. боротьба / військова діяльність;   

39. предмети одягу; 

40. перебування / існування.

1. опис емоційного стану; 

2. позитивна оцінка; 

3. негативна оцінка; 

4. опис (ознака) мови; 

5. опис часових характеристик; 

6. опис вікових характеристик; 

7. опис дії виконаної над об’єктом; 1,00

8. опис освітньої / наукової сфери; -0,35 1,00

9. вказівка назви / виду мови; 0,07 -0,35 1,00

10. вказівка країни / національності; 0,75 -0,56 -0,08 1,00

11. опис поведінки (рис характеру),

ставлення / стосунків; 0,62 -0,14 -0,36 0,68 1,00

12. опис простору (місця) / розташування; 
-0,38 0,24 -0,17 -0,25 -0,14 1,00

13. опис фізичного / фізіологічного стану

об’єктів; 0,02 -0,58 0,08 0,07 -0,07 -0,15 1,00

14. опис кількості / розміру; -0,31 0,26 -0,14 -0,17 0,37 0,16 0,16 1,00

15. опис мовленнєвої діяльності; 0,31 0,22 -0,22 0,07 0,29 -0,57 0,11 0,15 1,00

16.  опис державної сфери; -0,26 0,54 -0,31 -0,04 0,04 0,74 -0,30 0,35 -0,23 1,00

17. опис зовнішності / параметрів; 0,16 0,53 -0,50 -0,17 0,32 -0,04 -0,61 -0,10 0,32 -0,07 1,00
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16.  опис державної сфери; -0,65 0,83 0,42 0,07 0,27 -0,10 0,09 -0,26 0,22 0,19 0,22 -0,41 0,29 0,59 -0,22 -0,56 0,40 0,57 0,72

17. опис зовнішності / параметрів; 0,09 0,15 0,33 0,23 0,20 0,29 0,49 0,05 0,19 0,39 -0,01 0,30 0,05 -0,05 0,20 0,27 0,34 -0,18 0,13

18. опис мови тіла / мови звуків; 0,23 -0,24 -0,32 0,10 0,13 -0,19 -0,23 -0,10 0,28 -0,38 -0,44 -0,20 -0,28 0,04 -0,53 0,06 0,00 0,51 0,40

19.  опис ментальної сфери; 0,05 -0,01 0,34 0,50 0,11 0,47 0,01 -0,07 0,70 0,52 -0,46 -0,05 0,53 0,31 -0,01 -0,40 -0,24 0,50 0,23

20. опис кольору; -0,18 0,18 -0,15 0,05 -0,49 -0,03 -0,52 -0,23 0,09 -0,01 0,30 -0,42 0,05 -0,45 -0,14 -0,41 0,16 0,08 -0,07

21. опис релігійної сфери; 0,02 -0,10 0,73 0,90 0,11 -0,41 0,84 -0,06 0,42 0,66 0,32 0,75 0,71 0,29 0,58 0,32 0,03 -0,41 -0,24

22. опис пуризму; -0,02 0,09 0,36 0,21 0,47 -0,46 0,42 -0,13 0,49 0,48 0,36 -0,04 0,39 0,66 -0,35 -0,32 0,00 0,40 0,46

23. опис руху; 0,05 0,09 0,00 -0,26 -0,17 -0,06 0,07 -0,44 -0,44 0,01 0,28 0,12 -0,09 -0,26 -0,17 0,07 0,35 -0,33 0,04

24. опис нації / батьківщини; 0,37 -0,12 0,43 0,51 0,49 -0,13 0,53 0,74 0,58 0,35 -0,04 0,62 0,12 -0,11 0,49 0,40 0,13 -0,54 -0,15

25. опис процесуальності; -0,01 0,06 0,59 0,47 -0,17 0,23 0,21 0,05 0,46 0,82 0,20 0,25 0,75 -0,01 0,46 -0,35 -0,15 -0,28 -0,34

26. опис техніки. 0,10 0,12 0,17 0,10 0,24 0,19 0,22 0,76 0,19 0,10 0,15 0,23 -0,17 -0,37 0,49 0,26 0,16 -0,54 -0,27
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Продовження додатку Р.1 

21 22 23 24 26 27 28 29 31 33 35 1 2 3 4 5 6 7 8

16.  опис державної сфери; 0,66 -0,12 0,50 -0,72 0,57 -0,08 0,07 0,48 0,10 0,62 0,45 -0,11 0,61 0,31 0,33 0,02 0,37 -0,05 0,36

17. опис зовнішності / параметрів; 0,33 -0,44 0,20 0,15 0,01 0,25 -0,44 0,53 0,21 0,23 -0,48 -0,42 0,03 0,14 0,05 0,35 0,41 0,69 0,75

18. опис мови тіла / мови звуків; -0,03 0,39 0,52 0,30 -0,30 -0,03 0,33 -0,18 0,34 0,25 0,43 -0,55 0,14 0,73 0,60 -0,05 -0,35 0,05 0,12

19.  опис ментальної сфери; 0,03 -0,36 0,49 0,03 0,39 0,01 -0,37 -0,35 -0,03 0,62 0,39 -0,37 0,03 0,55 0,53 0,24 0,12 0,04 0,38

20. опис кольору; -0,06 -0,08 -0,23 0,06 -0,13 0,49 0,38 0,01 0,16 0,08 -0,74 -0,12 0,77 0,17 -0,41 -0,29 -0,22 0,32 0,06

21. опис релігійної сфери; -0,28 -0,17 -0,06 -0,44 0,82 -0,57 -0,45 0,39 -0,30 -0,01 -0,08 0,01 -0,36 -0,38 -0,05 -0,13 0,71 -0,22 -0,08

22. опис пуризму; 0,39 -0,43 0,56 -0,38 0,51 -0,55 0,05 0,39 0,26 0,61 0,26 -0,23 0,37 0,18 0,45 0,16 0,64 0,12 0,51

23. опис руху; -0,07 -0,29 -0,14 0,14 0,17 -0,09 -0,23 0,41 0,38 0,07 -0,25 0,13 0,22 -0,23 -0,66 0,40 0,12 0,42 0,24

24. опис нації / батьківщини; 0,46 0,08 0,12 -0,22 -0,13 0,33 0,22 0,28 -0,44 -0,10 -0,62 -0,38 -0,27 -0,09 0,35 -0,42 0,50 0,60 0,41

25. опис процесуальності; -0,03 -0,57 -0,21 -0,29 0,73 0,09 -0,29 -0,16 -0,37 0,25 -0,46 0,11 0,09 -0,27 -0,28 -0,04 0,58 0,29 0,48

26. опис техніки. 0,52 0,00 -0,22 -0,09 -0,46 0,68 0,25 0,34 -0,40 -0,32 -0,80 -0,11 -0,08 -0,23 0,01 -0,43 0,23 0,54 0,29
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Продовження додатку Р.1 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

16.  опис державної сфери; 0,39 -0,10 -0,15 0,62 -0,18 -0,42 0,70 0,14 0,27 0,11 -0,59 -0,14 -0,80 0,54 0,20 0,02 0,00 -0,28 0,01

17. опис зовнішності / параметрів; 0,48 0,48 0,69 0,30 0,29 0,76 -0,06 0,18 0,58 0,68 0,19 -0,05 0,11 0,44 -0,10 0,55 -0,30 0,18 0,53

18. опис мови тіла / мови звуків; -0,40 0,05 0,12 -0,17 -0,17 -0,22 -0,26 -0,47 0,00 -0,09 -0,19 0,04 -0,01 0,49 -0,45 -0,58 0,44 0,02 0,30

19.  опис ментальної сфери; 0,02 0,54 0,06 0,41 -0,16 -0,21 0,27 -0,38 0,15 0,20 0,06 -0,49 -0,33 0,70 0,23 -0,10 0,28 -0,58 0,72

20. опис кольору; -0,42 0,66 0,10 0,40 -0,03 0,17 0,02 0,45 0,26 -0,18 0,11 0,15 0,02 0,17 -0,17 0,32 0,54 0,12 0,10

21. опис релігійної сфери; 0,30 0,11 0,24 -0,34 0,85 0,25 0,51 0,13 -0,62 -0,19 0,53 0,57 -0,37 -0,22 0,60 0,62 -0,90 0,26 0,39

22. опис пуризму; 0,14 0,26 0,26 0,41 0,44 0,04 0,54 0,03 0,30 0,03 -0,41 0,25 -0,61 0,60 0,40 0,19 -0,08 -0,06 0,65

23. опис руху; 0,17 0,06 0,30 0,18 0,41 0,45 -0,08 0,16 0,04 0,41 0,03 0,12 0,27 -0,18 -0,14 0,22 -0,37 0,62 0,00

24. опис нації / батьківщини; 0,05 0,45 0,75 -0,22 -0,11 0,75 0,14 0,63 0,36 -0,16 0,30 0,34 0,10 0,25 0,18 0,61 -0,02 -0,07 0,40

25. опис процесуальності; 0,08 0,69 0,28 0,39 0,12 0,36 0,50 0,43 0,12 -0,06 0,41 -0,05 -0,19 0,13 0,63 0,70 -0,06 -0,29 0,51

26. опис техніки. 0,15 0,34 0,50 0,09 -0,22 0,68 -0,07 0,77 0,70 -0,03 0,20 0,09 0,29 0,04 -0,03 0,62 0,20 -0,19 -0,05
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Продовження додатку Р.1 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6

