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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

COCA – корпус текстів «The Corpus of Contemporary American English» 

FDCAE – частотний словник сучасного американського варіанта англійської 

мови «A Frequency Dictionary of Contemporary American English» 

АЧ – показник абсолютної частотності в корпусі 

БРК – базовий рівень категоризації  

ГГВ – гіперо-гіпонімічні відношення  

ІД – індекс дисперсії в FDCAE 

ІР – індекс розходження пар за рангом у FDCAE  

A – ранг лексичної одиниці в FDCAE з показником «1-999» 

В – ранг лексичної одиниці в FDCAE з показником «1000-1999» 

С – ранг лексичної одиниці в FDCAE з показником «2000-2999» 

D – ранг лексичної одиниці в FDCAE з показником «3000-3999» 

Е – ранг лексичної одиниці в FDCAE з показником «4000-5000» 

F – ранг лексичної одиниці в FDCAE більший, ніж 5000 

Ap – індекс розходження пар у FDCAE з показником «1-999» 

Вp – індекс розходження пар у FDCAE з показником «1000-1999»  

Сp – індекс розходження пар у FDCAE з показником «2000-2999» 

Dp – індекс розходження пар у FDCAE з показником «3000-3999» 

Еp – індекс розходження пар у FDCAE з показником «4000-5000» 

Fp – індекс розходження, присвоєний парам, обидва компоненти яких не 

увійшли до FDCAE 

1ЛІ – перше лінгвістичне інтерв’ювання з лінгвістами – носіями англійської 

мови 

2ЛІ – друге лінгвістичне інтерв’ювання з лінгвістами – носіями української 

мови 
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ВСТУП 

На сучасному етапі гуманітарних розвідок центральним об’єктом аналізу в 

різних науках (філософії, психології, соціології, культурології тощо) стала 

особистість. Концепт «особистість» дослідники зараховують до констант 

культури [149, с. 551]. Оскільки людська особистість найкраще відображається 

через мову, у фокусі уваги лінгвістів закономірно опиняється не лише мова, а й 

мовець. Як самостійний об’єкт лінгвістичного дослідження мовна особистість 

була теоретично обґрунтована Ю. М. Карауловим [66]. Терміном «мовна 

особистість» позначають сукупність пізнавальних, емоційних і мотиваційних 

властивостей, що забезпечують мовну компетенцію людини як представника 

певної національно-культурної спільноти [58, с. 84]. Об’єктом дослідження в 

лінгвістиці виступає й мовна особистість науковця, див. [139]. 

Аналіз мовної особистості з позицій антропоцентризму підводить 

дослідників до проблеми індивідуальної свідомості, яка є результатом 

пізнання світу окремою людиною. Дедалі більшої актуальності набуває 

проблема зв’язку та взаємозалежності мови й людського пізнання як на рівні 

мовної особистості, так і на рівні національно-мовного колективу. 

Когнітивісти намагаються зрозуміти людину крізь призму її мови, а мова 

розглядається як пізнавальне знаряддя для кодування та трансформації знань. 

Результатом пізнавально-мисленнєвої діяльності мовця є й категоризація, що 

передбачає систематизацію та структурування об’єктів позамовного світу. 

Процеси категоризації є однією з найактуальніших проблем у сучасній 

когнітології, адже їхнє розуміння дає змогу усвідомити, як людина пізнає 

світ і орієнтується в ньому. Питання категоризації постало ще в античності 

та було досить глибоко осмислено Аристотелем [7]. Згідно з його 

концепцією, всі елементи категорії є рівноцінними, тобто мають набір 

необхідних і достатніх ознак, а певний об’єкт може належати лише до 

одного класу; границі категорій непроникні.  

Проте у ХХ ст. результати когнітивних досліджень продемонстрували, 

що не всі категорії побудовані на основі критеріїв Аристотеля. Новаторські 
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підходи Л. фон Вітгенштайна та Е. Рош до трактування категорій утвердили 

нове розуміння суті категоризації (нерівноцінність членів категорії, нечіткі 

кордони категорій, належність об’єкта до кількох класів та ін.) та 

структури категорії (наявність ядра та периферії) [263]. У межах більшості 

природних категорій можна виділити прототип, який є найвиразнішим 

представником свого класу, див. [272]. 

Чимало наукових праць, спрямованих на аналіз когнітивних явищ, 

ґрунтуються на експериментальних даних. У ході проведених досліджень 

виявлено факт неоднорідності природних категорій, таких як «furniture», 

«birds», «crockery», «colours», «games», «musical instruments» тощо 

(Л. фон Вітгенштайн [280], Дж. Остін [181], Ф. Лансбері [233], 

Дж. Лакофф [228], Е. Рош [260], К. Мервіс [242], Л. Барсалоу [183], 

Дж. Тейлор [273], Р. М. Фрумкіна [136], В. Ф. Старко [148], 

О. Г. Хаджиоглова [166]). 

Водночас недостатньо уваги науковців приділено будові штучних 

категорій свідомості, які складаються з абстрактних елементів і 

виокремлюються вченими в ході гносеологічної діяльності. На відміну від 

природних категорій, що утворюються завдяки перцептивному пізнанню 

об’єктів [193, с. 9-10], штучні категорії є логічними (умоглядними), 

сформованими винятково на основі абстрактного мислення. Серед штучних 

категорій значне місце належить лексико-семантичним категоріям, таким як 

антонімія, гіперо-гіпонімія, конверсивність, синонімія, полісемія та ін., що 

наповнюються лексичними одиницями конкретних мов.  

На нашу думку, лексико-семантичні категорії можна також вивчати за 

допомогою експериментів, а саме лінгвістичного інтерв’ювання, де 

респондентами є лінгвісти. Для дослідження лексико-семантичних категорій 

доцільно звертатися до свідомості мовців, а саме науковців-лінгвістів, 

оскільки ці спеціальні категорії створені лінгвістами. Такі категорії існують у 

свідомості фахівця в галузі мовознавства й практично невідомі широкому 

загалу носіїв мови. Спираючись на власну мовну свідомість, лінгвісти 
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аналізують наповнення та структуру цих категорій.  

Серед лексико-семантичних категорій можна виокремити такі, що не 

залежать від специфіки конкретної мови. До них належать категорії антонімії, 

гіперо-гіпонімії та конверсивності. Одиниці цих категорій, відрізняючись у 

різних мовах у плані вираження, тою чи тою мірою збігаються за своїм планом 

змісту, оскільки в основі їх протиставлення лежить протиставлення понять 

(наприклад, живий – мертвий, alive – dead, lebendig – tot). Потрібно зауважити, 

що лексико-семантичні категорії антонімії, гіперо-гіпонімії та конверсивності 

виступають особливим об’єктом дослідження. З одного боку, вони вписуються 

в аристотелівське розуміння категорій, виступаючи суто логічними 

утвореннями з набором необхідних і достатніх ознак, оскільки змістові 

характеристики цих класів чітко визначені в працях мовознавців (наприклад, 

відношення «X – це вид/тип Y» для гіперо-гіпонімії).  

З іншого боку, наповнення таких категорій конкретними одиницями певної 

мови безпосередньо пов’язане з позамовною дійсністю, тобто з предметами, 

явищами та ситуаціями, які оточують мовців. З огляду на те, що мовні одиниці, 

які є компонентами лексико-семантичних категорій, позначають певні об’єкти 

чи явища реального світу, ми припускаємо, що серед них можна виділити ті, 

котрі є більш і менш типовими представниками відповідних категорій, а отже, 

структура таких категорій не є гомогенною.  

Аналіз внутрішньої будови лексико-семантичних категорій дає змогу 

виявити форми та способи структурування знань про мову. Потреба в 

дослідженні структури лексико-семантичних категорій, яке порушує 

проблематику лексичної семантики, когнітивної лінгвістики та 

психолінгвістики, визначає актуальність нашої роботи.  

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

Пропонована дисертація є одним із напрямів опрацювання наукової теми 

«Функціонування мовних одиниць у когнітивно-дискурсивній парадигмі» 

кафедрою прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Тему дисертаційної роботи затверджено 
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вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки (протокол № 6 від 27 грудня 2013 року). 

Мета дисертаційної роботи полягає в моделюванні структури лексико-

семантичних категорій антонімії, гіперо-гіпонімії та конверсивності з 

урахуванням суб’єктивних і об’єктивних аспектів їх формування. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

1) визначити термінологічний апарат дослідження; 

2) розробити методику та завдання основного експерименту з 

лінгвістами – носіями англійської мови, а також допоміжного експерименту з 

лінгвістами – носіями української мови; 

3) розкрити структуру лексико-семантичних категорій антонімії, гіперо-

гіпонімії та конверсивності на основі ілюстративного матеріалу, поданого в 

англомовних лінгвістичних працях, за семантичним, лексико-граматичним і 

формально-структурним критеріями; 

4) провести лінгвістичне інтерв’ювання носіїв відповідних мов і 

обробити результати двох експериментів за допомогою методу кількісних 

підрахунків; 

5) проаналізувати результати зіставлення даних щодо будови категорій, 

отримані під час обстеження лінгвістичних джерел, та матеріали основного й 

допоміжного експериментів; 

6) висвітлити будову лексико-семантичних категорій антонімії, гіперо-

гіпонімії та конверсивності на основі даних про частотність уживання 

досліджуваних мовних одиниць; 

7) змоделювати структуру розгляданих лінгвістичних категорій із 

урахуванням семантичного, лексико-граматичного й формально-

структурного критеріїв. 

Об’єктом дослідження є лексеми та словосполучення, які утворюють 

лексичні пари трьох типів: антоніми, гіпероніми-гіпоніми та конверсиви. 

Предметом дисертаційної роботи є структура лексико-семантичних 

категорій антонімії, гіперо-гіпонімії, конверсивності, зокрема, центральна 
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зона цих категорій. 

Матеріал для дослідження отримано з різних джерел. Для другого 

розділу дисертації було використано, по-перше, ілюстративні приклади, 

наведені провідними лінгвістами в тринадцяти англомовних працях (загалом 

996 пар одиниць); по-друге, дані експериментів, проведених із лінгвістами – 

носіями англійської та української мов (73 та 101 опитаних відповідно; 

загальна кількість відповідей у двох експериментах сягає 10 440). Матеріалом 

для третього розділу дослідження стали показники частотності тих мовних 

одиниць, що служать ілюстраціями в лінгвістичних працях. Ці дані обиралися 

з частотного словника FDCAE (A Frequency Dictionary of Contemporary 

American English) і корпусу текстів COCA (The Corpus of Contemporary 

American English). 

Методологічно дисертаційна праця спирається на новітні праці 

вітчизняних і зарубіжних науковців у галузі лексичної семантики 

(Дж. Лайонз [234-236], Ф. Палмер [252], А. Круз [201-204], Л. Мерфі [247], 

С. Джоунс [220-221], Ю. Д. Апресян [6], І. М. Кобозева [68], 

М. А. Кронгауз [73], С. О. Добричев [43-45], Є. І. Гороть [38; 154; 215], 

В. М. Турчин [156], Г. В. Ситар [140-141]), когнітивної лінгвістики та 

психолінгвістики (Е. Рош [258-264], К. Мервіс [241-242], Дж. Лакофф [227-

229], Дж. Тейлор [271-272], Дж. Остін [181], У. Лабов [226], 

Р. М. Фрумкіна [165], Н. К. Рябцева [129], З. Д. Повова, Й. А. Стернін [121-

122], Н. В. Слухай [142]). 

Методи аналізу. Для реалізації окреслених завдань на різних етапах 

наукової роботи застосовано різні методи та прийоми. Для відбору та 

опрацювання ілюстративного матеріалу, поданого в лінгвістичних 

джерелах, використано метод суцільної вибірки та семантико-

функціональний аналіз прикладів. Для виявлення міри репрезентативності 

прикладів застосовано метод лінгвістичного інтерв’ювання та прийом 

шкалування. Для опрацювання матеріалів лінгвістичних праць, частотного 

словника й корпусу, а також результатів експериментів залучено метод 
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кількісних підрахунків. Верифікацію даних лінгвістичних праць з 

урахуванням результатів лінгвістичного інтерв’ювання та інформації 

частотного словника й корпусу проведено на основі зіставлення даних з 

усіх джерел. Для побудови структури розгляданих лексико-семантичних 

категорій використаний метод лінгвістичного моделювання. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше виявлено 

гетерогенну структуру досліджуваних лексико-семантичних категорій. 

З’ясовано, що центральну зону категорії антонімії утворюють головним чином 

різнокореневі прикметники та дієслова, які є градуальними чи 

комплементарними антонімами; центральна зона категорії гіперо-гіпонімії 

представлена переважно іменниками із зоологічної та ботанічної таксономії; 

центральну зону категорії конверсивності формують іменники (переважно 

терміни спорідненості) та дієслова, утворені від різних основ. У дослідженні 

розкрито дуальну природу названих категорій. Поза тим показано, що мовним 

одиницям із центральних зон властива висока частотність уживання. Новизну 

дисертації визначає й те, що вперше в українському мовознавстві розроблено 

методики експериментальних досліджень, скеровані на виявлення структури 

штучних лексико-семантичних категорій. 

Теоретичне значення зумовлене тим, що було зроблено певний унесок у 

такі галузі, напрями й теорії англістики: лексична семантика, когнітивна 

лінгвістика та методика експериментальних досліджень. Унесок у лексичну 

семантику визначає те, що окреслено семантичні класи мовних одиниць, які 

формують центральну зону розгляданих категорій. Результати дослідження 

сприяють поглибленню та доповненню розуміння категоризації як когнітивного 

явища, а також обгрунтуванню устрою та наповнення штучних лексико-

семантичних категорій. Методика експериментальних досліджень була 

збагачена спеціально розробленими формами лінгвістичного інтерв’ювання 

лінгвістів – носіїв англійської та української мов. 

Практичне значення дисертації пов’язане з можливістю використання її 

основних положень і фактичного матеріалу: 



11 

 

- у навчальній роботі (під час викладання нормативних курсів із 

лексикології англійської мови, при розробленні спецкурсів із когнітивної 

лінгвістики й психолінгвістики); 

- у навчально-методичній роботі (для укладання навчальних і 

методичних посібників із проблематики дослідження); 

- у лексикографічній практиці (для укладання довідників і глосаріїв).  

Особистий внесок дисертантки полягає в розробленні методики 

лінгвістичного інтерв’ювання, проведенні цих експериментів із лінгвістами, 

носіями англійської та української мов, і опрацюванні результатів 

експериментів. Понад те, було зібрано й опрацьовано масив прикладів із 

лінгвістичних джерел і зіставлено ці матеріали з даними, здобутими в ході 

експериментів, і даними, отриманими з частотного словника та корпусу. 

Апробація результатів дослідження. Основні аспекти наукової роботи 

висвітлено в формі доповідей на міжнародних наукових і науково-

практичних конференціях (загальна кількість конференцій – 8): 

- закордонній: «Present and Future of Philology in the Era of Globalization – 

2015» (Будапешт, 2015 р.); 

- всеукраїнських: «Семантика и прагматика языковых единиц в синхронии 

и диахронии: языковая личность и картина мира» (Сімферополь, 2013 р.), «Мови 

і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2014 р.), «Актуальні проблеми 

термінознавства, романо-германської філології та перекладу» (Чернівці, 2014 р.), 

«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 2014 р.), 

«Іноземна філологія у XXI столітті» (Запоріжжя, 2014 р.), «Актуальні проблеми 

германської філології та прикладної лінгвістики» (Чернівці, 2015 р.), «Пріоритети 

германського та романського мовознавства» (Луцьк – Світязь, 2015 р.).   

Положення й результати дисертації також обговорено на засіданнях 

кафедри прикладної лінгвістики та на секційних засіданнях у рамках 

щорічних «Фестивалів науки» Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки протягом 2014-2016 рр.  

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 
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12 публікаціях, із них 9 статей – у фахових виданнях, 1 стаття – у виданні, 

зареєстрованому в наукометричній базі РІНЦ, 1 стаття – у зарубіжному 

виданні (Угорщина). Загальний обсяг публікацій – 5,12 др. арк. Усі публікації 

виконано одноосібно.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 

наукових джерел (282 позиції), списку джерел ілюстративного матеріалу 

(13 позицій), списку лексикографічних джерел і корпусу (9 позицій) та 

додатків. У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

здійнено огляд наукових праць, присвячених проблемі категоризації та 

розгляданим лексико-семантичним категоріям, сформовано термінологічний 

апарат роботи, а також докладно окреслено методи, використані в дисертації.  

У другому розділі «Суб’єктивні аспекти формування структури лексико-

семантичних категорій англійської мови» проаналізовано ілюстративний 

матеріал із англомовних лінгвістичних праць; за допомогою методу 

кількісних підрахунків побудовано структуру (насамперед окреслено 

центральну зону) відповідних категорій; подано результати 

експериментальних досліджень, проведених із лінгвістами – носіями 

англійської та української мов. У третьому розділі дисертації «Об’єктивні 

аспекти формування структури лексико-семантичних категорій англійської 

мови» опрацьовані дані, отримані з частотного словника англійської мови та 

корпусу текстів. Загальний обсяг дисертації – 310 сторінок, із них основного 

тексту – 181 сторінка.  

Робота містить 45 додатків. У додатках подано зразки питальників двох 

експериментів, копії питальників, заповнених респондентами-лінгвістами, а 

також кількісні дані щодо ілюстративного матеріалу з тринадцяти 

лінгвістичних праць і показників частотності, отриманих із частотного 

словника та корпусу текстів. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Категоризація та категорії в лінгвістичній парадигмі 

Термін «категоризація» широко використовують у мовознавстві, 

психології (зокрема, когнітивній психології) та логіці. Зауважмо, що науковці 

трактують категоризацію як процес та як результат. За О. С. Курбяковою, 

ми розуміємо категоризацію як процес, що полягає, по-перше, у віднесенні 

об’єкта, явища чи процесу до рубрики досвіду, категорії та визнання його 

членом цієї категорії, а по-друге – в утворенні та виокремленні самих 

категорій в індивідуальній свідомості шляхом членування зовнішнього та 

внутрішнього світу людини, див. [69].  

Понад те, термін «категоризація» вживають на позначення «результату 

класифікаційної (таксономічної) діяльності» [69, c. 42]. Щодо подвійного 

сенсу розгляданого терміна, Д. Крістал слушно зазначає, що категоризацію 

можна трактувати як процес організації людського досвіду, в результаті 

чого утворюються загальні рубрики, що номінуються іменами природної 

мови (linguistic labels) [300, c. 68]. У нашій роботі ми розглядаємо 

категоризацію як результат пізнавальної діяльності людини, зокрема 

фахівця-лінгвіста. Ми погоджуємося з думкою О. О. Селіванової про те, що 

докладне вивчення категоризації є суттєвим для розуміння операцій 

індивідуальної та колективної свідомості, див. [135, c. 377].  

Категоризація є однією з фундаментальних властивостей людського 

інтелекту. Здатність категоризувати називають «невід’ємним аспектом 

пізнання» [217, с. 77], а також «однією з найбазовіших функцій живих 

істот» [242, с. 89]. Категоризацію визначають також як спосіб 

структурування світу, прийом встановлення ієрархічних відношень на 

зразок «клас – член класу» [101, с. 41]. За словами Дж. Брунера, 

категоризувати означає «групувати об’єкти, події та людей навколо нас у 

класи, і реагувати на них радше з погляду їхньої належності до певного 

класу, а не їхньої унікальності» [193, с. 1]. 
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Категоризація є «засобом розуміння світу» [229, с. 122], де існує 

нескінченна різноманітність об’єктів, які різняться за формою, кольором та 

структурою. Очевидно, що найлегше класифікувати живі істоти та предмети 

(особливо артефакти), які безпосередньо нас оточують – людей, тварини, 

рослини, меблі, будівлі. Інші типи сутностей ідентифікувати та 

класифікувати важче. Як люди розрізняють, скажімо, кольори (червоний і 

оранжевий, зелений та синій)? Вчені здавна намагалися знайти відповіді на 

ці запитання [274, с. 7]. Категоризація допомагає людині ефективно 

орієнтуватися та діяти у світі, природним чином розподіляючи всі об’єкти 

оточуючого світу між окремими предметними сферами (класами та 

групами) – категоріями. 

У філософії категорію розглядають як «форму усвідомлення в поняттях 

способів ставлення людини до світу, яка відображає найбільш загальні та 

істотні властивості, закони природи, суспільства і мислення» [164, с. 191]. У 

лінгвістиці науковці трактують категорію по-різному. Зокрема, когнітивісти 

визначають категорію як «одну з пізнавальних форм мислення людини, що 

дає змогу узагальнювати досвід і здійснювати його класифікацію» [69, с. 45]. 

У широкому сенсі категорію тлумачать також як «будь-яку групу елементів, 

що виділяється на основі якоїсь спільної властивості» [176, с. 215]. 

Водночас, у вузькому сенсі, мовну категорію дефініціюють як «певну 

ознаку (параметр), який лежить в основі розбиття великої сукупності 

однорідних мовних одиниць на обмежену кількість класів, які не 

перетинаються, а члени цих класів характеризуються тим самим значенням 

цієї ознаки», наприклад категорія відмінка, виду, числа, глухості / дзвінкості. 

Однією з найбільш вивчених типів мовних категорій називають граматичні 

[176, с. 215]. Термін «лінгвістичні категорії» визначають як «спільні 

властивості різних класів і розрядів мовних одиниць, які конституюють ці 

класи та отримують різноманітне мовне вираження: морфологічне, 

синтагматичне, просодичне та ін. – при різному змісті (граматичному, 

лексичному, стилістичному тощо)» [12, с. 190]. 
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Отже, в мовознавстві лінгвістичні категорії традиційно розуміють як 

параметри чи ознаки мовних одиниць, що є основою для виокремлення класів. 

Проте в сучасній когнітивній лінгвістиці властивості певних явищ 

розглядають як концептуальні ознаки, які виступають у ролі інтегральних чи 

диференційних і формують концептуальну структуру. Ми поділяємо погляди 

З. Д. Попової та Й. А. Стерніна на концепт як на «квант структурованого 

знання», що має певну будову: «він складається з компонентів 

(концептуальних ознак)» [120, с. 9]. Цими ознаками, як зазначають науковці, є 

окремі властивості об’єктивної чи суб’єктивної дійсності. Концепти є 

результатом узагальнення та категоризації [120, с. 6]. В. М. Телія слушно 

підкреслює, що категоризація, яка сприяє створенню типового образу й 

формує «прототип», онтологічно передує концепту [153, с. 97]. Таким чином, 

об’єкти нашого світу об’єднуються в категорії свідомості, а з релевантних 

ознак цих об’єктів формуються концепти. 

Отже, з лінгвокогнітивної точки зору, ми розглядаємо категорію як 

когнітивний конструкт, одну з пізнавальних форм мислення людини, в якій 

об’єднуються ментальні образи об’єктів дійсності, подібних за певними 

релевантними ознаками. Категорія, як правило, отримує ім’я (слово чи 

словосполучення) природної мови. Таким чином, усі категорії є 

когнітивними, оскільки вони виникають у свідомості людини, а процес і 

результат їхнього формування – це різновид когнітивної діяльності людини. 

Серед когнітивних категорій особливе місце посідають штучні категорії 

свідомості. На відміну від природних категорій («furniture», «birds», «musical 

instruments» та ін.), заснованих на перцептивному сприйнятті об’єктів [193, 

с. 9-10], штучні категорії утворені на абстрактному рівні категоризації й 

належать до логічних (умоглядних). Ці категорії виділяються науковцями, 

фахівцями в різних галузях знань, як результат їх гносеологічної діяльності. 

До них входять як абстрактні явища – мисленнєві конструкти, так і спрощені 

схеми об’єктів реального світу. Приміром, категорії «коло», «конус», 

«трикутник», «натуральне число» в математиці; категорії «балада», 
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«літературний жанр», «віршовий розмір» у літературознавстві; «іменник», 

«присудок», «означення», «полісемія» в лінгвістиці. 

До штучних категорій належать і лінгвістичні категорії, зокрема 

лексико-семантичні категорії антонімії, гіперо-гіпонімії, конверсивності, 

синонімії, полісемії тощо. Під штучними лексико-семантичними категоріями, 

на противагу їх традиційному трактуванню, ми розуміємо сукупності мовних 

одиниць, об’єднаних спільними концептуальними ознаками, виділеними 

фахівцями-лінгвістами. Елементами таких категорій є одиниці різних рівнів 

конкретних мов. Набір релевантних ознак, притаманних членам категорії, 

становить сукупність ознак концепту.  

Лексико-семантичні категорії антонімії, гіперо-гіпонімії й 

конверсивності є особливим об’єктом аналізу. Оскільки терміни «антонімія», 

«гіперо-гіпонімія» та «конверсивність» позначають певні лексико-семантичні 

відношення між лексичними одиницями, то елементами цих категорій є не 

окремі лексичні одиниці, а пари мовних одиниць, між якими виникають 

відповідні зв’язки (наприклад, hot – cold, flower – rose, buy – sell). Зауважмо, 

що названі категорії не залежать від специфіки конкретних мов, вони є 

поняттєвими. Одиниці таких категорій різняться за планом вираження в 

різних мовах, однак тою чи тою мірою збігаються за своїм планом змісту, 

адже в основі їх протиставлення лежить протиставлення понять (приміром: 

любити – ненавидіти, love – hate, lieben – hassen; рослина – дерево, plant – tree, 

die Pflanze – der Baum; чоловік – дружина, husband – wife, der Mann – die Frau). 

На нашу думку, для дослідження категорій як лінгвокогнітивного явища 

доцільно вдаватися до експериментальних методик, які дають змогу 

отримати інформацію як про фонові знання людини, так і про устрій її 

ментального лексикону. В тих випадках, коли об’єктом дослідження стають 

штучні лінгвістичні категорії, експерименти мають бути спрямовані на 

дослідження свідомості лінгвістів, носіїв відповідної мови, оскільки ці 

спеціальні категорії були створені саме науковцями-лінгвістами. 

Лінгвістичні категорії виникають та існують у свідомості фахівців у галузі 
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мовознавства й практично невідомі широкому загалу носіїв мови. Очевидно, 

що лінгвісти аналізують особливості таких категорій, спираючись 

насамперед на власну мовну свідомість. 

Розглядаючи процес категоризації, необхідно брати до уваги декілька 

чинників, а саме: критерії для творення категорій, внутрішню структуру 

категорій і границі між категоріями. На основі цих чинників прийнято 

виділяти дві моделі категоризації екстралінгвальних явищ: логічну (або 

класичну), сформульовану давньогрецьким філософом Аристотелем, і 

природну (або натуральну), творцями якої головним чином стали психологи, 

зокрема, Е. Рош, Е. Сміт, Е. Шобен, Л. Ріпс, див. [239, c. 53; 142, c. 95].  

Аристотелівський підхід до проблеми категорій називають класичним 

ще й тому, що він домінував у психології, філософії та мовознавстві більшу 

половину ХХ ст. [272, c. 22]. Аристотель виділив десять категорій пізнання: 

сутність, кількість, відношення, якість, місце, час, розташування, стан, дія та 

втілення [7]. За його концепцією, кожна з категорій буття визначається 

набором необхідних і достатніх ознак, які є зазвичай формальними, 

інгерентними. Тобто певна ознака або належить, або не належить до дефініції 

категорії. Усі члени категорії є рівноцінними й завжди мають фіксований 

набір властивостей. Один об’єкт входить лише до однієї категорії. Кожна 

категорія має чітко окреслені границі (є дискретною за своєю суттю), тобто 

категорії не перетинаються між собою [8]. Отже, з-поміж членів категорії не 

можна виділити «кращих» і «гірших» представників. 

Проблему категоризації вивчав також попередник Аристотеля – 

давньогрецький мислитель Платон. В основі його підходу до категоризації 

лежить так звана «спискова» (checklist) концепція. Це положення про строгу 

категоризацію мови – лексичних одиниць, морфем, синтаксичних 

конструкцій та правил, які регулюють їхнє використання в комунікації. У цій 

«списковій» концепції слово або позначає певну річ, або ні. Згідно з 

Платоном, категорії дискретні [69, с. 140]. 

Класична модель була панівною в науці близько двох тисячоліть як така, 
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що найкраще ілюструє діяльність людського мислення. Безумовно, існування 

категорій, побудованих на класичних принципах категоризації, допустиме в 

світі ідеальних об’єктів. Наприклад, математичні категорії (чотирикутники, 

трапеції) можемо визначити, додавши до загального поняття характеристичні 

ознаки (необхідні й достатні) [132, с. 308]. Однак, аристотелівський підхід до 

категоризації не може охопити колосальної кількості випадків, оскільки не 

завжди всі члени певного класу (ідеального чи реального) наділені необхідними 

та достатніми ознаками (приміром, артефакти, емоції, душевні стани). 

Натуральна модель категоризації, що з’явилася на противагу 

аристотелівській, виникла внаслідок проведення широких емпіричних 

досліджень у різних предметних галузях і стала важливим об’єктом розвідок 

у когнітивній психології. Новий підхід ґрунтується на основі поняття 

«прототипу», а саме «прототиповості», що розуміють як типовість чи 

репрезентативність [272], а категорії описують у термінах прототипу та 

родинної схожості до прототипу.  

Ця концепція веде початок із досліджень Л. Віттгенштайна, ім’я якого 

пов’язують із ідеями родинної подібності, центральності, градації та нечітких 

кордонів категорії. Л. Віттгенштайн показав, що категоризація не завжди 

виконується за аристотелівською моделлю. Міркуючи над процесом 

категоризації, вчений помітив нерівноцінність об’єктів, які входять до 

природної категорії «гра», а також відсутність необхідних та достатніх ознак, 

які б об’єднували всі ігри. Л. Вітгенштайн проаналізував різні види ігор та 

схожість (спорідненість) між ними: настільні ігри, ігри в карти, ігри в м’яча, 

Олімпійські ігри, хороводи тощо. Він зауважив, що в процесі порівняння цих 

ігор чимало спільних рис зникає, проте з’являються інші. Такі подібності 

вчений схарактеризував як «родинні подібності» [280, с. 31-33].  

Отже, на думку Л. Віттгенштайна, представники певної категорії можуть 

об’єднуватися за принципом т.зв. «родинної подібності», а не лише за 

інваріантними ознаками. Поза тим, дослідник показав, що категорія «гра» не 

має чітких кордонів та легко перетинається з іншими природними 
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категоріями (приміром, із категорією «спорт»). Для пояснення проникності 

кордонів категорії Л. Віттгенштайн посилався на категорію «числа» (сюди 

відносять різні їх види – натуральні, раціональні, комплексні тощо). 

Категорію чисел можливо звузити й розширити штучно, адже математики 

використовують різні за деталізацією дефініції числа, залежно від мети свого 

дослідження [228, с. 16-17]. 

Л. Віттгенштайн зміг продемонструвати, що члени категорії можуть 

бути пов’язані між собою тоді, коли у них немає спільної риси, яка визначає 

категорію. Такі висновки привели до усвідомлення: неоднаковість різних 

представників (поряд, звичайно, з наявністю спільних рис) не є підставою 

для зарахування їх до однієї категорії.  

Подальші розвідки в цьому напрямі здійснив Дж. Остін. Аналізуючи 

семантику слів, науковець зацікавився, чому різні об’єкти ми називаємо тим 

самим словом [181]. У своїх дослідженнях він поставив під сумнів 

аристотелівську концепцію й зауважив, що різні значення одного слова можна 

віднести або до центральної, або до периферійної семантичної зони. На 

прикладі вживань прикметника healthy – a healthy body, a healthy complexion, 

healthy exercise – Дж. Остін показав нерівноцінність різних вживань тієї самої 

лексеми, виділивши з-поміж них «ядерне» значення (primary nuclear 

sense) [181, с. 39]. Уведене ним поняття «ядерного» значення відповідає 

поняттю «прототипового значення» у сучасній когнітивній лінгвістиці. 

Проблему категоризації у сучасному її розумінні розглядав Б. Л. Уорф, 

описуючи розряди (класи), на формування яких у свідомості людей 

здійснила вплив мова [159]. 

Сучасна когнітивна лінгвістика збагатилася результатами досліджень, 

проведених Ф. Лансбері [233]. Він вивчав терміни, які позначають родинну 

спорідненість у мовах фокс (діалектні мови американських індіанців). 

Науковець з’ясував, що та сама лексична одиниця може виражати багато 

різних родинних відношень. Вчений виявив, що в цих діалектних мовах 

існують категорії «батьки», «матері», «сини» й «дочки» з такою ж складною 



20 

 

неоднорідною структурою. Дослідження показало, що категорії родинної 

спорідненості побудовані таким чином, що всі їхні члени об’єднані навколо 

центрального елемента (focal member). Понад те, існує невеликий набір 

загальних правил, які дають змогу структурувати відповідну категорію. 

Аналіз категорій родинної спорідненості, проведений Ф. Лансбері у 

рамках генеративного підходу, є важливою сполучною ланкою між ідеєю про 

породження категорій генератором (моделлю) з допомогою специфічних 

правил та гіпотезою про наявність у категорії центральних членів 

(прототипів) і підкатегорій [228, с. 14, 24].  

Теорія природної категоризації, що виникла у другій половині 

ХХ століття й займає пануюче місце в сучасній науковій парадигмі, 

заснована на широких експериментальних даних. Свою гіпотезу щодо будови 

природних категорій та структурування позамовної дійсності в людській 

свідомості висунула Е. Рош. У численних експериментах, проведених Е. Рош 

і її колегами (зокрема, К. Мервіс), було показано, що категорія, названа 

словом природної мови, складається з елементів, які не є рівноцінними для 

мовної свідомості (серед них категорії «birds», «fruit», «furniture», «vehicles», 

«toys», «clothing»). Тобто серед членів категорії можна виокремити більш 

типових та менш типових представників.  

У відомому експерименті з категорією «меблі» опитуваним було 

представлено 60 назв предметів, які можуть знаходитися в людській оселі. 

Респондентами виступили близько 200 американських студентів; їм 

необхідно було оцінити міру належності об’єкта до досліджуваної категорії 

за семибальної шкалою (де «1» – дуже добрий представник категорії; «7» – 

дуже поганий приклад або об’єкт загалом не належить до категорії). У 

результаті оцінку від «1» до «2» отримали стілець, диван, стіл, крісло, 

буфет, журнальний столик, шафа для одягу, письмовий стіл, ліжко, комод; 

оцінку від «4» до «5» –  підставка для газет, дзеркало, телевізор, 

стереопрогравач, книжкова полиця. На останні позиції віднесені предмети з 

максимальний індексом: холодильник, картина, вазон, попільничка, 
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вентилятор і телефон, див. докладніше [260].  

Як бачимо, аксіома про рівноцінність усіх членів категорії й про те, що 

об’єкт або належить, або не належить до певної категорії, не відповідає 

дійсності. Дослідження Е. Рош та її колег показали, що, на відміну від 

логічних та наукових категорій, у природних категоріях існує розподіл на 

центральні та маргінальні об’єкти; члени таких категорій не є рівноцінними, 

а характерні ознаки не є інваріантними (постійно повторюваними). 

Щобільше, у людській свідомості один із членів категорії може бути 

найкращим представником, навколо якого групуються решта членів 

категорії. Цей об’єкт є перцептивно найбільш помітним серед інших йому 

подібних і розташовується в ядрі категорії.  

Науковці виділяють два найважливіші висновки експериментальних 

досліджень Е. Рош: а) у кожній категорії є прототип; б) існують категорії 

базового рівня [228, с. 39-40; 69, с. 46]. 

По-новому глибоко осмислив проблему категоризації Дж. Лакофф, 

узагальнюючи різні теорії категоризації [76]. Науковець розглядає 

категоризацію як один із важливих видів когнітивної діяльності людини. На 

його думку, для ментальної процедури категоризації істотними є ментальна 

образність, метафора та метонімія, а також особливості сприйняття, шаблони 

моторної активності, наміри, досвід людини та фонові знання [228, с. 146]. 

Підкреслюючи роль досвіду, Дж. Лакофф наголошує на тому, що необхідно 

знати, які саме сфери людського досвіду (а також міфи та повір’я як окремі 

фрагменти досвіду) є значущими для категоризації [76, с. 17-20]. Лінгвіст 

з’ясував, що між категоризацією та мовними засобами, які позначають 

категорії, існує певний зв’язок. Отже, в різних мовах існують різні мотивації 

та способи категоризації природних об’єктів. 

У сучасній когнітивній лінгвістиці домінують два розуміння феномена 

«категоризація»: а) абстрактна (штучна, абстрактно-символічна); 

б) природна (природномовна) [142, c. 92]. Абстрактна категоризація 

відбувається під час раціонального засвоєння світу людиною. Цей процес 
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найактивніший у дитинстві, коли дитина вчиться структурувати та 

узагальнювати знання про світ. Згідно з такою концепцією, як зазначає 

О. О. Селіванова, нейрофізіологічні, психологічні, культурні особливості 

суб’єктів, а також їхнє сприйняття, уява не впливають на процес 

категоризації [135, c. 378]. Таким чином, абстрактна категоризація 

зумовлена законами формальної логіки. 

Концепція природної категоризації виникла в надрах гуманітарних і 

природничих наук (психології, соціології, етнолінгвістики, культурології й 

культурної антропології) [142, c. 93]. Така категоризація залежить від 

етнокультурного й соціального досвіду людини, здатності сприйняття та 

сенсорного опрацювання сигналів із довкілля. У цьому контексті варто згадати 

теорію Б. Уорфа про членування світу на категорії через мовні засоби. 

За сучасними уявленнями, процес природної категоризації охоплює дві 

фази [239, c. 52]. У «вступній фазі» певний об’єкт чи явище відбирають із 

оточення; проводять його аналіз і виокремлюють характерні властивості 

(щоправда, не всі, і не обов’язково найважливіші). У другій фазі відібрані 

об’єкти, явища чи події певним чином групують, тобто класифікують та 

категоризують, на основі порівняння – пошуку спільних та відмінних рис 

(зокрема, наголошують на спільних рисах, а відмінні ігнорують). Процедуру 

віднесення предмета до певного класу на основі його визначальних рис 

(defining attributes) ще називають «процесом ідентифікації» [193, с. 9].  

Отже, категоризація (зокрема, коли об’єкти сприймаються органами 

чуття) є складовим елементом процесу перцепції. Дослідники виокремлюють 

два рівні категоризації: перцептивний (наприклад, розпізнання відповідного 

кольору, розміру, форми й текстури предмета, наприклад, яблука) та 

абстрактний, або концептуальний, (приміром, виокремлення множини 

простих чисел на основі того, з яких множників вони складаються), 

див. докладніше [193, с. 9-10]. У випадку перцептивної категоризації більш 

очевидними та безпосередньо сприйманими є релевантні ознаки предмета, 

які дають підстави визначити його категорійну ідентичність.  
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Цікавими, на наш погляд, є розвідки Л. Барсалоу, який вивчав т.зв. «ad 

hoc категорії» [183-184]. Це акцидентні нефіксовані категорії, які людина 

утворює стихійно для досягнення певних актуальних цілей, приміром: речі, 

які можуть бути подарунком на день народження; речі, які необхідно винести 

з дому у випадку пожежі. Ad hoc категорії не є добре зафіксованими у 

пам’яті, на відміну від звичайних категорій (на кшталт «furniture» чи «fruit»).  

Згідно з сучасними науковими поглядами, на творення категорій впливає 

як «дійсність та існуючі в ній структури» [239, c. 53], тобто навколишнє 

середовище, так і сама людина (або ж група людей) зі своєю мовою, 

культурою, світоглядом, релігією, досвідом, способом життя, фоновими 

знаннями [239, c. 53; 193, с. 10], адже «люди різняться між собою тим, у який 

спосіб класифікують світ, а ці відмінності є свідченням їх неоднакового 

досвіду в контактах із дійсністю» [239, c. 57]. Мова у цьому розумінні є 

«хранителем і транслятором у часі та просторі» історичної пам’яті народу 

[124, c. 128]. Категоризуючи об’єкти, людина спирається на свій попередній 

досвід. Він служить своєрідним орієнтиром для інтерпретації нового досвіду – 

«без категоризації пам’ять фактично безпорадна» [217, с. 77]. 

У категоризації ментальні процедури проходять паралельно, 

доповнюючи одна одну. Незважаючи на те, що категоризація проходить 

переважно на підсвідомому рівні, вона є активним, творчим та 

«світопороджувальним» (construal) процесом [129, с. 30]. Категоризацію 

А. М. Приходько називає «важливим складником когнітивної інфраструктури 

людської діяльності» [124, с. 21]. 