16.  опис державної сфери; -0,06 0,32 -0,67 -0,21 0,48 0,54 0,07 0,27 -0,36 0,48 0,21 -0,55 1,00 0,06 0,33 0,01 0,44 0,03 0,18

17. опис зовнішності / параметрів; -0,28 -0,01 0,20 0,44 0,20 -0,12 -0,31 0,70 -0,39 0,39 0,23 -0,08 0,44 0,18 0,41 0,46 0,19 0,82 0,11

18. опис мови тіла / мови звуків; 0,08 0,17 -0,14 0,27 0,40 -0,65 0,22 0,08 0,77 -0,44 -0,03 0,63 -0,36 -0,13 -0,13 0,35 0,06 -0,12 0,14

19.  опис ментальної сфери; -0,33 0,12 -0,06 0,21 0,47 0,38 -0,53 0,56 0,32 0,18 0,25 -0,68 0,99 0,12 0,22 0,02 -0,07 -0,02 0,04

20. опис кольору; -0,01 -0,36 0,46 -0,16 0,47 -0,11 0,29 0,00 -0,25 -0,20 0,62 0,20 -1,00 -0,47 0,41 0,28 -0,48 0,11 -0,41

21. опис релігійної сфери; -0,69 0,35 -0,16 0,23 -0,56 0,49 -0,10 0,30 -0,41 0,76 -0,04 -0,22 1,00 0,74 0,30 0,30 0,35 -0,21 -0,30

22. опис пуризму; -0,53 0,56 -0,36 -0,10 0,00 0,76 -0,10 0,68 -0,18 0,43 0,64 -0,60 1,00 0,44 0,78 0,44 0,41 0,25 -0,12

23. опис руху; -0,46 -0,26 0,13 0,18 -0,09 -0,37 0,15 0,09 -0,72 0,05 0,16 0,61 -0,50 -0,26 0,30 0,31 -0,23 0,55 -0,58

24. опис нації / батьківщини; 0,23 0,55 0,25 0,02 -0,14 0,15 -0,23 0,41 -0,03 0,40 0,15 0,01 0,69 0,35 0,33 0,38 0,52 0,18 0,66

25. опис процесуальності; -0,45 0,02 0,32 -0,14 -0,04 0,56 -0,43 0,58 -0,56 0,57 0,51 -0,57 1,00 0,15 0,63 0,02 -0,26 0,13 -0,29

26. опис техніки. 0,63 0,13 0,43 -0,24 0,01 -0,12 -0,26 0,18 -0,20 0,18 0,19 0,10 #### 0,06 0,22 0,05 0,26 0,30 0,64
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Продовження додатку Р.1 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

16.  опис державної сфери; -0,26 0,54 -0,31 -0,04 0,04 0,74 -0,30 0,35 -0,23 1,00

17. опис зовнішності / параметрів; 0,16 0,53 -0,50 -0,17 0,32 -0,04 -0,61 -0,10 0,32 -0,07 1,00

18. опис мови тіла / мови звуків; -0,12 -0,25 0,08 -0,26 -0,23 0,40 0,64 0,01 -0,15 0,01 -0,29 1,00

19.  опис ментальної сфери; 0,05 0,23 -0,57 0,00 0,20 0,01 0,32 0,15 0,57 0,20 0,17 0,45 1,00

20. опис кольору; 0,16 -0,08 -0,22 0,43 0,26 0,23 -0,49 -0,38 -0,31 0,22 0,23 -0,11 0,08 1,00

21. опис релігійної сфери; 0,88 -0,17 -0,22 0,97 0,88 -0,49 -0,03 -0,05 0,33 -0,10 0,23 -0,48 -0,10 -0,28 1,00

22. опис пуризму; 0,56 0,27 -0,03 0,30 0,41 0,28 -0,16 0,07 0,23 0,52 0,13 0,17 0,38 0,17 0,47 1,00

23. опис руху; 0,30 0,23 -0,02 0,10 -0,09 -0,14 -0,75 -0,70 -0,07 -0,11 0,55 -0,57 -0,38 0,38 0,40 0,04 1,00

24. опис нації / батьківщини; 0,19 0,15 -0,12 -0,04 0,58 -0,11 -0,12 0,49 0,01 -0,16 0,45 -0,04 -0,02 -0,03 0,32 0,11 -0,13 1,00

25. опис процесуальності; 0,52 0,31 -0,46 0,67 0,65 -0,43 -0,52 -0,07 0,41 0,09 0,67 -0,58 0,29 0,50 0,61 0,37 0,42 0,27 1,00

26. опис техніки. -0,27 0,29 -0,09 -0,25 0,34 0,00 -0,45 0,50 -0,17 -0,09 0,47 -0,29 -0,27 0,19 -0,25 -0,27 0,00 0,78 0,18 1,00
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Додаток С.1 

Кореляційна матриця доменів концепту LANGUAGE в американському публіцистичному дискурсі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

1. спілкування; 1,00

2. відносини / ставлення;  0,91 1,00

3. модальність; 0,91 0,91 1,00

4. фізіологічна  / фізична діяльність; 0,89 0,91 0,94 1,00

5. ментальні дії; 0,85 0,86 0,90 0,84 1,00

6. володіння / втрата; 0,84 0,82 0,90 0,82 0,90 1,00

7. придбання / збагачення; 0,69 0,81 0,71 0,85 0,63 0,58 1,00

8. рух; 0,83 0,73 0,67 0,71 0,50 0,42 0,57 1,00

9.  емоційний стан; 0,86 0,84 0,87 0,91 0,86 0,85 0,81 0,61 1,00

10. перебування / існування; 0,84 0,84 0,97 0,89 0,90 0,95 0,67 0,49 0,87 1,00

11. пошук; 0,59 0,73 0,71 0,78 0,70 0,61 0,92 0,38 0,80 0,71 1,00

12. зміна стану; 0,73 0,80 0,80 0,71 0,79 0,73 0,59 0,51 0,76 0,80 0,57 1,00

13. розвиток, виникнення / створення; 0,64 0,44 0,68 0,68 0,60 0,66 0,42 0,39 0,70 0,71 0,36 0,57 1,00

14. здійснення навчальної / освітньої політики; 0,67 0,77 0,85 0,81 0,86 0,90 0,60 0,27 0,80 0,91 0,64 0,78 0,66 1,00

15. наукова діяльність; 0,46 0,50 0,34 0,41 0,59 0,54 0,25 0,22 0,48 0,32 0,24 0,24 0,11 0,47 1,00

16.  дії мас медіа; 0,93 0,80 0,92 0,86 0,83 0,85 0,57 0,74 0,86 0,89 0,51 0,80 0,80 0,74 0,31 1,00

17.  юридична діяльність; 0,88 0,80 0,71 0,70 0,69 0,54 0,50 0,92 0,64 0,55 0,38 0,63 0,35 0,38 0,46 0,76 1,00

18. медична діяльність; 0,46 0,53 0,51 0,52 0,77 0,76 0,49 -0,06 0,72 0,61 0,76 0,38 0,36 0,69 0,74 0,40 0,18 1,00

20. боротьба / напад; 0,40 0,48 0,29 0,47 -0,03 0,06 0,49 0,77 0,24 0,11 0,05 0,28 0,12 0,09 0,04 0,32 0,53 -0,37 1,00

21. здійснення мовної політики; 0,94 0,91 0,88 0,91 0,90 0,79 0,74 0,77 0,91 0,80 0,66 0,79 0,64 0,73 0,57 0,89 0,86 0,56 0,38

22. функціонування техніки / комп’ютерів; 0,72 0,65 0,62 0,49 0,83 0,77 0,27 0,34 0,57 0,64 0,30 0,60 0,39 0,60 0,68 0,64 0,63 0,68 -0,17

23. економічна / фінансова діяльність: 0,91 0,94 0,88 0,83 0,88 0,85 0,74 0,69 0,88 0,84 0,75 0,76 0,41 0,70 0,52 0,81 0,78 0,70 0,26

24. спортивна активність; 0,75 0,89 0,79 0,89 0,64 0,67 0,93 0,68 0,84 0,73 0,81 0,68 0,44 0,69 0,33 0,68 0,60 0,41 0,66

25.  контроль / влада; 0,39 0,31 0,44 0,43 0,66 0,79 0,16 -0,26 0,61 0,58 0,34 0,11 0,61 0,71 0,70 0,40 -0,05 0,97 -0,95

26.  деструктивна діяльність; 0,42 0,28 0,04 0,21 0,00 -0,01 0,36 0,61 0,16 -0,11 0,06 -0,10 -0,05 -0,26 0,27 0,12 0,53 -0,09 0,58

27. втілення мови тіла; 0,70 0,67 0,72 0,62 0,89 0,80 0,48 0,35 0,82 0,76 0,64 0,69 0,45 0,68 0,57 0,71 0,56 0,85 -0,27

28.  звучання; 0,95 0,82 0,92 0,86 0,84 0,86 0,62 0,75 0,89 0,88 0,63 0,69 0,83 0,70 0,39 0,97 0,77 0,52 0,23

29. релігійна діяльність; 0,63 0,57 0,79 0,62 0,77 0,68 0,24 0,36 0,49 0,77 0,42 0,56 0,60 0,64 0,19 0,70 0,50 0,34 -0,21

30.  військова діяльність; 0,50 0,27 0,15 0,16 -0,06 -0,09 0,06 0,90 0,00 -0,08 -0,13 -0,12 -0,24 -0,49 -0,03 0,30 0,79 -0,43 0,57

31. вимірювання; 0,82 0,78 0,85 0,80 0,80 0,71 0,61 0,66 0,84 0,81 0,56 0,92 0,83 0,75 0,19 0,92 0,71 0,30 0,29

33. здійснення державної політики; 0,77 0,71 0,68 0,65 0,42 0,41 0,49 0,94 0,48 0,52 0,31 0,53 0,30 0,27 0,03 0,70 0,84 -0,20 0,76
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Продовження додатку  С.1 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 1 2 3 4

1. спілкування; 

2. відносини / ставлення;  

3. модальність; 

4. фізіологічна  / фізична діяльність; 

5. ментальні дії; 

6. володіння / втрата; 

7. придбання / збагачення; 

8. рух; 

9.  емоційний стан; 

10. перебування / існування; 

11. пошук; 

12. зміна стану; 

13. розвиток, виникнення / створення; 

14. здійснення навчальної / освітньої політики; 

15. наукова діяльність; 

16.  дії мас медіа; 

17.  юридична діяльність; 

18. медична діяльність; 

20. боротьба / напад; 

21. здійснення мовної політики; 1,00

22. функціонування техніки / комп’ютерів; 0,70 1,00

23. економічна / фінансова діяльність: 0,88 0,72 1,00

24. спортивна активність; 0,79 0,28 0,80 1,00

25.  контроль / влада; 0,41 0,69 0,42 0,12 1,00

26.  деструктивна діяльність; 0,34 0,17 0,26 0,29 -0,17 1,00

27. втілення мови тіла; 0,76 0,78 0,84 0,49 0,63 -0,08 1,00

28.  звучання; 0,88 0,65 0,92 0,68 0,66 0,17 0,77 1,00

29. релігійна діяльність; 0,58 0,62 0,59 0,26 0,57 -0,35 0,61 0,71 1,00

30.  військова діяльність; 0,32 0,09 0,28 0,14 -0,35 0,78 -0,07 0,29 0,01 1,00

31. вимірювання; 0,89 0,54 0,72 0,68 0,15 0,05 0,67 0,83 0,59 0,06 1,00

33. здійснення державної політики; 0,65 0,27 0,64 0,63 -0,31 0,44 0,24 0,68 0,43 0,81 0,60 1,00

Дієслово Іменник
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Продовження додатку  С.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

34. Розташування; 0,68 0,81 0,72 0,80 0,68 0,69 0,61 0,59 0,55 0,70 0,47 0,64 0,48 0,86 0,62 0,57 0,60 0,46 0,61

35.структурування. 0,88 0,69 0,81 0,72 0,64 0,74 0,36 0,79 0,66 0,74 0,24 0,58 0,66 0,54 0,28 0,92 0,77 0,23 0,44

1. назва мови; 0,17 0,38 0,27 0,33 0,33 0,51 0,48 -0,21 0,42 0,41 0,44 0,35 0,21 0,63 0,37 0,13 -0,16 0,66 0,07

2. країна / національність; 0,89 0,86 0,91 0,83 0,93 0,92 0,71 0,53 0,88 0,93 0,75 0,79 0,62 0,80 0,41 0,85 0,65 0,72 0,00

3. професія / рід занять носіїв мови; 0,87 0,91 0,92 0,87 0,89 0,91 0,81 0,55 0,93 0,94 0,80 0,87 0,62 0,85 0,37 0,85 0,62 0,67 0,19

4. сім’я / родина носіїв мови; 0,20 0,22 0,21 0,05 0,25 0,45 0,21 -0,19 0,24 0,37 0,27 0,32 0,09 0,29 -0,01 0,17 -0,10 0,69 -0,42

5. час / вік; 0,92 0,94 0,97 0,97 0,88 0,90 0,83 0,66 0,91 0,94 0,79 0,76 0,65 0,84 0,40 0,87 0,68 0,59 0,34

6. мова  / мовна структура; 0,94 0,96 0,96 0,94 0,92 0,89 0,77 0,71 0,93 0,92 0,72 0,87 0,64 0,85 0,49 0,91 0,78 0,58 0,37

7. економічна діяльність / робота; 0,82 0,74 0,78 0,75 0,53 0,53 0,51 0,94 0,61 0,63 0,37 0,56 0,46 0,40 0,13 0,81 0,84 -0,04 0,69

8. державна сфера; 0,74 0,60 0,58 0,57 0,33 0,33 0,39 0,95 0,42 0,40 0,19 0,36 0,30 0,12 0,07 0,66 0,84 -0,22 0,73

9. навчання / освітня діяльність; 0,31 0,53 0,57 0,57 0,53 0,56 0,49 0,04 0,53 0,65 0,50 0,73 0,49 0,84 0,14 0,45 0,08 0,34 0,20

10. наука / наукова діяльність; 0,59 0,57 0,77 0,69 0,76 0,69 0,49 0,32 0,76 0,82 0,60 0,84 0,77 0,78 0,08 0,78 0,38 0,44 -0,09

11. відносини / ставлення; 0,88 0,89 0,78 0,86 0,69 0,58 0,75 0,91 0,73 0,61 0,59 0,58 0,37 0,49 0,47 0,72 0,91 0,24 0,74

12.  документи; 0,90 0,76 0,83 0,82 0,65 0,69 0,54 0,90 0,76 0,72 0,41 0,56 0,62 0,52 0,33 0,90 0,83 0,23 0,58

13.  сфера вживання мови; 0,46 0,45 0,54 0,48 0,65 0,50 0,53 0,15 0,59 0,61 0,61 0,72 0,60 0,56 -0,01 0,53 0,26 0,40 -0,38

14.  установа / місце використання мови; 0,57 0,73 0,71 0,62 0,67 0,82 0,57 0,19 0,67 0,81 0,59 0,78 0,39 0,85 0,30 0,59 0,27 0,66 0,14

15.  емоційна сфера; 0,76 0,88 0,77 0,79 0,88 0,85 0,75 0,42 0,85 0,78 0,77 0,71 0,36 0,81 0,72 0,64 0,59 0,86 0,12

16. артефакти / продукти діяльності; 0,82 0,89 0,89 0,96 0,89 0,81 0,85 0,58 0,93 0,86 0,83 0,78 0,65 0,87 0,49 0,79 0,63 0,66 0,32

17. подія / випадок; 0,79 0,68 0,74 0,63 0,85 0,91 0,48 0,33 0,80 0,81 0,56 0,64 0,71 0,72 0,55 0,77 0,51 0,80 -0,19

18. міра  / розмір; 0,74 0,79 0,91 0,78 0,77 0,86 0,62 0,42 0,72 0,95 0,66 0,79 0,59 0,83 0,09 0,79 0,45 0,45 0,12

19. тваринний / рослинний світ; 0,78 0,55 0,65 0,51 0,75 0,64 0,40 0,74 0,74 0,65 0,59 0,58 0,43 0,38 0,17 0,73 0,70 0,66 -0,70

20. мас медіа / мистецтво;  0,91 0,74 0,86 0,83 0,84 0,84 0,66 0,63 0,87 0,85 0,66 0,62 0,76 0,65 0,34 0,89 0,67 0,61 0,03

21.  мова тіла /частини тіла; 0,84 0,73 0,92 0,78 0,85 0,92 0,46 0,51 0,78 0,95 0,52 0,71 0,72 0,79 0,30 0,91 0,58 0,55 0,02

22. ментальна сфера; 0,78 0,84 0,91 0,83 0,94 0,84 0,60 0,48 0,81 0,91 0,65 0,92 0,64 0,90 0,39 0,84 0,63 0,55 0,10

23. мовленнєва діяльність; 0,94 0,87 0,92 0,87 0,95 0,94 0,64 0,62 0,90 0,92 0,62 0,80 0,72 0,82 0,53 0,93 0,74 0,66 0,13

24.  батьківщина / нація; 0,56 0,78 0,67 0,66 0,56 0,52 0,64 0,57 0,64 0,60 0,67 0,65 0,05 0,55 0,30 0,52 0,57 0,37 0,52

25.  люди  / група людей; 0,87 0,85 0,78 0,77 0,80 0,65 0,60 0,82 0,81 0,67 0,54 0,81 0,47 0,57 0,52 0,83 0,93 0,40 0,44

26.  релігійна сфера; 0,65 0,59 0,62 0,48 0,77 0,68 0,26 0,32 0,46 0,60 0,42 0,37 0,16 0,47 0,57 0,50 0,57 0,66 -0,37

27. абстрактні поняття; 0,62 0,55 0,64 0,46 0,51 0,57 0,37 0,51 0,58 0,66 0,37 0,80 0,48 0,44 -0,13 0,74 0,50 0,17 0,22

28. техніка / комп’ютер; 0,57 0,58 0,52 0,45 0,67 0,81 0,29 0,17 0,61 0,60 0,31 0,44 0,28 0,65 0,79 0,51 0,37 0,91 -0,03

29. транспорт / рух; 0,86 0,80 0,81 0,71 0,92 0,91 0,57 0,48 0,82 0,84 0,61 0,73 0,54 0,72 0,55 0,80 0,66 0,77 -0,08

30.  їжа / напитки; 0,49 0,42 0,32 0,23 0,10 0,13 0,12 0,77 0,15 0,15 -0,04 0,25 -0,10 -0,11 0,03 0,40 0,70 -0,29 0,69