Як відомо, основним здобутком досліджень Е. Рош та її колег було 

виявлення неоднорідності структури категорій. У категорії виділяють 

центральну (ядерну та зону, близьку до ядра) та периферійну (ближню та 

дальню) зони. У ядрі міститься член (члени) категорії, який має статус 

найкращого зразка певного класу – прототип. 

Прототип визначають як «такий центральний член категорії, який 

належить до її найхарактерніших представників, головних 
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репрезентантів» [142, c. 95]. Прототипи називають «основними точками 

когнітивної референції» [135, c. 379]. Дослідники зауважують, що прототип 

має ознаки «психологічної виокремленості», або салієнтності. Салієнтність 

окремих атрибутів (характерних ознак) або членів категорії є одним із 

принципів формування прототипу (перцептивна, соціальна салієнтність або 

салієнтність, пов’язана із здатністю запам’ятовувати), див. [261, с. 596]. За 

словами Дж. Тейлора, прототипом можна вважати «центральний елемент – 

або групу центральних елементів – категорії», або «схематичне відображення 

поняттєвого ядра категорії» [273, с. 93]. Отже, прототип є центральним 

членом, найтиповішим об’єктом категорії.  

В. З. Дем’янков виокремив дві основні форми прототипів [42, с. 38]. По-

перше, це одиниця, яка найбільшою мірою виявляє ознаки, спільні для всіх 

елементів групи; а по-друге – одиниця, яка реалізовує ці властивості в 

найбільш чистому і повному вигляді, без домішка інших ознак.  

Прототип є своєрідним еталоном категорії, з яким порівнюється решта 

її членів. Основним критерієм у порівнянні є міра схожості між прототипом 

та іншими представниками категорії. Не всі об’єкти однаковою мірою 

задовільно репрезентують категорію. Міру належності об’єкта до 

конкретної категорії Е. Рош і К. Мервіс називають мірою 

репрезентативності (gradient of representativeness) [242]. Репрезентативність 

визначають як «оцінку предмета щодо того, наскільки добрим прикладом 

своєї категорії він служить» [242, с. 96]. Дослідження свідчать, що 

категорійна належність більш репрезентативних членів чітко 

усвідомлюється вже у ранньому віці. Щобільше, легше і правильніше 

категорії засвоюють тоді, коли їх спочатку вивчають через типових 

представників [241]. Зазначимо, що міру репрезентативності було виявлено 

і для різних лінгвістичних категорій, див. [198]. 

Якщо границі категорій у представників різних мовно-культурних 

спільнот сформовані приблизно однаково, різниця може виявитися у 

внутрішній структурі категорій. Йдеться насамперед про центральну зону, 
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оскільки відома важлива роль прототипових об’єктів у процесах пізнання. 

Розвідки свідчать, що більшість прототипів є культурно зумовленими й 

різняться в представників різних мовно-культурних спільнот [166]. 

О. П. Левченко справедливо зауважує, що прототип може містити атрибути 

«зайві» для категоризації, але типові для певної лінгвоспільноти [81, с. 60]. 

Експеримент, проведений Е. Рош для визначення прототипу категорії 

«птахи», дав змогу окреслити ієрархію образів птахів у свідомості 

англомовних респондентів [258]. У результаті опитування окреслено ядерну 

зону досліджуваної категорії. До неї увійшли такі птахи: вільшанка, 

горобець, північноамериканська голуба сойка, синьошийка, канарка, чорний 

дрозд, голуб і жайворонок. На периферію потрапили страус, синиця, ему, 

пінгвін та кажан [258]. Отже, прототипом категорії «птахи» для англомовних 

респондентів є вільшанка, яка міститься в ядрі категорії. На дальній 

периферії перебувають пінгвіни та страуси. На границі категорії опинилися 

кажани, які не є птахами. Цей факт доводить, що між повсякденними та 

науковими категоріями можуть існувати певні невідповідності. 

Виявляється, ми категоризуємо об’єкти інтуїтивно на підсвідомому 

рівні, спираючись на свій досвід. Адже серед усіх релевантних «пташиних» 

характеристик (серед них вміння літати, наявність пір’я, дзьоба, крил, 

здатність висиджувати яйця) для носіїв мови, очевидно, визначальною 

виявилася здатність кажанів літати. Досі немає однозначної відповіді на 

питання про те, чим спричинене віднесення певного об’єкта до 

прототипової зони категорії. 

Зокрема, згідно з опитуваннями, прототиповим членом категорії 

«хвороби» є рак (хоча частіше люди хворіють на грип, застуду, бронхіт, 

серцево-судинні захворювання), оскільки це найбільш небезпечна хвороба, а 

отже, набільш маркована [125, с. 365]. Науковці слушно стверджують, що 

прототиповому представнику властива пізнавальна виразність, найбільша 

контрасність із представниками інших класів, а також висока частотність 

[259]. Різниці (у рисах) між членами категорії зумовлені більшою чи меншою 
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подібністю непрототипових членів до прототипу, а також більшою чи 

меншою «відстанню» між самими непрототиповими об’єктами. 

У межах природної категоризації прийнято виокремлювати перцептивні 

(натуральні, або природні) та семантичні (соціальні, або концептуально 

зумовлені) прототипи [142, c. 92-104]. Перцептивні прототипи утворюються на 

основі специфіки сприйняття навколишнього світу за допомогою органів 

чуття. Сюди належать зорові (візуальні), слухові (аудіальні), тактильні 

(кінестетичні), нюхові (одоративні) й смакові (густативні) прототипи. 

Приміром, типовий червоний для європейця – це «колір крові», для африканця 

– насичений «бордо». Семантичні прототипи виникають в осіб, які належать 

до різних етнічних спільнот із різним ментальним і емоційним сприйняття 

світу. На формування цих прототипів впливає етносоціальний і 

міфопоетичний досвід мовців. Наприклад, прототип сім’ї для східних слов’ян 

– це чоловік, дружина, одна чи дві дитини, бабусі й дідусі. 

Дослідження Е. Рош показали, що певний об’єкт може бути 

категоризований різними способами. Справді, для називання того самого 

предмета ми можемо використати різні лексичні одиниці. Приміром, для 

позначення об’єкта, на якому сидять, можна використати такі номінації: 

«stool», «chair», «furniture», «artifact» і навіть «object». Цей приклад 

підтверджує наявність різних рівнів категоризації у мові, де кожен вищий 

рівень включає в себе нижчі [272, с. 46]. Прийнято виділяти три рівні 

категоризації: основний (базовий), суперординатний (вищий) та 

субординатний (нижчий). 

Аналіз категорій базового рівня започаткував Р. Браун. Вчений 

досліджував різні способи номінації певних об’єктів позамовного світу [191]. 

Зокрема, Р. Браун слушно зауважив, що монету в десять центів (dime) можна 

також назвати «money», «a metal object», «a 1952 dime» тощо, або просто «a 

coin». Однак мовці якимось чином відчувають, що «dime» є найбільш 

прийнятною назвою. Виокремлення в людській свідомості т.зв. «справжньої» 

назви об’єкта означає, що мовець орієнтується на базовий рівень 
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категоризації (далі – БРК), див. [191, с. 17]. Р. Браун вважає БРК 

найголовнішим, оскільки на цьому рівні відбувається пасивне усвідомлення 

справжньої природи референта, а вищі або нижчі рівні – результатом 

діяльності уяви. 

Поняття БРК, зокрема т.зв. основні (базові), або фокусні, 

кольоропозначення, одними з перших досліджували Б. Берлін та П. Кей, 

див. [188]. Різні дослідження БРК привели до однакових висновків. 

Приміром, Ю. Хун підтвердив, що для категорії тварин базовим є рівень, на 

якому категоризація визначається загальним сприйняттям, орієнтованим на 

гештальти, див. [216]. П. Екман і його колеги виявили існування базових 

людських емоцій, які мають матеріальні кореляти у вигляді лицьової міміки 

та проявів нервової системи, див. [207-208]. Підтвердивши можливість 

утілювання емоціональних концептів, П. Екман тим самим довів гіпотези 

про наявність базового рівня понять, його пріоритетність та існування 

центральності. 

Е. Рош та її колеги також засвідчили, що на БРК ми концептуалізуємо 

предмети як перцептивні образи та функціональні сценарії (гештальти) [262]. 

Зазначимо, що саме в результаті експериментальних досліджень Е. Рош та її 

колег поняття БРК набуло термінологічного значення. Одиниці базового 

рівня – це зазвичай короткі слова, доволі частотні в мові, структурно прості й 

семантично інформативні. Мовці послуговуються ними не лише для 

номінації, а й для класифікації [264]. Поза тим, проводилися дослідження 

розвитку мовлення в онтогенезі, див. [28]. Результати показали, що діти 

раніше засвоюють слова, які відповідають одиницям БРК, ніж більш 

абстрактним чи більш конкретним рівням. 

Ми погоджуємося з думкою А. Вежбицької про те, що два підходи до 

категоризації (класичний і прототиповий) не слід протиставляти, необхідний 

їх синтез [25, c. 201]. Дві моделі категоризації функціонують як 

взаємодоповнювальні способи формування категорій [239, c. 55]. 

Протиставлення «логічна (класична) категорія – натуральна категорія» 
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можна співвіднести з протиставленням «наукова категорія – “наївна” 

категорія». Адже спосіб утворення логічних категорій відповідає науковому 

прагненню до усталеності та однозначності понять. Будь-яка класична 

дефініція може бути застосована до наукових або штучно створених 

понять [225, c. 154]. Cтруктура натуральних категорій пов’язана з 

ненауковим упорядкуванням світу на засадах подібності до стереотипових 

прикладів і антропоцентричним характером людського пізнання. 

Отже, в сучасній науковій парадигмі природні категорії трактують так: 

а) категорія має внутрішню структуру за мірою репрезентативності її членів, 

тобто існує поділ на центр і периферію; б) кордони категорії проникні, межі 

категорії можуть змінюватися; в) спостерігається послаблення характерних 

ознак, притаманних прототипу, від центру до периферії; г) той самий об’єкт 

може входити до двох і більше категорій. Очевидно, що чим більш різнорідні 

об’єкти згруповані в межах однієї категорії, тим менша її єдність і більша 

відкритість і проникність. 

1.2. Лексико-семантичні категорії в лексичній підсистемі мови 

1.2.1. Категорія антонімії в лінгвістиці 

Антонімія – це один з найважливіших видів системно-семантичних 

зв’язків між мовними одиницями. Науковці підкреслюють, що відношення 

контрасту є фундаментальним для людського мислення, див. [70; 244; 281; 

284; 292], а антонімія посідає центральне місце серед усіх видів лексико-

семантичних відношень, оскільки відіграє важливу роль в організації та 

обмежуванні лексикону [196]. Л. Мерфі називає антонімію «архетиповим 

лексико-семантичним відношенням» [247, с. 169]. У зв’язку зі складністю та 

багатоаспектністю явище антонімії привертає увагу дедалі більшого кола 

дослідників. Адже суть антонімії повністю виявляється на межі кількох наук, 

серед яких логіка, філософія, психологія, лінгвістика. 

Термін «антонімія» є загальноприйнятим спеціальним терміном на 

позначення протилежності значень між лексемами. Зазначимо, що існує 

вужче і ширше розуміння цього явища. Деякі лінгвісти на позначення такого 
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типу зв’язків у ширшому значенні використовують більш загальний термін 

«семантичне протиставлення, протилежність» [12, с. 50; 265, с. 66; 235, 

с. 271]. У вужчому сенсі (див. [234, с. 128; 284, с. 198]) антонімію 

розглядають у межах полярних, або градуальних, антонімів. 

Існують різні підходи до розуміння антонімії, проте дослідники сходяться 

на тому, що антонімія виражає концептуальну протилежність, утілену у мові. 

Протилежність трактують як різницю всередині певної сутності, приміром, 

певної властивості [116, с. 18]. Антоніми є крайніми протилежними проявами 

цієї сутності. Наприклад, антоніми old – young є полярними характеристиками 

віку. Л. О. Новіков зазначає, що антонімія є особливою характеристикою 

лексичного значення слів, це «специфічно мовне відображення відмінностей і 

суперечностей у предметах та явищах об’єктивного світу» [111, с. 251].  

Проблему лексичної антонімії на матеріалі різних мов досліджувало 

чимало мовознавців, серед них Дж. Лайонз [235], А. Круз [201], 

Л. Мерфі [247], С. Джоунс [220], К. Парадіз [221], В. Н. Коміссаров [70], 

Ю. Д. Апресян [6], Л. О. Новіков [111], А. А. Уфімцева [160], 

В. М. Турчин [156-157], Н. М. Бобух [16-17] та ін. Дослідники слушно 

наголошують на універсальності антонімії, називаючи її «мовною реалією, 

яка властива всім мовам» [156, с. 339], «однією з найважливіших 

лінгвістичних універсалій, одним із суттєвих вимірів семантико-

синтагматичної системи різних мов» [155, с. 9], «важливою мовною 

універсалією лексико-семантичного рівня» [26, с. 6]. 

У лінгвістиці прийнято розглядати три критерії виділення слів-

антонімів: лексико-семантичний, граматичний та функціональний [156, 

с. 340]. Лексико-семантичний критерій заснований на: а) семантичній 

спільності антонімів, тобто здатності виражати те саме родове поняття, 

характеризувати явища одного плану, тобто мати спільну архісему; 

б) навності максимально протилежної семантики, що взаємовиключають 

одна одну, надаючи контрарних відношень між словами. Граматичний 

критерій випливає з критерію семантичної спільності та полягає у здатності 
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слів-антонімів уживатися в однаковому контекстуальному оточенні, тобто 

граматичний критерій передбачає повний або частковий збіг валентності [17, 

с. 6]. Функціональний критерій полягає в регулярному протиставленні 

одиниць, які позначають взаємопротилежні, співвідносні предмети, 

властивості та процеси об’єкивної дійсності.  

А. Л. Толстая слушно підкреслює, що антонімічність – це «семантична 

здатність слів бути протиставленими в тексті» [155, с. 9]. Ми поділяємо 

думку В. Н. Коміссарова про те, що регулярне протиставлення слів-

антонімів у мовленні – це обов’язкова умова, без якої слова не можуть ані 

стати антонімами, ані ними залишатися [70, с. 55]; спільно- та різнокореневі 

антоніми повинні регулярно вживатися в одному реченні в якості 

однорідних членів. 

 До згаданих критеріїв науковці часто додають належність антонімів до 

однієї частини мови [26; 158]. Однак дослідження показують, що у 

відношення антонімії можуть вступати різні частини мови [64, с. 212]. 

Існування міжчастиномовних антонімів виявляється в контекстуальній 

антонімії [219, с. 114]. Приміром, у реченні Lighten our darkness, we pray пару 

антонімів утворюють дієслово lighten та іменник pray. 

У роботі ми спираємося на запропоноване Л. О. Новіковим визначення 

лексико-семантичної категорії антонімії як «семантичного відношення 

протилежних значень, що виражається формально різними словами (ЛСВ), 

які реалізують у тексті функцію протиставлення та інші зв’язані з нею 

функції». Два або більше ЛСВ є антонімами, якщо в них різні знаки 

(лексеми) й протилежні значення (семеми) [111, с. 247]. Отже, 

елементарною одиницею антонімічного протиставлення є лексико-

семантичний варіант слова (ЛСВ). Багатозначні слова своїми різними ЛСВ 

можуть бути членами одразу кількох антонімічних пар (old – young, old – 

new). Антоніми позначають взаємно протилежні (завдяки наявності 

контрарних сем) співвідносні (наявність спільної семи) предмети, явища, 

властивості й процеси дійсності [17, с. 6]. 
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Серед дослідників і досі немає єдиного прийнятого підходу до 

трактування відношення антонімії. За Н. М. Бобух, окрім терміна «антоніми», 

у дослідженні будемо використовувати такі номінації: «антонімічна пара, 

антонімічні лексеми, опозити, контрастиви» [17, с. 6].  

Ми спиратимемося на класифікацію антонімів, яка є найбільш 

поширеною серед мовознавців [158, с. 28]. Основні семантичні групи 

антонімів виокремлюють залежно від типу протилежності, яку вони 

виражають. Відповідно до семантичного критерію, тобто за поняттєво-

семантичними зв’язками, виділяють градуальні, комплементарні, векторні та 

координатні антоніми.  

Найбільший класом вважають градуальні, або полярні, антоніми, що 

позначають діаметрально протилежні (за мірою вияву) видові значення 

певного родового поняття [158, с. 27]. Наприклад, поняття якості (good – 

bad), кількості (many – few) тощо. Позначуване родове поняття характеризує 

можливість ступеневого зростання або спаду, тобто воно може градуюватися 

– змінюватися за шкалою інтенсивності.  

Градуювання полягає в співвіднесенні чи впорядкуванні певної якісної 

ознаки щодо нульового ступеня виміру (норми) на шкалі градації. Норма є 

центральною точкою відліку, відповідно до якої розкривають значення 

градуйованих слів [99, с. 7-8]. Градуювання включає порівняння та 

актуалізується в англійській мові в реченнях на кшталт X is as hot as Y, X is 

hotter than Y або X is more complex than Y [235, с. 271-273]. Досліджуючи 

семантичну категорію градуювання, Е. Сепір окреслив ключові поняття 

градуальності (шкала та її види, точка відліку, норма), див. [266]. Науковець 

також виділив основні типи градуювання (логічне, психологічне 

та лінгвістичне). 

Градуальні антоніми є крайніми симетричними членами впорядкованої 

множини. Між ними можуть існувати середні, проміжні члени [111, с. 245]. 

Слова, які за своїм лексичним значенням перебувають на семантичній осі 

між двома антонімами, називають мезонімами. Явище мезонімії властиве 
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всім, окрім числівників, самостійним частинам мови. Між двома антонімами 

може бути не один, а кілька мезонімів, які не лише морфемною будовою, а й 

семантично розчленовуються на дві групи: одні тяжіють до першого, а інші – 

до другого елемента антонімічної пари [158, с. 28]. Приміром, антонімічні 

лексеми hot – cold позначають крайні точки температурної шкали, між якими 

можуть міститися такі проміжні члени: warm – cool. Отже, мезоніми 

позначають різну міру якоїсь ознаки. Градуальність надає можливість із 

антонімічної пари утворити антонімічний ряд [130, с. 222]. Для прикладу: hot 

– warm – tepid – cool – cold.  

У межах градуальних антонімів Ч. Крайдлер виділяє прикметники міри 

(measure adjectives) на зразок old – young, long – short, wide – narrow. Один 

із членів такої пари, зазначає він, є маркованим. Немаркований член також 

називають глобальним (global) [224, с. 100-101]. Зокрема, у парі deep – 

shallow немаркованим членом є лексема deep, а в парі wide – narrow 

немаркованим компонентом є лексема wide. Немарковані члени цих 

опозицій використовують для позначення певних параметричних 

характеристик: The lake is 20 metres deep.  

Найпоширеніші градуальні антоніми в англійській мові є різнокореневими, 

завдяки чому «відображається більш повна лексикалізація поляризованих 

контрастів» [235, с. 227]. Повна лексикалізація (понять) обов’язково потребує 

морфологічної неспорідненості (лексем). 

Комплементарні, або бінарні, антонімічні лексеми позначають два 

взаємодоповнювальні видові поняття, які разом становлять певне родове 

поняття, без проміжних ланок. Ствердження одного з антонімів є одночасно 

запереченням іншого [158, с. 27]. Тобто це слова, «протиставлені 

дихотомічно» [196, с. 135]. Наприклад: dead – alive, pass – fail, married – 

single. Комплементарна антонімія поширена серед спільнокореневих 

антонімів: married – unmarried, legal – illegal; але friendly – unfriendly 

(градуальні антоніми). У парі комплементарних антонімів між 

протиставлюваними крайніми членами нема жодного проміжного члена. На 
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думку А. Круза, комплементарні опозити є одними з найпростіших 

концептуально [201, с. 198]. В англійській мові, як він зазначає, це переважно 

дієслова або прикметники.  

У межах комплементарних антонімів виділяють особливий тип 

протиставлення – протиставлення за статтю, яке також називають 

корелятивною протилежністю [12, с. 50; 158, с. 28]. Приміром: girl – boy, 

male – female, mother – father. Серед лінгвістів існує думка про те, що 

поняття, пов’язані з розрізненням чоловічої та жіночої статі, не можна 

вважати антонімічними, оскільки вони не пов’язані з якісною чи кількісною 

оцінкою явищ та різними протистояннями, див. [175, с. 176]. 

Векторні антоніми позначають дві протилежно спрямовані або взаємно 

зворотні дії, явища, ознаки, напрями, відношення тощо [158, с. 28]. 

Аналізуючи цей вид антонімів, Дж. Лайнонз зазначає, що їхньою спільною 

характеристикою є «імплікація руху в одному з двох протилежних напрямків 

відносно певного місця P» [235, с. 281]. Велика кількість таких антонімів 

представлена дієсловами, віддієслівними іменниками, прикметниками та 

прислівниками, що виражають спрямованість дій та ознак, див. [111]. 

Наприклад: advance – retreat, expand – contract, up – down. Векторна 

антонімія часто трапляється серед спільнокореневих опозитів (ascend – 

descend, button – unbutton, establishment – disestablishment). До цього класу 

також належать антоніми із загальним значенням «дія або стан – їх 

припинення». Це антонімічні пари на кшталт move – stop, marriage – divorce.  

До координатних антонімів відносять позначення основних часових, 

просторових та інших координат. Конституенти таких пар позначають дві 

протилежні точки певного просторового або часового відрізка, а також 

суміжні з цими полюсами поняття [158, с. 28]. Приміром: here – there, right 

– left, north – south, before – after, first – last, start – finish. Тематично 

координатні антоніми наближаються до векторних, а за структурою 

опозиції нагадують градуальні опозити, оскільки між ними можливі 

проміжні члени [158, с. 28]. Зокрема, між координатними антонімами top – 
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bottom можна розташувати мезонім middle, утворивши антонімічний ряд top 

– middle – bottom. Антоніми, які позначають просторові координати на 

зразок north – south, east – west, right – left, Дж. Лайонз назвав антиподними 

опозитами (antipodal opposites) [235, с. 283]. 

У формально-структурному аспекті антоніми поділяють на різно- та 

однокореневі. У різнокореневих (власне лексичних, або абсолютних) антонімів 

протилежність виражена різними коренями (або основами): good – bad, happy – 

sad, old – young. Для англійської, як і для багатьох інших мов, найбільш 

типовими є різнокореневі антоніми [235, с. 275]. У спільнокореневих 

(однокореневих, або словотвірних), чи лексико-граматичних [152], 

антонімічність передано додаванням до того самого кореня або основи 

антонімічних афіксів. В англійській мові спільнокореневі антоніми 

утворюються переважно за допомогою префіксів (approve – disapprove, happy – 

unhappy, attack – counterattack). У родових кореляціях антоніми утворюються 

шляхом додаванням або відніманням афікса зі значенням протилежної статі 

[158, с. 28]. В англійській мові це антонімічні пари steward – stewardess, tiger – 

tigress, lion – lioness та ін.  

У парі антонімів на кшталт friendly – unfriendly похідний член, утворений 

додаванням заперечного афікса, Дж. Лайонз називає морфологічно негативним 

(morphologically negative) відносно морфологічно позитивного (morphologically 

positive) friendly, що служить основою.  

Як зазначалося, важливою ознакою антонімів є регулярне 

протиставлення у межах певних синтаксичних конструкцій, тобто 

контексту. Антонімічний контекст визначають як «оточення, в якому слово 

вживається разом зі своїм антонімом та безпосередньо протиставляється 

йому» [105, с. 180]. Корпусні дослідження показали, що антоніми часто 

трапляються або в межах одного речення, або в сусідніх реченнях [212, 

с. 281-303]. К. Фелбаум дослідила, чому мовці вживають два протилежні 

поняття у межах однієї синтаксичної конструкції та виділила типові 

антонімічні контексти. 
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Антонімію активно досліджують у психолінгвістичній парадигмі, 

використовуючи асоціативний експеримент і методику семантичного 

диференціалу [105, с. 179]. Розвідки британських і шведських лінгвістів дали 

підстави виділити т.зв. канонічні (автоматично відтворювані) антоніми на 

кшталт slow – fast, light – dark [253, с. 135]. Отже, в мові існує певна кількість 

слів, які мають особливий статус канонічних антонімів. Канонічність 

визначають тим, якою мірою антонімічні слова закріпилися в пам’яті й 

усталені як пари в мові.  

За результатами досліджень (проведеного на основі параметричних 

прикметників) до канонічних антонімів відносять передусім слова, що 

позначають характеристики основних вимірів. Наприклад: швидкість slow – 

fast; яскравість dark – light; сила weak – strong; розмір small – large; ширина 

narrow – wide; якість bad – good; товщина thin – thick. Корпусні дослідження 

на базі British National Corpus підтвердили, що ці лексеми мають високу 

частотність у мовленні як окремі слова, а також, порівняно з іншими парами, 

їх відносно часто протиставляють у межах одного речення, див. [253]. Про 

канонічні відношення між компонентами певних антонімічних пар свідчать і 

вільні асоціативні експерименти [247, с. 176]. Щоправда, канонічні антоніми 

не завжди є прототиповими (cat – dog), у той час як прототипові антоніми 

здебільшого є канонічними (love – hate, big – little, black – white).  

На відміну від гіпонімії, антонімія, як зауважують лінгвісти, може бути 

відношенням не лише між словами, а й між концептами та денотатами [247, 

с. 169]. Лінгвісти справедливо зазначають, що антонімія є насамперед 

концептуальним відношенням [253, с. 419].  

Дослідники розвивають та вдосконалюють теорію антонімії з 

розвитком самої мови. Значення слів змінюються, деякі слова виходять із 

ужитку. Внаслідок таких процесів виникають нові антонімічні пари та 

руйнуються існуючі. 

1.2.2. Категорія гіперо-гіпонімії в лінгвістиці 

Гіперо-гіпонімія виступає одним із найбільш фундаментальних видів 
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структурних відношень у лексиці певної мови, див. докладніше [75; 204]. 

Відомо, що термін «гіпонімія» був запозичений із логіки та введений у 

лінгвістику Дж. Лайонзом [235]. На думку лінгвіста, гіперо-гіпонімічні 

відношення (далі – ГГВ) – це «один із конституючих принципів організації 

словникового складу всіх мов» [75, с. 478]. 

Серед дослідників і досі немає єдиного підходу до трактування природи 

та семантики різних типів ГГВ [136]. У наукових роботах ГГВ також 

називають інтегративними або інклюзивними, позначають їх такими 

термінами: subordination / superordination, generalization / specialization, 

subset / superset, class inheritance та ін. ГГВ є предметом вивчення в 

лінгвістичній семантиці, когнітивній лінгвістиці, психолінгвістиці 

й антропології.  

ГГВ прийнято тлумачити як ієрархічну організацію елементів у 

семантичному полі, засновану на родо-видових зв’язках, коли семантично 

однорідні одиниці включені у відповідний клас найменувань. Слова, які 

відповідають видовим поняттям (наприклад, poodle, spaniel, terrier), є 

гіпонімами до слова, що співвідноситься з родовим поняттям (dog), тобто 

гіпероніма, а також когіпонімами щодо один одного [176, с. 104]. 

М. В. Нікітін запропонував називати гіпонімами імена видових понять щодо 

їхнього спільного гіпероніма; а один щодо одного на тому самому рівні 

узагальнення – еквонімами [110, с. 116]. Отже, гіпонімія описує відношення 

між одиницями на зразок «X – це вид Y». 

Лінгвісти, поряд із назвою «гіперонім», використовують термін 

«одиниця суперординатного рівня» (superordinate lexem) [235, с. 291]. У 

структурній семантиці для позначення гіпоніма та гіпероніма також 

послуговуються термінами «одиниця» (unit) й «архіодиниця» 

(archiunit) [200, с. 20, 45].  

Р. Й. Розіна слушно зауважує, що відношення «загальне – часткове» є 

насамперед «відношеннями текстовими і, відповідно, мовними, а не 

логічними» [127, с. 77]. Очевидно, що чим специфічніше значення певного 
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слова, тим менше одиниць може трапитися в його оточенні (коокуренції). 

Виходячи з цього, ми погоджуємося з думкою А. Круза про те, що Х є 

гіпонімом Y, якщо типові контексти для Х є підмножиною типових 

контекстів для Y [204, с. 7]. Тобто існують контексти, в яких на місці Х 

можна вживати Y, але не навпаки. 

У деяких наукових працях ГГВ прирівнюють до відношень включення 

(імплікації) [204, с. 18; 73; 287, с. 110] або включення класів (class 

inclusion) [196]. Приміром, значення слова sonnet «включається» в значення 

слова poem. Дж. Лайонз наголошує на тому, що потрібно розмежовувати 

поняття «включення» та «гіпонімія» [75, с. 478-479]. Понад те, лінгвіст 

стверджує, що гіпонімію можна визначити в термінах односторонньої 

імплікації. Наприклад, якщо buy є гіпонімом get, то речення I bought if from a 

friend імплікує I got it from a friend (тут порівнюються пропозиції, виражені 

двома реченнями) [235, с. 291]. Справді, твердження, що певний об’єкт Х – це 

сонет, імплікує твердження Х – це вірш, але не навпаки. 

Серед дослідників досі триває дискусія про те, які одиниці пов’язує між 

собою гіперо-гіпонімія – лексичні чи поняттєві. Більшість науковців 

схиляється до другого підходу. Зокрема, на думку А. Круза, ГГВ 

відносяться швидше до поняттєвої сфери [204, с. 15]. Л. Мерфі також 

стверджує, що гіпонімія рідко функціонує як відношення між словами, 

проте майже завжди як відношення між концептами та об’єктами, які 

позначають ці слова [247, с. 216]. 

Л. Мерфі зазначає, що гіпонімія та гіперонімія – явища 

«антисиметричні» (із твердження Х є гіпонімом для Y випливає, що Y не є 

гіпонімом для Х). У той же час, гіпонімія та гіперонімія є симетричними щодо 

один одного [247, с. 223]. Пор.: Ластівка (Х) є гіпонімом для пташка (Y). ↔ 

Пташка (Y) є гіперонімом для ластівка (Х). Звичайно, ГГВ вважають 

транзитивними. Це значить, «якщо A є гіперонімом В, а В є гіперонімом С, 

то А буде буде гіперонімом для С. У такому випадку А називається прямим 

гіперонімом В та непрямим гіперонімом С» [270, с. 94]. Приміром, якщо 
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temple є гіпонімом для building, а church і mosque є гіпонімами для temple, то 

church і mosque є також непрямими гіпонімами для building. 

У більшості розвідок, присвячених ГГВ, досліджують іменники. Утім, 

деякі лінгвісти доводять існування ГГВ і серед дієслів, див. [68; 160; 204]. 

Л. Мерфі справедливо зауважує, що прикметники та дієслова рідше, ніж 

іменники, мають одиницю тієї ж частини мови в ролі свого гіпероніма, і тому 

їх вважають «менш прототиповими випадками гіпонімії» [247, с. 221]. 

Дж. Лайонз наголошує, що прикметники, дієслова, прислівники та інші 

частини мови не можна помістити у формулу «Х – це вид Y» без попередньої 

номіналізації [235, с. 294]. Щоправда, отримані речення будуть досить 

неприродними для англійської мови (на кшталт Buying is a kind of getting).  

Серед лінгвістів існує і ширше розуміння ГГВ. Паралельно з поняттям 

гіперо-гіпонімії для найменування відношень «загальне – часткове» науковці 

використовують ще один термін – «таксономія», див. [136, с. 29].  

Проте не всі дослідники ототожнюють ГГВ і таксономію. Зокрема, 

А. Круз зазначає, що інколи ГГВ бувають вибірковими та недостатньо 

загальними. Гіпонім часто є когнітивно еквівалентним перифразу, в якому 

гіперонім синтагматично змінений. Приміром, «еквівалентність між kitten та 

young cat визначає kitten як гіпонім до слова cat» [201, с. 91]. З огляду не це, 

А. Круз пропонує розмежовувати гіпонімію і таксономію. Ієрархічну 

організацію гіпонімів та гіперонімів за зразком «X – це вид / тип Y» А. Круз 

називає таксономією (наприклад, spaniel – dog, mango – fruit). Лінгвіст 

зауважує, що таксономічні ієрархії «є по суті класифікаційними системами», 

оскільки відображають, яким чином мовці категоризують свій досвід.  

Таксономії зазвичай мають не більше п’яти рівнів, див. [201, с. 146]. 

Найважливішим із погляду носіїв мови є, безперечно, загальний рівень 

(generic level), який містить номінації речей та живих істот, якими 

послуговуються мовці у повсякденному житті (приміром, apple, cat, car, 

church, cup). Найбільша кількість одиниць у таксономії потрапляє саме у 

загальний рівень. Ці елементи є переважно морфологічно простими та не 
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характеризуються метафоричним перенесенням.  

На противагу таксономії, прямий зв’язок за зразком «X – це Y» А. Круз 

визначає як нетаксономічний (наприклад, kitten – cat, queen – monarch). 

Зазначимо, що обидві згадані групи ГГВ задовольняють умову т.зв. IS-A-

тесту, наприклад: Mango IS A fruit. Queen IS A monarch. Отже, термін 

«таксономія» ще не має чіткої дефініції у лінгвістиці. У нашій роботі ми, за 

А. Крузом, будемо розрізняти таксономічні та нетаксономічні ГГВ. 

Прийнято виділяти т. зв. наукові (scientific) та наївні (folk) таксономії, 

див. [247; 274]. Наукові таксономії А. Круз ще називає фаховими (specialist: 

technical or scientific). Багаторівневі наукові таксономії безпосередньо не 

пов’язані з наївним сприйняттям і засновані на беззаперечних наукових 

фактах та правилах логіки. Будова наївних таксономій ґрунтується на 

взаємодії мовного колективу з навколишнім світом. Такі емпіричні ієрархії 

характеризуються певними прогалинами та непослідовністю.  

ГГВ, зокрема таксономічні відношення, зазвичай зображають у вигляді 

деревоподібних діаграм, або «розгалужених ієрархій» (branching hierarchy). 

Цей тип ієрархій окреслений двома видами відношень: домінантності та 

диференціації. Відношення домінантності виникає між гіперонімом та 

відповідними йому гіпонімами та позначають лініями, які з’єднують 

відповідні вузли ієрархії. Відношення диференціації характерне для 

когіпонімів, які протиставляються за певними диференційними ознаками. 

А. Круз відзначає, що «в правильно побудованій ієрархії відношення 

домінантності та диференціації проходять через усю її 

структуру» [203, с. 179-180]. 

Явище, коли когіпоніми не мають відповідного гіпероніма, в лінгвістиці 

називають «лексичною прогалиною» (lexical gap) [224, с. 94; 235, с. 301], або 

метафорично «діркою в схемі» (hole in the pattern); тобто йдеться про 

відсутність лексеми у певному місці в структурі лексичного поля [235, с. 301]. 

Такі «прогалини у матриці» (matrix gaps) з’являються, коли «споріднені 

лексичні одиниці аналізують на наявність семантичних рис та поміщають у 
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схеми або матриці» [232, с. 97]. Приміром, когіпоніми fork, knife та spoon в 

англійській мові не мають гіпероніма, вираженого одним словом [224, с. 94]. 

Такі лакуни у таксономії ще називають імпліцитними вузлами (covert nodes) 

[187]. Зазвичай такі вузли у деревоподібній діаграмі позначають символом ∅. 

Відсутність певних одиниць суперординатного рівня, а також їхню 

відносну нечастотність чи обмежене вживання (наприклад, spouse для husband 

та wife; parent для mother та father) лінгвісти пов’язують насамперед із 

можливістю закодовувати інформацію у мові (codability) [192, с. 235; 205]. 

Здатність мови до кодування визначають тим, наскільки легко люди можуть 

давати назву об’єктам та як впливає називання на пізнання та поведінку. 

Існують різні типології ГГВ, див. [2; 10; 136]. Дослідники найчастіше 

виділяють два види гіпонімії: а) таксономічну, або формальну (зв’язок на 

кшталт IS-A-KIND-OF) та б) функціональну, або цільову (зв’язок на кшталт 

IS-USED-AS-A-KIND-OF), див. докладніше [243, с. 35; 257]. Для прикладу 

розглянемо дві пари лексем: sheep – animal та sheep – livestock. Вівця – це 

вид тварини (таксономічний зв’язок: Sheep IS-A-KIND-OF animal), але 

вівцю людина тримає також і як домашню худобу (функціональний зв’язок: 

Sheep IS-USED-AS-A-KIND-OF livestock). 

У трактуванні семантичних зв’язків між гіпонімами та гіперонімами 

умовно виділяють синтаксичну та семантичну лінії [136, с. 29]. Є. Л. Гінзбург 

та Г. Є. Крейдлін виробили власний підхід до ГГВ, див. [35-37]. Науковці 

виділили такі три типи гіпо-гіперонімії: 1) вид – рід (чорнозем – ґрунт); 

2) підмножина – множина; 3) елемент – множина (овочі – необхідний елемент 

раціону). А. Вежбицька аналізує ГГВ за схемою «від смислу до тексту» [275-

276]. Дослідниця розробила класифікацію, в якій вона подає чотири основні 

різновиди гіпо-гіперонімії: 1) власне таксономічні зв’язки (rose, tulip, daffodil 

– a flower); 2) чисто функціональні узагальнювальні поняття (gun, spear – 

weapons); 3) назви сукупностей, утворені за суміжністю (furniture, cutlery, 

contents, belongings); 4) гетерогенні множини та псевдозлічувальні назви 

(vegetables, herbs, cosmetics). 
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Р. Чефін та Д. Хеман виділили шість типів ГГВ на основі «виду 

інформації, яка формує підставу для відношення включення»: 

1) перцептивний, куди входять об’єкти, які можна схарактеризувати за їхніми 

видимими фізичними властивостями (animal – horse); 2) функціональний, 

який об’єднує елементи на основі їхніх функцій (vehicle – car); 3) «стан», що 

охоплює одиниці, які позначають стани (emotion – fear); 4) географічний, 

куди включені одиниці, які називають місця (country – Russia); 

5) «діяльність», що об’єднує назви видів діяльності (hobby – gardening); 

6) «дія», куди входять одиниці, які позначають дії (ask – beg) [196]. На 

відміну від класифікації А. Вежбицької, класифікація Р. Чефіна та Д. Хемана 

охоплює не тільки самі іменники. Вона включає й інші частини мови, 

зокрема дієслова та прикметники.   

ГГВ, як свідчать лінгвістичні розвідки, найчастіше серед інших типів 

зв’язків стають об’єктом аналізу в комп’ютерній лінгвістиці [256]. У 

комп’ютерних моделях ГГВ зазвичай представлені як функції IS-A або IS-

A-MEMBER-OF [247, с. 217]. Принцип ГГВ використовують у створенні 

електронних словників (тезауруси моделі WordNet) [2; 281], для ієрархічної 

організації документів (інтернет-портали «Open Directory», «Yahoo» та ін.), 

а також у комп’ютерних програмах [270]. На сучасному етапі гіперо-

гіпонімічну парадигму інтенсивно досліджують у рамках вивчення різних 

терміносистем, див. [29; 100; 126; 169].  

ГГВ – це основний тип зв’яку між лексичними одиницями у словнику. 

Явище гіперо-гіпонімії використовують у тлумачних словниках для 

побудови дефініцій на кшталт «родова ознака + видова відмінність» («genus 

proximum + differentia specificae») [10, с. 339; 161, с. 57; 285, с. 166]. 

Ю. С. Степанов підкреслює, що факт існування словників-тезаурусів 

доводить системність лексики [151, с. 53]. Лінію гіпонімії можна 

простежити під час багатьох когнітивних операцій мовця із семантичною 

інформацією. Приміром, при зазначенні адреси, в російській культурній 

традиції прийнято послідовно вказувати країну, місто, вулицю, будинок, 
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квартиру, прізвище та ім’я. 

Загалом в англійській мові, як відзначає Дж. Лайонз, коли відношення 

гіперо-гіпонімії має місце між іменниками, можна ввести синтаксично 

відповідні вирази, які містять ці іменники на місцях X та Y, у формулі «Х – 

це вид Y» (де X є гіпонімом Y), див. [235, с. 292]. Побудована таким чином 

синтаксична конструкція буде виражати металінгвістичну або рефлексивну 

пропозицію, яка є аналітичною (оскільки «будь-яка металінгвістична 

пропозиція, яка пов’язана з природною мовою, є аналітичною»). Приміром, 

пропозицію, виражену реченням A cow is a kind of animal, можна 

розглядати як аналітичну.  

У більш обмежених умовах, слова sort та type можуть заміняти kind у 

реченнях такого типу у розмовному мовленні, див. [235]. Наприклад: A cow is 

a sort of animal або A tulip is a type of flower. Багато лексем із більш 

специфічним значенням (які, доречно зауважити, є гіпонімами kind) також 

можуть вживатися у таких конструкціях у певних значеннях X та Y. 

Приміром: shade у реченні Crimson is shade of red або make у реченні An Aston 

Martin is a make of car. Коли ж іменник є одиницею вищого рівня для більш 

ніж одного гіпоніма, вирази на зразок cows and other (kinds of) animals, tulips 

and other (kinds of) flowers приймають як значущі у мові.  

Слушно припустити, що часта поява таких виразів відіграє важливу роль 

у формуванні гіперо-гіпонімії та когіпонімії під час вивчення мови. Адже у 

такий спосіб можна дізнатися, що одна лексема є гіпонімом іншої, або що дві 

лексеми є когіпонімами, при цьому не знаючи більше нічого про значення 

відповідних лексем. Дж. Лайонз звертає увагу на те, що велика частина наших 

знань про значення слів у рідній мові може бути такого роду, див. [235, с. 292-

294]. Для прикладу, носій англійської мови може знати, що banyan є гіпонімом 

для tree, а osprey – для bird, але все-таки не бути в змозі сказати, чим баньяни 

(banyan) відрізняються від інших дерев, або скопи (osprey) від інших птахів. 

Увага дослідників (див. [68, с. 100; 75, с. 480; 110, с. 94-97]) також 

зосереджена на вивченні взаємозв’язків між ГГВ та іншими видами 
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парадигматичних зв’язків, зокрема синонімією та антонімією. 

1.2.3. Категорія конверсивності в лінгвістиці 

Терміни «конверсивність» (converseness) і «конверсиви» (converses) 

введені в лінгвістику Дж. Лайонзом в 70-х рр. ХХ ст. Він розглядає 

конверсивність як вид опозицій між двома лексичними одиницями й описує 

логічне відношення між конверсивами так: «Якщо R є двомісним 

відношенням і Rʹ є зворотнім йому відношенням, то можна замінити Rʹ на R і 

одночасно поміняти місцями слова у цьому відношенні, щоб отримати 

рівнозначність R(x,y) = Rʹ(y,x)» [235, с. 280]; за умови внесення необхідних 

граматичних змін, отримуємо еквівалентні конструкції на кшталт «X precedes 

Y = Y follows X», «X is bigger than Y = Y is smaller than X», «X killed Y = Y was 

killed by X» [235, с. 280]. У нашій роботі ми спираємося на визначення 

конверсивності, запропоноване Дж. Лайонзом. 

Для слів, які позначають «обернений взаємозв’язок між одиницями», 

Ф. Палмер, поряд із терміном «конверсиви» Дж. Лайонза, ввів номінацію 

«відносні опозитиви» (relational opposites), див. [252, с. 82]. Наприклад: own – 

belong to, give – receive, debtor – creditor, north of – south of. 

Розвиваючи думку Дж. Лайонза, І. М. Кобозева трактує конверсивність, 

або «конверсивну кореляцію» [68, с. 105], як відношення слів, які здатні 

представляти в тексті ту саму ситуацію з позицій різних її учасників. 

Наприклад: buy – sell, lend – borrow, parent – child, above – below. Термін 

«конверсиви», як зазначає М. А. Кронгауз, позначає «не відношення, а слова, 

які перебувають у певному відношенні» [73, с. 150]. Основна функція 

конверсивів полягає у тому, щоб передати різні точки зору або перспективу, 

зокрема й комунікативну. 

Поняття «конверсивність» у мовознавстві є багатозначним. Для 

називання цього виду відношення, як зауважують лінгвісти, нема єдиного 

терміна, див. [44; 68; 73; 158]; натомість використовують номінації 

«конверсія», «конверсивність», «конверсивна кореляція»). З огляду на це, в 

роботі будемо використовувати номінації «конверсія» та «конверсивність». 
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У семантиці конверсію розуміють як «зміну перспективи мовного 

подання позамовної ситуації (дії або стану) на протилежну, зображення 

однієї ситуації поперемінно з двох протилежних сторін зі зміною логічно-

комунікативних акцентів у її висвітленні» [158, с. 265]. У граматиці та 

лексиці конверсію визначають як «спосіб вираження суб’єктно-об’єктних 

відношень в еквівалентних за смислом реченнях» [176, с. 234]. 

Виокремлюють два види конверсивів: а) граматичні, які є формами одного 

слова, а саме формами активного та пасивного стану дієслова (у 

співвідносних конструкціях; б) лексичні, які є різними словами, що 

передають двостороннє суб’єктно-об’єктне відношення і, відповідно, мають 

мінімум дві валентності. 

При нейтральному порядку слів речення з дієсловами-конверсивами 

можуть передавати особливості членування пропозиції на тему та рему [68, 

с. 252-253; 73, с. 210]. Однак, як зауважують лінгвісти, обираючи одне з 

дієслів-конверсивів, ми підкреслюємо особливу роль котрогось із учасників 

ситуації [68, с. 250]. Розгляньмо два речення з конверсивами: Dave lent some 

money to George та George borrowed some money from Dave. Подані приклади 

позначають ту саму ситуацію (гроші переходять від Дейва до Джорджа), в 

якій обидва її учасники є однаково активними, рівноцінними. У першому 

реченні підкреслено роль Дейва, а в другому – роль Джорджа.  

Синтаксичні та семантичні аспекти конверсивності досліджували 

чимало мовознавців, серед яких Дж. Лайонз [235], А. Круз [201], 

Ф. Палмер [252], Ю. Д. Апресян [6], М. В. Всеволодова [34] та ін. Проблему 

конверсивності серед українських науковців вивчала Г. В. Ситар, див. [30; 

140-141]. На матеріалі української мови було створено електронну базу 

даних «Українські лексичні конверсиви», яка налічує понад 300 лексичних 

конверсивів і подає понад 700 прикладів.  

Утім, серед науковців нема одностайності щодо трактування цього 

явища. Деякі дослідники розглядають конверсиви як один із видів антонімії 

(серед них А. Круз, Д. Крістал, Ч. Крайдлер), інші – як особливий вид 
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семантичних зв’язків (серед них Дж. Лайонз, Ф. Палмер). Зокрема, 

Дж. Лайонз трактує конверсивність, як різновид лексичної опозиції, або 

протилежності, (opposition) в широкому сенсі цього слова [235]. 

Лінгвісти зазначають, що інколи конверсиви збігаються з антонімами. 

Це явище ґрунтується на очевидних змістових засадах. Приміром, слова на 

зразок чоловік – дружина, до – після, а також вищий ступінь порівняння 

прикметників і прислівників (більше – менше), «будучи антонімами, 

водночас описують одну ситуацію», а тому повинні ідентифікуватися 

як конверсиви [73, с. 150].  

У межах когнітивної парадигми С. О. Добричев зазначає, що в 

широкому розумінні суть конверсивності «полягає у взаємному переміщенні 

як мінімум двох елементів у синтаксичній структурі при збереженні 

загального смислового інваріанта» [43]. Дж. Лайонз наголошує, що лексична 

заміна слова на його конверсив завжди пов’язана з певною граматичною 

трансформацією, завдяки якій іменники (або іменні групи) міняються 

місцями [75, с. 129]. Більше того, здійснюються інші трансформації 

(приміром, вибір прийменника, відмінкового закінчення в певних мовах).  

Загалом у лінгвістичних працях виділяють двомісні та тримісні 

предикати-конверсиви. Зокрема, предикати на кшталт better – worse, kill – be 

killed, husband – wife є двомісними, бо приєднують по два імені, які 

міняються місцями. Розгляньмо декілька прикладів: а) Tom is better than 

Garry. – Garry is worse than Tom. б) Tom killed Garry. – Garry was killed by 

Tom. в) Tom is Kate’s husband. – Kate is Tom’s wife.  

Дослідники підкреслюють, що конверсивні відношення між лексемами, 

які функціонують у ролі ядра двомісних предикативних виразів, особливо 

поширені з одного боку серед слів, що позначають обернені соціальні ролі й 

терміни спорідненості (doctor – patient, father – mother, son – daughter), а з 

іншого – серед слів, що позначають часові та просторові відношення (above – 

below, in front of – behind, before – after) [235, с. 280]. Предикати на зразок buy 

– sell, give – receive потребують трьох актантів, але лише два з них при заміні 
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предиката міняються місцями. Це тримісні предикати-конверсиви. 

Наприклад: Tom (x) bought a flat (y) from Garry (z). – Garry (z) sold a flat (y) to 

Tom (x). Ґрунтовний аналіз структур із двомісними та тримісними 

предикатами-конверсивами започаткував у своїх працях Т. П. Ломтєв [93]. 

Конверсивні відношення характеризують насамперед дієслівну лексику. 

Адже дієслово, як слушно зазначає С. О. Добричев, є «предикативним 

центром будь-якого висловлення, відносно якого можуть взаємно 

переміщуватися конверсанти» [45, с. 37]. 

Пояснюючи явище конверсивності, Ю. Д. Апресян уводить термін 

«обернена рольова, або актантна, структура». За Ю. Д. Апресяном, «лексичні 

одиниці R та S суть конверсиви, якщо вони задовольняють такі вимоги: а) у 

тлумаченні R та S беруть участь ті самі більш елементарні предикати; б) R та 

S мають обернені рольові (або актантні) структури; в) R та S належать до тієї 

самої (глибинної) частини мови», див. [6, с. 259]. 

Явище конверсивності, хоча й меншою мірою, спостерігаємо й серед 

іменників, прикметників і прислівників вищого ступеня порівняння, 

прийменників, сполучників. Лінгвісти наголошують на тому, що ці частини 

мови вступають у конверсивні відношення на синтаксичному рівні, 

поєднуючись із предикативними одиницями-зв’язками; переважно нею 

виявляється «універсальний предикатор» – дієслово-зв’язка to be [45, с. 37]. 

Наприклад: а) John Smith is his lawyer. – He is John Smith’s client. б) Los 

Angeles is larger than Sacramento. – Sacramento is smaller than Los Angeles. 

в) The adults are behind the children. – The children are in front of the adults. 

Із приводу цього в одній зі своїх праць А. Круз справедливо зауважує, 

що в суто логічному аспекті власне конверсивами треба вважати не окремі 

лексеми (на кшталт above та below), а їх сполучення з дієсловом-зв’язкою 

(is above та is below) [203, с. 35].  

Особливу групу серед конверсивів утворюють сполучники. В 

конверсивних конструкціях вони зазвичай виконують допоміжну сполучну 

функцію в простих реченнях, зв’язуючи ядерні конверсивні одиниці 
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відповідних конструкцій [45, с. 38]. Наприклад: He speaks English as easily 

as he speaks French. – He speaks French as easily as he speaks English. 

Щобільше, сполучники можуть слугувати конверсивними конекторами в 

складних реченнях, де конверсантами виступають не окремі лексичні 

одиниці, а й цілі речення. 

Залежно від того, якими логіко-граматичними класами слів утілено в 

мові конверсивні корелюючі відношення R1 та R2, С. О. Добричев 

викоремлює в англійській мові такі основні типи конверсивної реляції: 

1) дієслівна (позначають символом Rv); 2) іменна, або субстантивна (Rn); 

3) ад’єктивна (Ra); 4) адвербіальна (Radv); 5) прийменникова (Rpr); 

6) кон’юктивна (Rс) – на рівні складного речення за умови конверсивної 

перестановки простих речень [45, с. 39]. Згідно з цим, конверсивними 

релятемами в названих типах реляцій є відповідні частини мови (дієслова, 

іменники, прикметники, прислівники, прийменники, сполучники). 

Основною властивістю конверсивів, як зазначають дослідники, є 

«неконтактне вживання лексичних одиниць» [111, с. 215]. Ця ознака полягає 

в тому, що «на відміну від синонімів та антонімів, один із конверсивів 

уживається в тексті, інший залишається за його межами, але завжди мається 

на увазі завдяки закономірній заміні суб’єкта і об’єкта» [176, с. 234]. 

Наявність у тексті обох конверсивів є специфічним експресивним прийомом, 

який покликаний підкреслити певну думку. 

На відміну від антонімів, серед конверсивів існує явище симетричності. 

Зв’язок називають симетричним, якщо він є «правильним для аргументів 

(взаємозв’язаних одиниць) в обох напрямках». Якщо аргументи (лексичні 

одиниці) a та b вступають у відношення R, тоді a R b імплікує b R a [252, 

с. 82]. Зразками симетричних конверсивів (їх ще називають 

автоконверсивами) в англійській мові є cousin, sibling, be married to, 

resemble, as wide as. Наприклад: Tom is Garry’s cousin. – Garry is Tom’s 

cousin. Tom is married to Kate. – Kate is married to Tom. 

Лінгвісти зазначають, що симетричні конверсиви (рос. дружить, 
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ссориться, разговаривать, рифмоваться, товарищ, коллега та ін.) здатні 

виражати конверсивність без корелятів, оскільки «їхні синтаксичні та 

семантичні властивості дають змогу передати конверсивні відношення як у 

початковому, так і в оберненому реченні», приміром: Иванов – соавтор 

Петрова. – Петров соавтор Иванова [176, с. 234]. Л. О. Новіков трактує таке 

явище симетричності як «конверсиви у собі» [111, с. 218], оскільки 

конверсивна пара відсутня, а обернені відношення виражено однією 

лексичною одиницею, яка містить ці відношення «в собі». 

Як зауважує Ф. Палмер, серед слів-конверсивів, які позначають 

спорідненість, симетричними є лише ті, які не виражають належність до 

певної статі (приміром, cousin, parent, child, sibling, spouse, grandparent, 

grandchild; на відміну від, скажімо, father / mother, son / daughter, 

brother / sister, husband / wife) [252, с. 83]. Для прикладу, речення Peter is 

Pat’s brother не імплікує речення Pat is Peter’s brother, оскільки Pat може 

бути також жіночої статі, тобто сестрою (Pat – Patricia, Patrick). 

На думку Ю. Д. Апресяна, конверсиви, як і антоніми, є принципово 

асиметричні принаймні з тієї причини, що «в більшості випадків лише один 

із учасників ситуації може розглядатись як ініціатор, джерело дії» [6, с. 263]. 

Симетричні предикати (на зразок дружить, равняться та ін.) 

Ю. Д. Апресян трактує як «один із засобів конверсивних перетворень», 

проте науковець не вважає такі предикати лексичними конверсивами, 

оскільки «кожний із них входить у словник рівно один раз» [6, с. 261-262]. 

Питання про те, чи доцільно кваліфікувати симетричні конверсиви як 

лексичні, досі залишається невирішеним серед мовознавців.  

Понад те, деякі конверсиви є транзитивними. Відношення є 

транзитивними, якщо a R b та b R с імплікує a R c. Зокрема, серед 

конверсивів є багато просторових термінів (приміром, behind, above, below, 

north of, south of, inside та ін.), з якими можна побудувати транзитивні 

конструкції [252, с. 82]. Наприклад: якщо The wallet is inside the bag та The 

bag is inside the car, тоді The wallet is also inside the car. 
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Г. В. Ситар та О. К. Милостна класифікують лексичні конверсиви (на 

матеріалі української мови) за такими параметрами: а) частиномовна 

належність (іменники, дієслова, прикметники, прислівники, прийменники); 

б) валентний потенціал (двовалентні та тривалентні); в) семантичний тип, 

тобто належність до лексико-семантичної групи (наприклад, такі 

типи: «склад», «володіння», «сімейні відносини»); 

г) симетричність / несиметричність відношення; ґ) тотожність / нетотожність 

структурних схем речень, пов’язаних конверсивними відношеннями; 

д) контекстуальна вільність / зв’язність [141, с. 386-387]. Останній критерій 

означає, що конверсиви можуть бути як незалежними від контексту, так і 

«семантично (контекстуально) зв’язаними», наприклад: Абітурієнт складає 

іспит професорові. – Професор приймає іспит в абітурієнта.  

Отже, можемо виділити основні ознаки слів-конверсивів: 1) конверсиви 

завжди щонайменше двовалентні; 2) вони мають обернену актантну 

структуру; 3) конверсиви описують одну денотативну ситуацію з різних 

точок зору двох її учасників; 4) один із учасників ситуації є граматичним 

підметом. Суть конверсивності виявляється в способі усвідомлення та в 

комунікативному представленні мовцем певної ситуації дійсності. 

Конверсивність (або конвертованість) полягає у здатності речень описувати 

ту саму ситуацію з різних позицій. 

1.3. Методологічні та методичні засади дослідження 

1.3.1. Методика добору та аналізу матеріалу 

Як відомо, із середини ХХ ст. у лінгвістиці інтенсивно застосовують 

математичні методи, які дають змогу отримати більш точні та об’єктивні дані 

для аналізу мови, див. докладніше [21; 114; 118; 173]. Використання 

математичних методів, на думку науковців, є досить закономірним, оскільки 

як природна мова, так і мова математики, є знаковими системами для 

передання інформації [118, с. 5]. У дослідженнях такого зразка кожному 

лінгвістичному об’єкту ставлять у відповідність певний математичний об’єкт 

[118, с. 7]. Кількісний і статистичний методи є базовими зокрема й для 
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виявлення статусу конкретних мовних пар у межах лексико-семантичних 

категорій (центральної та периферійної зон).  

Аналіз суб’єктивних аспектів формування структури розгляданих 

лексико-семантичних категорій ми здійснили на основі аналізу лінгвістичних 

праць, із яких було вибрано ілюстративний матеріал (пари мовних одиниць, 

які використовували автори-лінгвісти для ілюстрації явищ гіперо-гіпонімії, 

антонімії та конверсивності) методом суцільної вибірки. Наведені в цих 

джерелах приклади відбивають стан мовної свідомості конкретних фахівців-

лінгвістів. Ми вважаємо, що використання будь-яких лексичних одиниць у 

якості прикладів указує на те, що автори розглядають їх як достатньо 

репрезентативні явища в межах цих категорій. 

Матеріалом дослідження слугують тринадцять джерел: одинадцять 

автентичних праць англійською мовою, написаних британськими, 

американськими та канадськими лінгвістами (монографії, навчальні 

посібники та енциклопедія), в яких подано теоретичні відомості з 

лексикології та лексичної семантики; а також дві монографії, написаних 

англійською, проте не носіями мови: одна створена бельгійським, а інша – 

німецьким лінгвістом (див. Таблицю 1.1). Ці лінгвістичні праці були 

опубліковані у період із 1976 по 2010 рр. Для дослідження обрані саме ці 

джерела, оскільки їхні автори – видатні науковці, фахівці в лексичній 

семантиці, чиї книги перевидавали декілька разів. 

Таблиця 1.1  

Лінгвістичні джерела, використані як матеріал дослідження 

№ 

п/п 
Автор Наукова праця Рік видання 

1 Brinton L. J. 
The Structure of Modern English : A 

linguistic introduction 
2000 

2 Cruse D. A. Lexical Semantics 1987 

3 Crystal D. 
The Cambridge Encyclopedia of the English 

Language 
2003  

4 Geeraerts D. Theories of Lexical Semantics 2010 

5 

Hurford J. R., 

Heasley B., 

Smith M. B. 

Semantics : A Coursebook 2007 
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6 
Jackson H.,  

Amvela E. 

Words, Meaning and Vocabulary. An 

Introduction to Modern English Lexicology. 
2007 

7 Jeffries L. 
Discovering Language : The Structure of 

Modern English 
2006 

8 Kreidler Ch. W. Introducing English Semantics 1998 

9 Lipka L. 

An Outline of English Lexicology : Lexical 

structure, Word Semantics, and Word-

Formation 

1992 

10 Lyons J. Semantics 1977 

11 Murphy M. L. 

Semantic Relations and the 

Lexicon : Antonymy, Synonymy, and Other 

Paradigms 

2003 

12 Palmer F. R. Semantics. A New Outline 1976 

13 Saeed J. I. Semantics 2003 

 

Для опрацювання масиву ілюстративного матеріалу, представленого в 

обстежених джерелах, ми передусім здійснили його семантико-

функціональний аналіз. Вибрані пари було класифіковано за такими 

критеріями: семантичним, лексико-граматичним і формально-структурним 

(див. докладніше Розділ 2).  

Для оцінки частотності поданих у цих джерелах прикладів використано 

такий прийом: кожній парі лексичних одиниць ми привласнили ранг у 

вигляді простого дробу, де в чисельнику вказана кількість згадувань певної 

пари, а в знаменнику – загальна кількість лінгвістичних джерел, 

використаних у дослідженні. Розглянемо приклади. Як показали наші 

підрахунки, серед усіх пар одиниць максимально повторювальною є пара 

комплементарних антонімів dead – alive, вжита в усіх тринадцяти джерелах. 

Отже, ця пара має ранг 13/13. У дванадцяти працях згадані такі дві пари: 

пара градуальних антонімів hot – cold та дієслівна пара конверсивів buy – 

sell. Цим парам ми присвоїли ранг 12/13. Найбільш повторюваною парою 

«гіперонім – гіпонім» виявилася пара flower – rose, яка була використана в 

семи джерелах із тринадцяти і тому отримала ранг 7/13.  

Відповідно пари, використані лише в котромусь одному із джерел, 

отримали ранг 1/13 (наприклад, advance – retreat, complex – simple, fiancé – 

fiancée, kill – be killed, red – vermilion, monarch – queen). Отже, усі виявлені у 

лінгвістичних працях пари лексичних одиниць отримали ранги від 1/13 до 
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13/13. Увесь масив прикладів антонімії, гіперо-гіпонімії та конверсивності був 

структурований на основі присвоєних рангів. 

Аналіз вербального наповнення лексико-семантичних категорій за 

ілюстративним матеріалом англомовних монографій, навчальних посібників і 

лінгвістичних енциклопедій дав нам змогу висунути гіпотезу про будову 

відповідних категорій. Адже вживання цих лексичних одиниць у ролі 

прикладів свідчить про те, що автори вважають їх досить репрезентативними. 

Проте очевидно, що серед наведених мовних одиниць є такі, які можуть 

претендувати на статус більш типових («кращих») представників категорій. 

Спираючись на отримані підрахунки, ми припустили, що центральну зону 

розгляданих лінгвістичних категорій формують ті пари, які повторюються 

мінімально у двох джерелах. Водночас лінгвісти часто подають ті самі 

одиниці для ілюстрації певного явища, тому можна говорити про наявність 

більш та менш типових (характерних) членів відповідних категорій. 

1.3.2. Методика експериментальних досліджень  

У нашій роботі були також застосовані експериментальні методи. Як 

відомо, з першої половини ХХ ст. експериментальні методи є одними з 

провідних для дослідження категорій свідомості, зокрема, й лінгвістичних. 

Науковці слушно відзначають, що чимало сучасних розвідок ґрунтуються 

на даних таких експериментів, оскільки ці методи дають змогу проникнути 

в свідомість респондентів і отримати достовірні дані для подальших 

досліджень, див. докладніше [13, с. 126-129].  

Водночас мовознавці справедливо звертають увагу на співвідношення 

суб’єктивного й об’єктивного в експериментальних методах, див. [80, с. 96-

97]. Зокрема, існує думка про те, що експерименти виявляють не об’єктивне 

значення, а суб’єктивний зміст певного мовного образу [82, с. 61-63]. 

О. О. Леонтьєв зауважує, що за значеннями слів у мові ховаються «суспільно 

випрацювані способи (операції) дії, в процесі яких люди змінюють і пізнають 

об’єктивну реальність» [82, с. 49]. Тим не менше, науковці стверджують, що 

при дослідженні конкретного суб’єктивного образу, в експериментах цей 
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образ репрезентує реальне, об’єктивне індивідуальне значення [80, с. 96]. 

Щобільше, предметом експериментальних досліджень можe бути лише 

індивідуальна мовна компетенція. 

Дані проведених експериментів дали змогу мовознавцям виявити факт 

неоднорідності багатьох природних категорій (див. Вступ с. 6). У нашій 

роботі здійснюємо спробу дослідження й штучних, або умоглядних (зокрема, 

лінгвістичних), категорій свідомості методом лінгвістичного 

інтерв’ювання (далі – ЛІ). Лінгвістичним інтерв’юванням називають метод, 

коли «дослідник звертається до інформантів із питаннями безпосередньо 

лінгвістичного характеру» [80, с. 94]. Традиційно ЛІ застосовують для 

виявлення знань носія мови про значення слів, про комбінаторні можливості 

мовних одиниць, їх конотацію тощо. 

ЛІ охоплює декілька послідовних етапів: а) представлення інформантам 

питальника, отримання письмових відповідей; б) виявлення однакових 

відповідей, їх сумування; в) узагальнення різних за формою, проте близьких 

за змістом відповідей і їх зведення; г) формулювання лінгвістичних 

параметрів на основі отриманих відповідей [80, с. 95]. У нашій роботі в обох 

експериментах інформантам-лінгвістам у питальниках були запропоновані 

питання безпосередньо лінгвістичного змісту. На останньому етапі ЛІ був 

здійснений аналіз міри репрезентативності прикладів. 

Зазначимо, що на думку більшості науковців, мінімально достатньою 

кількістю респондентів, або інформантів, для лінгвістичного експерименту 

вважають 30 учасників; понад те, більш достовірні дані можна отримати, 

коли кількість інформантів перевищує 60 осіб, див. [80, с. 10]. З огляду на це, 

ми вважаємо, що кількість респондентів у наших експериментах є цілком 

достатня (73 інформанти в першому та 101 інформант у другому).  

Проведений нами перший експеримент, або перше лінгвістичне 

інтерв’ювання (далі – 1ЛІ) був скерований на виявлення структури та 

наповнення лексико-семантичних категорій гіперо-гіпонімії, антонімії та 

конверсивності в свідомості лінгвістів, які є носіями англійської мови. В 
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експерименті взяли участь 73 лінгвісти з п’яти англомовних країн (США – 

28 респондентів; Велика Британія – 15; Канада – 15; Австралія – 11, Нова 

Зеландія – 4). Респондентами були лінгвісти (наукові співробітники, 

викладачі університетів і коледжів), для яких англійська мова є рідною 

(див. Додаток 1). Матеріалом дослідження послугували 73 анкети, 

заповнених опитаними лінгвістами, у них міститься загалом 

4380 виставлених оцінок. 

Експеримент проводився таким чином. На бланку було подано три 

списки, кожен з яких складався з 20 різних пар, розташованих за алфавітом. 

Кожен список містив пари, які ілюструють три види парадигматичних 

відношень (див. Додаток 2). Зазначимо, що вибірка в 20 пар загалом 

становить приблизно 7% (для гіперо-гіпонімії), 9% (для антонімії) та 23,5% 

(для конверсивності) ілюстративного матеріалу, представленого в 

тринадцяти лінгвістичних працях. Опитуваним необхідно було оцінити 

подані пари лексем за їхньою репрезентативністю.  

Експеримент супроводжувала така пояснювальна записка: 

Imagine that you are preparing a lecture on lexical semantics, and you wish 

to give your students a clear explanation of the main types of paradigmatic 

relations in the lexicon – hyper-hyponymy, antonymy and converseness. Please 

type numbers into the cells shaded in yellow, to show your evaluation of the 

following examples, using a scale of 0 to 3 points in which 

0 = examples which you consider to be totally unsuitable for illustrating this 

type of relation; 

1 = examples which only typify certain very specific cases of this type of 

relation; 

2 = examples which illustrate this type of relation quite well, even if they are 

not absolutely ideal examples;  

3 = the most ideal examples for illustrating this type of relation.  

Таким чином, оцінку «0» мали отримати приклади, які загалом, на думку 

опитуваних лінгвістів, не підходять для ілюстрації відповідного типу 
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відношень (гіперо-гіпонімії, антонімії та конверсивності); оцінку «1» – пари 

лексичних одиниць, що ілюструють певний специфічний випадок цього типу 

відношень; оцінку «2» – пари, які задовільно підходять для ілюстрації 

певного типу відношень; оцінку «3» – найкращі приклади для пояснення 

гіперо-гіпонімії, антонімії чи конверсивності. 

Зауважмо, що прийом шкалування, тобто виставлення оцінок 

інформантами, широко застосовують у лінгвістичних розвідках, зокрема для 

виявлення семантичної відстані між словами, розрізнення полісемії та 

омонімії див. [80, с. 62-64]. Метод семантичного шкалування (як і близький 

до нього прийом семантичного диференціалу) був розроблений 

американськими вченими під керівництвом Ч. Осгуда в 50-х 

рр. ХХ ст. [251]. Власне принцип семантичного шкалування є складовою 

багатьох сучасних експериментальних методик дослідження лексики, 

див. [80, с. 97-98, 130]. Різні комбінації прийомів, які ґрунтуються на 

принципі шкалування Ч. Осгуда, широко застосовують не лише в 

лінгвістиці, а й в інших науках, зокрема, в соціології та психології. Для 

відповідей респондентів використовують цифрову шкалу; зокрема в 1ЛІ ми 

застосували чотирибальну шкалу (0, 1, 2, 3). 

Експеримент було проведено дистанційно. Усім потенційним 

респондентам висилався електронною поштою лист із проханням узяти 

участь в експерименті; до листа був прикріплений бланк-питальник. 

Лінгвістам, які зголошувалися, необхідно було заповнити бланк, виставивши 

відповідні оцінки, й відправити його на зворотну електронну адресу 

(див. Додаток 3 та Додаток 4). 

Матеріал для експерименту, тобто по 20 пар із кожної лексико-

семантичної категорії, був відібраний із масиву прикладів, які навели 

автори тринадцяти англомовних монографій, навчальних посібників і 

лінгвістичних енциклопедій. При відборі пар для експерименту ми 

насамперед спиралися на частотність їхнього використання в ролі прикладів 

у лінгвістичних працях. Для цього із загальної кількості різних пар для 
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кожної категорії ми вибрали по 20 пар, які мають у загальному масиві 

прикладів різну частотність, тобто різні ранги в лінгвістичних джерелах. 

Характерно, що найвищі ранги в лінгвістичних працях отримувала одна 

пара в кожній із категорій. Ці пари обов’язково були подані в питальнику. 

Приміром, антонімічні пари alive – dead з рангом 13/13, hot – cold з рангом 

12/13, good – bad з рангом 9/13; пара конверсивів buy – sell із рангом 12/13; 

пара «гіперонім – гіпонім» flower – rose з рангом 7/13.  

У тих випадках, коли в спільній за рангом групі містилося більше двох 

пар, був застосований випадковий статистичний відбір [118, с. 221]. Із груп 

ми обирали по декілька прикладів, спираючись на програму вибірки 

випадкових чисел (онлайн генератор Randomus). Отже, в питальнику 

достатньо рівномірно були представлені всі ранги пар антонімів, 

конверсивів і пари на зразок «гіперонім – гіпонім». Поза тим, при відборі 

пар у питальник ми також брали до уваги інші критерії, зокрема 

семантичний, лексико-граматичний і формально-структурний. 

Для виявлення структури досліджуваних лексико-семантичних категорій 

у свідомості лінгвістів було обраховано середню оцінку, поставлену 

респондентами кожній парі. На основі отриманих результатів ми ранжували 

двадцять пар кожного з трьох блоків (у порядку спадання їхніх середніх 

оцінок) і розподілили їх між трьома групами, враховуючи виставлену 

середню оцінку, а також кількість поставлених оцінок «0» тій чи тій парі. 

У лінгвістичному інтерв’юванні нас також цікавила загальна оцінка, яку 

кожен респондент дав вибірці антонімів, конверсивів і парам на кшталт 

«гіперонім – гіпонім» у цілому. Для цього ми обрахували середній бал, який 

поставив усім двадцяти поданим парам у трьох блоках кожен із 73 

респондентів. Це дало змогу побачити, скільки опитаних лінгвістів поставили 

прикладам загалом оцінку «дуже добре підібрані», «достатньо добре 

підібрані», «задовільно підібрані», «невдало підібрані» та «погано підібрані». 

Понад те, ми визначили найвищий та найнижчий середній бал, який лінгвісти 

дали вибірці в кожному з трьох блоків. 
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На нашу думку, для оцінювання адекватності певної пари, поданої в 

експерименті, слід також брати до уваги той факт, скільки оцінок «0» 

отримала та чи та пара. Це досить показовий параметр, адже якщо лінгвіст 

оцінює пару саме так, то, на його думку, ця пара не повинна 

використовуватися для ілюстрації відповідного виду парадигматичних 

відношень. Згідно з тим, скільки нулів отримали пари, їх також було 

ранжовано (в порядку спадання кількості виставлених нулів). Результати 

лінгвістичного інтерв’ювання англомовних респондентів дали нам змогу 

окреслити структуру та наповнення розгляданих лінгвістичних категорій, 

побудованих на основі даних проведеного опитування. 

Проведений нами другий експеримент, або друге лінгвістичне 

інтерв’ювання (далі – 2ЛІ) є допоміжним і був здійснений для контролю й 

зіставлення даних, отриманих із лінгвістичних джерел, та результатів 1ЛІ. У  

цьому експерименті ми отримали відповіді від 101 лінгвіста-германіста, для 

яких рідною є українська мова, а англійська є першою іноземною. Ми 

виходили з того, що опитувані лінгвісти – носії української мови, вивчаючи 

англійську або навчаючи англійської мови інших, мають отримувати з 

лінгвістичних праць такі приклади, які вкладаються в їхні уявлення про 

відповідну категорію. Отже, 2ЛІ мав на меті встановити репрезентативність 

прикладів із позиції «споживачів» навчальних посібників, монографій чи 

довідників англійської мови.  

Респондентами виступили кандидати та доктори філологічних наук, а 

також аспіранти з таких вищих навчальних закладів України: 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; 

Луцький національний технічний університет; Львівський національний 

університет імені Івана Франка; Національний лісотехнічний університет 

України; Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського; Донбаський державний педагогічний університет; 

Київський університет імені Бориса Грінченка; Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича; Київський національний лінгвістичний 
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університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут»; Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного 

університету; Національний університет «Острозька академія»). Заповнені 

опитаними лінгвістами анкети містять загалом 6060 виставлених оцінок. 

Лінгвістичне інтерв’ювання ми провели в такий спосіб. На бланку був 

поданий список із упереміж розташованих 60-ти різних пар, які ілюструють 

три типи парадигматичних відношень: гіперо-гіпонімію, антонімію та 

конверсивність. Зазначимо, що в питальнику представлено ті самі пари, які 

були подані носіям англійської мови в 1ЛІ. Респондентам потрібно було 

визначити, який із трьох типів відношень ілюструє певна пара зі списку 

(див. Додаток 5).  

Експеримент супроводжувала така пояснювальна записка: 

«Шановні респонденти, 

визначіть тип парадигматичних зв’язків у кожній парі, поставивши 

позначку у відповідній колонці».  

Респондентам необхідно було поставити позначку навпроти кожної 

пари зі списку в одній із чотирьох колонок: 1) «гіперо-гіпонімія»; 

2) «антонімія»; 3) «конверсивність»; 4) «важко визначити». Четверта 

колонка була подана, оскільки ми припустили, що до неї потраплять спірні 

приклади, тобто специфічні випадки певного типу відношень. Ці дані ми 

потім порівняли з рангами пар у лінгвістичних джерелах і з даними 

експерименту з носіями мови. Лінгвістичне інтерв’ювання було анонімним. 

Усім потенційним респондентам ми пропонували взяти участь в опитуванні, 

заповнивши анкету. Лінгвістам необхідно було заповнити бланк, 

виставивши відповідні позначки (див. Додаток 6). Деякі респонденти 

заповнювали питальник в електронному форматі й потім відправляли його 

на зворотну електронну адресу. 

Для виявлення міри репрезентативності прикладів трьох розгляданих 

категорій у свідомості лінгвістів, носіїв української мови, ми обрахували 
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кількість правильних відповідей (тобто позначок у відповідній колонці), 

кількість неправильних відповідей і кількість відмов (тобто позначок у 

колонці «важко визначити») для кожної пари мовних одиниць. Визначальним 

параметром для нас була кількість правильних відповідей. Згідно з цим 

критерієм, ми ранжували двадцять пар кожного з трьох видів відношень (у 

порядку спадання кількості виставлених правильних відповідей) і 

розподілили їх між трьома групами. Поза тим, для нас було релевантним, які 

приклади потраплять до четвертої колонки, тобто для яких саме пар 

респондентам буде важко визначити тип парадигматичних зв’язків. Ці 

випадки становлять окремий предмет аналізу. 

Результати опитування україномовних лінгвістів дали нам змогу 

побачити, які приклади гіперо-гіпонімії, антонімії та конверсивності легко 

ідентифікують ті, кому адресовані лінгвістичні праці (навчальні посібники, 

монографії та енциклопедії); а також пари, що взагалі не упізнаються як 

приклади досліджуваних лексико-семантичних категорій. Отримані 

результати ми зіставили з даними лінгвістичних джерел і даними 

лінгвістичного інтерв’ювання з носіями англійської мови.  

1.3.3. Аналіз частотності досліджуваних мовних одиниць 

Окреслення об’єктивних аспектів формування структури розгляданих 

лексико-семантичних категорій було здійснено на основі аналізу частотності 

вживання лексичних одиниць, які утворюють вибрані нами пари антонімів, 

конверсивів і пари «гіперонім – гіпонім». Звернення до параметра 

частотності зумовлене насамперед необхідністю врахувати як 

внутрішньомовні властивості лексичних одиниць, так і їх поняттєву основу 

(адже лексичні одиниці, які формують відповідні пари, позначають конкретні 

предмети, ознаки, дії, ситуації та властивості, що безпосередньо пов’язані з 

позамовним світом). Тобто на основі аналізу частотності можна побачити, 

якою мірою ті чи ті об’єкти чи явища є значущими для носіїв мови.  

Зауважмо, що критерій частотності виявляється одним із найбільш 

релевантних у лінгвістичних розвідках різного типу, зокрема й для виявлення 
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прототипу категорії й одиниць базового рівня категоризації, див. [28; 259; 

264], для дослідження польової організації лексикону, наприклад, визначення 

ядра лексичної підсистеми, див. [3; 119, с. 41-42] та ядра ментального 

лексикону людини, див. [61], для розроблення ефективних методик 

викладання й вивчення іноземної мови, див. [248; 179].   

Інформація про частотність досліджуваних одиниць була взята з 

частотного словника сучасного американського варіанта англійської 

мови «A Frequency Dictionary of Contemporary American English» (далі 

– FDCAE), який містить 5000 найчастотніших слів англійської 

мови, починаючи з таких елементарних слів як артиклі та прийменники 

(наприклад: the, of, a, in), до яких потім додано слова, характерні для 

середнього та високого рівнів володіння мовою [296]. Укладачами словника 

є Марк Дейвіз та Ді Ґарднер – лінгвісти з університету Брігама Янга (штат 

Юта, США). FDCAE базується на сучасному американському варіанті 

англійської мови, який використовують в освітніх та науково-

дослідних установах.  

Обрахунки частотності в словнику ґрунтуються на основі 385-

мільйонного (за даними 2008 року) корпусу текстів «The Corpus of 

Contemporary American English» (далі – COCA), див. [304]. Корпус у 

лінгвістиці визначають як певним чином структуроване зібрання 

машиночитаних текстів, яке слугує для фіксації та дослідження природної 

мови. Як зазначає О. М. Демська-Кульчицька, корпус є передусім 

«узагальненою моделлю організації та подання фактичного матеріалу, 

базованим на машинних технологіях» [41, c. 41]. СОСА є найбільшим 

збалансованим корпусом американського варіанта англійської мови, який 

знаходиться у відкритому інтернет-доступі [304]. Зазначимо, що базу 

корпусу постійно поповнюють новими текстами й на 2015 рік вона 

налічує близько 450 мільйонів слів. 

Базу СОСА становлять понад 150 000 текстів, які потрапили сюди з 

різних джерел: 1) матеріали усної англійської мови (записи теле- та 
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радіопередач); 2) художні тексти (зокрема й сценарії фільмів); 3) статті з 

понад ста популярних журналів із різних галузей знань (хроніки новин, 

здоров’я, садівництво, фінанси, релігія, спорт); 4) статті з десяти 

найпопулярніших газет (статті пропорційно вибрані з різних газетних рубрик 

на кшталт «місцеві новини», «погляди», «фінанси»); 5) статті з більш ніж ста 

наукових журналів; статті рівномірно охоплюють усі предметні галузі 

системи класифікації Бібліотеки Конгресу (приміром, «філософія», 

«психологія», «релігія», «світова історія», «освіта», «техніка»). Отже, 

поданий корпусний матеріал можна розглядати як емпіричну базу 

лінгвістичного дослідження. 