31. медична діяльність / фізіологічний стан

людини; 0,79 0,75 0,88 0,71 0,86 0,80 0,43 0,51 0,64 0,87 0,52 0,71 0,50 0,69 0,25 0,80 0,65 0,45 -0,07
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 1 2 3 4

34. Розташування; 0,73 0,57 0,57 0,69 0,45 0,11 0,29 0,46 0,45 0,58 0,58 0,68 1,00

35.структурування. 0,74 0,57 0,70 0,53 0,29 0,27 0,51 0,92 0,64 0,58 0,72 0,79 0,52 1,00

1. назва мови; 0,23 0,24 0,32 0,49 0,57 -0,07 0,26 0,10 -0,11 -0,70 0,15 -0,21 0,81 -0,04 1,00

2. країна / національність; 0,85 0,79 0,92 0,69 0,59 0,12 0,86 0,90 0,71 0,05 0,78 0,49 0,60 0,69 0,38 1,00

3. професія / рід занять носіїв мови; 0,86 0,66 0,93 0,84 0,49 0,09 0,80 0,86 0,58 -0,03 0,83 0,53 0,67 0,65 0,51 0,96 1,00

4. сім’я / родина носіїв мови; 0,05 0,42 0,37 0,14 0,68 -0,05 0,39 0,16 0,04 -0,32 0,14 -0,09 0,34 0,08 0,56 0,50 0,48 1,00

5. час / вік; 0,89 0,61 0,90 0,87 0,49 0,19 0,70 0,90 0,66 0,14 0,79 0,64 0,75 0,74 0,41 0,93 0,95 0,27

6. мова  / мовна структура; 0,96 0,68 0,93 0,85 0,44 0,17 0,77 0,90 0,64 0,15 0,90 0,66 0,75 0,76 0,36 0,91 0,95 0,21

7. економічна діяльність / робота; 0,73 0,32 0,68 0,67 -0,14 0,34 0,37 0,80 0,54 0,76 0,69 0,96 0,60 0,88 -0,20 0,56 0,59 -0,16

8. державна сфера; 0,60 0,26 0,55 0,52 -0,28 0,59 0,18 0,66 0,35 0,93 0,50 0,96 0,57 0,81 -0,34 0,41 0,40 -0,18

9. навчання / освітня діяльність; 0,45 0,20 0,38 0,59 0,19 -0,47 0,35 0,31 0,34 -0,75 0,61 0,11 0,85 0,18 0,66 0,46 0,62 0,19

10. наука / наукова діяльність; 0,68 0,43 0,59 0,53 0,32 -0,44 0,72 0,71 0,68 -0,37 0,89 0,30 0,46 0,50 0,23 0,73 0,77 0,21

11. відносини / ставлення; 0,88 0,48 0,80 0,81 0,00 0,60 0,47 0,75 0,44 0,71 0,66 0,83 0,81 0,70 0,06 0,66 0,68 -0,14

12.  документи; 0,82 0,46 0,76 0,69 0,20 0,38 0,52 0,92 0,55 0,70 0,74 0,84 0,52 0,95 -0,04 0,67 0,68 -0,06

13.  сфера вживання мови; 0,55 0,48 0,48 0,36 0,26 -0,18 0,61 0,46 0,50 -0,41 0,80 0,10 0,38 0,20 0,28 0,70 0,68 0,42

14.  установа / місце використання мови; 0,55 0,53 0,72 0,68 0,53 -0,19 0,60 0,53 0,38 -0,38 0,57 0,28 0,80 0,43 0,76 0,75 0,85 0,66

15.  емоційна сфера; 0,83 0,73 0,90 0,78 0,63 0,16 0,82 0,68 0,43 -0,12 0,62 0,33 0,75 0,45 0,61 0,85 0,88 0,37

16. артефакти / продукти діяльності; 0,92 0,54 0,82 0,87 0,50 0,10 0,70 0,78 0,57 -0,15 0,83 0,48 0,82 0,57 0,46 0,83 0,89 0,09

17. подія / випадок; 0,73 0,87 0,86 0,46 0,93 0,09 0,89 0,82 0,59 -0,11 0,66 0,24 0,45 0,66 0,40 0,94 0,85 0,58

18. міра  / розмір; 0,65 0,54 0,77 0,68 0,40 -0,17 0,62 0,77 0,75 -0,06 0,72 0,54 0,72 0,66 0,40 0,87 0,89 0,49

19. тваринний / рослинний світ; 0,68 0,75 0,78 0,31 0,51 0,08 0,89 0,86 0,81 0,65 0,85 0,64 0,06 0,62 -0,08 0,85 0,73 0,87

20. мас медіа / мистецтво;  0,84 0,68 0,83 0,62 0,62 0,27 0,77 0,95 0,68 0,26 0,80 0,53 0,42 0,78 0,16 0,92 0,85 0,32

21.  мова тіла /частини тіла; 0,75 0,70 0,79 0,54 0,60 -0,11 0,76 0,93 0,85 0,08 0,76 0,54 0,52 0,85 0,19 0,89 0,83 0,34

22. ментальна сфера; 0,86 0,69 0,79 0,67 0,43 -0,20 0,78 0,78 0,78 -0,19 0,91 0,48 0,72 0,62 0,32 0,86 0,88 0,20

23. мовленнєва діяльність; 0,93 0,83 0,90 0,68 0,65 0,18 0,83 0,93 0,71 0,12 0,85 0,55 0,67 0,80 0,33 0,96 0,92 0,32

24.  батьківщина / нація; 0,61 0,24 0,77 0,81 -0,03 -0,01 0,54 0,55 0,33 0,22 0,53 0,61 0,44 0,41 0,26 0,54 0,68 0,09

25.  люди  / група людей; 0,94 0,65 0,86 0,71 0,07 0,32 0,74 0,82 0,50 0,48 0,87 0,70 0,53 0,71 0,05 0,74 0,77 0,00

26.  релігійна сфера; 0,57 0,89 0,70 0,23 0,67 0,07 0,75 0,61 0,76 0,25 0,30 0,30 0,37 0,49 0,00 0,73 0,54 0,28

27. абстрактні поняття; 0,53 0,42 0,65 0,48 0,00 -0,05 0,57 0,68 0,43 0,20 0,76 0,59 0,28 0,64 0,09 0,67 0,72 0,52

28. техніка / комп’ютер; 0,55 0,78 0,68 0,41 0,93 0,11 0,71 0,56 0,30 -0,13 0,33 0,10 0,60 0,48 0,60 0,66 0,63 0,51

29. транспорт / рух; 0,82 0,90 0,90 0,56 0,66 0,17 0,90 0,85 0,65 0,09 0,71 0,41 0,54 0,67 0,35 0,96 0,89 0,53

30.  їжа / напитки; 0,33 0,18 0,44 0,31 -0,40 0,51 0,09 0,39 0,11 0,95 0,22 0,85 0,13 0,61 -0,37 0,19 0,21 -0,05

31. медична діяльність / фізіологічний стан

людини; 0,71 0,75 0,78 0,46 0,44 -0,10 0,74 0,82 0,96 0,19 0,68 0,58 0,51 0,73 0,04 0,86 0,76 0,30
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Продовження додатку  С.1 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

34. Розташування; 

35.структурування. 

1. назва мови; 

2. країна / національність; 

3. професія / рід занять носіїв мови; 

4. сім’я / родина носіїв мови; 

5. час / вік; 1,00

6. мова  / мовна структура; 0,96 1,00

7. економічна діяльність / робота; 0,72 0,74 1,00

8. державна сфера; 0,55 0,56 0,94 1,00

9. навчання / освітня діяльність; 0,55 0,59 0,17 -0,11 1,00

10. наука / наукова діяльність; 0,69 0,74 0,44 0,16 0,72 1,00

11. відносини / ставлення; 0,81 0,84 0,84 0,80 0,23 0,35 1,00

12.  документи; 0,79 0,81 0,94 0,86 0,19 0,50 0,83 1,00

13.  сфера вживання мови; 0,54 0,57 0,13 -0,02 0,53 0,80 0,24 0,17 1,00

14.  установа / місце використання мови; 0,74 0,73 0,30 0,09 0,77 0,62 0,35 0,38 0,49 1,00

15.  емоційна сфера; 0,84 0,87 0,39 0,22 0,54 0,54 0,68 0,52 0,49 0,77 1,00

16. артефакти / продукти діяльності; 0,93 0,94 0,59 0,38 0,69 0,75 0,78 0,68 0,60 0,67 0,86 1,00

17. подія / випадок; 0,76 0,76 0,36 0,23 0,31 0,62 0,45 0,58 0,60 0,67 0,78 0,65 1,00

18. міра  / розмір; 0,88 0,82 0,59 0,38 0,65 0,76 0,51 0,61 0,60 0,85 0,66 0,74 0,70 1,00

19. тваринний / рослинний світ; 0,62 0,64 0,63 0,82 -0,03 0,63 0,50 0,65 0,81 0,48 0,56 0,50 0,91 0,62 1,00

20. мас медіа / мистецтво;  0,87 0,84 0,64 0,54 0,25 0,68 0,67 0,79 0,61 0,51 0,68 0,77 0,88 0,74 0,89 1,00

21.  мова тіла /частини тіла; 0,85 0,83 0,67 0,47 0,44 0,77 0,55 0,77 0,51 0,67 0,64 0,71 0,84 0,89 0,72 0,88 1,00

22. ментальна сфера; 0,85 0,92 0,57 0,33 0,73 0,88 0,63 0,62 0,70 0,74 0,78 0,88 0,71 0,84 0,61 0,73 0,84 1,00