Основний покажчик (main frequency index) у FDCAE – це впорядкований 

список найчастотніших 5000 лем, починаючи з найчастотнішого слова 

(означений артикль the), яке отримало ранг частотності «1». Кожна 

словникова стаття (entry) містить таку інформацію: ранг частотності (від 1 до 

5000); лема; частина мови, до якої належить слово; колокати, згруповані за 

належністю до частини мови та впорядковані за частотністю.  

Понад те, подано показник абсолютної частотності (далі – АЧ) (raw 

frequency) (загальна кількість токенів у корпусі) та індекс дисперсії (далі – 

ІД) – показник рівномірності дистрибуції слів у текстах усіх жанрів у корпусі 

(від 0.00 до 1.00). Звернімо увагу на те, що представлені у словникових 

статтях колокати для кожного вузлового слова (node word) семантично 

збагачують словник, не лише реєструючи форму слова, а й розкриваючи 

їхні потенційні значення. 

Розглянемо показник індексу дисперсії докладніше. Як ми зазначали 

вище, ІД демонструє рівномірність дистрибуції слів у корпусі. Цей показник 

є важливим, оскільки мовні одиниці можуть бути поширені в якомусь 

одному стилі чи жанрі (наприклад, у науковій літературі), однак практично 

не вживатися в інших. У такому разі сам лише показник АЧ (raw frequency) 

певного слова не є достовірною інформацією, оскільки не демонструє 

реальну міру поширення лексичної одиниці в мові. ІД «1.00» означає, що 
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певна лексична одиниця цілком рівномірно поширена по всьому корпусу 

(тобто якщо поділити корпус на 100 рівних частин, то слово має однакову 

частотність у всіх частинах). ІД «.10» вказує на те, що слово часто 

трапляється лише в кількох зі 100 частин і, можливо, дуже рідко 

або відсутнє в решті.  

Наприклад, слова з приблизно однаковими показниками АЧ у корпусі (в 

середньому 3000 згадувань) можуть мати різні ІД: sensible (0.95), honesty 

(0.96), electron (0.58), algorithm (0.52), nasal (0.44). Очевидно, що одиниці з 

низьким ІД належать до вузькоспеціальних термінів. Тому сама лише АЧ у 

корпусі не є достатнім показником, аби визначити, чи варто певне слово 

вміщати в словник. Зауважимо, що в статтях до ІД інколи додано велику 

літеру, що показує, в текстах якого стилю в COCA певна лема трапляється 

принаймні в два рази частіше, ніж у інших (Academic, Spoken, 

Fiction, Magazines, Newspapers). 

Остаточні підрахунки для визначення 5000 найчастотніших слів, 

вміщених у словник, здійснювали за формулою:  

score = frequency * dispersion. 

Отже, кінцевий показник частотності (score), або ранг у словнику, 

визначають шляхом перемноження абсолютної частотності (frequency) на 

індекс дисперсії (dispersion). 

Оскільки наше дослідження передбачає виявлення структури лексико-

семантичних категорій, ми звертаємося до параметра частотності. Для 

визначення частотності лексичних одиниць, виявлених в обстежених 

лінгвістичних працях, ми віднесли кожну з них до певної групи залежно від її 

рангу в словнику. Для цього весь масив лем у словнику нами було поділено 

на 5 груп – A, B, C, D, E. Якщо слово згідно зі своїм рангом входить до 

першої тисячі одиниць у словнику, відносимо його до групи А. Наприклад: 

прикметник good у словнику має ранг 111, тому він належить до групи А; 

відповідно, іменник vehicle, який має ранг 1331, зараховуємо до групи B; 

дієслово repair з рангом 3998 належить до групи D; прислівник outside, що 
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має ранг 1756 у словнику, ми відносимо до групи B.  

До групи F увійшли слова, які не потрапили до реєстру словника, тобто 

мають кінцевий показник частотності (ранг) більший, ніж 5000. Приміром, 

прикметники unmarried, rude, scarlet, evergreen, larger, іменники clergy, 

mammal, pupil, fiancé, дієслова embark, fry, bequeath, прийменник in front of не 

представлені у словнику, тому їх зараховуємо до групи F. 

Отже, кожну пару можемо подати у вигляді двох літер, які відповідають 

групам двох її елементів. Наприклад, антонімічну пару wide – narrow 

представляємо символом ВС відповідно до рангу в словнику її складників 

(wide – 1181; narrow – 2014); пару «гіперонім – гіпонім» animal – mouse 

подаємо символом AD згідно з рангом її конституентів (animal – 741; mouse – 

3345); конверсивну пару charge – pay позначаємо символом ВA відповідно до 

рангу її компонентів (charge – 1446; pay – 293). З-поміж виявлених нами пар 

є пари, компоненти яких належать до однієї групи. Для прикладу: old – young 

(AA), colour – red (AA), buy – sell (AA), light – dark (BB), fruit – apple (BB), 

outside – inside (BB), shout – whisper (CC), emotion – anger (CC), maximum – 

minimum (DD), cow – bull (DD), lend – borrow (DD), converge – diverge (FF), 

beryl – emerald (FF).  

Серед прикладів трапилися пари одиниць, конституенти яких належать 

до різних груп. Зауважмо той факт, що загалом цих пар більше. Приміром, 

антонімічну пару rich – poor позначаємо символом BA, оскільки її елементи 

за рангом у словнику належать до різних груп (rich – 1090; poor – 718); пару 

«гіперонім – гіпонім» virtue – wisdom можемо представити як DC (virtue – 

3507; wisdom – 2996); пару конверсивів master – servant подаємо 

символом BE (master – 1420; servant – 4021). 

Очевидно, що лексичні одиниці, які формують виявлені в 

лінгвістичних джерелах пари, мають різну міру розходження за рангом у 

FDCAE. Подекуди в елементів пар простежуємо дуже великі розходження 

за рангом. Приміром, deep – shallow (BE; 1179 – 4178), arrive – depart (AE; 

813 – 4862), towards – away (CA; 2067 – 742); sibling – brother (EA; 4563 – 
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623); employer – employee (CA; 2349 – 953). З огляду на цей факт, аби 

оцінити вагомість антонімічних пар і ранжувати саме їх, а не окремі 

компоненти, за частотністю, ми вводимо показник індексу розходження за 

рангом (далі – ІР). Індекс розходження для пари обчислюємо як середнє 

арифметичне рангів, які мають у словнику елементи цієї пари, і позначаємо 

відповідно до груп A, B, C, D, E, додавши підрядкову примітку p (з англ. 

pair – пара), яка показує, що цей символ характеризує пару, а не окрему 

лексичну одиницю – Ap, Bp, Cp, Dp, Ep. 

Розгляньмо приклад. Пару антонімів healthy – ill ми позначили символом 

BD, виходячи з рангу в словнику її складників (healthy – 1515; ill – 3016). Щоб 

зіставити цю антонімічну пару з іншими, визначаємо ІР її елементів за рангом, 

обраховуючи середнє арифметичне між 1515 та 3016. У результаті отримуємо 

показник 2265,5. Отже, ІР для пари healthy – ill становить Cp – 2265,5.  

За показником ІР пари в кожній із досліджуваних категорій були 

поділені на шість груп: із індексами розходження Ap, Bp, Cp, Dp, Ep та Fp. До 

шостої групи ми зарахували пари, яким індекс розходження Fp можна 

присвоїти умовно. Це пари таких лексичних одиниць, обидва компоненти 

яких не увійшли до частотного словника, тобто мають ранг більший, ніж 

5000. Такі пари ми позначили символом FF. Серед них inflate – deflate, 

deciduous – evergreen, ferocious – meek, musical instrument – violin, foal – colt, 

debtor – creditor, bigger – smaller, as wide as – as wide as та ін. У деяких 

групах ми виділяли підгрупи. Наприклад, в антонімічних парах з індексом 

розходження Ap ми виокремили дві підгрупи. До першої підгрупи належать 

пари типу АА (hot – cold, east – west, remember – forget та ін.); до другої – 

пари АВ або ВА (love – hate, all – none, slowly – quickly). 

В особливу групу ми об’єднали пари, ІР яких визначити неможливо 

навіть умовно, оскільки один із елементів пари не увійшов до реєстру 

частотного словника. Це пари AF або FA, BF або FB, CF або FC, FD або DF, 

FE або EF. Тому їхній показник ІР може як коливатися у межах груп Cp, Dp, 

Ep, так і набагато перевищувати позначку 5000. Серед них accept – turn 
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down, joy – sadness, sleep – insomnia, ascend – descend, red – vermilion, 

relative – parent, kill – garrotte, in front of – behind, precede – follow, 

ancestor – descendant та ін.  

Поза тим, пари антонімів і конверсивів, компоненти яких мають низьку 

міру розходження за рангом у словнику, ми розглянули окремо. Важливо було 

також підрахувати ту різницю між рангами в обох членів пари, яку було 

виявлено в частотному словнику. Адже це дає змогу уявити відносну 

частотність елементів у межах конкретної пари. Серед прикладів ми 

виокремлювали пари, в яких різниця між рангами компонентів 

не перевищує 100. 

Аналіз даних про частотність досліджуваних мовних одиниць дав 

змогу нам зробити певні висновки. Ми підрахували, яка частка пар із 

кожної лексико-семантичної категорії взагалі не потрапили до FDCAE, а 

також відсоток прикладів, у яких один із компонентів пари не входить до 

реєстру словника. Зауважмо той факт, що визначення частотності одиниць 

для категорій гіперо-гіпонімії та конверсивності було здійснене за дещо 

зміненою методикою. Наші обрахунки ґрунтувалися на даних не лише 

частотного словника FDCAE, а й корпусу текстів COCA (див. докладніше 

Розділ 3). Зазначимо, що в таких випадках за поріг частотності для мовних 

одиниць ми обирали 10000 вживань у корпусі. 

У мовознавчих студіях, особливо в прикладній лінгвістиці, науковці 

активно застосовують метод лінгвістичного моделювання, зокрема й для 

моделювання процесів вербальної комунікації людини та комп’ютера, 

див. докладніше [14]. Учені зазначають, що як теоретичний метод 

дослідження моделювання застосовується фактично з самого зародження 

лінгвістики як науки [67, с. 19]. Зазначимо, що серед дослідників існують 

різні підходи до трактування терміна «модель», див. [4; 5, c. 78-99; 12, 

c. 238; 176, c. 304; 94, c. 14]. Беручи до уваги різні погляди, у дисертації ми 

розуміємо модель як узагальнену й досить формалізовану форму 
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представлення (структуру, зразок), або схематичне відтворення, певних 

мовних фактів, явищ, процесів.  

У нашому дослідженні ми використовуємо метод моделювання, на 

відміну від його застосування в сучасних студіях у сфері комп’ютерної 

лінгвістики (див. [15]), як традиційний метод теоретичної лінгвістики. Ми не 

виділяємо певний тип моделі знань, як у галузі штучного інтелекту. За 

Т. В. Булигіною та С. О. Криловим [20, c. 304-305], у нашій роботі термін 

«модель» ми вживаємо в значенні «схема», «структура».  

Лінгвісти справедливо зауважують, що моделювання застосовують у 

тих випадках, коли об’єкт дослідження не є відкритим для безпосереднього 

спостереження [12, c. 238]. Модель завжди виступає певною мірою 

ідеалізацією та спрощенням об’єкта науки. Ми погоджуємося з думкою про 

те, що конструювання певної моделі слугує об’єктивним практичним 

критерієм верифікації правильності знань про мову, див. [163]. 

Н. М. Філіппова слушно зауважує, що моделюються ті характеристики 

лінгвістичного об’єкту, які пов’язані з його структурною організацією [163, 

c. 6]. Моделювання мовної системи можливе завдяки властивостям 

системності й структурності мови. 

На основі аналізу та зіставлення даних, отриманих у результаті аналізу 

ілюстративного матеріалу в опрацьованих лінгвістичних джерелах, та 

інформації про частотність тих самих мовних одиниць у частотному 

словнику FDCAE та корпусі текстів COCA, а також результатів 1ЛІ ми 

виявили певні кореляції та змоделювали структуру досліджуваних лексико-

семантичних категорій із урахуванням семантичного, лексико-граматичного 

й формально-структурного параметрів.  

Зазначимо, що побудовані нами моделі є спрощеним відбитком, або 

схемою, організації досліджуваних категорій. У цих моделях традиційно 

представлені структурні елементи (пари мовних одиниць, що є елементами 

категорій) і зв’язки між ними (належність до центральної або периферійної 

зони категорій). Оскільки модель розгляданих категорій є узагальненою й 
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формалізованою структурою, ми розуміємо, що у відповідних центральних 

зонах можуть перебувати й інші пари мовних одиниць; вони можуть бути 

використані іншими дослідниками у своїх працях або виділені згідно з 

критерієм частотності. Однак сконструйовані моделі загалом демонструють 

структуру й вербальне наповнення лексико-семантичних категорій 

антонімії, гіперо-гіпонімії й конверсивності в колективній мовній 

свідомості лінгвістів. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Категоризація (як процес формування категорій і результат цієї діяльності) 

є необхідним складником когнітивної діяльності людини. Категорія – це одна з 

пізнавальних форм мислення людини, в якій об’єднано ментальні образи 

об’єктів дійсності, подібних за певними релевантними ознаками. Категорії 

(разом із концептами) є ментальними структурами, своєрідними квантами 

знання, якими оперує людина в процесі мислення. Кожна категорія має ім’я в 

природній мові, таким чином будь-яке ментальне утворення корелює 

із мовним знаком. 

Логічна, або класична, модель категоризації ґрунтується на виділенні в 

категорії набору необхідних і достатніх ознак. Усі члени категорії визнають 

рівноцінними. Постулюють дискретність категорій та належність певного 

об’єкта лише до однієї з них. Концепція натуральної моделі категоризації 

заснована на нерівноцінності членів категорії, а саме існування «кращих» і 

«гірших» її представників. Цей підхід ґрунтується на понятті прототиповості, 

яку розуміють як типовість чи репрезентативність. Належність об’єктів до 

природних категорій виражена не абсолютно, а градуально. 

Категоризація екстралінгвальних об’єктів чи явищ залежить не лише від 

об’єктивних чуттєво сприйманих зовнішніх чи внутрішніх ознак, а й від 

досвіду мовця, його фонових знань, цінностей, життєвих настанов та 

пріоритетів, традицій та національно-культурної належності. Та сама 
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категорія у свідомості носіїв різних мов може мати різну структуру 

та наповнення.  

Важливе місце посідають штучні (логічні, умоглядні) категорії, 

сформовані винятково на основі абстрактного мислення. Вони об’єднують 

об’єкти, що існують у свідомості людини-фахівця в певній галузі знань. До 

таких категорій належать і лексико-семантичні категорії антонімії, гіперо-

гіпонімії та конверсивності, засновані на протиставленні понять. Їхнє 

наповнення конкретними одиницями певної мови залежить від змістових 

характеристик категорії, які визначені науковцями-мовознавцями. Аналіз 

відповідних лексико-семантичних категорій сприяє поглибленню знань про 

категоризацію та концептуалізацію явищ дійсності. 

Для моделювання структури лексико-семантичних категорій антонімії, 

гіперо-гіпонімії та конверсивності на різних стадіях дослідження були 

застосовані різні методи. Для окреслення суб’єктивних аспектів формування 

структури цих категорій ми звернулися до мовної свідомості авторів-

лінгвістів, яка виявляється через суб’єктивний відбір ілюстративного 

матеріалу до лінгвістичних праць. Подані у цих джерелах приклади 

опрацьовано за допомогою семантико-функціонального аналізу. Виокремлені 

пари мовних одиниць класифіковано за семантичним, лексико-граматичним 

та формально-структурним критеріями. За допомогою методу кількісних 

підрахунків окреслено частотність згадування вибраних пар у лінгвістичних 

працях, ураховуючи введений нами параметр рангу. Ці дані дали змогу 

виокремити одиниці, які входять до центральної та периферійної зон 

відповідних категорій. 

Для верифікації даних, отриманих у результаті обстеження лінгвістичних 

джерел, був залучений метод лінгвістичного інтерв’ювання. Було розроблено 

два експерименти: з лінгвістами – носіями англійської мови та з лінгвістами-

германістами – носіями української мови. На основі зіставлення даних, 

отриманих із лінгвістичних праць і результатів лінгвістичного інтерв’ювання, 

виділено центральну зону розгляданих категорій.  
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Для аналізу об’єктивних аспектів формування структури названих 

категорій використано інформацію з частотного словника та корпусу текстів. 

Опрацювання цих даних здійснено методом кількісних підрахунків. Для 

окреслення структури кожної лексико-семантичної категорії випрацювано 

окрему методику підрахунків. 

Аналіз і зіставлення всіх даних (об’єктивних та суб’єктивних факторів) 

дав змогу окреслити вербальне наповнення та змоделювати структуру 

категорій антонімії, гіперо-гіпонімії та конверсивності й визначити одиниці, 

що утворюють їхні центральні зони. 
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РОЗДІЛ 2. 

СУБ’ЄКТИВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

2.1. Наповнення та структура категорії антонімії в англійській мові 

2.1.1. Наповнення та структура категорії антонімії за даними 

лінгвістичних праць 

Метою цього підрозділу є аналіз масиву антонімічних пар, що 

використані як приклади в англомовних лінгвістичних працях, а також 

окреслення структури цього масиву. Поставлена мета передбачає розв’язання 

таких завдань: а) вибрати пари антонімів, подані як ілюстративний матеріал, 

із англомовних монографій, навчальних посібників, лінгвістичних 

енциклопедій; б) провести їх семантико-функціональний аналіз; в) окреслити 

частотність використання поданих пар у якості прикладів лінгвістами за 

допомогою методу кількісних підрахунків. 

У тринадцяти обстежених лінгвістичних джерелах ми виявили загалом 

423 пари антонімів, які були вжиті як ілюстративний матеріал. Зауважмо, що 

найбільше ілюстративного матеріалу було подано в праці британського 

лінгвіста А. Круза [284] (98 антонімічних пар, що становить близько 23% 

усіх прикладів), а найменше в «Кембриджській енциклопедії англійської 

мови» Д. Крістала [285] (7 антонімічних пар, що становить близько 2% 

прикладів), див. Таблицю 2.1. Зазначимо той факт, що виявлені 846 лексичні 

одиниці організовані у 224 різних антонімічних пари. 

Ми провели семантико-функціональний аналіз вибраних антонімічних 

пар і класифікували їх за такими критеріями: семантичним, лексико-

граматичним і формально-структурним, див. [87]. Розглянемо семантичні 

типи поданих у лінгвістичних працях антонімів докладніше. 

Серед ілюстративного матеріалу найбільшою є група градуальних 

антонімів. Ці дані корелюють із тим фактом, що у вужчому сенсі серед 

лінгвістів до антонімів прийнято зараховувати лише градуальні антоніми, 

див. докладніше [234]. Загалом їх виявлено 196 пар, що становить 
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майже половину всіх поданих у лінгвістичних працях прикладів (46,34%). 

Підкреслимо той факт, що, за лексико-граматичним критерієм, практично 

вся група градуальних антонімів (88,8%) представлена прикметниками 

(приміром, giant – dwarf, heavy – light, sweet – bitter, wet – dry). Їх було 

подано 174 пари.  

Таблиця 2.1  

Антонімічні пари як ілюстративний матеріал у лінгвістичних працях 

Автор Лінгвістична праця 

Загальна 

кількість 

пар 

антонімів 

Частка пар в 

ілюстративному 

матеріалі (%) 

Cruse D. A. Lexical Semantics 98 23,18 

Jackson H.,  

Amvela E. 

Words, Meaning and Vocabulary. An 

Introduction to Modern English 

Lexicology. 

47 11,11 

Murphy M. L. 

Semantic Relations and the 

Lexicon : Antonymy, Synonymy, and 

Other Paradigms 

42 9,93 

Brinton L. J. 
The Structure of Modern English : A 

linguistic introduction 
38 8,98 

Kreidler Ch. W. Introducing English Semantics 38 8,98 

Lyons J. Semantics 38 8,98 

Saeed J. I. Semantics 25 5,91 

Jeffries L. 
Discovering Language : The Structure 

of Modern English 
21 4,96 

Hurford J. R., 

Heasley B., 

Smith M. B.  

Semantics : A Coursebook 20 4,73 

Geeraerts D. Theories of Lexical Semantics 17 4,02 

Lipka L. 

An Outline of English 

Lexicology : Lexical structure, Word 

Semantics, and Word-Formation 

17 4,02 

Palmer F. R.  Semantics. A New Outline 15 3,55 

Crystal D. 
The Cambridge Encyclopedia of the 

English Language 
7 1,65 

 

Значно менший відсоток у групі склали дієслова (5,1%), наприклад, love – 

hate, despise – admire; прислівники (4,08%), серед них closely – distantly, 

frequently – rarely; іменники (1,53%), приміром heat – cold, joy – sadness. Сюди 

належить і єдина виявлена пара займенників all – none. Зазначимо і той факт, 

що більше 95% пар градуальних антонімів є різнокореневими. Лише 9 пар 
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антонімічних лексем мали спільнокореневі члени. Серед них attractive – 

unattractive, fertile – infertile, formal – informal, happy – unhappy. 

Оскільки передусім нас цікавить частотність використання пар 

антонімів, ми звернулися до кількісних підрахунків. Серед вживаних 

лінгвістами градуальних антонімічних пар у якості прикладів найбільш 

повторюваною виявилась пара hot – cold (послідовність подачі лексем в усіх 

джерелах незмінна). Вона трапилась у дванадцяти з тринадцяти джерел. Ми 

присвоїли їй ранг 12/13. Антонімічна пара good – bad була згадана у дев’яти 

джерелах і отримала ранг 9/13. Пара лексем tall – short була використана вісім 

разів, а пара long – short була вжита у семи джерелах. Отже, ці пари антонімів 

мають ранг 8/13 та 7/13 відповідно. У шести працях були подані дві пари: big – 

small та old – young. Вони отримали ранг 6/13.  

По п’ять разів були згадані сім антонімічних пар. Це такі прикметникові 

пари з рангом 5/13: clean – dirty, high – low, large – small, thick – thin, warm – 

cool, wide – narrow та одна дієслівна love – hate. Ранг 4/13 ми присвоїли шести 

антонімічним парам, поданим у чотирьох джерелах. Це пари beautiful – ugly, 

big – little, black – white, deep – shallow, fast – slow, rich – poor. Пари лексем 

clever – stupid, happy – sad, happy – unhappy, old – new, sweet – sour були згадані 

по три рази і отримали ранг 3/13. Лише у двох лінгвістичних працях 

трапились такі дев’ять пар антонімів: cruel – kind, easy – difficult, expensive – 

cheap, fat – thin, fresh – stale, heavy – light, near – far, polite – rude, wet – dry. 

Ці пари мають ранг 2/13. 

Зазначимо, що 56 пар (28,57%) градуальних антонімів виявились 

неповторюваними, тобто трапилися в обстеженому матеріалі лише по одному 

разу. Сюди належать пари adore – despise, ferocious – meek, frequently – rarely, 

great – small, joy – sadness, light – dark, many – few, shout – whisper, superb – 

awful та ін. (див. Додаток 7). Їм присвоєно ранг 1/13.   

Отже, матеріали лінгвістичних праць свідчать, що явище градуальної, або 

полярної, антонімії найкраще ілюструють саме якісні прикметники, оскільки 

вони виражають ознаки, яким властива можливість ступеневого зростання або 
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спаду. У лінгвістичних працях цей семантичний клас антонімів представлений 

переважно різнокореневими лексемами. Зауважмо, що загалом лінгвістами було 

використано 88 різних пар градуальних антонімів.   

Менш чисельною виявилася група комплементарних антонімів. До цієї 

групи входить загалом 121 пара антонімічних лексем, тобто трохи менше 

третини усіх виявлених антонімічних пар у джерелах (28,61%). У названій 

групі переважають прикметники, частка яких становить майже 3/5. Їх було 

подано 76 пар, серед яких: alive – dead, asleep – awake, drunk – sober, single – 

married. Рідше в працях трапилися дієслова (22,31%), серед них float – sink, 

pass – fail, succeed – fail; іменники (11,57%), приміром human – non-human, 

sleep – insomnia; зрідка прийменники (2,48%), для прикладу on – off.  

Переважна більшість (76,86%) поданих пар комплементарних антонімів є 

різнокореневими. Їх подано загалом 93 пари. Решта 28 пар лексем 

спільнокореневі. Серед них animate – inanimate, communist – non-communist, 

honest – dishonest, legal – illegal, married – unmarried, moral – amoral, proper – 

improper, sympathetic – unsympathetic, thoughtful – thoughtless, useful – useless. 

Найбільш повторюваною парою комплементарних антонімів виявилась 

пара dead – alive (причому значно рідше трапилися варіанти alive – dead), яка 

була використана в усіх тринадцяти лінгвістичних працях. Отже, ця пара 

отримала ранг 13/13. Вісім разів трапилась пара лексем male – female; вона 

має ранг 8/13. Сім разів була згадана пара true – false. Ця пара отримала ранг 

7/13. Ранг 5/13 присвоєно парам, які трапились у п’яти джерелах, а саме 

married – single, open – shut та pass – fail. Антонімічна пара honest – dishonest 

була вжита чотири рази і має ранг 4/13.  

У трьох працях подані такі п’ять пар антонімів: asleep – awake, win – 

lose, man – woman, on – off та smooth – rough. Вони отримали ранг 3/13. Лише 

у двох джерелах були вжиті дев’ять пар лексем, які мають ранг 2/13 (go – 

stay, girl – boy, hit – miss, legal – illegal, married – unmarried, proper – improper 

та ін.). Коло третини поданих пар (33,88%) комплементарних антонімів 

виявилися неповторюваними, тобто мають ранг 1/13. Серед них accept – turn 
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down, death – life, legitimate – illegitimate, mother – father, permit – forbid, 

private – public, singular – plural, succeed – fail. 

Як зазначалося вище, у межах комплементарних антонімів виділяють 

протиставлення за статтю, або корелятивну протилежність, див. [12]. В 

опрацьованих джерелах ми виявили загалом 14 пар лексем такого типу (3,3% 

усіх прикладів). У лінгвістичних працях були вжиті чотири різні антонімічні 

пари, що ілюструють це явище: girl – boy, male – female, man – woman, mother 

– father. Найбільш повторюваною з них є пара male – female (ранг 8/13).  

Отже, для ілюстрації комплементарної, або бінарної, антонімії в 

лінгвістичних працях були використані в переважній більшості прикметники 

та дієслова, які є граничними за своїм характером і позначають властивості 

або дії предметів, що взаємовиключають одне одного. Серед поданих 

прикладів трапилися в основному різнокореневі лексеми. Зауважмо, що 

загалом у лінгвістичних джерелах у якості прикладів було вжито 62 різних 

пари комплементарних антонімів.  

Векторні антоніми становлять майже п’яту частину поданого 

ілюстративного матеріалу (17,41%). Авторами лінгвістичних праць у ролі 

прикладів загалом їх було використано 74 пари. Як зазначають мовознавці, 

векторні антоніми є здебільшого дієсловами [111, с. 253]. У групі векторних 

антонімів містяться переважно дієслова (87,84%), приміром advance – retreat, 

damage – repair, encourage – discourage, knit – unravel, strengthen – weaken; 

значно рідше вжиті прислівники (8,11%), наприклад forwards – backwards. 

Серед прикладів трапились також дві пари прийменників (towards – away, up – 

down) та одна віддієслівна пара іменників (establishment – disestablishment). У 

групі векторних антонімів частка спільнокореневих лексем більша, ніж у двох 

попередніх групах (33,78%). Загалом таких пар було подано 25 (ascend – 

descend, button – unbutton, embark – disembark, exhale – inhale та ін.). 

Найрепрезентативнішою парою векторних антонімів, на думку авторів 

лінгвістичних праць, є пара лексем up – down. Вона була використана в 

шести з тринадцяти джерел і тому отримала ранг 6/13. У п’яти джерелах 
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трапилась пара дієслів come – go. Їй присвоєно ранг 5/13. Ранг 2/13 отримали 

десять пар лексем, ужиті по два рази у лінгвістичних працях. Це пари advance 

– retreat, arrive – depart, ascend – descend, enter – leave, fill – empty, increase – 

decrease, inflate – deflate, marry – divorce, push – pull, raise – lower. 

Зазначимо, що більше 58% поданих пар векторних антонімів були згадані 

по одному разу, тобто мають ранг 1/13. Серед них build – demolish, colour – 

bleach, expand – contract, forwards – backwards, knit – unravel, rise – fall, 

widen – narrow.  

Таким чином, використані у лінгвістичних працях векторні антоніми у 

своїй переважній більшості є дієсловами. У семантиці таких дієслів 

закладена ідея переміщення у просторі, тому вони здатні позначати дії 

протилежної спрямованості. Пари спільнокореневих антонімів становлять 

коло третини прикладів з цієї групи. Загалом у лінгвістичних джерелах було 

подано 55 різних пар векторних антонімів. 

Координатні антоніми є найменш чисельною семантичною групою 

(5,67% від усіх прикладів). Загалом у цю групу ми об’єднали 24 пари 

різнокореневих лексем. У лінгвістичних працях координатні антоніми 

представлені в основному прислівниками (11 пар) та іменниками (10 пар), 

серед них back – front, east – west, left – right. Менше трапилось прийменників 

(3 пари), наприклад, above – below, after – before. 

Серед координатних антонімів найбільш повторюваною є пара лексем 

north – south, яка трапилась у п’яти лінгвістичних працях і отримала ранг 

5/13. Ранг 3/13 мають ужиті у трьох джерелах такі три пари антонімів: above 

– below, east – west, left – right. По два рази були згадані антонімічні пари 

back – front, here – there, in front of – behind. Вони отримали ранг 2/13. Лише 

чотири антонімічні пари були використані по одному разу. Це пари after – 

before, first – last, in – out, stalactite – stalagmite з рангом 1/13. 

Отже, в опрацьованих лінгвістичних джерелах як приклади 

координатних антонімів використані переважно іменники та прислівники, 

оскільки вони здатні позначати дві протилежні точки певного просторового 
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або часового відрізка. Усі вжиті антоніми цієї групи є різнокореневими. 

Загалом подано 11 різних пар координатних антонімів.   

Д. Круз у своїй праці виокремлює ще один клас опозитів, де один член 

опозиційної пари виражає спробу щось зробити, а інший – успішне 

виконання дії. Лінгвіст позначає цей клас терміном «сатисфактиви» 

(satisfactives) і називає його слабкою формою антонімів [284, c. 202]. 

Зазначимо той факт, що цей клас антонімів було виділено лише в 

монографії Д. Круза. Їхній відсоток серед усіх виявлених прикладів 

невеликий (1,89%). Загалом автор подає 8 різних антонімічних пар такого 

типу: aim – hit, compete – win, defend – submit, parry – take, refute – admit, 

save – let in, seek – find, try – succeed. Ці приклади не подає жодний інший 

лінгвіст (вони мають ранг 1/13), тому ми не беремо їх до уваги.  

Формально-структурний аналіз ілюстративного матеріалу засвідчує 

перевагу різнокореневих антонімів над словотвірними. Зауважмо, що серед 

виявлених прикладів ми не розглядали антоніми, утворені за допомогою 

заперечної частки not. Загалом у лінгвістичних працях було подано 361 пара 

різнокореневих, або власне лексичних, антонімів, що становить 85,34% від 

усіх прикладів. Серед них acknowledge – snub, brilliant – stupid, build – 

demolish, damage – repair, first – last, huge – tiny, interesting – boring, open – 

shut, private – public, smart – dumb, towards – away, warm – frigid. 

Частка спільнокореневих, або словотвірних, антонімів в ілюстративному 

матеріалі становить 14,66%. Антонімічність у таких парах виражається за 

допомогою використання антонімічних афіксів [152]. Усі подані 62 пари 

утворено за двома моделями. В основі першої моделі лежить приєднання до 

вихідної основи (кореня) префікса, який надає слову протилежного змісту. 

Таким способом було утворено 77,4% поданих пар спільнокореневих 

антонімів. Внаслідок дослідження ілюстративного матеріалу виявлено 7 

продуктивних префіксів. 

Найпродуктивнішими виявилися заперечні префікси: un- (attractive – 

unattractive, button – unbutton, cover – uncover, do – undo, dress – undress, 



77 

 

happy – unhappy, intelligent – unintelligent, lock – unlock, married – unmarried, 

pack – unpack, satisfactory – unsatisfactory, screw – unscrew, swollen – 

unswollen, sympathetic – unsympathetic, tie – untie, well – unwell) та dis- (appear 

– disappear, approve – disapprove, embark – disembark, entangle – disentangle, 

establishment – disestablishment, honest – dishonest, like – dislike, mount – 

dismount, obedient – disobedient, trust – distrust). Поза тим, використовувалися 

такі префікси заперечної семантики: il / im / in- (accurate – inaccurate, fertile – 

infertile, legal – illegal, proper – improper, pure – impure), non- (communist – 

non-communist, human – non-human), a- (moral – amoral).  

Друга модель заснована на приєднанні до тієї самої вихідної основи 

(кореня) префіксів або суфіксів полярного значення. Таким чином 

утворилося 22,6% усіх пар спільнокореневих антонімів: ac- / ad- / de-: 

accelerate – decelerate, ascend – descend; con- / di-: converge – diverge; en- / dis-

: encourage – discourage; ex- / in-: exhale – inhale, include – exclude; ex- / in-: 

exhale – inhale, exclude – include; in- / de-: increase – decrease, inflate – deflate; 

pro- / re-: progress – regress; -ful / -less: thoughtful – thoughtless, useful – useless.  

Ілюстративний матеріал досліджуваних праць ще раз підтверджує той 

факт, що в сучасній англійській мові немає випадків утворення антонімів 

способом додавання лише заперечного суфікса до основи (кореня). Зазвичай 

суфікс із заперечним значенням не просто додається до кореня, а заміняє уже 

існуючий суфікс у слові (useful – useless). Звернімо увагу, що загалом у 

лінгвістичних джерелах було виявлено 49 різних словотвірних антонімічних 

пар. Найбільш повторюваною з них є пара прикметників honest – dishonest, 

яка має ранг 4/13. Зауважмо також, що в основному група словотвірних 

антонімів представлена прикметниками (48,39%) та дієсловами (45,16%). 

Як слушно зазначають науковці, існують випадки, коли та сама лексема 

утворює антонімічні пари з різно- та спільнокореневим антонімом 

[235, c. 275]. В обстежених працях загалом трапились такі три різні лексеми: 

friendly (friendly – hostile, friendly – unfriendly), happy (happy – sad, happy – 

unhappy), married (married – single, married – unmarried). 
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У нейтральних контекстах, як справедливо підкреслюють лінгвісти, 

слово може мати декілька потенційних антонімів [247, c. 173]. Серед поданих 

прикладів ми виявили лексеми, які одночасно є компонентами різних 

антонімічних пар, а саме despise (adore – despise, despise – admire), freezing 

(boiling – freezing, scorching – freezing), stupid (brilliant – stupid, clever – 

stupid), open (open – closed, open – shut). Також серед ілюстративного 

матеріалу нам трапились багатозначні слова, які своїми лексико-

семантичними варіантами входять у різні антонімічні пари: deep – shallow, 

superficial – deep; superficial – deep, superficial – profound; lose – find, lose – 

win; old – young, old – new; right – left, right – wrong; long – short, tall – short; 

fat – thin, thick – thin; warm – cold, warm – frigid. 

Таким чином, згідно з лексико-граматичним критерієм, загалом серед 

846 мовних одиниць, які утворюють виявлені нами антонімічні пари, 

переважають прикметники (близько 59%), рідше трапляються дієслова (26%), 

іменники (майже 7%) та прислівники (трохи більше 6%), зрідка прийменники 

та займенники, див. Рисунок 2.1. 

 

Рис. 2.1. Розподіл пар антонімів за лексико-граматичним критерієм 

Отже, частотність уживання антонімічних пар у якості ілюстративного 

матеріалу характеризується плавним переходом від максимуму до мінімуму, 
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тобто можемо стверджувати, що в свідомості лінгвістів, авторів обстежених 

праць, категорія антонімії не є однорідною. Ця лексико-семантична категорія 

має гетерогенну структуру, тобто організована за принципом центральної та 

периферійної зон. Як показують наші підрахунки, серед усіх пар 

максимально повторюваною є пара комплементарних антонімів alive – dead 

із рангом 13/13. На другому місці знаходиться пара градуальних антонімів 

hot – cold, яка має ранг 12/13. Пара good – bad отримала ранг 9/13. Дві пари 

антонімів (tall – short, male – female) мають ранг 8/13, тобто згадані у 

лінгвістичних працях по 8 разів. Дві антонімічні пари (long – short, true – 

false) отримали ранг 7/13.  

Ранг 6/13 ми присвоїли трьом парам лексем, а саме big – small, old – 

young та up – down. Дванадцять пар отримали ранг 5/13. Серед них big – 

small, old – young та up – down. Сім пар лексем були вжиті по чотири рази, 

тобто мають ранг 4/13. Це такі пари: beautiful – ugly, big – little, black – white, 

deep – shallow, fast – slow, honest – dishonest, rich – poor. Ранг 3/13 отримали 

тринадцять різних антонімічних пар, серед яких asleep – awake, clever – 

stupid, happy – sad, man – woman, on – off та ін. 32 різні пари антонімів були 

використані у двох із тринадцяти лінгвістичних працях і, відповідно, мають 

ранг 2/13. Це такі пари: advance – retreat, cruel – kind, first – last, girl – boy, 

here – there, hit – miss, in front of – behind, legal – illegal, like – dislike та ін.  

Згідно з нашими підрахунками, 150 різних антонімічних пар виявилися 

неповторюваними, тобто мають ранг 1/13. Серед них approve – disapprove, 

complex – simple, derivational – inflectional, excellent – atrocious, frequently – 

rarely, in – out, joy – sadness, lengthen – shorten, noisily – quietly, stalactite – 

stalagmite, superb – awful, widen – narrow. 

Таким чином, майже 65% пар антонімів із загального масиву прикладів 

(273 із 423 пар) були використані більше одного разу. З них 74 різні пари без 

урахування повторів. Це означає, що два або більше лінгвісти вважають ці 

пари вдалими прикладами для ілюстрації явища антонімії як лексико-

семантичної категорії. Цей факт дає змогу припустити, що до центральної 
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зони категорії антонімів, згідно з даними лінгвістичних джерел, потрапляють 

пари, які мають ранг 2/13 і вищий. Тобто центральну зону утворюють 74 різні 

антонімічні пари з рангом 2/13-13/13.  

За семантичним критерієм, серед антонімів у центральній зоні 

переважають два семантичні типи: градуальні (45,9%) та комплементарні 

(28,4%). Звертає на себе увагу той факт, що майже всі градуальні антоніми є 

прикметниками, а комплементарні – переважно прикметниками та 

дієсловами. Частка векторних та координатних антонімів значно менша 

(16,2% та 9,5% відповідно).  

Зазначимо, що згідно з лексико-граматичним параметром, із усіх 74 пар 

превалюють прикметники (60,8%) та дієслова (24,3%). Значно рідше 

трапились іменники (6,8%), прислівники (5,4%) та прийменники (2,7%). 

Відповідно до формально-структурного критерію, в центральній зоні 

різнокореневі антонімічні пари (86,5%) домінують над словотвірними. 

Звернімо увагу, що ранг усіх пар словотвірних антонімів коливається в 

межах від 1/13 до 3/13. Тільки одна пара (honest – dishonest) має ранг 4/13. 

2.1.2. Наповнення та структура категорії антонімії за даними 

лінгвістичного інтерв’ювання лінгвістів – носіїв англійської мови 

Для визначення структури та наповнення лексико-семантичної категорії 

антонімії в свідомості лінгвістів – носіїв англійської мови, ми провели 

лінгвістичне інтерв’ювання (1ЛІ), див. [90]. Зазначимо, що вибірка пар 

антонімів, поданих у цьому експерименті, становить близько 

9% ілюстративного матеріалу, представленого в опрацьованих 13-ти 

лінгвістичних працях. На бланку інформантам для оцінки було 

представлено двадцять антонімічних пар, див. Таблицю 2.2. 