23. мовленнєва діяльність; 0,92 0,95 0,64 0,49 0,46 0,73 0,73 0,78 0,61 0,69 0,84 0,86 0,91 0,80 0,78 0,92 0,90 0,88 1,00

24.  батьківщина / нація; 0,66 0,71 0,63 0,44 0,50 0,46 0,66 0,56 0,17 0,63 0,69 0,66 0,29 0,60 0,41 0,37 0,47 0,62 0,50

25.  люди  / група людей; 0,75 0,89 0,76 0,65 0,34 0,62 0,85 0,79 0,46 0,46 0,73 0,78 0,63 0,54 0,68 0,71 0,65 0,79 0,82

26.  релігійна сфера; 0,59 0,57 0,36 0,29 -0,01 0,31 0,49 0,43 0,31 0,36 0,64 0,46 0,73 0,53 0,83 0,65 0,69 0,58 0,71

27. абстрактні поняття; 0,57 0,63 0,58 0,47 0,38 0,69 0,36 0,57 0,57 0,63 0,39 0,43 0,59 0,73 0,78 0,60 0,68 0,62 0,62

28. техніка / комп’ютер; 0,57 0,60 0,19 0,07 0,30 0,29 0,34 0,42 0,16 0,69 0,79 0,49 0,82 0,47 0,49 0,53 0,60 0,51 0,70

29. транспорт / рух; 0,83 0,85 0,48 0,36 0,33 0,64 0,60 0,63 0,63 0,70 0,85 0,73 0,98 0,75 0,88 0,88 0,84 0,80 0,95

30.  їжа / напитки; 0,27 0,32 0,76 0,86 -0,26 -0,08 0,57 0,63 -0,26 0,07 0,10 0,06 0,05 0,20 0,78 0,22 0,26 0,11 0,24

31. медична діяльність / фізіологічний стан

людини; 0,80 0,79 0,64 0,48 0,36 0,69 0,58 0,65 0,56 0,59 0,62 0,66 0,75 0,86 0,82 0,79 0,91 0,84 0,84
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24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3

34. Розташування; 

35.структурування. 

1. назва мови; 

2. країна / національність; 

3. професія / рід занять носіїв мови; 

4. сім’я / родина носіїв мови; 

5. час / вік; 

6. мова  / мовна структура; 

7. економічна діяльність / робота; 

8. державна сфера; 

9. навчання / освітня діяльність; 

10. наука / наукова діяльність; 

11. відносини / ставлення; 

12.  документи; 

13.  сфера вживання мови; 

14.  установа / місце використання мови; 

15.  емоційна сфера; 

16. артефакти / продукти діяльності; 

17. подія / випадок; 

18. міра  / розмір; 

19. тваринний / рослинний світ; 

20. мас медіа / мистецтво;  

21.  мова тіла /частини тіла; 

22. ментальна сфера; 

23. мовленнєва діяльність; 

24.  батьківщина / нація; 1,00

25.  люди  / група людей; 0,68 1,00

26.  релігійна сфера; 0,39 0,51 1,00

27. абстрактні поняття; 0,51 0,61 0,24 1,00

28. техніка / комп’ютер; 0,37 0,47 0,61 0,30 1,00

29. транспорт / рух; 0,46 0,75 0,81 0,63 0,77 1,00

30.  їжа / напитки; 0,48 0,51 0,23 0,48 0,10 0,22 1,00

31. медична діяльність / фізіологічний стан

людини; 0,50 0,65 0,83 0,63 0,47 0,82 0,32 1,00

Іменник Прикметник

Д
іє
с
л
о
в
о

Ім
е
н
н
и
к

 



241 

 

Продовження додатку  С.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

32. спорт / гра; 0,64 0,68 0,56 0,65 0,78 0,66 0,70 0,34 0,82 0,57 0,74 0,53 0,38 0,61 0,74 0,51 0,51 0,89 -0,07

34. юридична сфера; 0,92 0,76 0,81 0,78 0,63 0,64 0,56 0,93 0,71 0,69 0,44 0,55 0,57 0,42 0,22 0,87 0,87 0,15 0,53

35. продуктивна  / деструктивна діяльність; 0,47 0,64 0,66 0,67 0,62 0,60 0,64 0,24 0,68 0,70 0,62 0,86 0,57 0,82 0,14 0,59 0,27 0,34 0,28

36. мова знаків / звуки; 0,77 0,71 0,81 0,71 0,90 0,94 0,52 0,34 0,86 0,88 0,63 0,70 0,63 0,80 0,51 0,80 0,49 0,84 -0,18

37. мовна політика; 0,76 0,79 0,89 0,77 0,94 0,93 0,54 0,33 0,77 0,95 0,62 0,83 0,64 0,93 0,42 0,80 0,50 0,67 -0,07

38. боротьба / військова діяльність;   0,86 0,90 0,74 0,73 0,64 0,68 0,71 0,77 0,71 0,66 0,51 0,75 0,38 0,56 0,39 0,73 0,79 0,32 0,64

39. предмети одягу; 0,98 0,88 0,95 0,92 0,95 0,98 0,64 0,86 0,89 0,95 0,69 0,73 0,64 0,87 0,50 0,91 0,79 0,86 0,16

40. перебування / існування. 0,56 0,70 0,52 0,68 0,34 0,26 0,74 0,78 0,56 0,36 0,55 0,48 0,17 0,32 0,21 0,46 0,65 -0,07 0,95

1. опис емоційного стану; 0,62 0,69 0,74 0,82 0,82 0,70 0,69 0,40 0,88 0,74 0,78 0,62 0,58 0,79 0,55 0,66 0,47 0,84 0,05

2. позитивна оцінка; 0,82 0,79 0,94 0,90 0,90 0,90 0,72 0,47 0,91 0,97 0,75 0,79 0,81 0,90 0,30 0,88 0,52 0,64 0,06

3. негативна оцінка; 0,39 0,31 0,26 0,32 0,24 -0,06 0,28 0,72 0,31 0,07 0,24 0,31 0,10 -0,11 0,04 0,36 0,70 -0,40 0,49

4. опис (ознака) мови; 0,86 0,91 0,87 0,85 0,92 0,93 0,72 0,51 0,90 0,89 0,68 0,84 0,61 0,90 0,60 0,82 0,64 0,72 0,20

5. опис часових характеристик; 0,55 0,60 0,71 0,67 0,71 0,55 0,59 0,38 0,72 0,72 0,66 0,88 0,64 0,69 0,03 0,70 0,44 0,31 0,06

6. опис вікових характеристик; -0,10 0,17 0,08 0,14 0,10 0,01 0,27 -0,24 -0,14 0,09 0,29 -0,01 -0,20 0,23 -0,01 -0,25 -0,18 -0,01 -0,09

7. опис дії виконаної над об’єктом; 0,87 0,85 0,99 0,90 0,85 0,88 0,63 0,64 0,83 0,96 0,66 0,77 0,67 0,82 0,25 0,92 0,66 0,46 0,23

8. опис освітньої / наукової сфери; 0,43 0,67 0,70 0,73 0,57 0,60 0,73 0,26 0,68 0,73 0,78 0,66 0,39 0,78 0,10 0,51 0,20 0,40 0,28

9. вказівка назви / виду мови; 0,91 0,91 0,92 0,83 0,88 0,94 0,69 0,59 0,85 0,93 0,69 0,78 0,55 0,79 0,42 0,86 0,68 0,66 0,18

10. вказівка країни / національності; 0,77 0,86 0,87 0,87 0,87 0,88 0,82 0,38 0,84 0,90 0,82 0,76 0,61 0,90 0,41 0,72 0,47 0,69 0,10

11. опис поведінки (рис характеру), ставлення /

стосунків; 0,92 0,87 0,81 0,85 0,89 0,78 0,73 0,70 0,87 0,74 0,68 0,65 0,56 0,66 0,66 0,79 0,82 0,68 0,23

12. опис простору (місця) / розташування; 0,53 0,62 0,74 0,77 0,54 0,67 0,66 0,35 0,73 0,78 0,61 0,68 0,70 0,81 0,05 0,68 0,23 0,32 0,40

13. опис фізичного / фізіологічного стану

об’єктів; 0,88 0,79 0,92 0,81 0,84 0,88 0,64 0,59 0,85 0,93 0,69 0,71 0,65 0,71 0,23 0,89 0,62 0,58 0,05

14. опис кількості / розміру; 0,42 0,38 0,41 0,56 0,43 0,48 0,31 0,27 0,53 0,40 0,15 0,33 0,68 0,60 0,55 0,50 0,28 0,50 0,53

15. опис мовленнєвої діяльності; 0,80 0,83 0,85 0,80 0,88 0,96 0,70 0,36 0,84 0,92 0,72 0,69 0,59 0,87 0,50 0,75 0,47 0,79 0,01

16.  опис державної сфери; 0,92 0,80 0,87 0,78 0,71 0,70 0,50 0,87 0,66 0,75 0,42 0,61 0,52 0,51 0,26 0,87 0,88 0,18 0,43

17. опис зовнішності / параметрів; 0,76 0,70 0,86 0,87 0,75 0,77 0,70 0,57 0,92 0,87 0,71 0,74 0,84 0,77 0,17 0,89 0,51 0,48 0,25

18. опис мови тіла / мови звуків; 0,54 0,59 0,53 0,48 0,76 0,60 0,32 0,34 0,66 0,53 0,48 0,59 0,18 0,53 0,71 0,53 0,59 0,74 -0,15

19.  опис ментальної сфери; 0,82 0,77 0,84 0,81 0,91 0,73 0,59 0,64 0,88 0,79 0,65 0,81 0,65 0,70 0,45 0,87 0,77 0,60 0,09

20. опис кольору; 0,75 0,69 0,71 0,65 0,93 0,88 0,44 0,26 0,80 0,76 0,60 0,63 0,64 0,73 0,69 0,72 0,53 0,86 -0,23

21. опис релігійної сфери; 0,72 0,54 0,77 0,61 0,72 0,79 0,29 0,33 0,57 0,79 0,44 0,41 0,68 0,56 0,20 0,73 0,42 0,51 -0,23
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Продовження додатку  С.1 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 1 2 3 4

32. спорт / гра; 0,77 0,65 0,75 0,63 0,61 0,28 0,81 0,58 0,24 -0,15 0,55 0,11 0,57 0,28 0,49 0,74 0,73 0,26

34. юридична сфера; 0,80 0,49 0,77 0,64 0,11 0,48 0,50 0,91 0,58 0,75 0,71 0,89 0,49 0,92 -0,14 0,71 0,68 0,02

35. продуктивна  / деструктивна діяльність; 0,61 0,28 0,52 0,71 0,10 -0,30 0,47 0,44 0,34 -0,60 0,77 0,26 0,75 0,29 0,59 0,59 0,75 0,22

36. мова знаків / звуки; 0,75 0,79 0,84 0,54 0,78 -0,07 0,93 0,84 0,65 -0,13 0,70 0,27 0,45 0,64 0,41 0,93 0,88 0,52

37. мовна політика; 0,77 0,78 0,78 0,58 0,65 -0,21 0,79 0,76 0,80 -0,26 0,77 0,36 0,74 0,61 0,45 0,91 0,88 0,41

38. боротьба / військова діяльність;   0,80 0,59 0,84 0,81 0,08 0,51 0,49 0,70 0,28 0,52 0,69 0,76 0,81 0,69 0,37 0,74 0,81 0,34

39. предмети одягу; 0,90 0,81 0,92 0,69 0,76 0,13 0,86 0,96 0,72 0,52 0,74 0,84 0,64 0,91 0,56 0,97 0,93 0,78

40. перебування / існування. 0,63 -0,01 0,55 0,85 -0,51 0,45 0,17 0,41 0,02 0,51 0,51 0,72 0,54 0,39 0,13 0,32 0,49 -0,29

1. опис емоційного стану; 0,79 0,43 0,70 0,71 0,71 -0,16 0,76 0,69 0,51 -0,40 0,70 0,24 0,56 0,41 0,35 0,69 0,74 -0,06

2. позитивна оцінка; 0,83 0,60 0,79 0,72 0,61 -0,11 0,76 0,87 0,74 -0,19 0,86 0,44 0,68 0,67 0,39 0,92 0,92 0,29

3. негативна оцінка; 0,49 0,06 0,33 0,29 -0,63 0,38 0,26 0,35 0,17 0,70 0,47 0,58 -0,36 0,30 -0,58 0,16 0,17 -0,49

4. опис (ознака) мови; 0,89 0,77 0,89 0,78 0,66 0,13 0,79 0,79 0,55 -0,12 0,81 0,45 0,81 0,65 0,58 0,92 0,95 0,39

5. опис часових характеристик; 0,69 0,35 0,58 0,59 0,03 -0,33 0,64 0,60 0,56 -0,32 0,89 0,36 0,46 0,38 0,21 0,67 0,75 0,14

6. опис вікових характеристик; -0,06 -0,02 -0,05 0,12 0,06 -0,12 -0,20 -0,29 0,16 -0,46 -0,22 -0,11 0,55 -0,33 0,33 0,04 0,04 0,01

7. опис дії виконаної над об’єктом; 0,81 0,57 0,84 0,72 0,42 -0,07 0,70 0,92 0,83 0,15 0,82 0,68 0,64 0,82 0,19 0,87 0,87 0,20

8. опис освітньої / наукової сфери; 0,52 0,09 0,58 0,81 0,19 -0,34 0,45 0,46 0,37 -0,40 0,56 0,32 0,67 0,28 0,55 0,56 0,73 0,17

9. вказівка назви / виду мови; 0,83 0,76 0,95 0,75 0,55 0,17 0,79 0,90 0,66 0,16 0,74 0,60 0,66 0,76 0,41 0,97 0,95 0,51

10. вказівка країни / національності; 0,79 0,63 0,80 0,79 0,59 0,04 0,68 0,71 0,58 -0,25 0,71 0,36 0,84 0,50 0,63 0,91 0,93 0,43

11. опис поведінки (рис характеру), ставлення /

стосунків; 0,96 0,77 0,87 0,71 0,53 0,47 0,77 0,83 0,54 0,31 0,74 0,53 0,72 0,66 0,25 0,86 0,82 0,12

12. опис простору (місця) / розташування; 0,57 0,11 0,52 0,78 0,26 -0,25 0,37 0,61 0,39 -0,39 0,70 0,38 0,73 0,50 0,54 0,57 0,73 0,15

13. опис фізичного / фізіологічного стану

об’єктів; 0,77 0,65 0,88 0,66 0,51 0,06 0,80 0,95 0,75 0,19 0,77 0,59 0,45 0,79 0,21 0,95 0,90 0,45

14. опис кількості / розміру; 0,56 0,27 0,23 0,43 0,63 0,11 0,21 0,62 0,26 -0,51 0,50 0,11 0,60 0,42 0,40 0,28 0,35 -0,28

15. опис мовленнєвої діяльності; 0,76 0,75 0,85 0,70 0,76 0,08 0,76 0,78 0,60 -0,14 0,64 0,34 0,73 0,60 0,62 0,94 0,92 0,56

16.  опис державної сфери; 0,80 0,60 0,79 0,60 0,16 0,34 0,54 0,89 0,73 0,67 0,71 0,89 0,59 0,92 -0,13 0,75 0,69 0,05

17. опис зовнішності / параметрів; 0,79 0,36 0,71 0,76 0,45 -0,08 0,67 0,87 0,57 -0,10 0,89 0,50 0,50 0,69 0,28 0,78 0,84 0,14

18. опис мови тіла / мови звуків; 0,68 0,69 0,73 0,40 0,48 -0,07 0,90 0,57 0,43 -0,03 0,54 0,20 0,20 0,36 0,15 0,62 0,60 0,12

19.  опис ментальної сфери; 0,92 0,65 0,81 0,63 0,37 0,02 0,86 0,86 0,70 0,11 0,90 0,52 0,44 0,66 0,06 0,82 0,81 0,02

20. опис кольору; 0,80 0,93 0,85 0,41 0,93 0,06 0,94 0,77 0,59 -0,18 0,63 0,14 0,51 0,57 0,46 0,91 0,81 0,72

21. опис релігійної сфери; 0,55 0,69 0,69 0,26 0,74 -0,02 0,65 0,82 0,84 0,16 0,52 0,38 0,33 0,74 0,11 0,83 0,66 0,68
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

32. спорт / гра; 0,67 0,72 0,20 0,09 0,34 0,47 0,58 0,40 0,54 0,50 0,89 0,78 0,74 0,38 0,61 0,67 0,46 0,61 0,73

34. юридична сфера; 0,79 0,78 0,94 0,91 0,07 0,45 0,85 0,96 0,26 0,32 0,48 0,62 0,58 0,62 0,85 0,83 0,75 0,58 0,77

35. продуктивна  / деструктивна діяльність; 0,65 0,72 0,31 0,05 0,95 0,81 0,38 0,33 0,69 0,77 0,62 0,78 0,40 0,69 0,18 0,41 0,50 0,81 0,59

36. мова знаків / звуки; 0,80 0,81 0,41 0,21 0,44 0,74 0,46 0,60 0,61 0,74 0,82 0,74 0,97 0,77 0,84 0,87 0,89 0,80 0,91

37. мовна політика; 0,85 0,87 0,45 0,22 0,68 0,81 0,51 0,54 0,69 0,81 0,80 0,82 0,83 0,89 0,68 0,77 0,89 0,95 0,90

38. боротьба / військова діяльність;   0,80 0,84 0,70 0,68 0,37 0,38 0,82 0,72 0,36 0,67 0,73 0,69 0,61 0,65 0,57 0,64 0,58 0,64 0,77

39. предмети одягу; 0,95 0,93 0,89 0,98 0,48 0,71 0,81 0,92 0,57 0,87 0,87 0,87 0,94 0,87 0,75 0,94 0,93 0,85 0,97

40. перебування / існування. 0,58 0,62 0,70 0,64 0,35 0,25 0,82 0,62 0,07 0,28 0,48 0,64 0,00 0,31 -0,04 0,30 0,19 0,41 0,37

1. опис емоційного стану; 0,75 0,79 0,42 0,16 0,60 0,75 0,59 0,56 0,51 0,51 0,79 0,90 0,59 0,55 0,55 0,66 0,62 0,78 0,72

2. позитивна оцінка; 0,93 0,91 0,57 0,34 0,66 0,88 0,60 0,69 0,72 0,72 0,76 0,91 0,80 0,88 0,70 0,88 0,90 0,91 0,91

3. негативна оцінка; 0,20 0,33 0,59 0,62 -0,15 0,25 0,58 0,48 0,18 -0,26 0,11 0,29 -0,06 -0,02 0,43 0,28 0,10 0,26 0,22