Зазначимо, що при відборі пар для 1ЛІ ми передусім спиралися на 

частотність їхнього використання як прикладів у лінгвістичних джерелах, 

тобто ранг. Із загальної кількості (224 різні пари, без урахування повторів) 

ми відібрали 20 пар, що мають у масиві прикладів різну частотність (див. 

Таблицю 2.2). У залежності від рангу, який вони отримали згідно з 
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повторюваністю в лінгвістичних працях, усі 224 різні пари антонімів були 

розподілені на 11 груп (із рангами 13/13, 12/13, 9/13, 8/13, 7/13, 6/13, 5/13, 

4/13, 3/13, 2/13 та 1/13), див. Додаток 7.  

Характерно, що групи із найвищими рангами містять лише по одній 

парі мовних одиниць. Ці антонімічні пари обов’язково були включені до 

питальника, а саме alive – dead з рангом 13/13; hot – cold з рангом 12/13; 

good – bad з рангом 9/13. У тих випадках, коли в спільній за рангом групі 

були об’єднані від 2 до 150 пар, ми відбирали з них по декілька прикладів за 

допомогою програми вибірки випадкових чисел Randomus (спираючись також 

на важливі для нас критерії). Отже, у питальнику досить рівномірно 

представлені всі ранги антонімічних пар. 

Таблиця 2.2  

Антонімічні пари, відібрані для першого лінгвістичного інтерв’ювання 

Пари антонімів 
Ранг у 

лінгвістичних працях 
Пари антонімів 

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

aim – hit 1/13 long – short 7/13 

alive – dead 13/13 male – female 8/13 

ascend – descend 2/13 north – south 5/13 

big – small 6/13 old – new 3/13 

come – go 5/13 on – off 3/13 

fill – empty 2/13 pass – fail 5/13 

good – bad 9/13 proper – improper 2/13 

happy – unhappy 3/13 seek – find 1/13 

honest – dishonest 4/13 true – false 7/13 

hot – cold 12/13 up – down 6/13 

 

Поза тим, ми зважали на семантичний критерій, тобто частку різних 

семантичних типів антонімів у лінгвістичних працях. Звернімо увагу, що в 

питальнику переважно представлені градуальні (30%) та комплементарні 

(35%) антоніми; менше було подано векторних (20%), координатних (5%) і 

сатисфактивів (10%). Ці цифри є практично співмірними з даними, 
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отриманими з опрацьованих лінгвістичних джерел. 

При відборі прикладів ми також брали до уваги частиномовний 

параметр, а також морфемну будову антонімів, тобто формально-

структурний критерій. Подані в питальнику пари лексем представлені в 

основному прикметниками (55%) та дієсловами (30%), рідше іменниками, 

прислівниками та прийменниками (по 5%). Зазначимо, що такий розподіл 

корелює з ілюстративним матеріалом лінгвістичних праць, оскільки серед 

одиниць, які утворюють виявлені нами у цих джерелах антонімічні пари, 

також домінують прикметники (59,1%) та дієслова (26%), рідше 

трапляються іменники (6,62%), прислівники (6,15%), прийменники 

(1,89%), див. [87]. Для експерименту були відібрані переважно 

різнокореневі, або власне лексичні, антоніми (80%), оскільки вони 

переважають як приклади й в обстежених лінгвістичних працях (85%). 

Опрацювання результатів 1ЛІ ми проводили насамперед на основі 

виставлених респондентами-лінгвістами балів. Для окреслення структури 

лексико-семантичної категорії антонімії в свідомості опитаних лінгвістів ми 

обрахували середню оцінку, поставлену респондентами кожній парі. Згідно 

з отриманими результатами, двадцять пар розподілилися між трьома 

групами (див. Додаток 8). 

Першу групу формують 15 пар (75%), які отримали середній бал від 

«2,48» до «2,79». Це такі антонімічні пари: good – bad, hot – cold, alive – dead, 

true – false, ascend – descend, happy – unhappy, honest – dishonest, old – new, big 

– small, up – down, pass – fail, long – short, on – off, north – south, fill – empty. 

Другу групу утворюють лише три пари одиниць (15%), середня оцінка 

респондентів для яких коливається в межах від «2,26» до «2,37»: male – female, 

come – go, proper – improper. Дві пари антонімів (10%) розміщені з достатньо 

великим відривом від інших пар. Це пари aim – hit та seek – find, які отримали 

від опитаних лінгвістів середні бали «0,12» та «0,84» відповідно. Ці пари 

належать до сатисфактивів – особливого класу опозитів, виокремленого лише 

у монографії Д. Круза. 
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Розташування антонімічних пар за отриманими середніми оцінками в 

експерименті на шкалі від «0» до «3» показано на Рисунку 2.2 (кожна пара 

одиниць позначена точкою).  

 

На рисунку видно, що плавного переходу між значеннями середніх 

оцінок немає. Між першою та другою групами існує невеликий розрив; він 

становить «0,11». Між другою та третьою групами розрив є значно більшим і 

становить «1,42». Звертає на себе увагу той факт, що між позначками «1» та 

«2» на відрізку нема жодної пари. Цей явище дає підстави говорити про певні 

умовні зони в межах категорії антонімії. 

Необхідно зауважити, що зони в межах розгляданої категорії ми 

визначали, виходячи із щільності розташування показників (оцінок) на 

числовій осі (див. Рисунок 2.2). Тобто наявність більшого розриву між 

сусідніми числами (показниками) означає перехід до суміжної зони категорії. 

Як зазначено вище, для антонімів існують певні розриви в отриманих 

середніх оцінках для кожної пари. Розрив «0,11» проходить між парами fill – 

empty та male – female. Це границя між ядерною зоною категорії та зоною, 

близькою до ядра (див. Додаток 8). Розрив «1,42» виник між парами proper – 

improper та sick – find. Це межа між зоною, близькою до ядра, та периферією 

категорії антонімії, див. Додаток 8. 

Поза тим, межі зон, які виділені в категорії, чітко маркуються кількістю 

найнижчих оцінок, тобто оцінок «0». У Додатку 8 показано, що пара male – 

female отримала шість оцінок «0», тоді як усі пари, зараховані до центральної 

зони, або не отримали жодного нуля, або отримали від однієї до трьох 

оцінок «0». Більше того, показовим є різке збільшення кількості виставлених 

нулів парам у периферійній зоні (39 та 66 оцінок «0»). 

Рис. 2.2 Розподіл пар антонімів за оцінками, отриманими в 1ЛІ 
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Отже, 90% поданих в експерименті пар антонімів отримали середню 

оцінку від «2,26» до «2,79», тобто лінгвісти оцінили їх як «добрі» та «дуже 

добрі» приклади, див. Додаток 9. Низька оцінка двох пар сатисфактивів є для 

нас достатньо очікуваною, оскільки цей клас антонімів був виділений лише в 

одній праці. На нашу думку, такі опозиції не можна вважати типовими 

антонімами. Цікавим видається той факт, що дві пари сатисфактивів були 

оцінені опитаними лінгвістами по-різному. Їхні середні бали різняться між 

собою на «0,72», тобто майже на один бал. 

Таким чином, інформанти-лінгвісти підтвердили, що їхні колеги – 

автори монографій, навчальних посібників і лінгвістичних енциклопедій, 

дібрали для ілюстрації явища антонімії в англійській мові адекватні пари. 

Характерно, що до першої групи з високими середніми оцінками («2,48-

2,79») увійшли як ті пари антонімів, що мають високий ранг у лінгвістичних 

працях (good – bad, hot – cold, alive – dead, true – false, long – short), так і ті 

пари, що отримали значно нижчий ранг. Для прикладу, пари happy – 

unhappy, old – new та on – off із рангом 3/13 в експерименті отримали досить 

високі оцінки, а саме «2,74», «2,73» і «2,60» відповідно; так само, пари 

антонімів ascend – descend та fill – empty з рангом 2/13 дістали достатньо 

високі бали («2,74» та «2,48» відповідно), див. Додаток 9. 

Зауважмо той факт, що респонденти оцінили подані спільно- та 

різнокореневі антонімічні пари приблизно однаково. До першої групи 

увійшли три з чотирьох поданих на бланку спільнокореневих пар антонімів; 

усі ці три пари (ascend – descend, happy – unhappy, honest – dishonest) 

отримали досить високий середній бал (по «2,74»). У пари honest – dishonest 

середня оцінка трохи нижча («2,26»). 

Звернімо також увагу на семантичний критерій. Важливо, що в групі з 

високими оцінками опинилися переважно градуальні (40%) та комплементарні 

(25%) антоніми. Більше того, до цієї групи потрапили всі подані в 

експерименті градуальні антоніми. 
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Щобільше, в експерименті для нас була визначальною загальна 

оцінка, яку кожен лінгвіст дав вибірці антонімів у цілому. Для цього ми 

обрахували середній бал, який поставив усім 20 представленим парам 

кожен із 73 респондентів, див. Додаток 10.  

Характерно, що дуже високу оцінку («2,50-2,95») поданим прикладам 

присвоїли більше половини опитаних лінгвістів (57,53%). Тобто вони 

вважають, що приклади антонімічних пар дібрані дуже добре або майже 

ідеально. Зауважмо, що найвищу загальну середню оцінку «2,95» вибірці 

поставила американська дослідниця К. Едґер (Center for Applied Linguistics – 

Центр прикладної лінгвістики, Вашингтон). Вона присвоїла максимальний 

бал «3» усім парам із вибірки, за винятком пари aim – hit. Достатньо високо 

(«2,05-2,45») оцінила подані пари майже третина респондентів (31,51%). На 

їхню думку, майже всі пари дібрані досить вдало. Четверо інформантів 

(5,48%) оцінили приклади як задовільно дібрані («1,65-1,85»).  

Четверо опитаних оцінили більшість пар у межах «1,05-1,4», тобто як 

невдало дібрані. Зазначимо, що найнижчу середню оцінку «1,05» вибірці 

загалом поставила канадська лінгвістка Л. Брінтон (University of British 

Columbia – Університет Британської Колумбії, Ванкувер). Вона присвоїла 

оцінку «0» більше половині пар із вибірки, а саме 11-ти парам. Максимальний 

бал «3» респондентка поставила п’яти парам градуальних антонімів (big – 

small, good – bad, hot – cold, long – short, old – new); оцінку «2» від неї 

отримали дві пари (happy – unhappy, north – south); оцінку «1» – пари honest – 

dishonest, up – down. Загальну оцінку нижче одиниці вибірці у цілому не 

поставив жоден з інформантів. Отже, найвищий середній бал, який лінгвісти 

дали вибірці пар антонімів загалом, становить «2,95», а найнижчий – «1,05».  

В експерименті ми також підрахували, скільки оцінок «0» отримала 

кожна з двадцяти антонімічних пар, див. Додаток 8. Найбільше нульових 

оцінок в 1ЛІ отримали подані пари сатисфактивів aim – hit та seek – find (ці 

дві пари оцінили балом «0» у середньому 72% респондентів). Отже, 

опитувані лінгвісти не вважають, що ці пари необхідно використовувати як 
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приклади антонімів. Така оцінка сатисфактивів лінгвістами є доволі 

очікуваною. Решта антонімічні пар отримали значно менше оцінок «0».  

Шість респондентів (8,2%) поставили оцінку «0» парі male – female, яка 

ілюструє корелятивну протилежність (протиставлення за статтю). Четверо 

лінгвістів поставили нулі парі векторних антонімів come – go. Троє 

інформантів поставили нулі шести парам (alive – dead, ascend – descend, fill 

– empty, north – south, on – off, pass – fail). Два лінгвісти поставили оцінку 

«0» парам hot – cold, true – false та up – down. П’ять пар (good – bad, happy – 

unhappy, long – short, old – new, proper – improper) отримали оцінку «0» 

лише від котрогось одного з респондентів.  

Лише дві пари з вибірки (big – small та honest – dishonest) не отримали 

жодного нуля. Таким чином, сім антонімічних пар (35%) отримали нулі лише 

від одного з інформантів або загалом не отримали оцінку «0». Звернімо 

увагу, що до цієї групи входять майже всі подані в експерименті пари 

градуальних (за винятком пари hot – cold, яка отримала два нулі) та кілька 

пар комплементарних антонімів. Характерно, що лінгвісти виставляли 

відносно мало нулів парам загалом (за винятком сатисфактивів, які не можна 

назвати типовим виявом антонімів). 

Отже, якщо розташувати всі антонімічні пари, відібрані для нашого 

експерименту, в межах структури категорії, то чітко виокремлена центральна 

зона (ядерна зона й зона, близька до ядра). Ядерну зону формують 15 пар із 

середніми оцінками від «2,48» до «2,79», див. Додаток 8. За семантичним 

критерієм, тут містяться переважно пари градуальних і комплементарних 

антонімів. Звертає на себе увагу той факт, що перших три вищих місця 

посідають пари, які мають три найвищі ранги в лінгвістичних працях (good – 

bad, hot – cold та alive – dead з рангами 9/13, 12/13 та 13/13 відповідно).  

Зазначимо й те, що високі бали отримали як різно-, так і 

спільнокореневі антоніми. Зону, близьку до ядра, утворюють три пари, що 

мають середню оцінку від «2,26» до «2,37». Дві пари сатисфактивів із 
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середніми балами «0,12» та «0,84» не зараховуємо до центральної зони 

категорії; ці пари потрапляють на периферію.  

Усі двадцять пар, відібрані для експерименту, використовувались 

авторами-лінгвістами для ілюстрації антонімії, проте мали різну 

повторюваність у джерелах (ранг від 1/13 до 13/13). У ході експерименту 

виявлено, що оцінка їхньої репрезентативності практично не залежить від 

рангу. Адже до ядерної зони ввійшли 15 пар із різними рангами: ранг 2/13 (2 

пари), 3/13 (3 пари), 4/13, 5/13 (2 пари), 6/13 (2 пари), 7/13 (2 пари), 9/13, 12/13 та 

13/13 (див. Додаток 8). Результати експерименту дають змогу стверджувати, що 

більшість пар, які подаються як приклади (18 пар, тобто 90%), є типовими 

представниками розгляданої категорії й формують її центральну зону. 

2.1.3. Дослідження категорії антонімії за даними лінгвістичного 

інтерв’ювання лінгвістів – носіїв української мови 

Для контролю та зіставлення даних, одержаних із лінгвістичних праць, 

та результатів 1ЛІ, ми провели лінгвістичне інтерв’ювання (2ЛІ) із 

лінгвістами, які є носіями української мови. Звернімо увагу, що на бланку 

для оцінки респондентам були подані ті самі антонімічні пари, які були 

представлені в 1ЛІ (див. Таблицю 2.2). Мета та хід цього експерименту 

докладно описані в Розділі 1. 

Релевантною для нашого дослідження була передусім кількість 

правильних відповідей (тобто позначок у колонці «антонімія») для кожної з 

двадцяти пар антонімів. Згідно з цим параметром, ми розташували 

антонімічні пари в порядку спадання кількості виставлених респондентами 

правильних відповідей і розподілили їх між трьома групами 

(див. Додаток 11). До першої групи ввійшли пари, які класифікували як 

антоніми найбільша кількість опитаних лінгвістів. Сюди належать 13 пар 

(65% вибірки), кількість правильних відповідей для яких становить 100% 

(alive – dead, big – small, hot – cold, happy – unhappy, old – new, true – false), 

99% (honest – dishonest, good – bad, up – down), 98% (proper – improper), 96% 

(ascend – descend, north – south, pass – fail).  
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Зазначимо, що в першій групі опинилися пари з різними рангами в 

лінгвістичних джерелах (від 2/13 до 13/13). Пари, які посідають три вищі 

позиції згідно зі своїми рангами, потрапили до цієї групи (alive – dead з 

рангом 13/13; hot – cold з рангом 12/13; good – bad з рангом 9/13). За 

семантичним критерієм, групу утворюють головним чином градуальні та 

комплементарні антоніми (по 5 пар). Згідно з лексико-граматичним 

параметром, переважають прикметники (9 пар). Зауважмо й той факт, що 

відповідно до формально-структурного критерію, сюди потрапили усі 

подані чотири пари спільнокореневих антонімів. 

Таким чином, до першої групи потрапили пари лексичних одиниць, які 

понад 95% україномовних респондентів розпізнали як такі, що ілюструють 

антонімічні відношення. Зіставивши результати обох експериментів, ми 

виявили, що майже всі пари з першої групи в 2ЛІ (крім пари proper – improper) 

також увійшли до групи з високими оцінками в 1ЛІ, пор. 

Додаток 8 і Додаток 11. 

Друга група є менш чисельною; її утворюють чотири пари: пара 

градуальних (long – short), дві пари комплементарних (on – off, male – female) 

та пара векторних антонімів (fill – empty). Ці пари правильно розпізнали як 

антоніми 91%, 90%, 83% та 89% лінгвістів відповідно. У цій групі також 

містяться пари одиниць із різними рангами (7/13, 3/13, 8/13 та 2/13 

відповідно). Як бачимо, дві пари є прикметниковими, одна дієслівною та одна 

прийменниковою. Отже, другу групу сформували пари, які правильно 

ідентифікували як антоніми 83-91% україномовних респондентів. 

Третя група об’єднує три дієслівні антонімічні пари, які розташувалися з 

досить великим відривом від інших пар. Розглянемо їх докладніше. Пару 

векторних антонімів come – go (ранг 5/13) правильно ідентифікували лише 37 

україномовних інформантів (близько 37%). Майже стільки ж інформантів (36 

лінгвістів) неправильно визначили належність пари до типу парадигматичних 

зв’язків, причому більшість із них (29 опитаних) зарахували цю пару до 

конверсивів. Це явна помилка, оскільки насправді йдеться про дві протилежно 
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спрямовані дії відносно певної точки в просторі. 

Пару сатисфактивів seek – find розпізнали як антоніми 28 респондентів-

лінгвістів (близько 28%). Цікавим видається той факт, що цю пару плутали 

головним чином із конверсивністю (28 опитаних), рідше – з гіперо-гіпонімією 

(19 опитаних). Решта 26 інформантів зазначили, що їм важко визначити тип 

парадигматичних зв’язків, до якого належить ця пара мовних одиниць.  

Ще одну пару сатисфактивів aim – hit розпізнали як антоніми лише 12 

респондентів (близько 12%). Більше половини інформантів (55 опитаних) 

засвідчили, що їм важко визначити належність цієї пари до одного з трьох 

типів відношень. Решта 34 інформанти сплутали цю антонімічну пару з гіперо-

гіпонімією та конверсивністю однаковою мірою (по 17 опитаних). Така 

реакція респондентів, на нашу думку, пояснюється тим, що клас сатисфактивів 

описувався лише в одному лінгвістичному джерелі; це нетипові антоніми. 

Зауважмо, що подані дві пари сатифактивів опинилися на двох останніх 

позиціях і за результатами першого експерименту. 

Отже, в проведеному експерименті 17 пар лексем були правильно 

визначені як антоніми понад 4/5 україномовних інформантів (див. 

Додаток 12). Спірними випадками виявилися лише одна пара векторних 

антонімів (come – go) та дві пари сатисфактивів (aim – hit та seek – find). 

2.2. Наповнення та структура категорії гіперо-гіпонімії в 

англійській мові 

2.2.1. Наповнення та структура категорії гіперо-гіпонімії за даними 

лінгвістичних праць     

Метою цього підрозділу є аналіз лексичних одиниць, які утворюють 

парадигматичні зв’язки на кшталт «гіперонім – гіпонім» і вживаються як 

приклади в лінгвістичних джерелах, та опис структури цього масиву. Для 

реалізації зазначеної мети необхідно виявити та вибрати пари на зразок 

«гіперонім – гіпонім», використані як ілюстративний матеріал, з 

англомовних монографій, навчальних посібників, лінгвістичних 

енциклопедій; здійснити їх семантико-функціональний аналіз; за допомогою 
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методу кількісних підрахунків визначити повторюваність розгляданих пар, 

тобто частотність їх використання в ролі прикладів авторами-лінгвістами. 

Обстеження тринадцяти лінгвістичних джерел дало нам змогу виявити 

загалом 401 пару на кшталт «гіперонім – гіпонім», використану як 

ілюстративний матеріал. Необхідно зазначити, що найбільше прикладів 

було представлено у монографіях британських лінгвістів А. Круза (82 пари, 

тобто близько 21% ілюстративного матеріалу) [284] та Дж. Лайонза (59 пар 

– майже 14,71% усіх прикладів) [292], а найменше – у «Кембриджській 

енциклопедії англійської мови» Д. Крістала (14 пар, що становить майже 

4% прикладів) [285] та монографії Л. Мерфі (15 пар – 3,74% усіх 

прикладів) [293], див. Таблицю 2.3. Зауважмо, що виявлені 802 мовні 

одиниці організовані в 290 різних пар «гіперонім – гіпонім». 

Таблиця 2.3  

Пари «гіперонім – гіпонім» як ілюстративний матеріал у лінгвістичних працях 

Автор Лінгвістична праця 

Загальна 

кількість пар 

«гіперонім – 

гіпонім» 

Частка пар в 

ілюстративному 

матеріалі (%) 

Cruse D. A. Lexical Semantics 82 20,45 

Lyons J. Semantics 59 14,71 

Hurford J. R., 

Heasley B., 

Smith M. B.  

Semantics : A Coursebook 35 8,73 

Brinton L. J. 
The Structure of Modern English : A 

linguistic introduction 
32 7,98 

Jackson H.,  

Amvela E. 

Words, Meaning and Vocabulary. An 

Introduction to Modern English 

Lexicology. 

31 7,73 

Palmer F. R.  Semantics. A New Outline 26 6,48 

Lipka L. 

An Outline of English 

Lexicology : Lexical structure, Word 

Semantics, and Word-Formation 

24 5,99 

Geeraerts D. Theories of Lexical Semantics 22 5,48 

Kreidler Ch. W. Introducing English Semantics 21 5,24 

Saeed J. I. Semantics 20 4,99 

Jeffries L. 
Discovering Language : The Structure 

of Modern English 
20 4,99 

Murphy M. L. 

Semantic Relations and the 

Lexicon : Antonymy, Synonymy, and 

Other Paradigms 

15 3,74 

Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the 14 3,49 
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English Language 

 

Вибрані пари «гіперонім – гіпонім» ми класифікували згідно з такими 

критеріями: тематичним, лексико-граматичним та формально-структурним, 

див. [84]. Спираючись на тематичний критерій, ми поділили виокремлені 

іменні пари на одинадцять тематичних груп:  

а) живі істоти взагалі: creature – animal, creature – insect, creature –

 person;  

б) тварини: animal – lion, bird – swallow, pig – boar, sheep – lamb; 

в) рослини: fruit – banana, flower – crocus, conifer – pine, apple – Granny 

Smith1;  

г) люди та їх соціальні ролі: adult – woman, man – bachelor, relative – parent;  

ґ) людcькі якості: nice – friendly, virtue – generosity, virtue – honesty;  

д) емоції: emotion – fear, emotion – love, anger – fury;  

е) артефакти: vehicle – car, tool – chisel, poem – ode, building – pub; 

є) мінерали: mineral – beryl, beryl – emerald;  

ж) властивості предметів: colour – blue, red – maroon, shape – round;  

з) їжа: food – cheese, cheese – Gorgonzola2;  

и) напої: beverage – water, beverage – juice;  

Окремо ми виділили дієслівну групу «дії / процеси». У цій групі можна 

виокремити сім тематичних груп:  

- злочини: crime – burglary, commit a crime – defraud, commit a crime – 

rob; 

- позбавлення життя: kill – garrotte, kill – murder, kill – strangle; 

- приготування їжі: cook – boil, cook – broil, cook – steam; 

- отримання: get – borrow, get – earn, get – find, take – steal; 

- переміщення в просторі: move – fly, move – walk, stroke – crawl; 

                                           
1 Granny Smith – a variety of hard green-skinned apple eaten raw or cooked; named after Maria 

Ann Smith, known as Granny Smith (died 1870), who first produced them at Eastwood, 

Sydney [297]. 
2 Gorgonzola – a semihard blue-veined cheese of sharp flavour, made from pressed milk; named 

after Gorgonzola, Italian town where it originated [297].
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- удари: hit – punch, push – shove, strike – butt. 

- зовнішній вигляд: look (like) – colour, look (like) – shape. 

Кількісний аналіз показав, що найчастіше в якості ілюстративного 

матеріалу авторами лінгвістичних праць використано мовні одиниці з 

тематичної групи «тварини» (майже 41% від усіх прикладів), див. [86]. Далі з 

великим відривом розташовуються такі іменні групи: «рослини» (близько 

13%), «артефакти» (майже 12%), «люди та їх соціальні ролі» (майже 7%) та 

«властивості предметів» (майже 7%), а також пари дієслів із названою вище 

семантикою (близько 13%). Тематичні групи «живі істоти взагалі», «емоції», 

«людcькі якості», «напої», «їжа» та «мінерали» представлені в джерелах 

поодинокими прикладами, див. Таблицю 2.4. Зауважмо й той факт, що кожна з 

тематичних груп «мінерали», «їжа» та «напої» трапилася лише в якогось 

одного автора-лінгвіста, а тому відповідні пари мають ранг 1/13. 

Таблиця 2.4 

Розподіл пар «гіперонім – гіпонім» за тематичними групами 

Тематична група 

Частка пар в 

ілюстративному 

матеріалі (%) 

Тематична група 

Частка пар в 

ілюстративному 

матеріалі (%) 

Тварини 40,65 Живі істоти взагалі 3,49 

Рослини 13,22 Емоції 1,75 

Артефакти 11,72 Людські якості 1,75 

Люди та їх соціальні 

ролі 
6,98 Напої 0,75 

Властивості 

предметів 
6,48 Їжа, Мінерали по 0,5 

 

Аналіз мовного матеріалу за лексико-граматичним критерієм 

продемонстрував, що серед 802 одиниць, які утворюють виявлені нами пари 

«гіперонім – гіпонім», переважають іменники (трохи більше 83%), серед них 

animal – elephant, sibling – brother, poem – ode, tool – saw. На нашу думку, це 

зумовлене тим фактом, що іменники є іменами категорій. Однак, як слушно 

зауважуть мовознавці, гіперо-гіпонімічні відношення характерні й для інших 

частин мови, див. [160; 204]. Значно рідше трапляються дієслова (близько 

11%), для прикладу kill – hang, move – run, push – tug; зрідка прикметники 
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(трохи більше 5%), приміром, nice – friendly, red – crimson, red – vermilion, 

див. Рисунок 2.3.  

 

 

Рис. 2.3. Розподіл пар «гіперонім – гіпонім» за лексико-граматичним 

критерієм  

Зауважмо той факт, що обраховуючи співвідношення лексико-

граматичних класів, ми брали до уваги саме лексичні одиниці (слова або 

словосполучення) окремо, а не пари «гіперонім – гіпонім». Це пояснюємо 

тим, що серед прикладів трапилися пари, в яких гіперонім і гіпонім належать 

до різних лексико-граматичних класів. Загалом таких пар було виявлено 19 

(4,74% від усіх прикладів). Це пари «іменник – прикметник», «прикметник – 

іменник» або «дієслово – іменник». Серед них tree – deciduous, colour – red, 

shape – oblong, deciduous – oak, look (like) – colour, look (like) – size. Випадки, 

коли гіперонім та гіпонім належать до різних лексико-граматичних класів, у 

лінгвістиці називають квазі-відношеннями [235, с. 299]. 

Загалом автори-лінгвісти в ролі ілюстративного матеріалу використали 

44 прикметники. Вартим уваги є той факт, що майже 71% з них (31 лексема – 

70,5% усіх ужитих прикметників) є назвами різних кольорів (blue, green, pink, 

red) і відтінків червоного кольору (crimson, maroon, pink, scarlet, vermilion). 
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Про культурну релевантність червоного кольору див. докладніше роботу 

А. Вежбицької [25]. Усі іменники, подані як приклади (загалом 669 

одиниць), були використані в формі однини. Серед ілюстративного 

матеріалу ми виявили лише одну пару іменників, у якій гіперонім та гіпонім 

були вжиті у множині. Це пара лексем children – boys, яка трапилась у 

монографії британського лінгвіста Ф. Палмера [294, с. 78].  

Розглянемо тематичні групи поданих у лінгвістичних працях пар мовних 

одиниць докладніше. У найбільшій групі «тварини», яка налічує загалом 

163 пар «гіперонім – гіпонім», можна також виокремити гіпероніми та 

гіпоніми за такими параметрами:  

а) за біологічною таксономією (109 пар): серед них animal – cat, mammal 

– elephant, bird – eagle, dog – spaniel, fish – cod, salmon – coho;  

б) за статтю (39 пар): cattle – bull, dog – bitch, dog1 – dog2
3, horse – mare, 

pig – boar, sheep – ewe та ін.;  

в) за віком (15 пар): серед них cat – kitten, dog – puppy, duck – duckling, 

poultry – cheek, sheep – lamb, swan – cygnet. 

Трапляються випадки, коли те саме слово як компонент пари 

«гіперонім – гіпонім» зустрічається на різних рівнях певної таксономії. Для 

прикладу, лексема dog може протиставлятися мовним одиницям cat і mouse 

на одному рівні таксономічної ієрархії, виконуючи роль їх когіпоніма, 

приміром: animal – cat, animal – dog, animal – mouse. Водночас, коли 

йдеться про біологічні відмінності за статтю, слово dog (у значенні dog1) 

може функціонувати як гіперонім, так і як когіпонім (у значенні dog2) для 

bitch: dog – bitch, dog1 – dog2. 

З огляду на цей факт, можемо сказати, що dog у більш загальному 

значенні протиставляється dog у більш специфічному значенні. Слова на 

кшталт dog Д. Ґеераертс називає автогіпонімічними (‘auto-hyponymous’ 

term) [286, с. 82]. Із усього масиву ілюстрацій у лінгвістичних джерелах ми 

                                           
3 dog1 – a domesticated canine mammal, Canis familiaris, occurring in many breeds that show a 

great variety in size and form; dog2 – the male of animals of the dog family [297]. 
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виявили лише 7 прикладів (1,75%) із автогіпонімами на кшталт «Х1 – це 

Х2» або «Х2 – це Х1». Сюди належать такі пари одиниць: cow2 – cow1
4, 

duck1 – duck2
5, goose1 – goose2

6 та dog1 – dog2. Зазначимо, що пара cow2 – 

cow1 трапилася два рази, а комбінація dog1 – dog2 була використана в трьох 

лінгвістичних працях.  

У групі «артефакти», що налічує загалом 47 пар лексем, можна виділити 

такі тематичні підгрупи: 

а) ємності (14 пар): серед них container – tin, case – suitcase, bag – purse, 

barrel – keg, box – case; 

б) музичні інструменти (11 пар): musical instrument – cello, musical 

instrument – guitar, musical instrument – violin та ін.; 

в) будівлі (7 пар): серед них building – church, building – office-block, 

building – pub, building – synagogue;  

г) транспортні засоби (6 пар): vehicle – car, vehicle – bus, vehicle – tractor, 

car – SUV7, car – Aston Martin8;  

ґ) інструменти (5 пар): tool – hammer, tool – saw, tool – chisel, saw – 

hacksaw, saw – jigsaw;  

д) літературні твори (3 пари): poem – sonnet, poem – ballad, poem – ode;  

е) одяг (1 пара): skirt / trousers – culottes. 

Зазначимо, що кожна з підгруп «інструменти», «будівлі», «літературні 

твори», «ємності» та «одяг» трапилася лише в якогось одного автора, а тому 

відповідні пари мають ранг 1/13. 

Докладніше розглянемо пару skirt / trousers – culottes. Culottes9 – це 

                                           
4 cow1 – the mature female of any species of cattle, esp. domesticated cattle; cow2 – (not in 

technical use) any domestic species of cattle [297]. 
5 duck1 – any of various small aquatic birds of the family Anatidae, typically having short legs, 

webbed feet, and a broad blunt bill: order Anseriformes; duck2 – the female of such a bird, as 

opposed to the male (drake) [297]. 
6 goose1 – any of various web-footed long-necked birds of the family Anatidae: order 

Anseriformes; goose2 – the female of such a bird, as opposed to the male (gander) [297]. 
7 SUV – sport (or sports) utility vehicle [297]; a type of vehicle that is bigger than a car and is 

made for travelling over rough ground [299]. 
8 Aston Martin – a type of fast sports car made by the British company Aston Martin [299]. 
9 culottes – women's flared trousers cut to look like a skirt [297]. 
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різновид жіночого одягу, який поєднує в собі конструктивні елементи шортів 

і спідниці. З огляду на це, важко чітко визначити, чи culottes [286, с. 202] є 

гіпонімом для слова trousers чи для слова skirt. Також напевно невідомо, чи в 

гіпонімічній ієрархії culottes потрібно розмістити на одному рівні з trousers 

чи skirt, чи на рівень нижче. Отже, неможливо сказати однозначно, до якої 

категорії слід зарахувати одиницю culottes: «штани» чи «спідниця». Цей 

приклад ще раз ілюструє дифузність категорій, а також нечітку структуру 

наївної таксономії, див. [272]. 

Тематичну групу «властивості предметів», що містить загалом 26 пар 

лексем, ми поділили на три підгрупи:  

а) колір (19 пар): серед них colour – red, colour – green, colour – pink, red 

– crimson, red – maroon, red – pink;  

б) форма (4 пари): rectangular – square, shape – oblong, shape – round, 

shape – square; 

в) смак (3 пари): taste – bitter, taste – sour, taste – sweet. 

Зазначимо, що група «властивості предметів» містить більшість 

виявлених в опрацьованих лінгвістичних джерелах пар, які ілюструють т. зв. 

квазі-відношення гіперо-гіпонімії (13 пар із 19).  

Для окреслення частотності вживання мовних одиниць у якості 

ілюстративного матеріалу, тобто їх повторюваності, ми звернулися до 

кількісних підрахунків, див. докладніше опис процедури підрахунків у 

Розділі 1. За допомогою цього методу ми визначили лексичні одиниці, які 

використовувалися авторами лінгвістичних праць найчастіше як приклади 

гіперонімів, гіпонімів, а також пар «гіперонім – гіпонім». Для цього було 

підсумовано загальну кількість згадувань певної мовної одиниці у всіх 

лінгвістичних джерелах. 

Звертає на себе увагу той факт, що частотність використання окремих 

гіперонімів кількісно узгоджується з тим, які тематичні групи вжиті для 

ілюстрації (див. Додаток 13). Як приклад гіпероніма найчастіше була 

використана лексична одиниця animal (40 згадувань, що становить майже 
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10% від усього масиву гіперонімів). Зазначимо, що лексема animal була 

згадана в десяти з тринадцяти джерел. У ролі гіпероніма лексема bird була 

вжита 27 разів (майже 7%), а лексема flower – 23 рази (майже 6%).  

Гіпероніми bird та flower були використані в семи та у дев’яти джерелах 

відповідно. 19 разів (майже 5%) трапилася одиниця dog1, 14 разів (близько 

3%) – лексема creature. По 12 разів (майже 3%) як приклади гіперонімів були 

використані дві лексичні одиниці: horse та red. По 10 разів (близько 2%) були 

вжиті три лексеми: move, musical instrument, tree. 9 разів (близько 2%) було 

згадано одиницю fish, 8 разів (2%) – лексему get. По сім разів (майже 2%) як 

приклади гіперонімів трапилися п’ять лексем: building, colour, cook, pig, 

sheep. П’ять одиниць були вжиті по шість разів (1,5%). Це такі лексеми: 

emotion, mammal, plant, sibling, virtue.  

По п’ять разів (трохи більше 1%) у ролі гіперонімів згадано п’ять 

одиниць: commit a crime, container, cow2, kill, salmon. По чотири рази 

(по 1%) вжито також п’ять лексем: fruit, insect, parent, strike, vehicle. Решта 

мовних одиниць використовувалися у ролі гіперонімів рідше (див. 

Додаток 13). Зокрема, 11 лексичних одиниць були вжиті по три рази 

(приміром, beverage, poem, woman). 21 лексема трапилася по два рази 

(наприклад, box, crime, deciduous, push). Зазначимо також, що із 86 різних 

гіперонімів 22 із них були згадані по одному разу. Звернімо увагу на той 

факт, що серед 86 різних гіперонімів, перші шість вищих позицій займають 

іменники, далі розташовується прикметник red та дієслово move. 

Найчастотнішими гіпонімами виявились лексичні одиниці cow1 та rose, 

які були вжиті по 9 (трохи більше 2%) та 7 (майже 2%) разів відповідно 

(див. Додаток 14). Зазначимо той факт, що ці лексеми трапились у семи 

джерелах кожна. Лексеми dog1 та tulip були використані по 6 разів (по 

1,5%); вони були вжиті в шести працях. По п’ять разів (трохи більше 1%) у 

ролі гіпонімів були згадані такі п’ять лексем: cat, elephant, robin, scarlet та 

stallion. Варто підкреслити, що кожна з цих п’яти мовних одиниць, окрім 

stallion, була використана в п’яти джерелах. 
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Лексичні одиниці bird, eagle, horse, mare, oak та sister були вжиті як 

приклади гіпонімів по чотири рази (по 1%). Характерно, що кожна з цих 

шести лексем, окрім oak, була згадана у чотирьох джерелах. Решта одиниць 

у ролі гіпонімів використовувалися рідше (див. Додаток 14). Зокрема, 19 

лексем були вжиті по три рази (наприклад, brother, crimson, ewe, piglet). 29 

лексем трапилися по два рази (приміром, anger, boar, fry, green, pink, swim). 

Зауважимо, що із 271 різних гіпонімів 209 із них було згадано в джерелах 

по одному разу. 

На нашу думку, нижчу повторюваність гіпонімів (частотність їх 

використання в опрацьованих джерелах) загалом можна пояснити їх 

більшим різноманіттям відносно гіперонімів. Звернімо увагу, що за лексико-

граматичним критерієм, серед усіх гіпонімів, перші сім вищих позицій 

посідають іменники, далі розташовується прикметник scarlet; наступні 

дванадцять позицій також посідають іменники, а на 21-ій позиції 

розташований прикметник crimson.  

Отже, згідно з семантичним праметром, найчастотніші гіпероніми та 

гіпоніми належать до тематичних груп «тварини», «рослини» й підгрупи 

«колір». Як бачимо, для ілюстрації такого типу парадигматичних зв’язків 

автори лінгвістичних праць використовують переважно іменники. 

Відповідно до формально-структурного критерію, серед повторюваних 

гіперонімів (ранг 2/13 і вищий) переважну більшість ставновлять одиниці, 

виражені лексемою, за винятком musical instrument, commit a crime; всі 

повторювані гіпоніми  виражені лексемою. 

Серед вибраних пар «гіперонім – гіпонім» найбільш повторюваною 

виявилася пара лексем flower – rose, яка була вжита в семи джерелах із 

тринадцяти й тому отримала ранг 7/13. Пари animal – dog1 і flower – tulip, які 

були використані як приклади в шести опрацьованих працях, мають ранг 

6/13. У п’яти лінгвістичних працях були згадані три пари лексем: bird – 

robin, horse – stallion та red – scarlet. Ці пари отримали ранг 5/13. Пари 

одиниць animal – cat, animal – elephant, bird – eagle та horse – mare 
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трапилися в чотирьох джерелах. Вони мають ранг 4/13.  

22 пари «гіперонім – гіпонім» були використані в трьох працях і, 

відповідно, отримали ранг 3/13. Серед них трапилися такі приклади: animal 

– horse, colour – red, dog1 – spaniel, fish – trout, flower – daffodil, pig – piglet, 

tree – oak, sheep – ewe, sibling – brother. 27 пар лексичних одиниць 

були згадані в двох лінгвістичних працях. Вони мають ранг 2/13, для 

прикладу: animal – lion, bird – thrush, colour – green, cook – boil, dog – puppy, 

insect – ant, move – fly, musical instrument – violin, red – maroon, vehicle – car, 

virtue –honesty та ін.  

Загалом для ілюстрації явища гіперо-гіпонімії лінгвістами було 

використано 290 різних пар «гіперонім – гіпонім» (див. Додаток 15). 

Зазначимо, що 231 з них була згадана лише в котромусь одному з джерел, 

тобто ці пари отримали ранг 1/13. Серед них такі приклади: anger – fury, bag 

– purse, beverage – water, building – cinema, commit a crime – rob, mammal – 

elephant, tree – ash, vehicle – tractor, virtue – patience. Звертає на себе увагу 

розподіл пар за лексико-граматичним критерієм. З-поміж усіх пар, перші 

десять вищих позицій (ранг від 4/13 до 7/13) займають іменникові пари, за 

винятком пари прикметників red – scarlet на шостій позиції.  

Варто зазначити, що в ілюстративному матеріалі трапилися лексичні 

одиниці, які були використані одночасно і в якості гіпероніма, і в якості 

гіпоніма. Загалом таких було виявлено 34 різні одиниці, наприклад: animal 

(creature – animal, animal – cat); apple (fruit – apple, apple – Granny Smith); 

bird (creature – bird, bird – crow); box (container – box, box – case); car 

(vehicle – car, car – SUV); cat (animal – cat, cat – kitten); colour (look (like) – 

colour, colour – pink); dog (animal – dog, dog1 – dog2); foal (horse – foal, foal – 

colt); parent (relative – parent, parent – father); red (colour – red, red – scarlet); 

saw (tool – saw, saw – hacksaw); shape (look (like) – shape, shape – round); tree 

(plant – tree, tree – oak) та ін. Як ми вже зазначали, це явище пояснюється 

тим фактом, що в когнітивному просторі людини існують різні 

рівні категоризації, див. [272].  



100 

 

Для ілюстрації явища гіперо-гіпонімії автори лінгвістичних праць 

використовували одиниці різних рівнів категоризації:  

- суперординатного (для прикладу, adult, animal, creature, emotion, 

musical instrument, plant, vehicle тощо);  

- базового (приміром, apple, cat, cow, dog, kill, red, sister, woman та ін.); 

- субординатного (серед них, bachelor, dalmatian, foal, Granny Smith, 

jigsaw, kestrel, mare, ocarina, sockeye, vermilion тощо). 

Формально-структурний аналіз ілюстративного матеріалу 

продемонстрував наступне. Основною лексичною одиницею, якою виражені 

гіпероніми та гіпоніми, представлені в лінгвістичних працях як 

ілюстративний матеріал, є лексема. Проте зауважмо, що в опрацьованих 

джерелах трапилися й такі пари «гіперонім – гіпонім», де один із 

компонентів виражений словосполученням. Частка таких прикладів від 

загальної кількості виявлених пар невелика й становить 4,77% (19 різних 

пар мовних одиниць).  

Іменникове словосполучення musical instrument виступило в ролі 

гіпероніма в 9 різних парах, наприклад: musical instrument – accordion, 

musical instrument – flute, musical instrument – violin. Дієслівне 

словосполучення commit a crime виконало функцію гіпероніма в п’яти різних 

парах, приміром: commit a crime – assault, commit a crime – defraud, commit a 

crime – rob. У п’яти різних парах гіпоніми були виражені іменниковими 

словосполученнями: apple – Granny Smith, apple – Cox’s Orange Pippin10, car 

– Aston Martin, eagle – bald eagle, dog1 – Irish setter. Зазначимо також, що в 

одній парі трапився гіпонім, виражений абревіатурою, а саме car – SUV. 

Характерно, що усі 19 пар із цієї групи були згадані в котромусь одному з 

джерел (тобто мають ранг 1/13), за винятком пари musical instrument – violin, 

яка отримала ранг 2/13. 

Аналіз морфемної будови розгляданих прикладів показав, що переважна 

                                           
10 Cox’s Orange Pippin – a variety of eating apple with sweet flesh and a red-tinged green 

skin; often shortened to: Cox; named after R. Cox, its English propagator[297].
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більшість гіперонімів і відповідних їм гіпонімів мають різні корені (96,51% 

усіх пар). Однак у дванадцяти різних пар (загалом 3,49% прикладів) 

гіпоніми мають у своїй основі той самий корінь (або один із коренів у 

випадку складного слова), як у відповідного їм гіпероніма (тут ми не брали 

до уваги автогіпоніми). Серед них такі пари одиниць: bird – blackbird, case – 

suitcase, chair – chairwoman, duck – duckling, pig – piglet, saw – hacksaw, tit – 

titlark, tit – titmouse. Ще одна пара містить гіпонім, який складається з 

лексеми-гіпероніма та слова-означення: eagle – bald eagle. Зазначимо, що в 

цій групі пари мають найнижчий ранг 1/13, за винятком пари pig – piglet, 

яка отримала ранг 3/13.  

Таким чином, описуючи явище гіперо-гіпонімії, більшість авторів 

лінгвістичних праць (А. Круз, Д. Ґеераертс, Л. Ліпка, Ф. Палмер та ін.) 

подають т. зв. нетаксономічні приклади поряд із таксономічними, які 

засновані на родо-видових зв’язках. Отже, ілюстративний матеріал включає 

пари на кшталт «X – це вид / тип Y» (наприклад, cat – animal, oak – tree) та 

«X – це Y» (приміром, kitten – cat, bachelor – man). Найбільш 

репрезентативними, на думку авторів лінгвістичних праць, є одиниці з 

тематичної групи «тварини» та «рослини»; Ми вважаємо, це зумовлене 

високою релевантністю відповідних одиниць для свідомості 

носіїв англійської мови. 

Отже, близько 42% пар «гіперонім – гіпонім» із загального масиву 

прикладів (170 із 401 пари) виявилися повторюваними, тобто були 

використані більше одного разу (ранг 2/13 і вище). З них 59 різних пар без 

урахування повторів. Це значить, що два або більше автори-лінгвісти 

вважають ці пари вдалими прикладами для пояснення явища гіперо-гіпонімії. 

На основі цього факту можемо твердити, що лексико-семантична категорія 

гіперо-гіпонімія не є гомогенною в свідомості авторів-лінгвістів, а в ній 

можна виділити центральну й периферійну зони.  

До центральної зони категорії гіперо-гіпонімії, за даними лінгвістичних 

праць, належать пари, що мають ранг 2/13 і вищий. Тобто центральну зону 
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формують 59 різних пар «гіперонім – гіпонім» із рангом 2/13-7/13. Аналіз за 

семантичним критерієм свідчить, що більше половини прикладів (32 пари – 

54,28%) становлять пари з тематичної групи «тварини»; значно менший 

відсоток припадає на пари з груп «рослини», «люди та їх соціальні ролі», 

«властивості предметів» та «живі істоти взагалі» (по 5 пар – 8,47%). 

Тематичні групи «артефакти», «емоції», «людські якості», «переміщення в 

просторі» та «приготування їжі» представлені поодинокими прикладами. 

Відповідно до лексико-граматичного параметра, серед пар «гіперонім – 

гіпонім» переважають іменники (88,14%). Результати аналізу за формально-

структурним критерієм засвідчили, що майже в усіх прикладах (98,3%), за 

винятком пари musical instrument – violin, гіпероніми та гіпоніми виражені 

лексемою. Варто також підкреслити, що компоненти майже всіх пар у 

центральній зоні категорії, за винятком пари pig – piglet, мають різні корені.  

2.2.2. Наповнення та структура категорії гіперо-гіпонімії за даними 

лінгвістичного інтерв’ювання лінгвістів – носіїв англійської мови 

Для окреслення структури та наповнення лексико-семантичної категорії 

гіперо-гіпонімії в свідомості лінгвістів – носіїв англійської мови, ми провели 

лінгвістичне інтерв’ювання (1ЛІ), див. [89]. Зауважмо той факт, що вибірка 

пар «гіперонім – гіпонім», представлених в експерименті, становить 

близько 7% ілюстративного матеріалу, поданого в опрацьованих 13-

ти лінгвістичних джерелах. На бланку опитуваним для оцінки було подано 

двадцять пар «гіперонім – гіпонім», див. Таблицю 2.5. 

Таблиця 2.5  

Пари «гіперонім – гіпонім», відібрані для першого лінгвістичного 

інтерв’ювання 

Пари «гіперонім 

– гіпонім» 

Ранг у 

лінгвістичних працях 

Пари «гіперонім 

– гіпонім» 

Ранг у 

лінгвістичних працях 

animal – dog 6/13 flower - rose 7/13 

apple – Granny 

Smith 
1/13 man – bachelor 2/13 

bird – robin 5/13 move – fly 2/13 
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cat – kitten 3/13 
musical instrument 

– violin 
2/13 

children – boys 1/13 pig – piglet 3/13 

colour – red 3/13 red – scarlet 5/13 

cook – boil 2/13 sibling – sister 3/13 

creature – person 2/13 take – steal 1/13 

dog – spaniel 3/13 tool - hammer 1/13 

emotion - anger 2/13 vehicle – car 2/13 

 

Варто зауважити, що при відборі пар «гіперонім – гіпонім» для 1ЛІ ми 

насамперед спиралися на їх повторюваність, тобто частотність 

використання в якості ілюстративного матеріалу в лінгвістичних працях 

(ранг). Із загальної кількості (290 різних пар, без урахування повторів) ми 

обрали 20 пар, які мають у масиві прикладів різну частотність (див. 

Таблицю 2.5). Залежно від рангу, який вони отримали згідно з частотністю 

згадування в лінгвістичних джерелах, усі 290 різних пар «гіперонім – 

гіпонім» були розподілені на 7 груп (із рангами 7/13, 6/13, 5/13, 4/13, 

3/13, 2/13 та 1/13), див. Додаток 15. 

Характерно, що група з найвищим рангом 7/13 містить лише одну 

пару flower – rose. Ця пара обов’язково була включена до питальника. У 

тих випадках, коли в спільній за рангом групі містилося від 2 до 231 пари, 

ми відбирали з кожної групи по декілька прикладів за допомогою програми 

вибірки випадкових чисел Randomus, спираючись також на важливі для нас 

критерії. Отже, в питальнику достатньо рівномірно представлені всі ранги пар 

«гіперонім – гіпонім». Виняток становлять пари з рангом 4/13. Усі чотири 

пари з цієї групи (animal – cat, animal – elephant, bird – eagle, horse – mare) ми 

не вважали за потрібне включати до питальника, оскільки відповідні 

гіпероніми вже було включено до нього. 

Поза тим, під час відбору мовних одиниць для питальника, ми брали 

до уваги семантичний критерій, тобто частку різних тематичних груп, до 

яких належать пари «гіперонім – гіпонім», подані як приклади в 



104 

 

лінгвістичних джерелах. Зазначимо той факт, що приклади в питальнику 

пропорційно відображають тематичні групи, представлені в опрацьованих 

лінгвістичних працях. Зокрема, в питальнику найбільше міститься пар із 

тематичної групи «тварини» (5 пар – 25% вибірки); трохи менше 

представлено пар із груп «дії / процеси», «артефакти», «люди та їх 

соціальні ролі» (по 3 пари – 15%).  

Відповідно до згаданого критерію, в експерименті менше подано пар 

із груп «рослини» та «властивості предметів» (по 2 пари – 10% вибірки). 

Також до питальника включено по одній парі з тематичних груп «живі 

істоти взагалі» та «емоції». Пари, які належать до груп «людські якості», 

«напої», «їжа» та «мінерали» до питальника не ввійшли. Підкреслимо, що 

розподіл одиниць за тематичними групами, поданий для опитування, 

кількісно співвідноситься з даними, отриманими з лінгвістичних праць. 

При відборі пар для 1ЛІ ми також спиралися на лексико-граматичний 

параметр. Подані в експерименті мовні одиниці представлені переважно 

іменниками (77,5%), рідше дієсловами (15%) та прикметниками (7,5%). 

Зауважмо, що такий розподіл корелює з ілюстративним матеріалом у 

лінгвістичних джерелах, оскільки з-поміж одиниць, які утворюють вибрані 

нами в цих працях пари «гіперонім – гіпонім», також переважають 

іменники (близько 83%), рідше трапилися дієслова (близько 11%) та 

прикметники (близько 5%), див. [84]. Зазначимо, що всі три прикметники, 

подані в 1ЛІ, є назвами кольорів, оскільки і серед представлених у 

лінгвістичних джерелах прикметників, які формують пари «гіперонім – 

гіпонім», 70,5% припадає на назви кольорів (переважно на червоний 

колір та його відтінки).  

Ми врахували також формально-структурний критерій. Для 

експерименту була відібрана лише одна пара, в якій гіперонім і гіпонім 

мають спільний корінь, а саме pig – piglet. В обстежених лінгвістичних 

джерелах у переважній більшості пар (майже 97%) гіперонім і гіпонім 

мають різні корені. Поза тим, у питальнику було представлено дві пари, в 
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яких один із компонентів виражений словосполученням, а не лексемою 

(apple – Granny Smith, musical instrument – violin). У лінгвістичних джерелах 

частка таких прикладів також невелика (майже 5%).  

Аналіз результатів 1ЛІ ми здійснювали передусім на основі балів, 

виставлених респондентами-лінгвістами. Для виявлення структури категорії 

гіперо-гіпонімії в свідомості опитаних лінгвістів ми обчислили середню оцінку, 

поставлену інформантами кожній парі. Щобільше, одним із визначальних 

критеріїв, як і для категорії антонімії, для нас стала кількість виставлених 

оцінок «0» тій чи тій парі «гіперонім – гіпонім». Відповідно до отриманих 

результатів, двадцять пар розподілилися між трьома групами (див. Додаток 16).  

Першу групу утворюють 10 пар (50%), які отримали середній бал від 

«2,34» до «2,93». Це такі пари мовних одиниць: flower – rose, musical 

instrument – violin, tool – hammer, animal – dog, bird – robin, dog – spaniel, 

vehicle – car, emotion – anger, apple – Granny Smith, colour – red. Характерно, 

що тільки одна пара з цієї групи отримала оцінку «0»; це пара одиниць 

vehicle – car, яка отримала таку низьку оцінку від лише одного з 

респондентів – Дж. Калпепера (Lancaster University – Ланкастерський 

університет, Великобританія).  

Другу групу формують п’ять пар (25%), середній бал яких коливається 

в межах від «1,77» до «2,19»: sibling – sister, red – scarlet, children – boys, 

cook – boil, move – fly. Зауважмо, що пари в цій групі отримали від трьох до 

шести оцінок «0». У третій групі містяться п’ять пар, які отримали середню 

оцінку в межах від «1,16» до «1,56», а саме: man – bachelor, creature – 

person, pig – piglet, take – steal, cat – kitten. Зазначимо, що ці пари є 

т. зв. нетаксономічними прикладами. Показово, що кількість виставлених 

нулів парам одиниць у цій групі різко зростає, див. Додаток 16. 

Як бачимо, від найвищого до найнижчого значення середніх оцінок 

існує достатньо плавний перехід. Між сформованими трьома групами 

існують розриви, див. Рисунок 2.4. Між першою та другою групами розрив 

невеликий; він становить «0,15». Між другою та третьою групами розрив 
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трохи більший («0,21»). Щільність розташування оцінок на числовій осі (див. 

Рисунок 2.4) та виявлені розриви між сусідніми показниками (оцінками) 

дають змогу виділити умовні зони в межах категорії гіперо-гіпонімії.  

 

 

Розрив «0,15» виник між парами colour – red та sibling – sister. Це межа 

між ядерною зоною категорії й зоною, близькою до ядра (див. Додаток 16). 

Розрив «0,21» проходить між парами move – fly та man – bachelor. Це границя 

між зоною, близькою до ядра, та периферією категорії гіперо-гіпонімії. 

Зауважмо, що найбільший розрив між парами «0,34» утворився в межах 

першої групи (між парами apple – Granny Smith та colour – red). Однак пару 

colour – red ми включили до першої групи, оскільки вона не отримала жодної 

оцінки «0», як і решта пар у цій групі. Отже, межі зон розглядуваної категорії 

є чітко маркованими не лише середніми балами, які отримали пари, а й 

кількістю виставлених оцінок «0». 

Звернімо увагу на той факт, що на відрізку між позначками «0» та «1» 

немає жодної пари. Це значить, що, на підставі середньої оцінки, жодна пара 

не була оцінена як приклад, що не підходить для ілюстрації ГГВ. Аналіз 

виставлених середніх балів парам дав підстави виокремити зони в межах 

розгляданої лексико-семантичної категорії. 

Таким чином, 60% поданих в експерименті пар «гіперонім – гіпонім» 

(12 прикладів) отримали оцінку від «2,12» до «2,93», тобто лінгвісти оцінили 

їх як «добрі» та «дуже добрі» приклади, див. Додаток 17. П’ять пар (25%) 

отримали середній бал у межах від «1,51» до «1,93», тобто були оцінені як 

Рис. 2.4 Розподіл пар «гіперонім – гіпонім» за оцінками, отриманими в 1ЛІ 
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«задовільні» приклади. Решта три пари мовних одиниць (15%) мають середню 

оцінку від «1,16» до «1,40»; їх можна розглядати як «незадовільні» приклади. 

Отже, опитані лінгвісти засвідчили, що їхні колеги – автори 

лінгвістичних праць, дібрали для ілюстрації явища гіперо-гіпонімії в 

англійській мові загалом адекватні пари. Варто зауважити, що до першої 

групи з високими середніми оцінками (від «2,34» до «2,93») потрапили як ті 

пари «гіперонім – гіпонім», що отримали високий ранг в опрацьовавних 

лінгвістичних джерелах (flower – rose, animal – dog, bird – robin), так і ті 

пари, які мають значно нижчий ранг.  

Зокрема, пари лексем dog – spaniel і colour – red із рангом 3/13 отримали 

в експерименті достатньо високі оцінки («2,84» та «2,34» відповідно); так 

само, пари musical instrument – violin, vehicle – car та emotion – anger з рангом 

2/13 дістали досить високі бали («2,90», «2,75» та «2,73» відповідно); дві 

пари з рангом 1/13 (tool – hammer та apple – Granny Smith) також отримали 

високі середні оцінки («2,90» та «2,68» відповідно), див. Додаток 16. 

Необхідно зазначити, що подані у питальнику дві пари, в яких один із 

компонентів виражений словосполученням (apple – Granny Smith, musical 

instrument – violin), отримали достатньо високі середні бали («2,68» 

та «2,90» відповідно). 

Зауважмо також, що, відповідно до семантичного критерію, в групі з 

високими оцінками містяться пари з тематичних груп «рослини», «тварини» 

та «артефакти», а також по одній парі з групи «емоції» (emotion – anger) та 

підгрупи «колір» (colour – red). Щобільше, всі 10 пар у цій групі можна 

вважати т. зв. таксономічними прикладами. За лексико-граматичним 

параметром, усі пари в цій групі (за винятком colour – red) є іменниковими. 

Зіставивши результати 1ЛІ з даними лінгвістичних праць, можемо виявити 

певні відмінності. Згідно з отриманими рангами, на найвищих позиціях 

перебувають пари з груп «рослини» та «тварини»; пари з групи «артефакти» 

мають низькі ранги: 1/13 та 2/13. 



108 

 

У 1ЛІ визначальною для нас була також загальна оцінка, яку кожен 

лінгвіст дав вибірці пар «гіперонім – гіпонім» у цілому. Для цього ми 

обчислили середній бал, який поставив усім 20 поданим парам кожен із 

73 респондентів, див. Додаток 18. Дуже високу оцінку («2,50-3,00») 

представленим прикладам присвоїла майже третина опитаних 

лінгвістів (31,51%). Тобто, на їхню думку, приклади пар «гіперонім – 

гіпонім» дібрані дуже добре або майже ідеально. Зазначимо, що найвищу 

загальну середню оцінку «3,00» вибірці поставив американський лінгвіст 

Р. Кук (Berkeley University of California – Каліфорнійський університет, 

Берклі). Він присвоїв максимальний бал «3» усім парам із вибірки.  

Достатньо високо («2,00-2,45») оцінила подані пари майже половина 

респондентів (47,95%). Вони вважають, що майже всі пари дібрані досить 

вдало. Майже п’ята частина інформантів (19,18%) оцінила приклади як 

задовільно дібрані («1,50-1,95»). Лише одна опитана дослідниця поставила 

вибірці бал «1,30», оцінивши, таким чином, приклади загалом як невдало 

дібрані. Найнижчу середню оцінку «1,30» вибірці поставила американська 

лінгвістка Л. Міккельсен із Каліфорнійського університету в Берклі.  

Респондентка присвоїла оцінку «0» третині пар із вибірки, а саме шести 

парам «гіперонім – гіпонім». Максимальний бал «3» вона поставила двом 

парам (flower – rose і tool – hammer); оцінку «2» від неї отримали вісім пар 

(animal – dog, apple – Granny Smith, bird – robin, colour – red, cook – boil, dog – 

spaniel, emotion – anger, move – fly); оцінку «1» – чотири пари (creature – 

person, musical instrument – violin, sibling – sister, vehicle – car). Характерно, 

що загальну оцінку нижче одиниці вибірці в цілому не поставив жоден із 

опитаних лінгвістів. Таким чином, найвищий середній бал, який лінгвісти 

дали вибірці загалом, становить «3,00», а найнижчий – «1,30». 

У проведеному експерименті ми також підрахували, скільки оцінок «0» 

отримала кожна пара з вибірки, див. Додаток 16. Підрахунки показали, що 

найбільше нульових оцінок в 1ЛІ отримала пара cat – kitten. Оцінку «0» їй 

поставили трохи менше третини респондентів (28,77%). Пари лексем pig – 
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piglet та take – steal оцінили балом «0» 15 інформантів кожну (майже п’ята 

частина опитаних – 20,55%). Отже, опитувані лінгвісти не вважають, що ці 

пари слід використовувати як приклади ГГВ. Решта пар отримали 

значно менше оцінок «0».  

Десять респондентів (13,7%) поставили оцінку «0» парі одиниць creature 

– person, а вісім лінгвістів присвоїли оцінку «0» парі man – bachelor. Шість 

інформантів поставили нулі парам move – fly та sibling – sister. Четверо 

лінгвістів поставили оцінку «0» парам cook – boil та red – scarlet. 

Три інформанти поставили нулі парі children – boys. Пара vehicle – car 

отримала оцінку «0» лише від одного респондента (британського лінгвіста 

Дж. Калпепера; Lancaster University – Ланкастерський університет). 

Показово, що майже половина пар із вибірки (9 пар – 45%) не 

отримали жодного нуля. Це такі пари: animal – dog, apple – Granny Smith, bird 

– robin, colour – red, dog – spaniel, emotion – anger, flower – rose, musical 

instrument – violin, tool – hammer. 

Таким чином, десять пар «гіперонім – гіпонім» (50%) отримали нулі 

лише від одного з респондентів або не отримали оцінку «0». Підкреслимо, 

що, згідно з семантичним критерієм, до цієї групи входять лише 

таксономічні приклади переважно з груп «тварини», «рослини» та 

«артефакти». За лексико-семантичним параметром, тут містяться головним 

чином іменники. Формально-структурний аналіз засвідчив, що переважна 

більшість гіперонімів і гіпонімів виражені лексемою. Зазначимо й той факт, 

що опитані лінгвісти виставляли відносно мало нулів парам загалом. 

Отже, якщо розташувати пари «гіперонім – гіпонім», відібрані для 1ЛІ, у 

межах структури категорії, то чітко виокремлюється центральна зона (ядерна 

зона й зона, близька до ядра). Ядерна зона містить 10 пар із середніми 

оцінками від «2,34» до «2,93», див. Додаток 16. Аналіз за семантичним 

критерієм показав, що в цій зоні знаходяться переважно пари з тематичних 

груп «тварини», «рослини» та «артефакти». Підкреслимо, що найвище місце 

посідає пара, яка має найвищий ранг у лінгвістичних працях (flower – rose з 
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рангом 7/13). Поза тим, у цій зоні містяться ще дві пари з високими рангами. 

Це пари animal – dog та bird – robin з рангами 6/13 та 5/13 відповідно. Зону, 

близьку до ядра, формують п’ять пар, які мають середню оцінку від «1,77» до 

«2,19». П’ять пар із середнім балом від «1,56» до «1,16» не зараховуємо до 

центральної зони розгляданої категорії.  

Усі двадцять пар, відібрані для експерименту, були вжиті авторами-

лінгвістами для ілюстрації ГГВ, однак мали різну частотність згадування 

(ранг від 1/13 до 7/13). У ході 1ЛІ з’ясовано, що оцінка їхньої 

репрезентативності практично не залежить від рангу. Адже до ядерної зони 

ввійшли 10 пар із різними рангами: ранг 1/13 (2 пари), 2/13 (3 пари), 3/13 (2 

пари), 5/13, 6/13 та 7/13 (див. Додаток 16). Результати експерименту дають 

змогу стверджувати, що більше половини пар, які подано як приклади (12 

пар, тобто 60%), є типовими представниками лексико-семантичної категорії 

гіперо-гіпонімії й творять її центральну зону. 

2.2.3. Дослідження категорії гіперо-гіпонімії за даними лінгвістичного 

інтерв’ювання лінгвістів – носіїв української мови 

Для контролю та зіставлення даних, отриманих із лінгвістичних джерел, 

та результатів 1ЛІ, ми провели лінгвістичне інтерв’ювання (2ЛІ), див. [92]. 

Опитуваними були лінгвісти-германісти, які є носіями української мови 

(докладніше див. Розділ 1). Варто зауважити, що в питальнику для оцінки 

респондентам були представлені ті самі пари «гіперонім – гіпонім», які були 

подані в 1ЛІ (див. Таблицю 2.5). 

Насамперед ми звертали увагу на кількість правильних відповідей 

(тобто позначок у колонці «гіперо-гіпонімія») для кожної з двадцяти пар. 

Відповідно до цього критерію, ми ранжували пари в порядку спадання 

кількості виставлених правильних відповідей та розділили їх на три групи 

(див. Додаток 19). До першої групи належать пари, які зарахували до гіперо-

гіпонімії найбільша кількість опитаних лінгвістів. Це 15 пар (75% вибірки), 

кількість правильних відповідей для яких становить 95% (tool – hammer), 

94% (musical instrument – violin), 93% (animal – dog, colour – red, dog – 
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spaniel, flower – rose), 92% (emotion – anger, vehicle – car), 91% (bird – robin), 

87% (cook – boil), 84% (children – boys, red – scarlet), 81% (man – bachelor, 

move – fly), 79% (creature – person).  

Характерно, що більшість цих пар (12 пар) є т. зв. таксономічними 

прикладами. У першій групі опинилися пари з різними рангами (від 1/13 до 

7/13). Звернімо увагу, що пари, які посідають чотири вищі позиції згідно зі 

своїми рангами в лінгвістичних джерелах, увійшли до цієї групи (flower – rose 

з рангом 7/13; animal – dog з рангом 6/13; bird – robin та red – scarlet з рангом 

5/13). Семантичний аналіз показав, що в групі найбільше пар, які належать до 

тематичних груп «артефакти» та «тварини» (по 3 пари). Згідно з 

частиномовним критерієм, переважають іменники (23 одиниці із 30).  

Відповідно до формально-структурного параметра, всі гіпероніми (за 

винятком musical instrument) і всі гіпоніми виражені лексемою. Зауважмо той 

факт, що два вищих місця посіли пари з тематичної групи «артефакти», які 

отримали низькі ранги (tool – hammer з рангом 1/13; musical instrument – 

violin з рангом 2/13). Отже, до першої групи увійшли пари лексичних 

одиниць, які більшість україномовних респондентів (понад 79%) розпізнали 

як такі, що ілюструють гіперо-гіпонімію.  

Друга група виявилася менш чисельною; її формують три іменникові 

пари нетаксономічних прикладів, а саме sibling – sister, cat – kitten, pig – 

piglet. Ці пари правильно розпізнали як гіперо-гіпонімію 71%, 69% та 64% 

лінгвістів відповідно. Всі пари в цій групі мають ранг 3/13. За семантичним 

критерієм, вони належать до тематичних груп «люди та їх соціальні ролі» та 

«тварини». Отже, другу групу сформували пари одиниць, які правильно 

ідентифікували як гіперо-гіпонімію 64-71% україномовних інформантів. 

Третя група об’єднує дві пари «гіперонім – гіпонім». Сюди належать 

іменникова пара apple – Granny Smith і дієслівна пара take – steal. Звернімо 

увагу, що обидві пари мають ранг 1/13. Розглянемо їх докладніше. Пару з 

тематичної групи «рослини» apple – Granny Smith [286, с. 202] правильно 

ідентифікували як ГГВ трохи більше половини опитаних лінгвістів 
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(55 респондентів). 11 лінгвістів неправильно визначили належність цієї пари 

до типу парадигматичних зв’язків, віднісши цю пару до конверсивів.  

Щобільше, пара apple – Granny Smith отримала найбільше позначок у 

колонці «важко визначити» (35 позначок). Цей факт можна пояснити тим, що 

реалема Granny Smith належить до явищ англомовної лінгвокультури й тому 

відома не всім носіям української лінгвокультури. Granny Smith – це сорт 

яблук, виведений в Автралії емігранткою з Англії М. Сміт у 1968 році, 

див. [278]. Очевидно, що значення одиниці Granny Smith добре відоме 

представникам англомовних країн. Зазначимо, що в 1ЛІ ця пара отримала 

досить високий середній бал («2,68») і жодної оцінки «0». 

Пару take – steal розпізнали як гіперо-гіпонімію менше половини 

опитаних лінгвістів (45 респондентів). Зауважмо, що ця пара посідає друге 

місце за кількістю позначок у колонці «важко визначити» (24 позначок). 

Пару take – steal респонденти плутали переважно з антонімією 

(19 інформантів), трохи рідше – з конверсивністю (13 інформантів). Звертає 

на себе увагу той факт, що пара take – steal опинилася на передостанній 

позиції за результатами 1ЛІ. 

Таким чином, 15 пар лексичних одиниць були правильно розпізнані як 

приклади гіперо-гіпонімії майже 4/5 україномовних респондентів (див. 

Додаток 20). Спірними випадками виявилися кілька нетаксономічних 

прикладів (sibling – sister, cat – kitten, pig – piglet, take – steal) та пара 

мовних диниць, у якій один елемент містить лінгвокультурний 

компонент (apple – Granny Smith). 

2.3. Наповнення та структура категорії конверсивності в 

англійській мові 

2.3.1. Наповнення та структура категорії конверсивності за даними 

лінгвістичних праць 

У цьому підрозділі ми мали за мету проаналізувати масив конверсивних 

пар, ужитих як ілюстративний матеріал в англомовних лінгвістичних працях, 

а також окреслити структуру масиву виокремлених прикладів. Для цього нам 
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належало виконати такі дії: вибрати конверсивні пари, подані як 

ілюстративний матеріал, з англомовних монографій, навчальних посібників, 

лінгвістичних енциклопедій; провести їх семантико-функціональний аналіз; 

за допомогою методу кількісних підрахунків з’ясувати повторюваність 

представлених пар, тобто частотність їх використання в якості 

ілюстративного матеріалу авторами-лінгвістами. 

У тринадцяти опрацьованих лінгвістичних джерелах ми виявили 139 пар 

конверсивів та 33 автоконверсиви, загалом 172 пари конверсивів, які були 

використані в ролі ілюстративного матеріалу. Зауважмо, що виявлені 

311 лексем організовані в 85 різних конверсивних пар. Варто зазначити, що 

найбільше ілюстративного матеріалу було подано в навчальному посібнику 

канадської лінгвістки Л. Брінтон [283] (31 конверсивна пара, що становить 

близько 18% усіх прикладів), а найменше – в монографії бельгійського 

лінгвіста Д. Ґеераертса [286] (2 конверсивних пари – трохи більше 

1% прикладів), див. Таблицю 2.6.  

Таблиця 2.6  

Конверсивні пари як ілюстративний матеріал у лінгвістичних працях 

Автор Лінгвістична праця 

Загальна 

кількість пар 

конверсивів 

Частка пар в 

ілюстративному 

матеріалі (%) 

Brinton L. J. 
The Structure of Modern English : A 

linguistic introduction 
31 18,02 

Kreidler 

Ch. W. 
Introducing English Semantics 28 16,28 

Palmer F. R. Semantics. A New Outline 23 13,37 

Cruse D. A. Lexical Semantics 21 12,21 

Lyons J. Semantics 19 11,05 

Lipka L. 

An Outline of English 

Lexicology : Lexical structure, Word 

Semantics, and Word-Formation 

11 6,40 

Murphy M. L. 

Semantic Relations and the 

Lexicon : Antonymy, Synonymy, and 

Other Paradigms 

10 5,81 

Jackson H.,  

Amvela E. 

Words, Meaning and Vocabulary. An 

Introduction to Modern English 

Lexicology. 

9 5,24 

Hurford J. R., 

Heasley B., 

Smith M. B.  

Semantics : A Coursebook 8 4,65 
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Jeffries L. 
Discovering Language : The Structure 

of Modern English 
4 2,33 

Saeed J. I. Semantics 3 1,74 

Crystal D. 
The Cambridge Encyclopedia of the 

English Language 
3 1,74 

Geeraerts D. Theories of Lexical Semantics 2 1,16 

 

Виокремлені конверсивні пари ми класифікували за такими 

параметрами: лексико-граматичним, семантичним та формально-

структурним, див. [83; 85]. Зазначимо, що аналізуючи конверсиви, ми 

передусім спиралися не на семантичний, а на лексико-граматичний 

критерій. За належністю до лексико-граматичного класу вибрані мовні 

одиниці було поділено на шість груп: іменники, дієслова, прикметники, 

прийменники, прислівники та сполучники, див. Рисунок 2.5. 

 

 

Рис.2.5. Розподіл пар конверсивів за лексико-граматичним критерієм 

Найбільш чисельною виявилася група іменників. У цій групі міститься 

трохи більше третини ілюстративного матеріалу (загалом 61 конверсивна 

пара). Зауважмо, що загалом у ролі прикладів авторами-лінгвістами було 

використано 28 різних іменних конверсивних пар (включно з 

автоконверсивами). Для прикладу: ancestor – descendant, donor – recipient, 

mother – son, mistress – servant, parent – son, predator – prey, sister – sister, 
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teacher – student. 

У групі іменників, за семантичним критерієм, або за належністю до 

певного семантичного типу [141, с. 387], ми виділили такі тематичні 

підгрупи: 

а) родинні стосунки (загалом 37 пар): серед них brother – sister, cousin – 

cousin, father – son, grandparent – grandchild, husband – wife, mother – 

daughter, parent – child, parent – offspring, sibling – sibling; 

б) соціальні стосунки (загалом 14 пар): приміром, doctor – patient, donor 

– recipient, fiancé – fiancée, guest – host, master – servant, be neighbours with – 

be neighbours with та ін; 

в) професійні стосунки (загалом 10 пар): серед них debtor – creditor, 

employer – employee, lawyer – client, teacher – pupil, teacher – student. 

Другою за чисельністю є група дієслів. На думку мовознавців, саме 

дієслова передусім служать добрими ілюстраціями конверсивних 

відношень [45]. Дієслова становилять майже третину усіх виявлених 

прикладів (загалом 56 пар конверсивів). Зауважмо, що загалом у ролі 

ілюстративного матеріалу лінгвістами було вжито 28 різних дієслівних 

конверсивних пар (включно з автоконверсивами). Приміром: collide with – 

collide with, break – be broken, charge – pay, give – receive, resemble – resemble. 

У групі дієслів, за формально-структурним критерієм, ми виділили 

такі підгрупи: 

а) конверсиви, які мають різні основи, або лексичні конверсиви (загалом 

37 пар): серед них buy – sell, lend – borrow, own – belong to, precede – follow, 

speak – listen, teach – learn; 

б) конверсиви, які мають ту саму основу (або граматичні конверсиви), 

тобто виражені різними формами (активного та пасивного стану) дієслова 

(загалом 7 пар): eat – be eaten, feed – be fed, kill – be killed, write – be 

written та ін; 

в) симетричні конверсиви, або автоконверсиви (загалом 12 пар): серед 

них agree with – agree with, communicate with – communicate with, equal – 
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equal, fight with – fight with, mix with – mix with. 

 Звернімо увагу на той факт, що значно менше в обстежених джерелах 

трапилося конверсивів-прикметників. Вони становлять близько сьомої 

частини всіх прикладів (загалом 24 пари). У лінгвістичних працях ми 

виявили в якості прикладів загалом 21 різну прикметникову пару (включно з 

автоконверсивами). Серед прикметників, за формально-структурним 

критерієм, можна виокремити конверсивні пари двох типів: 

а) прикметники вищого ступеня порівняння (загалом 13 пар): серед них 

better – worse, bigger – smaller, greater – less, higher – lower, more complex – 

less complex, more expensive – less expensive, wider – narrower; 

б) автоконверсиви (загалом 11 пар): be adjacent to – be adjacent 

to, be different from – be different from, be married to – be married to, be 

synonymous with – be synonymous with, as narrow as – as narrow as, as wide as 

– as wide as та ін. 

Зазначимо, що хоча в останніх двох згаданих парах є сполучники 

(as … as), ядерними конверсивними одиницями є прикметники (narrow та 

wide), тому ці пари ми розглядаємо як прикметникові. 

Близько 4% поданого ілюстративного матеріалу становлять 

прислівники (загалом 7 пар). У лінгвістичних джерелах трапилося три різні 

прислівникові пари конверсивів, а саме: left of – right of, north of – south of, 

outside – inside. Група прийменників є більш чисельною. Сюди входять 

загалом 23 конверсивні пари, з яких різні такі чотири пари: above – below, 

before – after, in front of – behind, over – under.  

Окремої уваги заслуговує той факт, що пари одиниць before – after та 

in front of – behind були використані в лінгвістичних джерелах для 

ілюстрації двох типів парадигматичних відношень: антонімії та 

конверсивності. Пара лексем before – after у якості антонімів була 

представлена лише в одному джерелі [288]. Пара одиниць in front of – behind 

була вжита як приклад антонімії в двох працях [286; 292]. Цікавим 

видається й те, що Дж. Лайонз використав пару in front of – behind у своїй 
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монографії двічі: для ілюстрації конверсивності та антонімії. Ці дані ще раз 

підтверджують думку науковців про те, що існують випадки, коли 

конверсиви збігаються з антонімами, див. докладніше [73].    

Поза тим, в ілюстративному матеріалі трапилася одна пара сполучників 

before – after. Ці сполучники були вжиті як приклади в навчальному 

посібнику американського лінгвіста Ч. Крайдлера [290, с. 106] як 

конверсивні конектори в складному реченні: Herbert left the party before 

Jean (left the party). – Jean left the party after Herbert (left the party). Цей 

приклад демонструє схожість досліджуваних лексико-семантичних 

категорій із природними категоріями. Зокрема, йдеться про нечіткі межі 

категорій антонімії й конверсивності та їх перетин одна з одною; елементи 

цих категорій, тобто пари before – after та in front of – behind одночасно 

належать до двох названих категорій. 

Отже, лексико-граматичний аналіз продемонстрував, що найчастіше в 

якості прикладів для ілюстрації явища конверсивності лінгвісти 

використовували іменники та дієслова, значно рідше прийменники, 

прикметники та прислівники; сполучники представлені лише однією парою. 

За формально-структурним критерієм досліджувані конверсиви можна 

поділити на три групи, що відповідають трьом основним структурним 

типам, див. Додаток 21: 

а) конверсиви, утворені від різних основ (загалом 130 пар), наприклад: 

bequeath – inherit, donor – recipient, more expensive – less expensive, larger – 

smaller, mother – son, rent – let, over – under; 

б) конверсиви, утворені від тієї самої основи; сюди належать пари, 

компонентами яких є форми активного та пасивного стану дієслова (загалом 

7 пар) на зразок break – be broken, climb – be climbed, weigh – be weighed, а 

також дві іменникові пари fiancé – fiancée та employer – employee; 

в) автоконверсиви, або симетричні конверсиви (загалом 33 пари), 

приміром: cooperate with – cooperate with, be neighbours with – be neighbours 

with, be parallel to – be parallel to, spouse – spouse та ін. 
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Зазначимо, що в лінгвістичних джерелах трапилося загалом 25 різних 

пар автоконверсивів, або симетричних конверсивів. Найбільше 

автоконверсивів було виявлено серед прикметників (10 пар) та дієслів 

(10 пар), менше – серед іменників (5 пар). 

З огляду на те, що визначальним для нас є параметр частотності 

використання (повторюваність) досліджуваних конверсивних пар, ми 

звернулися до кількісних підрахунків, див. [237]. У такий спосіб ми 

визначили пари мовних одиниць, які найчастіше трапляються як приклади в 

обстежених лінгвістичних джерелах, див. Додаток 22. Зауважмо, що 

частотність уживання конверсивних пар у ролі ілюстративного матеріалу 

відзначається досить плавним переходом від максимуму до мінімуму. 

Досить показово, що частотність використання окремих пар конверсивів 

кількісно узгоджується з тим, які лексико-граматичні класи слів ужиті для 

ілюстрації. Зазначимо, що лінгвісти, описуючи явище конверсивності в 

англійській мові, часто використовують неунікальні приклади, про що 

свідчить значна частина збігів.  