4. опис (ознака) мови; 0,91 0,95 0,52 0,34 0,64 0,69 0,70 0,65 0,60 0,84 0,93 0,90 0,84 0,79 0,61 0,79 0,79 0,89 0,94

5. опис часових характеристик; 0,65 0,73 0,43 0,19 0,73 0,95 0,43 0,43 0,84 0,57 0,54 0,76 0,48 0,69 0,56 0,59 0,61 0,86 0,65

6. опис вікових характеристик; 0,14 0,02 -0,20 -0,24 0,33 -0,09 0,07 -0,32 0,14 0,17 0,17 0,19 -0,21 0,20 -0,26 -0,15 -0,10 0,13 -0,05

7. опис дії виконаної над об’єктом; 0,93 0,91 0,79 0,57 0,54 0,79 0,70 0,82 0,50 0,68 0,69 0,83 0,71 0,92 0,66 0,84 0,95 0,88 0,88

8. опис освітньої / наукової сфери; 0,71 0,68 0,40 0,11 0,84 0,69 0,43 0,39 0,43 0,75 0,63 0,77 0,30 0,74 0,20 0,40 0,53 0,70 0,49

9. вказівка назви / виду мови; 0,94 0,92 0,65 0,51 0,45 0,65 0,70 0,74 0,54 0,81 0,85 0,80 0,90 0,89 0,77 0,87 0,89 0,82 0,94

10. вказівка країни / національності; 0,92 0,88 0,42 0,23 0,70 0,70 0,62 0,52 0,69 0,82 0,87 0,91 0,76 0,86 0,58 0,77 0,75 0,85 0,86

11. опис поведінки (рис характеру), ставлення /

стосунків; 0,86 0,89 0,61 0,53 0,29 0,54 0,86 0,74 0,52 0,47 0,86 0,86 0,79 0,57 0,71 0,86 0,69 0,76 0,91

12. опис простору (місця) / розташування; 0,74 0,71 0,50 0,24 0,84 0,75 0,42 0,56 0,44 0,73 0,53 0,77 0,42 0,76 0,10 0,52 0,63 0,69 0,58

13. опис фізичного / фізіологічного стану

об’єктів; 0,90 0,86 0,69 0,53 0,36 0,74 0,62 0,77 0,59 0,68 0,70 0,74 0,87 0,89 0,86 0,94 0,94 0,79 0,90

14. опис кількості / розміру; 0,44 0,50 0,27 0,14 0,49 0,37 0,40 0,46 0,13 0,26 0,41 0,59 0,51 0,18 -0,45 0,35 0,33 0,44 0,49

15. опис мовленнєвої діяльності; 0,91 0,85 0,42 0,25 0,54 0,63 0,57 0,57 0,58 0,84 0,88 0,82 0,90 0,85 0,67 0,83 0,83 0,79 0,91

16.  опис державної сфери; 0,81 0,81 0,93 0,87 0,15 0,49 0,83 0,92 0,29 0,40 0,53 0,64 0,60 0,71 0,79 0,80 0,82 0,68 0,81

17. опис зовнішності / параметрів; 0,84 0,84 0,66 0,42 0,61 0,88 0,59 0,76 0,61 0,61 0,62 0,85 0,66 0,77 0,64 0,83 0,81 0,80 0,80

18. опис мови тіла / мови звуків; 0,50 0,65 0,31 0,14 0,27 0,53 0,47 0,43 0,36 0,44 0,76 0,59 0,64 0,35 0,66 0,51 0,53 0,67 0,65

19.  опис ментальної сфери; 0,79 0,88 0,65 0,46 0,44 0,83 0,71 0,73 0,65 0,47 0,73 0,85 0,72 0,64 0,81 0,82 0,78 0,89 0,87

20. опис кольору; 0,73 0,77 0,26 0,12 0,31 0,61 0,46 0,51 0,59 0,68 0,84 0,73 0,97 0,61 0,85 0,84 0,78 0,75 0,91

21. опис релігійної сфери; 0,72 0,61 0,49 0,38 0,11 0,53 0,37 0,61 0,42 0,52 0,47 0,48 0,82 0,77 0,91 0,88 0,90 0,59 0,77
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Продовження додатку  С.1 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3

32. спорт / гра; 0,45 0,68 0,53 0,23 0,67 0,77 -0,09 0,40 1,00

34. юридична сфера; 0,50 0,78 0,51 0,61 0,32 0,66 0,68 0,71 0,37 1,00

35. продуктивна  / деструктивна діяльність; 0,56 0,54 0,03 0,54 0,29 0,47 -0,13 0,43 0,48 0,25 1,00

36. мова знаків / звуки; 0,46 0,65 0,71 0,62 0,79 0,94 0,06 0,78 0,74 0,57 0,52 1,00

37. мовна політика; 0,50 0,64 0,69 0,59 0,65 0,87 0,02 0,88 0,60 0,53 0,72 0,88 1,00

38. боротьба / військова діяльність;   0,63 0,79 0,40 0,64 0,54 0,72 0,59 0,56 0,55 0,75 0,54 0,56 0,60 1,00

39. предмети одягу; 0,55 0,76 0,75 0,67 0,85 0,95 0,60 0,86 0,72 0,98 0,54 0,96 0,94 0,83 1,00

40. перебування / існування. 0,75 0,67 -0,01 0,27 0,05 0,20 0,50 0,18 0,38 0,57 0,48 0,12 0,20 0,67 0,31 1,00

1. опис емоційного стану; 0,62 0,69 0,45 0,28 0,47 0,62 -0,12 0,52 0,80 0,45 0,67 0,73 0,70 0,40 0,81 0,50 1,00

2. позитивна оцінка; 0,51 0,68 0,52 0,61 0,51 0,81 0,01 0,80 0,65 0,66 0,75 0,87 0,92 0,60 0,94 0,37 0,82 1,00

3. негативна оцінка; 0,39 0,67 0,13 0,28 -0,26 0,14 0,52 0,22 0,23 0,53 0,08 0,03 0,00 0,29 -0,04 0,59 0,32 0,14 1,00

4. опис (ознака) мови; 0,60 0,78 0,59 0,56 0,76 0,90 0,15 0,72 0,79 0,61 0,74 0,86 0,90 0,81 0,93 0,45 0,75 0,88 0,09

5. опис часових характеристик; 0,53 0,67 0,21 0,68 0,14 0,56 -0,03 0,60 0,49 0,42 0,87 0,60 0,72 0,45 0,57 0,42 0,72 0,80 0,41

6. опис вікових характеристик; 0,05 -0,24 0,15 -0,37 -0,13 -0,07 -0,35 0,12 0,00 -0,25 0,20 -0,16 0,19 -0,01 0,00 0,06 0,02 0,06 -0,32

7. опис дії виконаної над об’єктом; 0,66 0,72 0,61 0,67 0,47 0,77 0,33 0,90 0,47 0,80 0,61 0,80 0,87 0,66 0,92 0,46 0,71 0,92 0,25

8. опис освітньої / наукової сфери; 0,78 0,42 0,14 0,43 0,27 0,38 -0,04 0,45 0,42 0,30 0,84 0,51 0,64 0,44 0,56 0,58 0,73 0,72 0,04

9. вказівка назви / виду мови; 0,63 0,74 0,71 0,70 0,71 0,94 0,35 0,85 0,65 0,76 0,56 0,89 0,88 0,83 0,99 0,39 0,61 0,86 0,11

10. вказівка країни / національності; 0,54 0,60 0,55 0,47 0,59 0,81 -0,05 0,71 0,73 0,52 0,76 0,80 0,90 0,70 0,90 0,41 0,73 0,91 -0,02

11. опис поведінки (рис характеру), ставлення /

стосунків; 0,49 0,86 0,69 0,38 0,61 0,86 0,25 0,68 0,86 0,75 0,45 0,76 0,72 0,76 0,88 0,52 0,75 0,77 0,41

12. опис простору (місця) / розташування; 0,57 0,44 0,00 0,52 0,29 0,40 -0,02 0,43 0,34 0,43 0,85 0,54 0,65 0,49 0,59 0,52 0,68 0,80 -0,01

13. опис фізичного / фізіологічного стану

об’єктів; 0,55 0,69 0,67 0,75 0,55 0,88 0,32 0,88 0,56 0,80 0,49 0,89 0,83 0,67 0,94 0,31 0,63 0,90 0,20

14. опис кількості / розміру; 0,07 0,40 -0,03 -0,04 0,41 0,27 -0,18 0,09 0,44 0,28 0,48 0,33 0,39 0,31 0,34 0,34 0,58 0,49 0,00

15. опис мовленнєвої діяльності; 0,49 0,58 0,68 0,51 0,77 0,91 0,04 0,76 0,73 0,57 0,60 0,90 0,90 0,70 0,98 0,25 0,66 0,88 -0,13

16.  опис державної сфери; 0,53 0,77 0,64 0,61 0,37 0,71 0,67 0,84 0,34 0,96 0,28 0,61 0,64 0,74 0,97 0,50 0,44 0,68 0,46

17. опис зовнішності / параметрів; 0,55 0,69 0,28 0,65 0,37 0,65 0,10 0,63 0,56 0,69 0,73 0,76 0,73 0,55 0,80 0,50 0,82 0,93 0,30

18. опис мови тіла / мови звуків; 0,61 0,76 0,69 0,38 0,66 0,71 0,17 0,55 0,76 0,36 0,37 0,73 0,60 0,40 0,62 0,26 0,73 0,52 0,40

19.  опис ментальної сфери; 0,58 0,91 0,58 0,59 0,44 0,79 0,22 0,76 0,72 0,71 0,61 0,79 0,78 0,58 0,84 0,47 0,85 0,85 0,57

20. опис кольору; 0,31 0,68 0,78 0,50 0,92 0,98 0,01 0,73 0,84 0,49 0,39 0,95 0,83 0,58 0,92 -0,05 0,74 0,79 -0,12

21. опис релігійної сфери; 0,16 0,38 0,79 0,57 0,59 0,81 0,21 0,89 0,31 0,68 0,13 0,80 0,74 0,42 0,85 -0,20 0,38 0,76 -0,22
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Продовження додатку  С.1 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

32. спорт / гра; 

34. юридична сфера; 

35. продуктивна  / деструктивна діяльність; 

36. мова знаків / звуки; 

37. мовна політика; 

38. боротьба / військова діяльність;   

39. предмети одягу; 

40. перебування / існування.