Для ілюстрації явища конверсивності лінгвістами було вжито 60 різних 

пар конверсивів та 25 автоконверсивів. Найбільш повторюваною виявилася 

пара дієслів buy – sell, подана як приклад у дванадцяти джерелах. Ця пара 

отримала ранг 12/13. У десятьох працях використані дві пари: пара іменників 

husband – wife та пара прийменників above – below. Вони мають ранг 10/13. У 

семи джерелах трапилася пара прийменників in front of – behind, яка 

отримала ранг 7/13. По шість разів використано такі дві дієслівні пари: give – 

receive та lend – borrow. Їхній ранг становить 6/13.  

Ранг 4/13 присвоєно автоконверсиву sibling – sibling та чотирьом парам, 

які трапились у чотирьох працях, а саме: before – after, doctor – patient, own – 

belong to, parent – child. У трьох джерелах повторюються автоконверсив 

spouse – spouse і такі шість пар: employer – employee, father – son, master – 

servant, north of – south of, outside – inside, teacher – pupil. Вони мають ранг 

3/13. Ранг 2/13 мають десять пар лексем (bigger – smaller, father – daughter, 
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guest – host, larger – smaller, mother – daughter, mother – son, over – under, 

precede – follow, teach – learn, teacher – student) та три автоконверсиви (agree 

with – agree with, collide with – collide with, be married to – be married to), 

використані у двох працях. 

Згідно з нашими підрахунками, майже третина прикладів (54 різні пари 

– 31,40%) виявились неповторюваними, тобто їхній ранг становить 1/13, 

див. Додаток 22. Серед них bequeath – inherit, brother – sister, charge – pay, 

correspond with – correspond with, eat – be eaten, fiancé – fiancée, kill – be 

killed, left of – right of, longer – shorter, predator – pray, resemble – resemble, 

speak – listen, as wide as – as wide as. Таким чином, із 85 різних пар, вжитих 

для ілюстрації конверсивності, лише 31 пара виявилась повторюваною, 

тобто має ранг 2/13 і вище. 

Звернімо увагу на той факт, що переважна більшість автоконверсивів 

(20 із 25 різних пар) отримали ранг 1/13 у лінгвістичних працях. 

Повторюваними симетричними конверсивами виявилися лише sibling – 

sibling (ранг 4/13), spouse – spouse (3/13), agree with – agree with (2/13), collide 

with – collide with (2/13), be married to – be married to (2/13). Усі 

т. зв. граматичні конверсиви (7 різних пар), у яких конституентами пар є 

форми активного та пасивного стану дієслова, виявилися неповторюваними з 

рангом 1/13. Зазначимо, що пари такого типу згадали в своїх працях лише 

чотири з тринадцяти авторів-лінгвістів [283; 284; 290; 292]. 

Отже, аналіз за формально-структурним критерієм показав, що 

лінгвісти для явища конверсивності в переважній більшості подають 

приклади лексичних конверсивів, які є різними лексемами. Значно менше в 

джерелах трапилося автоконверсивів і граматичних конверсивів. Відповідно 

до лексико-граматичного параметра, найбільш репрезентативними в ролі 

конверсивів, на думку авторів лінгвістичних праць, є іменники, 

дієслова та прийменники. 

Як показали підрахунки, майже 69% пар конверсивів із загального 

масиву прикладів (118 із 172 пар) були згадані більше одного разу. З них 31 
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різна пара без урахування повторів. Це значить, що два або більше автори 

лінгвістичних праць вважають, що ці пари є адекватними прикладами для 

ілюстрації конверсивності. Цей факт дає нам змогу констатувати 

неоднорідну структуру аналізованої лексико-семантичної категорії в 

свідомості авторів-лінгвістів. Ми припускаємо, що до центральної зони 

категорії конверсивності, за даними лінгвістичних джерел, належать пари, 

які мають ранг 2/13 і вищий.  

Таким чином, центральну зону розгляданої категорії формує 31 різна 

пара конверсивів із рангом 2/13-12/13. За лексико-граматичним критерієм, 

серед них переважають такі класи: іменники (45,2%) та дієслова (25,8%). 

Частка прийменників, прикметників та прислівників значно менша 

(12,9%, 9,6% та 6,5% відповідно). Відповідно до семантичного параметра, 

з-поміж іменників у центральній зоні половина пар належить до тематичної 

групи «родинні стосунки», а серед дієслів половину становлять лексеми 

з семантикою передавання (пари одиниць buy – sell, give – receive, lend – 

borrow, teach – learn). 

Згідно з формально-структурним критерієм, з-поміж усіх пар одиниць 

домінують конверсиви, утворені від різних основ (80,6%). Решту становлять 

автоконверсиви (5 пар – 16,2%) та одна пара конверсивів, у якій елементи 

утворені від тієї самої основи employer – employee. Зазначимо, що переважна 

більшість автоконверсивів отримали ранг 1/13 у джерелах. Ранг усіх пар, 

компоненти яких утворені від тієї самої основи, становить 1/13. Тільки одна 

пара (employer – employee) отримала ранг 3/13.  

2.3.2. Наповнення та структура категорії конверсивності за даними 

лінгвістичного інтерв’ювання лінгвістів – носіїв англійської мови 

Для визначення структури та наповнення лінгвістичної категорії 

конверсивності в свідомості носіїв англійської мови ми провели лінгвістичне 

інтерв’ювання (1ЛІ), див. [91]. Потрібно зазначити, що вибірка пар 

конверсивів, поданих в 1ЛІ, становить близько 24% ілюстративного 

матеріалу, представленого в обстежених 13-ти джерелах. Зауважмо, що 
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відсоток вибірки конверсивів є значно вищим, ніж для двох інших категорій 

(антонімія – близько 9%, гіперо-гіпонімія – близько 7%), оскільки в 

лінгвістичних працях було виявлено значно менше прикладів конверсивних 

пар (85 різних пар), ніж антонімічних пар та пар «гіперонім – гіпонім» (224 

та 290 різних пар відповідно). У питальнику респондентам для оцінки було 

представлено двадцять пар конверсивів, див. Таблицю 2.7 

Таблиця 2.7  

Пари конверсивів, відібрані для першого лінгвістичного інтерв’ювання 

Пари конверсивів 

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

Пари конверсивів 

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

above – below 10/13 in front of – behind  7/13 

agree with – agree 

with 
2/13 kill – be killed 1/13 

as wide as – as wide 

as 
1/13 lend – borrow 6/13 

be married to – be 

married to 
2/13 north of – south of 3/13 

bigger – smaller 2/13 own – belong to 4/13 

buy – sell 12/13 parent – child 4/13 

cooperate with – 

cooperate with 
1/13 rent – let  1/13 

doctor – patient  4/13 sibling – sibling  4/13 

guest – host  2/13 speak – listen  1/13 

husband – wife  10/13 spouse – spouse  3/13 

 

Звернімо увагу, що при відборі пар конверсивів для експерименту ми 

насамперед спиралися на частотність їхнього вживання в якості прикладів у 

лінгвістичних працях, тобто ранг. Із загальної кількості (85 різних пар, без 

урахування повторів) ми вибрали 20 пар, які мають у загальному масиві 

прикладів різну частотність (див. Таблицю 2.7). Залежно від рангу, який вони 

отримали згідно з частотністю вживання в лінгвістичних працях, усі 172 різні 

пари конверсивів були розділені на 8 груп (із рангами 12/13, 10/13, 7/13, 6/13, 

4/13, 3/13, 2/13 та 1/13), див. Додаток 22.  

Характерно, що групи з найвищими рангами містять по одній парі. Ці 
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пари конверсивів обов’язково були включені до нашого питальника, а саме 

buy – sell із рангом 12/13; in front of – behind із рангом 7/13. У випадку, коли в 

спільній за рангом групі знаходилися від 2 до 54 пар, ми обирали з кожної 

групи по декілька прикладів за допомогою програми вибірки випадкових 

чисел Randomus (спираючись також на важливі для нас параметри). Отже, у 

питальнику досить рівномірно подані всі ранги конверсивних пар. 

При відборі пар для 1ЛІ ми також брали до уваги лексико-граматичний 

критерій. Подані в експерименті пари мовних одиниць представлені головним 

чином дієсловами (40%) та іменниками (30%), рідше прикметниками (15%), 

прийменниками (10%) та прислівниками (5%). Зауважмо, що такий розподіл 

співвідноситься з ілюстративним матеріалом лінгвістичних джерел, тому що 

серед одиниць, які формують виявлені нами в цих працях пари конверсивів, 

так само переважають іменники (35,5%) та дієслова (32,6%), рідше 

трапляються прикметники (14%), прийменники (13,4%), прислівники 

(4,1%) та сполучники (0,6%), див. [85].  

Ми також враховували формально-структурний параметр. Згідно з цим 

критерієм, для експерименту були відібрані переважно конверсивні пари, 

компоненти яких утворені від різних основ (13 пар – 65%), оскільки вони 

домінують як приклади й у лінгвістичних джерелах (75,6%). У питальнику 

представлена лише одна пара, конституенти якої утворені від тієї самої 

основи. Це пара kill – be killed, елементи якої є формами активного та 

пасивного стану дієслова. Зауважмо, що 30% поданих у питальнику пар 

представлені автоконверсивами. Це такі 6 пар одиниць: agree with – agree 

with, as wide as – as wide as, be married to – be married to, cooperate with – 

cooperate with, sibling – sibling, spouse – spouse. В обстежених працях частка 

конверсивів також невелика (трохи більше 19%).  

Опрацювання результатів 1ЛІ ми здійснювали в першу чергу на основі 

виставлених опитаними лінгвістами балів. Для окреслення структури 

лексико-семантичної категорії конверсивності в свідомості лінгвістів-

респондентів ми обрахували середню оцінку, поставлену респондентами 
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кожній парі. Поза тим, одним із визначальних критеріїв для нас стала 

кількість виставлених оцінок «0» тій чи тій парі. Згідно з отриманими 

результатами, двадцять пар конверсивів розподілилися між трьома групами 

(див. Додаток 23).  

Першу групу утворюють 10 пар (50%), які отримали середній бал від 

«2,22» до «2,74». Це такі конверсивні пари: buy – sell, lend – borrow, parent – 

child, guest – host, husband – wife, in front of – behind, above – below, north of – 

south of, doctor – patient, bigger – smaller. Характерно, що пари з цієї групи 

загалом отримали мало оцінок «0». Кількість виставлених нулів коливається 

в межах від 0 до 9. Далі з відривом розташувалися 4 пари (20%), які дістали 

середню оцінку в межах від «1,70» до «1,91». Другу групу формують такі 

пари конверсивів: own – belong to, rent – let, kill – be killed, speak – listen. 

Зазначимо, що пари у цій групі отримали від десяти до шістнадцяти оцінок 

«0», див. Додаток 23.  

Третю групу утворюють усі 6 представлених в експерименті пар 

автоконверсивів (30%), які отримали низькі середні бали. Їхня середня оцінка 

коливається в межах від «0,74» до «1,10». Зауважмо, що кількість 

виставлених нулів автоконверсивам різко зростає (ці пари отримали від 35 до 

44 оцінок «0»). Тобто, згідно з виставленими балами, автоконверсиви 

розташовані з достатньо великим відривом від інших пар. На нашу думку, 

низька оцінка пар автоконверсивів у цілому може бути пов’язана з тим 

фактом, що носії мови зазвичай очікують, що члени опозиції такого типу 

мають різні основи. 

Підрахунки показали, що досить плавного переходу між значеннями 

середніх балів немає. Між утвореними трьома групами існують розриви, див. 

Рисунок 2.6. Між першою та другою групами розрив становить «0,31». Між 

другою та третьою групами розрив удвічі більший («0,6»). Аналіз виставлених 

середніх оцінок парам дає підставити виокремити певні умовні зони в межах 

досліджуваної лексико-семантичної категорії. 
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Зауважмо, що зони в категорії визначено на основі щільності 

розташування показників на числовій осі (див. Рисунок 2.6). Виявлені розриви 

між оцінками позначають перехід до суміжної зони категорії. Розрив «0,31» 

проходить між парами bigger – smaller та own – belong to. Це межа між 

ядерною зоною категорії та зоною, близькою до ядра (див. Додаток 23). 

Розрив «0,6» виник між парами speak – listen та spouse – spouse. Це границя 

між зоною, близькою до ядра, та периферією категорії конверсивності. 

Щобільше, як проаналізовано вище й показано в Додатку 23, виділені зони 

категорії чітко марковані кількістю виставлених нульових оцінок парам. 

 

Таким чином, 50% поданих в експерименті пар (10 прикладів) отримали 

середню оцінку від «2,22» до «2,74», тобто лінгвісти оцінили їх як «добрі» та 

«дуже добрі» приклади, див. Додаток 24. Чотири конверсивні пари (20%) 

отримали середній бал у межах від «1,70» до «1,91», тобто були оцінені як 

«задовільні» приклади. Решта шість пар конверсивів (30%) мають середню 

оцінку від «0,74» до «1,10»; їх можна визначити як «незадовільні» приклади. 

Отже, на думку учасників експерименту, лише 50% прикладів можуть 

вважатися найкращими та добрими ілюстраціями явища конверсивності. 

Зауважмо, що до групи з високими середніми балами (від «2,22» до «2,74») 

увійшли як ті приклади конверсивів, що отримали високий ранг у 

лінгвістичних працях (buy – sell, above – below, husband – wife, in front of – 

behind), так і ті, що мають значно нижчий ранг. Цікаво, наприклад, що пара 

lend – borrow, яка має ранг 6/13, в експерименті отримала найвищу оцінку 

«2,74»; дві пари конверсивів із рангом 4/13 parent – child та doctor – patient 

дістали достатньо високі оцінки «2,53» та «2,38»; пара guest – host, яка має 

Рис. 2.6 Розподіл пар конверсивів за оцінками, отриманими в 1ЛІ 
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ранг 2/13, отримала оцінку «2,49». Зазначимо також, що всі пари з рангом 1/13, 

подані в експерименті, увійшли до другої або третьої груп, див. Додаток 23.  

Звертає на себе увагу той факт, що, за формально-структурним 

критерієм, до першої групи увійшли лише конверсиви з різними основами (з 

них іменники – 4 пари, дієслова та прийменники – по 2 пари, прислівники та 

прикметники – по 1 парі). Ще три таких конверсивних пари опинилися в 

другій групі. Загалом конверсиви, які утворилися від різних основ, отримали в 

1ЛІ дуже високі середні бали (від «1,70» до «2,74»). Понад те, пара 

граматичних конверсивів, компоненти якої є формами активного та пасивного 

стану дієслова, отримала досить високу оцінку («1,81»). Як уже зазначалося, 

найнижчі бали отримали усі подані в експерименті автоконверсиви. Зауважмо 

також, що «спірну» пару in front of – behind, яка була подана в лінгвістичних 

джерелах як приклад і антонімії, і конверсивності, носії мови оцінили 

достатньо високо («2,45»).  

В експерименті визначальним параметром для нас також була та 

загальна оцінка, яку кожен лінгвіст-респондент дав вибірці конверсивів у 

цілому. Для цього ми обрахували середній бал, який поставив усім 20 

представленим парам кожен із 73 інформантів, див. Додаток 25. Наші 

підрахунки показали, що дуже високу оцінку («2,50-3,0») представленим 

парам присвоїли лише близько восьмої частини опитаних лінгвістів (12,33%). 

Тобто, на їхню думку, приклади конверсивних пар дібрані дуже 

добре або майже ідеально.  

Зазначимо, що найвищу загальну середню оцінку «3,0» вибірці поставила 

канадська дослідниця К. Малкольм (University of Winnipeg – Вінніпезький 

університет, Вінніпег). Вона присвоїла максимальний бал «3» усім парам із 

вибірки. Достатньо високо («2,0-2,40») оцінили подані приклади близько 

третини респондентів (31,51%). Вони засвідчили, що майже всі пари дібрані 

досить вдало. Та сама кількість інформантів (31,51%) оцінили приклади як 

задовільно дібрані («1,50-1,95»). Близько п’ятої частини опитаних оцінили 
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вибірку в межах «1,0-1,45», тобто як невдало дібрані. Два респонденти 

оцінили подані пари як погано дібрані ілюстрації («0,9»).  

Зокрема, найнижчі оцінки вибірці загалом поставили канадські 

лінгвісти: Ґ. Хірст (University of Toronto – Торонтський університет, Торонто) 

та Н. Наґі (University of Toronto – Торонтський університет, Торонто). 

Ґ. Хірст присвоїв оцінку «0» майже половині прикладам із вибірки, а саме 

восьми конверсивним парам. Максимальний бал «3» респондент не 

поставив жодній парі одиниць; оцінку «2» від нього отримали шість пар 

конверсивів (above – below, bigger – smaller, buy – sell, in front of – behind, 

lend – borrow, rent – let); оцінку «1» – шість пар (guest – host, husband – wife, 

north of – south of, own – belong to, speak – listen, spouse – spouse).  

Н. Наґі присвоїла оцінку «0» 70% прикладам із вибірки, а саме 14-ти 

конверсивним парам. Решті шести парам респондентка поставила 

максимальний бал «3» (above – below, bigger – smaller, buy – sell, in front of – 

behind, lend – borrow, north of – south of). Як бачимо, загальну оцінку нижче 

одиниці вибірці конверсивів у цілому поставили два респонденти. Отже, 

найвищий середній бал, який лінгвісти дали вибірці загалом, становить 

«3,0», а найнижчий – «0,9». 

Ми також підрахували, скільки оцінок «0» отримав кожний приклад із 

вибірки, див. Додаток 23. Кількість нульових оцінок, які були виставлені в 

1ЛІ автоконверсивам, максимальна (всі шість пар оцінили балом «0» у 

середньому більше половини інформантів – близько 54%). Отже, лінгвісти-

респонденти не вважають, що ці пари потрібно використовувати як приклади 

конверсивності. Решта конверсивних пар отримали значно менше оцінок «0». 

Більше п’ятої частини опитаних (шістнадцять респондентів – 21,9%) 

поставили оцінку «0» дієслівній парі rent – let. Трохи менше нулів отримали 

пари kill – be killed (14 оцінок «0») та own – belong to (13 оцінок «0»).  

Десять лінгвістів поставили нулі дієслівній парі конверсивів speak – 

listen, дев’ять лінгвістів – прикметниковій парі лексем bigger – smaller. 

Прийменникова пара above – below отримала оцінку «0» від 
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шести респондентів, іменникова пара husband – wife дістала оцінку «0» від 

п’яти опитаних. Четверо інформантів поставили нулі двом парам (in front of – 

behind, parent – child). Троє лінгвістів поставили оцінку «0» парі doctor – 

patient. Зазначимо, що три конверсивні пари buy – sell, guest – host та north of 

– south of отримали оцінку «0» лише від якогось одного з респондентів. 

Єдина пара конверсивів, яка не отримала жодного нуля, це дієслівна 

пара lend – borrow. 

Таким чином, якщо розмістити всі пари конверсивів, відібрані для 

цього експерименту, в межах структури категорії, то чітко виокремлюється 

центральна зона (ядерна зона й зона, близька до ядра). Ядерну зону 

формують 10 пар із середніми оцінками від «2,22» до «2,74», див. 

Додаток 23. За формально-структурним критерієм, у цій зоні містяться 

пари лексичних конверсивів, тобто утворених від різних основ, чотири з 

яких іменникові. Зазначимо, що найвище місце посідає пара, яка має 

найвищий ранг у лінгвістичних працях (buy – sell із рангом 12/13). 

Щобільше, в цій зоні містяться ще дві пари з високими рангами. Це пари з 

рангом husband – wife та above – below 10/13. Зону, близьку до ядра, 

формують чотири пари, які мають середню оцінку від «1,70» до «1,91». 

Шість пар із середнім балом від «0,74» до «1,10», тобто подані 

автоконверсиви, не належать до центральної зони категорії.  

Усі двадцять пар, які були обрані для експерименту, використовувались 

авторами лінгвістичних праць для ілюстрації явища конверсивності, проте 

мали різну частотність згадування (ранг від 1/13 до 12/13). У ході 

експерименту було виявлено, що оцінка їхньої репрезентативності практично 

не залежить від рангу. Адже до ядерної зони ввійшли 10 пар конверсивів із 

різними рангами: ранг 2/13 (2 пари), 3/13, 4/13 (2 пари), 6/13, 7/13, 10/13 (2 

пари) та 12/13 (див. Додаток 23). Результати 1ЛІ дають змогу стверджувати, 

що половина пар, які подано як приклади (10 пар, тобто 50%), є типовими 

представниками розгляданої лексико-семантичної категорії та формують 

її центральну зону. 
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2.3.3. Дослідження категорії конверсивності за даними 

лінгвістичного інтерв’ювання лінгвістів – носіїв української мови 

Для контролю та порівняння даних, отриманих із лінгвістичних праць, 

та результатів 1ЛІ, ми провели лінгвістичне інтерв’ювання (2ЛІ) із 

лінгвістами-германістами, які є носіями української мови. Звернімо увагу на 

те, що на бланку для оцінки респондентам були представлені ті самі пари 

конверсивів, які були подані в 1ЛІ (див. Таблицю 2.7). Мета та хід 2ЛІ 

докладно описані в Розділі 1. 

У цьому експерименті релевантною для нас насамперед була кількість 

правильних відповідей (тобто позначок у колонці «конверсивність») для 

кожної з двадцяти пар конверсивів. За цим критерієм, ми розмістили 

конверсивні пари в порядку спадання кількості виставлених правильних 

відповідей і розподілили їх на три групи (див. Додаток 26). Необхідно 

зауважити, що міра розпізнання конверсивних пар лінгвістами в 2ЛІ 

виявилася значно нижчою, ніж пар інших двох типів парадигматичних 

зв’зків (пар антонімів і пар «гіперонім – гіпонім»). 

Зокрема, якщо серед антонімів на найвищому місці згідно з мірою 

розпізнання опинилися декілька пар, які правильно ідентифікували 100% 

респондентів, а для гіперо-гіпонімії цей показник становить 95%, то серед 

конверсивів найбільша кількість правильних відповідей становила лише 61% 

(для пари spouse – spouse). Згідно з нашими підрахунками, пари конверсивів 

розмістилися між трьома групами так.  

До першої групи належать пари, які розпізнали як конверсивність 

найбільша кількість опитаних лінгвістів. Це 9 пар одиниць (45% вибірки), 

кількість правильних відповідей для яких становить 61% (spouse – spouse), 

57% (sibling – sibling, cooperate with – cooperate with, kill – be killed, be 

married to – be married to), 56% (doctor – patient), 54% (agree with – agree 

with), 52% (parent – child), 51% (husband – wife). Звернімо увагу, що, за 

формально-стуктурним криетрієм, до цієї групи потрапили п’ять із шести 

поданих автоконверсивів, які отримали дуже низькі середні оцінки від носіїв 
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мови в 1ЛІ. Поза тим, сюди увійшли три пари конверсивів, утворені від 

різних основ, а також одна пара т. зв. граматичних конверсивів.   

Зазначимо, що в першій групі опинилися пари загалом із низькими 

рангами в лінгвістичних джерелах (від 1/13 до 4/13), за винятком пари 

конверсивів husband – wife, яка отримала ранг 10/13. Згідно з 

частиномовним параметром, групу формують переважно іменники 

(5 пар) та дієслова (3 пари). Підкреслимо той факт, що, відповідно до 

семантичного критерію, у групі переважають пари, які ілюструють 

родинні стосунки. 

Зауважмо й той факт, що сюди потрапили лише три пари конверсивів, 

які в 1ЛІ увійшли до першої групи з високими середніми оцінками (doctor – 

patient, parent – child, husband – wife). Отже, до першої групи потрапили 

пари лексичних одиниць, які понад 51% україномовних респондентів 

ідентифікували як такі, що ілюструють відношення конверсивності. 

Зіставивши результати обох експериментів, ми побачили, що лише три пари 

конверсивів із першої групи також належать до групи з високими оцінками 

в 1ЛІ, пор. Додаток 23 і Додаток 26. 

Друга група є менш чисельною; її формують сім пар конверсивів 

(35% вибірки): дві пари, кількість правильних відповідей для яких 

становить 44% (own – belong to, guest – host); одна пара автоконверсивів as 

wide as – as wide as, яку правильно розпізнали 41% інформантів; а 

також чотири дієслівні пари (lend – borrow, speak – listen, buy – sell, rent – 

let), які правильно визначили як конверсиви 42%, 35%, 30% та 29% 

лінгвістів відповідно. У цій групі містяться пари з різними рангами (від 1/13 

до 12/13). Зазначимо, що пара, яка посідає найвищу позицію згідно 

зі своїм рангом, потрапила до цієї групи (buy – sell із рангом 12/13). 

Необхідно зауважити, що цю пару з найвищим рангом і найвищим балом в 

1ЛІ близько двох третіх україномовних респондентів (68 лінгвістів) 

зарахували до антонімів.  

Як бачимо, до другої групи увійшли шість пар конверсивів, утворених 
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від різних основ, а також одна пара автоконверсивів. За частиномовним 

параметром, групу утворюють переважно дієслова (5 пар). Зазначимо, що, за 

винятком пари автоконверсивів, до цієї групи потрапили пари, які в 1ЛІ 

увійшли до першої та другої груп, тобто отримали досить високі середні бали 

(«1,70» і вище). Серед них дві пари (buy – sell та lend – borrow), які в 1ЛІ 

отримали найвищу середню оцінку («2,74»). Таким чином, другу групу 

утворили пари мовних одиниць, які правильно ідентифікували як конверсиви 

29-44% україномовних респондентів. 

Третя група об’єднує чотири конверсивні пари, які розташувалися з 

великим відривом від інших пар. Ці пари характеризуються дуже низькою 

мірою розпізнання (менше 10%). Розглянемо їх докладніше. Прислівникову 

пару конверсивів north of – south of правильно розпізнали лише 8 респондентів 

(близько 8%). Та сама кількість респондентів (8 лінгвістів) поставили 

позначку в колонці «важко визначити». Показово, що 83 опитаних 

лінгвістів (близько 83%) неправильно визначили належність пари до 

типу парадигматичних зв’язків і зарахували цю пару до антонімів. 

Очевидно, інформанти сплутали цю пару з парою координатних антонімів 

north – south. Це явна помилка, оскільки насправді йдеться не про дві 

протилежно спрямовані точки в просторі, а про розміщення двох oб’єктів 

один відносно одного. 

Пару прийменників in front of – behind правильно визначили як 

конверсиви лише 7 респондентів. Тільки один лінгвіст зазначив, що йому 

важко визначити тип парадигматичних зв’язків, до якого належить ця пара; 

й лише двоє інформантів зарахували цю пару до гіперо-гіпонімії. Решта 

опитаних лінгвістів (91 особа – близько 91%) класифікували цю пару як 

антоніми. Як уже зазначалося, автори-лінгвісти використовували цю пару 

для ілюстрації двох видів парадигматичних зв’язків: антонімії та 

конверсивності. Для порівняння зазначимо, що пара in front of – behind 

отримала досить високу оцінку від носіїв мови в 1ЛІ («2,45»). 
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Ще одну пару прийменників above – below правильно ідентифікували 

як конверсиви 6 опитаних лінгвістів. Один респондент поставив позначку в 

колонці «важко визначити»; один респондент – у колонці «гіперо-

гіпонімія». Решта 93 опитаних лінгвісти класифікували цю пару як 

антонімію. Зауважмо, що в 1ЛІ пара above – below отримала достатньо 

високий бал («2,41»). 

Пару прикметників bigger – smaller правильно розпізнали найменше 

інформантів – лише 5 осіб. Чотири інформанти неправильно визначили 

належність пари до типу парадигматичних зв’язків і зарахували цю пару до 

гіперо-гіпонімії. Решта 92 інформанти класифікували цю пару як антоніми. 

Очевидно, респонденти сплутали цю пару з парою градуальних антонімів big 

– small. Це помилка, оскільки прикметники вищого ступеня порівняння не є 

антонімами; вони описують одну ситуацію, вказуючи характеристики 

об’єктів один відносно одного, тому є конверсивами.  

Зазначимо, що чотири пари конверсивів із третьої групи отримали 

різний ранг у лінгвістичних працях. Серед них дві пари одиниць із низькими 

рангами (bigger – smaller із рангом 2/13, north of – south of із рангом 3/13) та 

дві пари з достатньо високими рангами (in front of – behind із рангом 7/13, 

above – below із рангом 10/13). Отже, можемо констатувати загалом низьку 

міру розпізнання явища конверсивності серед україномовних респондентів у 

проведеному експерименті (див. Додаток 27).  

Дев’ять пар мовних одиниць правильно визначили як конверсиви лише 

трохи більше половини україномовних інформантів. Спірними випадками 

виявилися одна пара прислівників (north of – south of), дві пари 

прийменників (in front of – behind та above – below) і пара прикметників 

вищого ступеня порівняння (bigger – smaller). Зауважмо той факт, що шість 

респондентів (близько 6%) не розпізнали правильно жодної пари 

конверсивів у питальнику. Понад те, ми виявили невідповідності між 

результатами 1ЛІ та 2ЛІ. Як бачимо, найбільші труднощі викликала 

кваліфікація конверсивних пар лексичних одиниць. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Використання будь-яких мовних одиниць у ролі прикладів свідчить про 

те, що лінгвісти розглядають ці одиниці як досить репрезентативні ілюстрації 

для певних лінгвістичних категорій, зокрема, й для лексико-семантичних. З 

огляду на це можна вважати, що лінгвісти, спираючись на свою мовну 

свідомість, суб’єктивно формують центральну зону цих категорій.  

З метою формалізації показника частоти вживання прикладів у 

лінгвістичних працях ми запровадили поняття «ранг». Виходячи з 

необхідності обстежити колективну свідомість лінгвістів, а не індивідуальну 

свідомість конкретного лінгвіста, ми вважаємо, що центральну зону 

відповідних лексико-семантичних категорій утворюють ті пари, які 

повторюються мінімально в двох джерелах. За цим критерієм у центральні 

зони потрапляє така кількість пар: в категорію антонімії – 74 пари, в категорію 

гіперо-гіпонімії – 59 пар, в категорію конверсивності – 31 пара. 

З урахуванням трьох параметрів: семантичного, лексико-граматичного 

та формально-структурного – було змодельовано структури відповідних 

категорій.  

У категорії антонімів, відповідно до семантичного критерію, 

переважають градуальні (46,34%) та комплементарні (28,61%), значно менше 

представлено векторних (17,41%) і координатних (5,67%) антонімів. За 

лексико-граматичним параметром, серед антонімів найчастіше трапляються 

прикметники (близько 59%), рідше – дієслова (26%), іменники (майже 7%) та 

прислівники (трохи більше 6%), в поодиноких випадках було наведено 

прийменники та займенники. Формально-структурний аналіз поданих 

антонімічних пар продемонстрував перевагу різнокореневих (85,34%) 

антонімів над словотвірними (14,66%).  

У категорії гіперо-гіпонімії найчисельнішою виявилася група «тварини» 

(40,65%); менш чисельними є групи «рослини» (13,22%), «артефакти» 

(11,72%), а також дієслівна група «дії / процеси» (12,47%). Аналіз мовного 

матеріалу за лексико-граматичним критерієм продемонстрував домінування 
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іменників (83,42%). Згідно з формально-структурним параметром, 96,51% 

гіперонімів і відповідних їм гіпонімів мають різні корені. 

Категорія конверсивності виявилась найбільш різнорідною в 

семантичному плані, однак достатньо чітко структурованою граматично. 

Так, за лексико-граматичним критерієм, у ній приблизно однакова кількість 

іменників (35,5%) і дієслів (32,6%), значно менше прикметників (14%) і 

прийменників (13,4%), поодинокі прислівники (4,1%) та сполучники (0,6%). 

Формально-структурний аналіз засвідчив перевагу конверсивів, утворених 

від різних основ (75,58%), менше представлено автоконверсивів (19,19%) і 

конверсивів із тією самою основою (5,23%).  

Дані щодо будови відповідних категорій, отримані шляхом аналізу 

прикладів з лінгвістичних праць, верифіковано за допомогою прийому 

лінгвістичного інтерв’ювання. У першому експерименті лінгвісти оцінили як 

«добрі» та «дуже добрі» приклади 90% пар антонімів, 60% пар «гіперонім – 

гіпонім» і 50% пар конверсивів, поданих у питальнику. Цей факт дав змогу 

зарахувати названі пари до центральної зони відповідних категорій. 

У ході другого експерименту українські лінгвісти-германісти визначали 

приналежність поданих пар до тої чи тої категорії. Було виявлено високу міру 

розпізнання антонімів, дещо нижчу міру розпізнання пар «гіперонім – 

гіпонім» і низьку міру правильної ідентифікації конверсивів. Характерно, що  

всі неправильно кваліфіковані пари або ілюструють особливі випадки 

відношень, або є нетиповими за формальною структурою чи лексико-

граматичними параметрами.  

Отже, експериментальна перевірка рівня репрезентативності пар, які 

ілюструють антонімію, гіперо-гіпонімію та конверсивність, підтвердила  

«нерівноцінність» наведених прикладів, наявність у відповідних категоріях 

«кращих» та «гірших» пар. Застосування кількісних критеріїв дало змогу 

окреслити центральну зону розгляданих лексико-семантичних категорій; 

основою при виділенні центральної зони служить передусім мовна свідомість 

лінгвістів, тобто суб’єктивний чинник. 
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РОЗДІЛ 3. 

ОБ’ЄКТИВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

3.1. Структура категорії антонімії за даними частотного словника 

Результати аналізу антонімічних пар, поданих як ілюстративний 

матеріал у лінгвістичних працях, а також дані двох експериментів 

(лінгвістичне інтерв’ювання) ми зіставили з інформацією про частотність 

мовних одиниць, які утворюють виявлені нами пари антонімів. Адже 

компоненти вибраних пар позначають певні об’єкти, явища, ознаки й 

ситуації позамовного світу. Ми застосовуємо параметр частотності, 

спираючись на подібні дослідження структури природних категорій та 

визначення одиниць базового рівня категоризації, див. [28; 264]. Зазначимо, 

що методика визначення частотності досліджуваних мовних одиниць і 

відповідних антонімічних пар на основі даних частотного словника FDCAE 

докладно описані в Розділі 1. 

Кожну лексичну одиницю, залежно від її рангу в словнику, ми віднесли 

до однієї з шести груп (A, B, C, D, E або F). Це дало змогу подати кожну 

антонімічну пару у вигляді двох літер, які відповідають групам двох її 

конституентів. Приміром, пару лексем happy – sad позначаємо символом АС 

згідно з рангом у словнику її складників (happy – 755; sad – 2157); пару 

антонімів clever – stupid можемо представити символом FС (слово clever не 

потрапило до реєстру словника, тому його зараховуємо до групи F; 

stupid має ранг 2704).  

З-поміж 224 різних пар антонімів є пари, компоненти яких належать до 

однієї групи. Їх частка становить майже 40% прикладів (89 різних пар). 

Серед них такі пари: old – young (AA), after – before (AA), always – never 

(AA), grant – refuse (BB), expensive – cheap (BB), safe – dangerous (BB), shout 

– whisper (CC), smooth – rough (CC), yield – resist (CC), maximum – minimum 

(DD), damage – repair (DD), converge – diverge (FF), knit – unravel (FF), 

scorching – freezing (FF). 
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Зазначимо, що трохи більше п’ятої частини прикладів (20,54% – 46 

пар) становлять пари на кшталт АА. Це означає, що лексичні одиниці, які 

утворюють ці пари, входять до першої тисячі найчастотніших слів в 

англійській мові (зважаючи не лише на абсолютну частотність у корпусі, а й 

на індекс дисперсії, врахований у словнику). Трохи менше (13,39% – 30 пар) 

припадає на антонімічні пари на зразок FF, компоненти яких не потрапили 

до реєстру словника. Частка інших прикладів значно менша (BB – 3,57%; 

CC – 1,34%; DD – 0,89%;). Пари лексичних одиниць на кшталт EE 

нам загалом не трапились. 

Пари антонімів, компоненти яких належать до різних груп, формують 

близько 60% прикладів (135 пар). Приміром, антонімічну пару rich – poor 

позначаємо символом BA, оскільки її елементи згідно з рангом у словнику 

належать до різних груп (rich – 1090; poor – 718). За тим самим принципом 

присвоюємо символи й іншим парам. 

Компоненти досліджуваних пар антонімів мають різну міру 

розходження за рангом у словнику. Звернімо увагу на те, що в деяких парах 

між елементами існують дуже великі розходження за рангом. Для прикладу, 

deep – shallow (BE; 1179 – 4178), arrive – depart (AE; 813 – 4862), towards – 

away (CA; 2067 – 742), beautiful – ugly (BD; 1015 – 3304), increase – decrease 

(AD; 659 – 3419), loud – soft (EB; 4282 – 1407). Тому для оцінки вагомості 

пар, а не окремих їхніх компонентів, ми спиралися на показник індексу 

розходження за рангом (ІР), див. докладніше в Розділі 1. 

За показником ІР пари були поділені на п’ять груп, див. [238]. Першу, 

найчисельнішу, групу сформувала майже четверта частина всіх антонімічних 

пар (53 різних пари – 23,66%), див. Рисунок 3.1. Це пари, які мають індексом 

розходження Ap (див. Додаток 28). Серед них можна виділити дві підгрупи. 

До першої підгрупи належать пари АА (46 пар), наприклад: hot – cold, good – 

bad, big – small, north – south, up – down, east – west, remember – forget, after – 

before, enter – leave, always – never, in – out, live – die, mother – father, right – 

wrong, private – public, pass – fail, rise – fall. Другу підгрупу утворюють пари 
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антонімів АВ (4 пари) або ВА (3 пари), приміром: tall – short, love – hate, rich 

– poor, all – none, slowly – quickly.  

До другої групи належать антонімічні пари, показник ІР для яких 

становить Bp. Сюди входять 33 різні пари, загальна частка яких становить 

14,73% (див. Додаток 29). Це пари AB або BA, BB, AC або CA, BC та AD, 

наприклад: dead – alive, male – female, tall – short, wide – narrow, married – 

single, happy – sad, above – below, raise – lower, legal – illegal, grant – refuse, 

include – exclude, remove – replace, succeed – fail, towards – away. 

 

Рис. 3.1. Розподіл антонімічних пар за показником індексу розходження (ІР) 

Третю групу, що становить 12,05% прикладів, формують 27 різних пар 

антонімів, які мають індекс розходження Cp (див. Додаток 30). У цій групі 

знаходяться пари на зразок BC або CB, BD, BE або EB, AE або EA, CC, AD 

та DC. Серед них такі пари: brilliant – stupid, defend – submit, frequently – 

rarely, arrive – depart, fat – thin, increase – decrease, marry – divorce, near – 

far, happy – unhappy, beautiful – ugly, deep – shallow, yield – resist, clean – 

dirty, sweet – bitter. 

Четверта група пар антонімів є менш чисельною. Вона об’єднує 13 різних 

пар (5,8%), в яких показник ІР становить Dp. Сюди належать пари на кшталт 

DE або ED, CD або DC, DD, CE та BE, для прикладу: asleep – awake, criticize – 
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praise, damage – repair, formal – informal, friendly – hostile, float – sink, heat – 

cool, full – empty, interesting – boring, permit – forbid, strengthen – weaken. 

За нашими підрахунками, серед ілюстративного матеріалу немає 

антонімічних пар, які мають індекс розходження Ep.  

До п’ятої групи ми віднесли пари, яким умовно можна присвоїти індекс 

розходження Fp. Це пари, обидва компоненти яких не потрапили до частотного 

словника, тобто мають ранг більший, ніж 5000. Такі пари ми позначили 

символом FF. Їхня частка у загальному масиві прикладів невелика (13,4% – 30 

різних пар). Серед них inflate – deflate, polite – rude, adore – despise, button – 

unbutton, animate – inanimate, boiling – freezing, darken – lighten, deciduous – 

evergreen, communist – non-communist, ferocious – meek, clergy – laity, forwards – 

backwards, knit – unravel, obedient – disobedient, sloth – diligence.  