1. опис емоційного стану; 

2. позитивна оцінка; 

3. негативна оцінка; 

4. опис (ознака) мови; 1,00

5. опис часових характеристик; 0,66 1,00

6. опис вікових характеристик; 0,08 0,01 1,00

7. опис дії виконаної над об’єктом; 0,81 0,70 0,03 1,00

8. опис освітньої / наукової сфери; 0,63 0,71 0,29 0,70 1,00

9. вказівка назви / виду мови; 0,92 0,58 0,02 0,89 0,58 1,00

10. вказівка країни / національності; 0,93 0,68 0,35 0,80 0,73 0,88 1,00

11. опис поведінки (рис характеру), ставлення /

стосунків; 0,87 0,54 0,01 0,72 0,38 0,82 0,79 1,00

12. опис простору (місця) / розташування; 0,67 0,70 0,06 0,74 0,89 0,60 0,72 0,41 1,00

13. опис фізичного / фізіологічного стану

об’єктів; 0,80 0,63 -0,11 0,93 0,56 0,94 0,79 0,75 0,61 1,00

14. опис кількості / розміру; 0,53 0,29 -0,08 0,34 0,30 0,27 0,43 0,49 0,55 0,19 1,00

15. опис мовленнєвої діяльності; 0,93 0,53 0,18 0,80 0,60 0,94 0,95 0,79 0,63 0,86 0,39 1,00

16.  опис державної сфери; 0,65 0,44 -0,10 0,86 0,33 0,81 0,57 0,74 0,42 0,83 0,23 0,62 1,00

17. опис зовнішності / параметрів; 0,75 0,81 -0,19 0,87 0,74 0,74 0,75 0,67 0,87 0,83 0,52 0,71 0,64 1,00

18. опис мови тіла / мови звуків; 0,65 0,51 -0,24 0,51 0,35 0,58 0,46 0,67 0,20 0,53 0,22 0,52 0,41 0,46 1,00

19.  опис ментальної сфери; 0,79 0,82 -0,18 0,82 0,53 0,75 0,69 0,85 0,54 0,79 0,42 0,66 0,72 0,83 0,79 1,00

20. опис кольору; 0,85 0,48 -0,16 0,66 0,26 0,85 0,75 0,88 0,32 0,78 0,57 0,87 0,54 0,61 0,76 0,85 1,00

21. опис релігійної сфери; 0,58 0,31 -0,08 0,80 0,20 0,82 0,61 0,60 0,33 0,90 0,14 0,76 0,75 0,59 0,32 0,60 0,73 1,00
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Продовження додатку  С.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

22. опис пуризму; 0,83 0,62 0,66 0,59 0,46 0,52 0,23 0,90 0,52 0,51 0,07 0,32 0,54 0,18 0,39 0,77 0,93 0,10 0,40

23. опис руху; 0,78 0,83 0,82 0,73 0,85 0,92 0,62 0,42 0,86 0,88 0,65 0,85 0,52 0,84 0,49 0,79 0,55 0,76 0,10

24. опис нації / батьківщини; 0,56 0,74 0,57 0,58 0,53 0,35 0,51 0,59 0,32 0,43 0,39 0,56 0,05 0,42 0,29 0,40 0,68 -0,04 0,54

25. опис процесуальності; 0,83 0,85 0,90 0,92 0,61 0,72 0,75 0,75 0,81 0,82 0,67 0,85 0,61 0,62 -0,09 0,86 0,63 0,20 0,51

26. опис техніки. 0,75 0,82 0,90 0,79 0,93 0,88 0,57 0,40 0,76 0,92 0,71 0,74 0,46 0,85 0,44 0,74 0,56 0,70 -0,10
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Продовження додатку  С.1 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 1 2 3

22. опис пуризму; 0,69 0,55 0,71 0,38 0,25 0,55 0,42 0,83 0,49 0,80 0,52 0,91 0,26 0,95 -0,28 0,55 0,47

23. опис руху; 0,78 0,74 0,90 0,72 0,61 -0,01 0,86 0,78 0,50 -0,12 0,75 0,41 0,62 0,62 0,56 0,90 0,94

24. опис нації / батьківщини; 0,60 0,41 0,53 0,55 -0,35 0,27 0,20 0,31 0,46 0,48 0,46 0,65 0,78 0,36 0,08 0,43 0,46

25. опис процесуальності; 0,76 0,30 0,81 0,86 0,01 0,17 0,50 0,85 0,42 0,30 0,87 0,79 0,58 0,78 0,26 0,75 0,84

26. опис техніки. 0,75 0,72 0,84 0,61 0,60 -0,20 0,83 0,78 0,87 -0,08 0,67 0,42 0,62 0,59 0,31 0,89 0,85

Дієслово Іменник
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Продовження додатку  С.1 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

22. опис пуризму; 0,18 0,59 0,61 0,96 0,92 -0,27 0,23 0,81 0,94 -0,02 0,18 0,29 0,33 0,57 0,47 0,97 0,75 0,68 0,35 0,64

23. опис руху; 0,57 0,83 0,88 0,48 0,28 0,60 0,72 0,54 0,60 0,57 0,90 0,88 0,78 0,88 0,82 0,74 0,75 0,81 0,84 0,88

24. опис нації / батьківщини; -0,13 0,56 0,61 0,56 0,53 0,37 0,22 0,75 0,40 0,24 0,35 0,51 0,57 0,11 0,46 0,21 0,27 0,31 0,58 0,47

25. опис процесуальності; 0,58 0,89 0,86 0,86 0,68 0,51 0,76 0,76 0,87 0,53 0,74 0,57 0,78 0,56 0,83 0,68 0,79 0,76 0,74 0,72

26. опис техніки. 0,31 0,86 0,85 0,53 0,29 0,56 0,74 0,59 0,58 0,56 0,74 0,82 0,80 0,77 0,87 0,72 0,75 0,88 0,90 0,85
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Продовження додатку  С.1 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3

22. опис пуризму; 0,41 0,75 0,50 0,63 0,48 0,60 0,87 0,62 0,19 0,97 -0,11 0,48 0,33 0,67 0,91 0,33 0,16 0,43 0,47

23. опис руху; 0,67 0,74 0,56 0,73 0,80 0,90 0,21 0,72 0,72 0,56 0,69 0,92 0,87 0,76 0,93 0,34 0,68 0,83 0,05

24. опис нації / батьківщини; 0,56 0,59 0,43 0,20 0,13 0,37 0,42 0,54 0,27 0,47 0,43 0,16 0,48 0,66 0,42 0,63 0,29 0,36 0,38

25. опис процесуальності; 0,80 0,73 0,25 0,94 0,39 0,62 0,56 0,64 0,34 0,84 0,69 0,62 0,62 0,80 0,84 0,66 0,59 0,79 0,32

26. опис техніки. 0,66 0,66 0,80 0,52 0,60 0,84 0,13 0,92 0,61 0,57 0,59 0,86 0,94 0,55 0,91 0,28 0,74 0,86 0,12

Іменник Прикметник
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Продовження додатку  С.1 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22. опис пуризму; 0,42 0,09 -0,58 0,70 -0,07 0,65 0,22 0,70 0,21 0,71 0,25 0,40 0,95 0,52 0,32 0,59 0,48 0,68

23. опис руху; 0,94 0,66 -0,10 0,79 0,64 0,92 0,83 0,73 0,65 0,84 0,33 0,89 0,60 0,74 0,71 0,75 0,87 0,63

24. опис нації / батьківщини; 0,52 0,37 0,53 0,49 0,37 0,48 0,52 0,55 0,24 0,31 0,15 0,38 0,60 0,21 0,27 0,43 0,17 0,11

25. опис процесуальності; 0,70 0,85 -0,21 0,89 0,71 0,83 0,67 0,60 0,78 0,86 0,14 0,68 0,80 0,90 0,30 0,73 0,40 0,60

26. опис техніки. 0,83 0,66 0,23 0,90 0,67 0,87 0,84 0,73 0,57 0,85 0,22 0,85 0,70 0,69 0,69 0,79 0,80 0,77

Прикметник
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Продовження додатку  С.1 

22 23 24 25 26

22. опис пуризму; 1,00

23. опис руху; 0,45 1,00

24. опис нації / батьківщини; 0,22 0,34 1,00

25. опис процесуальності; 0,73 0,76 0,39 1,00

26. опис техніки. 0,39 0,82 0,53 0,64 1,00
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