В особливу групу ми об’єднали пари антонімів, ІР яких визначити 

неможливо навіть умовно, оскільки один із елементів пари не увійшов до 

реєстру частотного словника. Це пари таких типів: AF або FA, CF або FC, BF 

або FB, FE або EF, FD або DF. Тому їхній показник ІР може як коливатися в 

межах груп Cp, Dp, Ep, так і набагато перевищити позначку 5000. Ця група 

становить трохи менше третини антонімічних пар (30,36% – 68 різних пар). Це 

такі пари: fill – empty, accept – turn down, attractive – unattractive, open – shut, 

joy – sadness, maximize – minimize, sleep – insomnia, ascend – descend, cruel – 

kind, clever – stupid, left – right, honest – dishonest, conceal – reveal, sweet – sour, 

noisily – quietly, advance – retreat, fresh – stale, despise – admire та ін. 

На нашу думку, антонімічні пари, конституенти яких мають низьку 

міру розходження за рангом у словнику, слід розглянути окремо. Для цього 

ми підрахувати різницю між рангами в обох компонентів усіх виявлених 

антонімічних пар. Це дало нам змогу проаналізувати відносну частотність 

антонімів у межах відповідних пар. Зазначимо, що серед прикладів ми 

виділили 22 таких пари (майже 10% прикладів), у яких різниця між рангами 

елементів не перевищує 100, див. Додаток 31. 

Згідно з підрахунками, найменший розрив між рангами своїх 
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компонентів має пара girl – boy. Різниця між рангами цих лексичних одиниць 

у словнику становить 1 (girl – 381; boy – 382). Наступні три вищі позиції 

займають такі антонімічні пари: large – small (large – 225; small – 207), man – 

woman (man – 95; woman – 114), here – there (here – 96; there – 117). Міра 

розходження між рангами їхніх елементів становить 18, 19 та 21 відповідно. 

Решта антонімічних пар розташувалися з відривом; їхні компоненти мають 

значно більшу різницю між рангами. Зокрема, в наступній парі векторних 

антонімів come – go різниця між рангами елементів становить 34 (come – 70; 

go – 36). Найбільший розрив між рангами своїх конституентів у цій групі має 

пара big – little, де розрив становить 97 (big – 165; little – 262). 

Підкреслимо, що в цій групі представлені три з чотирьох виявлених у 

лінгвістичних працях різних антонімічних пар, які ілюструють явище 

корелятивної протилежності. Цей факт свідчить, що одиниці, які позначають 

протиставлення за статтю, мають близьку відносну частотність. Зокрема, 

пари girl – boy, man – woman і mother – father мають різницю між рангами 

своїх елементів 1, 19 та 38 відповідно. В четвертій парі male – female різниця 

між рангами компонентів трохи більша, ніж 100, і становить 113.  

Звернімо увагу на те, що всі виокремлені 22 антонімічні пари, 

конституенти яких мають низьку міру розходження за рангом, належать до 

типу АА. Відповідно до семантичного параметра, серед них переважають 

градуальні (11 пар), значно менше комплементарних (5 пар), координатних 

(4 пари) та векторних (2 пари) антонімів. Формально-структруний аналіз 

засвідчив, що всі пари є різнокореневими. Згідно з лексико-граматичним 

критерієм, домінують прикметники, які становлять майже половину 

групи (10 пар).  

Як уже зазначалося, для англійської мови найбільш типовими є 

різнокореневі антоніми, див. [235, с. 275]. Формально-структурний аналіз 

ілюстративного матеріалу в працях лінгвістів засвідчив переважання 

різнокореневих антонімів над словотвірними. Звернімо увагу й на той 

факт, що різнокореневі антонімічні пари загалом мають вищі ранги в 
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частотному словнику. 

Частка спільнокореневих антонімів в ілюстративному матеріалі 

становить 14,66% (загалом 62 пари). Усі подані словотвірні антонімічні пари 

(49 різних пар) утворені за двома моделями. До першої моделі зараховуємо 

спільнокореневі антоніми, утворені шляхом приєднання до вихідної основи 

префікса, який надає слову протилежного значення. Таким способом 

утворено 77,4% поданих пар спільнокореневих антонімів. Виходячи з 

показників їхньої частотності в словнику, ми класифікували ці пари 

одиниць на три підгрупи. 

Перша підгрупа об’єднує п’ять різних пар, у яких компонент із 

заперечним префіксом має значно нижчий ранг у словнику. Це такі 

антонімічні пари: happy – unhappy (AE), legal – illegal (AC), appear – 

disappear (AB), cover – uncover (AE), formal – informal (CE). Зауважмо, що 

ранг цих пар у лінгвістичних працях коливається від 1/13 до 3/13. 

До другої найчисельнішої підгрупи увійшли 23 різні антонімічні пари, в 

яких компонент із заперечним префіксом відсутній у реєстрі словника, тобто 

не потрапив до 5000 найчастотніших слів. Ця група становить майже 47% від 

усіх словотвірних антонімів і представлена переважно парами CF (47,83%) та 

BF (26,09%). Наприклад: married – unmarried, proper – improper, accurate – 

inaccurate, approve – disapprove, establishment – disestablishment, human – non-

human, legitimate – illegitimate. Щоправда, трапились також три пари на 

зразок АF, у яких перший елемент є дуже частотним (like – dislike, do – undo, 

well – unwell). Зазначимо, що цю групу утворюють пари переважно з рангами 

1/13 (78,26%) та 2/13 (17,39%), а також пара honest – dishonest з рангом 4/13. 

Очевидно, що словотвірні антоніми, тобто одиниці з заперечними 

префіксами або суфіксами не включені до реєстру словника, оскільки їх є 

велика різноманітність у мові. 

Третя підгрупа налічує десять антонімічних пар, обидва компоненти яких 

відсутні в реєстрі словника; вони позначаються символом FF. Це такі пари: 

animate – inanimate, button – unbutton, communist – non-communist, embark – 
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disembark, entangle – disentangle, fertile – infertile, obedient – disobedient, 

satisfactory – unsatisfactory, swollen – unswollen, sympathetic – unsympathetic. 

Звернімо увагу, що всі десять пар у лінгвістичних працях отримали ранг 1/13.  

До другої моделі належать спільнокореневі антоніми, утворені за 

допомогою приєднання до тієї самої вихідної основи префіксів або суфіксів 

полярного значення. Таким способом утворилося 22,6% усіх пар 

словотвірних антонімів. Ці пари були також поділені на три підгрупи. До 

першої підгрупи належать три різні пари лексем, у яких компонент із 

заперечним префіксом має значно нижчий ранг. Це пари increase – decrease 

(AD), encourage – discourage (BE), include – exclude (AD).  

Друга підгрупа об’єднує лише дві пари, в яких компонент із заперечним 

префіксом або суфіксом відсутній у словнику. Це такі пари: accelerate – 

decelerate (EF), useful – useless (CF). Виняток становить антонімічна пара 

ascend – descend (FE), в якій конституент із заперечним префіксом увішов 

до реєстру частотного словника. 

Третя підгрупа налічує п’ять різних пар, обидва елементи яких відсутні 

в реєстрі словника. Це пари антонімів на зразок FF: inflate – deflate, converge 

– diverge, exhale – inhale, progress – regress, thoughtful – thoughtless. Зауважмо 

той факт, що в спільнокореневих антонімічних пар, які утворилися за другою 

моделлю, ранг у лінгвістичних джерелах становить 1/13 або 2/13. 

Згідно з результатами підрахунків, майже третина пар словотвірних 

антонімів (30,6% – 15 різних пар) узагалі не потрапили до реєстру частотного 

словника. Понад те, аналіз частотності компонентів словотвірних 

антонімічних пар дав змогу виділити певну закономірність: компонент із 

заперечним префіксом або суфіксом має значно нижчий ранг у словнику або 

не потрапив до його реєстру. Зауважмо й той факт, що в обстежених 

лінгвістичних джерелах ранг усіх пар словотвірних антонімів коливається в 

межах від 1/13 до 3/13. Тільки одна пара (honest – dishonest) отримала ранг 

4/13. Наведені обрахунки свідчать про певні кореляції між параметрами 

повторюваності пар у джерелах і їх частотністю в словнику.  
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Аналіз даних про частотність досліджуваних мовних одиниць дав змогу 

зробити певні висновки. Близько 13% антонімічних пар не потрапили до 

частотного словника. Звертає на себе увагу той факт, що половина з них 

належать до словотвірних антонімів. Близько 30% прикладів становлять 

пари, в яких один із компонентів не входить до реєстру словника (трохи 

більше третини з них є словотвірними антонімами). 

Зазначимо, що близько 50% антонімічних пар (113 різних пар одиниць) 

мають індекс розходження Ap, Bp та Cp, див. Рисунок 3.1. На нашу думку, 

саме ці пари, за даними словника, формують центральну зону лексико-

семантичної категорії антонімії, див. Додаток 32. Відповідно до 

семантичного критерію, серед них превалюють градуальні (46%) та 

комплементарні (24,8%) антоніми. Досить показово, що переважна 

більшість градуальних антонімів є прикметниками, а комплементарні 

антоніми представлені головним чином прикметниками та дієсловами, 

значно рідше іменниками. Відсоток векторних і координатних антонімів 

становить 18,6% та 6,2% відповідно.  

Лексико-граматичний аналіз мовного матеріалу продемонстрував, що з 

усіх 113 пар половина припадає на прикметники (49,5%) та близько третини – 

на дієслова (31,9%). Значно менше сюди потрапило іменників (7,1%), 

прислівників (6,2%), прийменників (3,5%), займенників і числівників (по 

0,9%). Згідно з формально-структурним параметром, різнокореневі антоніми 

(93,8%) переважають над словотвірними. Зауважмо, що пари різнокореневих 

антонімів загалом мають вищий ранг у частотному словнику. Зазначимо 

також, що майже третина пар словотвірних антонімів (30,6% – 15 різних пар) 

загалом не потрапили до реєстру частотного словника. Щобільше, аналіз 

частотності компонентів словотвірних антонімічних пар дав змогу виділити 

певну закономірність: елемент із заперечним префіксом або суфіксом має 

значно нижчий ранг у словнику або не потрапив до його реєстру.  

На основі аналізу та зіставлення даних, одержаних у результаті 

опрацювання ілюстративного матеріалу в лінгвістичних працях, та 
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інформації про частотність тих самих мовних одиниць у частотному 

словнику (загалом 224 різні пари) можемо зробити певні висновки. 

Зіставивши показники ІР пар у словнику та їх ранги в лінгвістичних 

джерелах, ми виявили певні кореляції. Необхідно зазначити, що фактично 

всі антонімічні пари з найвищими рангами 13/13-5/13 мають індекс 

розходження Ap та Bp (за винятком однієї пари clean – dirty з рангом 5/13, 

яка має індекс розходження Cp), див. Таблицю 3.1. Зокрема, пара 

комплементарних антонімів alive – dead (AB), яка виявилась максимально 

повторювальною й отримала найвищий ранг 13/13, має індекс 

розходження Bp (1136).  

Пара градуальних антонімів на другій вищій позиції hot – cold (AA) з 

рангом 12/13 отримала індекс розходження Ap (813,5). Пара антонімів good 

– bad (AA), яка опинилася на третій вищій позиції з рангом 9/13, має індекс 

розходження Ap (200,5). Дві антонімічні пари male – female (BB) та tall – 

short (BA), які розташувалися далі з рангом 8/13, отримали індекс 

розходження Bp (1504,5 та 1097 відповідно). Наступні дві пари лексем long – 

short (AA) і true – false (AC) з рангом 7/13 отримали індекс розходження 

Ap (445) та Bp (1517) відповідно.  

Усі три пари, які мають у лінгвістичних джерелах ранг 6/13, за 

показником індексу розходження належать до групи Ap. Це антонімічні 

пари big – small, old – young та up – down, які належать до типу АА і 

займають досить високі позиції згідно з індексом розходження (186; 198 та 

85,5 відповідно). З дванадцяти пар антонімів, які отримали ранг 5/13, 

шість пар належать до групи Ap (come – go, high – low, large – small, love – 

hate, north – south, pass – fail), чотири пари – до групи Bp (married – single, 

thick – thin, warm – cool, wide – narrow), одна пара має індекс розходження 

Сp (clean – dirty), а також тут міститься одна пара AF (open – shut). Поза тим, 

індекс розходження Ap та Bp присвоєно також кільком парам з рангами 4/13-

1/13 (див. Таблицю 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Розподіл антонімічних пар із рангами 2/13-13/13 (74 різні пари) за показником 

ІР 

Групи пар за 

показником ІР  

Кількість 

пар 

Частка пар в ілюстративному 

матеріалі (%) 

Пари з ІР Ap 30 40,5 

Пари з ІР Bp 14 18,9 

Пари з ІР Cp 12 16,2 

Пари з ІР Dp 1 1,4 

Пари з ІР Ep - - 

Пари з ІР Fp 2 2,7 

Пари, в яких ІР визначити 

неможливо 
15 20,3 

 

Звернімо увагу, що більше половини антонімічних пар з індексом 

розходження Cp (15 пар) становлять пари з рангом 1/13 (приміром, brilliant – 

stupid, cover – uncover, frequently – rarely, gather – scatter, healthy – ill). Значно 

менше пар із рангом 2/13. Їх усього шість (arrive – depart, fat – thin, increase – 

decrease, marry – divorce, near – far). Індекс розходження Cp мають також дві 

пари лексем із рангом 3/13 (happy – unhappy, smooth – rough), три пари 

одиниць із рангом 4/13 (beautiful – ugly, deep – shallow, fast – slow) та одна 

пара антонімів із рангом 5/13 (clean – dirty). 

Уся група пар з індексом розходження Dp, за винятком пари антонімів 

asleep – awake з рангом 3/13, представлена парами, які отримали ранг 1/13, 

наприклад: criticize – praise, damage – repair, formal – informal, friendly – 

hostile, float – sink, heat – cool, interesting – boring, permit – forbid, pretty – 

plain. Досить показовим є той факт, що в групі антонімів з індексом 

розходження Fp, обидва компоненти яких не увійшли до частотного 

словника, опинилися антонімічні пари з найнижчими рангами в 

лінгвістичних працях: дві пари з рангом 2/13 (inflate – deflate, polite – rude), а 

решта 28 пар – із рангом 1/13 (converge – diverge, darken – lighten, derivational 

– inflectional, singular – plural, progress – regress, stalactite – stalagmite та ін.). 

Зауважмо, що майже 78% прикладів у групі, де один із елементів пари 

не ввійшов до реєстру частотного словника, припадає на антонімічні 
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пари з рангом 1/13 у лінгвістичних працях (53 різні пари), для прикладу: 

accurate – inaccurate, acknowledge – snub, build – demolish, closely – distantly, 

drunk – sober. Значно менше пар із рангом 2/13 (10 різних пар – 14,7%), 

серед них advance – retreat, fresh – stale, like – dislike. Отже, майже вся ця 

група (93%) складається з пар, які в лінгвістичних джерелах отримали ранги 

1/13 та 2/13. Поза тим, сюди увійшли три пари з рангом 3/13 (clever – stupid, 

left – right, sweet – sour) та по одній з рангами 4/13 (honest – dishonest) 

та 5/13 (open – shut). 

Отже, наведені факти свідчать про відповідності між рангами в 

лінгвістичних працях і частотністю досліджуваних пар, оскільки антонімічні 

пари з рангами від 2/13 до 13/13 (таких виявлено 74 різні пари) за індексом 

розходження переважно належать до груп Ap (40,5%), Bp (18,9%) та Сp 

(16,2%). Понад те, 20,3% прикладів припадає на пари, в яких один із 

компонентів відсутній у словнику (зазначимо, що інший елемент переважно 

входить у перші три тисячі в частотному словнику). 

Зіставлення різних семантичних типів антонімів засвідчив перевагу 

градуальних і комплементарних антонімів серед пар як у лінгвістичних 

джерелах, так і в частотному словнику. Значно менше в обох джерелах 

трапилось векторних і координатних антонімів. Аналіз мовного матеріалу за 

лексико-семантичним критерієм продемонстрував домінування тих самих 

лексико-граматичних класів і в лінгвістичних працях (прикметники – 60,8%; 

дієслова – 24,3%), і в частотному словнику (прикметники – 47,7%; дієслова 

– 30,2%). Згідно з формально-структурним параметром різнокореневі 

антоніми переважають над словотвірними. Зазначимо, що пари 

різнокореневих антонімів загалом мають вищі ранги в лінгвістичних працях 

та показники індексу розходження в словнику. 

Дані про частотність вибраних антонімічних пар, отриманих із словника, 

ми зіставили також із результатами 1ЛІ (див. Додаток 33). Виявилося, що 

загалом із двадцяти пар антонімів, обраних для опитування, більше половини 

становлять пари з індексом розходження Ap (11 пар), значно менше пар Bp 
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(4 пари) та Сp (1 пара); у решти чотирьох пар один із компонентів не входить 

до реєстру словника (2 пари на кшталт CF, по одній парі FE та AF). 

Згідно із середніми балами, виставленими респондентами кожній парі в 

1ЛІ, дві вищі позиції займають пари good – bad та hot – cold (середній бал в 

обох «2,79»). Зазначимо, що ці пари мають показник ІР, що становить Ap. 

Далі розташувалися пари лексем alive – dead та true – false (середні оцінки в 

експерименті «2,78» та «2,77») з індексом розходження Bp. Наступні 

три позиції займають антономічі пари ascend – descend, happy – unhappy, 

honest – dishonest (середній бал по «2,74»), у яких ІР значно нижчий (FE, Сp 

та CF відповідно). У наступних семи парах показник ІР становить Ap. 

Остання пара в першій групі з високими середніми оцінками fill – empty 

належить до типу AF. 

Три пари у другій групі з середніми балами від «2,26» до «2,37» мають 

різні показники ІР: male – female (Bp), come – go (Аp), proper – improper (CF). 

Зауважмо той факт, що, попри найнижчі середні оцінки в 1ЛІ («0,84» та 

«0,12»), пари сатисфактивів seek – find та aim – hit мають високі показники ІР 

(Аp та Bp відповідно). Це можна пояснити тим, що їхні компоненти як окремі 

лексеми є доволі частотними у мові; проте разом ці дві одиниці не можна 

розглядати як типову антонімічну пару.  

Отже, в лінгвістичному інтерв’юванні в першій групі з викокими 

середніми балами переважна більшість пар антонімів мають високі 

показники індексу розходження. Зокрема, 9 пар із 15 мають індекс 

розходження Аp; дві пари – Bp. Це дає підстави констатувати певні кореляції 

між суб’єктивною оцінкою опитаних лінгвістів і даними 

частотного словника.  

За нашими оцінками, центральну зону лексико-семантичної категорії 

антонімії в англійській мові, за даними частотного словника, формують ті 

пари антонімів, які мають високу частотність, тобто показники індексу 

розходження Аp, Bp та Сp, тобто загалом коло 50% всіх поданих прикладів. 
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3.2. Структура категорії гіперо-гіпонімії за даними частотного 

словника та корпусу текстів 

Результати аналізу пар «гіперонім – гіпонім», представлених у 

лінгвістичних працях, а також дані 1ЛІ ми зіставили з інформацією про 

частотність відповідних мовних одиниць, які формують виявлені нами пари. 

Зазначимо, що методика визначення частотності досліджуваних мовних 

одиниць для лексико-семантичної категорії гіперо-гіпонімії була дещо 

змінена. Наші обрахунки частотності базувалися на даних не лише 

частотного словника FDCAE, а й на даних корпусу текстів COCA.  

Для ранжування гіперонімів ми спиралися передусім на їхній ранг у 

лінгвістичних працях, тобто на кількість джерел, у яких автори-лінгвісти 

використали певну одиницю як приклад гіпероніма, див. Додаток 15. Згідно з 

цим критерієм, гіпероніми були поділені на вісім груп: із рангом 10/13, 9/13, 

7/13, 5/13, 4/13, 3/13, 2/13 та 1/13 (див. Додаток 34). Зауважмо, що в 

лінгвістичних працях як приклади гіперонімів загалом було подано 86 різних 

одиниць. Із них близько третини (30 гіперонімів) виявилися повторюваними, 

тобто мають ранг від 2/13 до 10/13.  

Найвищий ранг 10/13 отримала лексема animal, яка була вжита в ролі 

гіпероніма в десяти з тринадцяти джерелах. Далі розташувалася лексема 

flower, яка має ранг 9/13. По дві лексичні одиниці отримали ранг 7/13 (bird, 

red), 5/13 (dog, horse) та 4/13 (mammal, tree). Дев’ять гіперонімів трапилися 

в трьох джерелах, тобто мають ранг 3/13. Це такі лексеми: cat, colour, cow, 

creature, fish, pig, sheep, sibling та vehicle.  

Тринадцять гіперонімів були згадані в двох із тринацяти джерелах. 

Серед них car, cook, emotion, fruit, musical instrument, virtue. Решта 56 

мовних одиниць (близько 65% гіперонімів) виявилися неповторюваними, 

тобто мають ранг 1/13. Приміром, adult, apple, beverage, building, cattle, 

children, container, eagle, person, push, relative, swan, tool. 

Для визначення частотності виокремлених гіперонімів ми спочатку 

скористалися даними частотного словника FDCAE. Зокрема, кожен 
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гіперонім, залежно від його рангу в словнику, ми зарахували до 

відповідної групи (A, B, C, D, E або F). У результаті кожна мовна одиниця 

була представлена у вигляді літери, яка відповідає групі, до якої належить 

гіперонім. Приміром, лексему eagle можемо представити літерою D згідно 

з її рангом у словнику (3343); гіперонім swan позначаємо літерою F, 

оскільки ця лексема не потрапила до реєстру словника. Згідно з таким 

принципом, усі 86 різних гіперонімів було розподілено на шість груп у 

такий спосіб, див. Рисунок 3.2.  

 

Рис.3.2. Розподіл гіперонімів (86 різних одиниць) на групи за рангом у 

частотному словнику 

Найбільш чисельною виявилася група A, до якої увійшли близько 

третини всіх гіперонімів (25 одиниць). Серед них animal, red, dog, tree, 

colour, man, car, move, kill, nice, push, get, woman, plant, fish. Трохи менше 

гіперонімів опинилися в групі F (23 одиниці), приміром: beverage, case, 

goose, foal, hawk, monarch, poultry, relative. Досить очікуваним є те, що серед 

одиниць, які не потрапили до реєстру FDCAE, трапилися ті, які за 

формальною структурою виражені більше ніж одним словом, а саме 

словосполучення (musical instrument, commit a crime) та фразові дієслова (look 

like). Показово також, що в цій групі опинилися лексичні одиниці, які є 
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термінами певної галузі науки, а саме: mammal, beryl, conifer, creeper, 

deciduous, fungus, rectangular.  

Групу B формують тринадцять гіперонімів, серед них flower, bird, 

horse, vehicle, cook, apple, man, move, building, crime, fruit. У групі D об’єднані 

дванадцять одиниць, для прикладу: cow, pig, insect, virtue, container, barrel, 

spouse. До групи C увійшли вісім гіперонімів, а саме: creature, fish, emotion, 

anger, cheese, cousin, poem, taste. Найменш чисельною виявилася група E, до 

якої потрапили такі чотири гіпероніми: sheep, sibling, mineral, monkey.  

Окремо слід розглянути гіперонім skirt/trousers. Як уже зазначалося, для 

гіпоніма culottes гіперонімом може бути як одиниця skirt, так і одиниця 

trousers, див. [286, с. 202]; або ці лексеми можуть функціонувати як 

когіпоніми для culottes, див. Розділ 2. Лексема skirt, згідно зі своїм рангом у 

словнику (3754), належить до групи D. Лексема trousers не ввійшла до 

реєстру частотного словника, тобто її зараховуємо до групи F. Із огляду на 

це, гіперонім skirt/trousers ми умовно класифікуємо до групи F. Отже, 

найбільше гіперонімів опинилося в групах A та F. 

Зіставивши ранги досліджуваних гіперонімів у лінгвістичних працях та в 

частотному словнику, ми зробити певні висновки. З-поміж 30 повторюваних 

гіперонімів (ранг 2/13-10/13 у джерелах) лише дві одиниці не ввійшли до 

реєстру FDCAE (mammal, musical instrument), що є досить очікуваним з 

огляду на семантичні та формально-структурні параметри цих одиниць. 

Щобільше, 60% усіх повторюваних гіперонімів становлять лексеми з груп А 

та В (11 та 7 одиниць відповідно), див. Таблицю 3.2.  

Таблиця 3.2 

Розподіл гіперонімів із рангами 2/13-10/13 (30 різних одиниць) на групи  

в частотному словнику 

Групи гіперонімів за 

рангом у частотному 

словнику  

Кількість 

гіперонімів 

Частка одиниць серед 

повторюваних 

гіперонімів (%) 

Гіпероніми з групи A 11 36,7 

Гіпероніми з групи B 7 23,3 

Гіпероніми з групи C 3 10 



149 

 

Гіпероніми з групи D 5 16,6 

Гіпероніми з групи E 2 6,7 

Гіпероніми з групи F 2 6,7 

 

Щобільше, гіпероніми, які посідають десять вищих позицій згідно зі 

своїми рангами в обстежених джерелах (за винятком mammal), належать до 

груп А та В у словнику, див. Додаток 35. 

Зазначимо, що серед 56 неповторюваних гіперонімів (ранг 1/13) до 

групи F належить більше третини (21 одиниця – 37,5%). Тобто практично всі 

гіпероніми, які не увійшли до частотного словника, мають ранг 1/13. Це 

свідчить про значні кореляції між даними лінвістичних праць та інформацією 

про частотність. Зауважмо також, що чверть гіперонімів, які мають ранг 1/13, 

утворюють одиниці з групи А (14 одиниць). Розподіл одиниць, які увійшли 

до групи А, за їхніми рангами в лінгвістичних працях див. Таблицю 3.3. 

Таблиця 3.3 

Розподіл гіперонімів групи А (25 різних одиниць) за рангами в лінгвістичних 

працях 

Ранг гіперонімів 

групи А  

Кількість 

гіперонімів 

Гіпероніми з рангом 10/13 1 (із 1) 

Гіпероніми з рангом 9/13 0 (із 1) 

Гіпероніми з рангом 7/13 1 (із 2) 

Гіпероніми з рангом 5/13 1 (із 2) 

Гіпероніми з рангом 4/13 1 (із 2) 

Гіпероніми з рангом 3/13 1 (із 9) 

Гіпероніми з рангом 2/13 6 (із 13) 

Гіпероніми з рангом 1/13 14 (із 56) 

 

Досліджувані гіпероніми ми також класифікували за семантичним 

критерієм, тобто за належністю до тематичної групи, див. Таблицю 3.4. 

Найчисельнішою є група «тварини», куди належить найбільше гіперонімів 

(трохи більше чверті). Серед них animal, bird, dog, horse, mammal, sheep, foal, 

hawk, duck, monkey, salmon, insect, tit. Зауважмо, що з-поміж 30 повторюваних 

гіперонімів одиниці з тематичної групи «тварини» становлять 40% (12 

одиниць). На другій позиції знаходиться група «люди та їх соціальні ролі», в 
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якій міститься близько шостої частини прикладів. Приміром, sibling, man, 

woman, parent, adult, chair, children, kid, ruler.  

По тринадцять одиниць увійшли до іменних груп «артефакти» (car, 

musical instrument, barrel, vehicle, building, poem, tool, container та ін.) та 

дієслівної групи «дії / процеси» (cook, move, commit a crime, look like, get, 

movement, push, kill та ін.). Десята частина гіперонімів належить до групи 

«рослини». Наприклад, flower, tree, fruit, plant, conifer, creeper, deciduous, 

fungus. Заслуговує на увагу те, що переважна більшість гіперонімів із 

наукової таксономії знаходиться саме в цій групі. Тематична група 

«властивості предметів» утворена п’ятьма одиницями, а саме: red, colour, 

rectangular, shape, taste. Решта груп представлена поодинокими прикладами. 

Таблиця 3.4 

Розподіл іменних гіперонімів (73 різних одиниць) за тематичними 

групами 

Тематична група 
Кількість 

гіперонімів 

Частка 

гіперонімів в 

ілюстративному 

матеріалі (%) 

Тварини 22 25,58 

Люди та їх соціальні ролі 14 16,27 

Артефакти 13 15,12 

Рослини 9 10,46 

Властивості предметів 5 5,81 

Емоції 2 2,33 

Людські якості 2 2,33 

Мінерали 2 2,33 

Їжа 2 2,33 

Напої 1 1,16 

Живі істоти взагалі 1 1,16 

 

Аналіз гіпонімів був також здійснений, спираючись на їхній ранг у 

лінгвістичних працях, тобто кількість джерел, у яких була використана 

певна одиниця (повна інформація про гіпоніми подана в Додатку 14). За 

цим параметром гіпоніми були поділені на сім груп: із рангом 7/13, 6/13, 

5/13, 4/13, 3/13, 2/13 та 1/13 (див. Додаток 37). Необхідно зазначити, що в 

лінгвістичних джерелах у ролі гіпонімів нам трапилось загалом значно 
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більше одиниць, аніж у ролі гіперонімів, а саме 271. Зауважмо, що більше 

75% усіх гіпонімів (209 одиниць) виявилися неповторюваними, тобто були 

використані як приклад лише одним автором.  

Решта гіпонімів (62 одиниці) є повторюваними, тобто мають ранг від 

2/13 до 7/13 (Про розподіл гіпонімів за рангом у лінгвістичних працях див. 

докладніше в Розділі 2). На нашу думку, нижча частотність використання 

гіпонімів авторами-лінгвістами та їхня значно більша різноманітність у ролі 

прикладів у джерелах пов’язана з фактом «прив’язки» до одного гіпероніма 

значної кількості різних гіпонімів. Приміром, animal – dog, cow, cat, elephant, 

horse, sheep, lion, mouse, bird та ін.; flower – rose, tulip, daffodil, crocus, daisy, 

dandelion, delphinium, nasturtium тощо. 

Для оцінки частотності досліджуваних гіпонімів ми спочатку звернулися 

до словника FDCAE. Кожен гіперонім ми віднесли до певної групи на основі 

його рангу в словнику. У результаті кожна одиниця подана у вигляді літери 

A, B, C, D, E або F. Зауважмо, що всі гіпоніми (271 одиниця) розподілилися 

між шістьма групами досить нерівномірно, див. Рисунок 3.3.  

 

Рис. 3.3. Розподіл гіпонімів (271 різна одиниця) на групи за рангом у 

частотному словнику 

Звертає на себе увагу той факт, що до реєстру словника ввійшли не всі 
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гіпоніми, подані в лінгвістичних джерелах, а лише трохи більше третини (102 

одиниці). Серед них найчисельнішою є група А, в якій міститься 34 гіпоніми. 

Для прикладу, dog, sister, brother, red, boy, fly, green, father, person, box, buy, 

church, love, blue, size, catch, run, wife. На другій позиції розташована група 

D, до якої увійшли 23 гіпоніми. Серед них eagle, bull, oak, insect, lion, 

murder, barrel, mouse, bitter, crawl, guitar, borrow, happiness, piano, ode, pine. 

Приблизно однакова кількість пар прикладів потрапила до груп В, С та 

Е. Зокрема, група В об’єднує 15 гіпонімів, а саме одиниці cat, bird, horse, 

steal, apple, bag, beer, bus, chairman, fear, earn, shape, sweet, kick, travel. До 

групи С увійшли таких 14 одиниць: anger, swim, pink, square, cousin, bake, 

juice, cheese, friendly, pot, queen, round, wolf, wisdom. Групу Е утворюють 

16 гіпонімів. Сюди належать такі лексеми: elephant, sheep, boil, banana, 

drown, drum, hammer, grasp, monkey, punch, mushroom, sack,  

patience, purse, rape, shove.  

У решти 169 гіпонімів ранг зідно з частотністю більший, ніж 5000, тобто 

вони належать до групи F і не подані в частотному словнику. Серед них такі 

гіпоніми: rose, robin, scarlet, mare, daffodil, ewe, kitten, trout, bachelor, 

honesty, violin, Aston Martin, ballad, burglary, briefcase, cinema, mosque, 

sadness, culottes, pub, sonnet, sour. Отже, як показали підрахунки, майже дві 

третіх усіх гіпонімів не ввійшли до реєстру словника. Цей факт є досить 

очікуваним, оскільки специфічні видові назви, які часто вступають у гіперо-

гіпонімічні відношення, не є частотними у мові. Зі 102 гіпонімів, які входять 

до словника, третина припадає на одиниці з групи A. 

Вибрані гіпоніми ми також класифікували за семантичним параметром, 

див. Таблицю 3.5. Зауважмо, що найбільш чисельною, як і серед гіперонімів, 

виявилася тематична група «тварини», яка об’єднує третину всіх гіпонімів. 

Для прикладу, elephant, robin, ewe, stallion, kitten, cod, piglet, thrush, armadillo, 

ostrich, chihuahua, dragonfly, crow, sparrowhawk. Звернімо увагу, що серед 

62 повторюваних гіпонімів половина прикладів припадає на лексеми з 

тематичної групи «тварини» (30 одиниць). 
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Наступними за чисельністю є дієслівна група «дії / процеси» (серед них 

boil, fly, steal, swim, assault, bake, borrow, burglary, catch, garrotte, earn, 

punch, travel, win) й іменна група «артефакти» (car, saw, violin, accordion, 

ballad, briefcase, chisel, church, office-block, cinema, SUV, tin, synagogue та 

ін.). До кожної з цих груп потрапило близько шостої частини гіпонімів. Далі 

з невеликим відривом розташувалася група «рослини», в якій міститься 

близько восьмої частини всіх гіпонімів. Приміром, daffodil, oak, banyan, 

banana, crocus, mushroom, toadstool, mango.   

Таблиця 3.5 

Розподіл 226 іменних гіпонімів за тематичними групами 

Тематична група 
Кількість 

гіпонімів 

Частка 

гіпонімів в 

ілюстративному 

матеріалі (%) 

Тварини 91 33,58 

Артефакти  44 16,24 

Рослини  34 12,53 

Люди та їх соціальні ролі 18 6,64 

Властивості предметів 15 5,54 

Емоції 6 2,21 

Людські якості 6 2,21 

Живі істоти взагалі  5 1,85 

Напої  3 1,11 

Мінерали  2 0,74 

Їжа 2 0,74 

 

Вісімнадцять одиниць формують групу «люди та їх соціальні ролі». 

Серед них brother, boy, mother, chairwoman, husband, pygmy, queen, spinster, 

tyrant. Далі розташована група «властивості предметів», яка об’єднує 15 

гіпонімів, наприклад: crimson, green, bitter, oblong, sour, square, blue, 

vermillion. По шість одиниць увійшли до груп «емоції» (anger, fear, fury, 

happiness, love, sadness) та «людські якості» (honesty, friendly, generosity, 

patience, prudence, wisdom). Решта тематичних груп представлена 

поодинокими прикладами. 

Окремо необхідно наголосити, що гіпонім bird у різних джерелах було 

категоризовано по-різному. Автори-лінгвісти одночасно віднесли цю 
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лексичну одиницю до двох тематичних груп: «живі істоти взагалі» та 

«тварини». Зокрема, лексема bird була використана у ролі гіпоніма до слова 

creature [284; 291; 292] та до слова animal [293]. Ми умовно віднесли 

гіпонім bird до групи «живі істоти взагалі». 

Зіставивши розподіл гіперонімів і гіпонімів за семантичним критерієм, 

ми дійшли висновку, що найбільше одиниць міститься в тематичній групі 

«тварини». Групи «емоції», «людські якості», «мінерали», «їжа», «напої» та 

«живі істоти взагалі» представлені поодинокими прикладами. 

Як зазначалося вище, більше чверті всіх гіперонімів і близько двох 

третіх усіх гіпонімів не ввійшли до реєстру частотного словника. Звернімо 

увагу, що на відсутність у словнику цих одиниць (зокрема, гіпонімів) 

впливає показник дисперсії, застосований при формуванні реєстру словника. 

Адже певні лексичні одиниці можуть бути поширені лише в якомусь одному 

стилі чи жанрі та рідко вживатися в інших (приміром, слова на кшталт 

mammal, creeper, deciduous і fungus частіше вживають у науковій літературі, 

а тому вони мають нижчий показник дисперсії). 

 За нашими підрахунками, близько двох третіх досліджуваних пар на 

зразок «гіперонім – гіпонім» (194 пари – 66,9%) є такими, в яких або один 

компонент (у більшості випадків гіпонім), або обидва компоненти належать 

до групи F (160 та 34 пари відповідно), див. Таблицю 3.6.  

Таблиця 3.6 

Розподіл пар «гіперонім – гіпонім» за показником індексу розходження 

(ІР) 

Групи пар за 

показником ІР  

Частка пар в ілюстративному 

матеріалі (%) 

Пари з ІР Ap 10 

Пари з ІР Bp 8,62 

Пари з ІР Cp 10 

Пари з ІР Dp 4,48 

Пари з ІР Ep - 

Пари з ІР Fp 11,73 

Пари, в яких ІР визначити 

неможливо 

55,17 
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Це означає, що в більшості виявлених у лінгвістичних джерелах парах 

не можна визначити міру розходження їхніх конституентів за рангом у 

словнику. Зазначимо, що загалом із 290 різних пар індекс розходження 

можна визначити лише для 95 пар; 34 парам одиниць можна умовно 

присвоїти індекс розходження Fp. З огляду на цей факт, для лексико-

семантичної категорії гіперо-гіпонімії ми не ранжували пари, 

спираючись на показник ІР, оскільки цей критерій буде охоплювати лише 

обмежену кількість пар.  

Тому визначальним параметром в обрахунку частотності досліджуваних 

одиниць для нас були не дані частотного словника FDCAE, а інформація з 

корпусу текстів СОСА. Зазначимо, що на 2012 рік цей корпус налічує 

450 мільйонів слововживань. 

Аналіз пар «гіперонім – гіпонім» проводився за семантичним 

критерієм на основі даних про частотність, отриманих із корпусу СОСА. 

Для аналізу були виділені тематичні підгрупи в межах виокремлених раніше 

тематичних груп на основі певного спільного гіпероніма. Зауважмо, що для 

дослідження були взяті всі гіпероніми (ранг від 1/13 до 10/13), для яких 

було подано три та більше різних гіпонімів. Поза тим, з групи «тварини» ми 

не брали до уваги гіпероніми, що мали три (або чотири) різні гіпоніми, які 

ілюструють ГГВ за статтю та віком. Наприклад, dog1 – dog2, bitch, puppy; 

horse – stallion, mare, foal, colt; pig – boar, sow, piglet; poultry – cock, hen, 

chick; sheep – ram, ewe, lamb.  

Необхідно зазначити, що серед усіх 86 досліджуваних гіперонімів, 

згідно з показниками їх абсолютної частотності (АЧ) в корпусі, ми виділили 

дві групи:  

1) гіпероніми, в яких показник АЧ нижчий від 1000;  

2) гіпероніми, в яких показник АЧ вищий від 100000.  

До першої групи увійшли вісім одиниць, див. Таблицю 3.7. Як ми і 

припускали, половина з них належить до наукової термінології, а саме beryl, 

creeper, deciduous, conifer. У другій групі міститься 14 гіперонімів, близько 
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половини з яких (6 одиниць), належать до тематичної групи «люди та їх 

соціальні ролі». Це такі гіпероніми: man, woman, children, kid, parent, person, 

див. Таблицю 3.8.  

Загалом, згідно з визначеними нами критеріями, для розгляду було 

відібрано 34 тематичні підгрупи (відповідно, 34 гіпероніми), див. Додаток 38. 

У кожній підгрупі ми перевірили показники абсолютної частотності в 

корпусі для гіпероніма та відповідних йому гіпонімів. Щобільше, було 

визначено найчастотніший гіпонім у кожній підгрупі за даними СОСА (тобто 

для кожного гіпероніма, відібраного для аналізу). 

Таблиця 3.7 

Гіпероніми з найнижчими показниками абсолютної частотності (АЧ) в 

корпусі  

№ 

п/п 

Гіпероніми з  

АЧ<1000  
Показник АЧ 

1 beryl  9 

2 creeper 252 

3 foal 288 

4 deciduous 475 

5 commit a crime 651 

6 conifer 678 

7 tit 947 

8 musical instrument 989 

 

Таблиця 3.8 

Гіпероніми з найвищими показниками абсолютної частотності (АЧ) в корпусі  

№ 

п/п 

Гіпероніми з  

АЧ>100000  
Показник АЧ 

№ 

п/п 

Гіпероніми з  

АЧ>100000 
Показник АЧ 

1 get 1142972 8 car 149558 

2 take 766710 9 kid 147295 

3 man 480209 10 parent 135797 

4 woman 398854 11 person 130350 

5 children 252830 12 food 125865 

6 case 227811 13 kill 106377 

7 move 204720 14 colour 103772 

 

За результатами підрахунків, найбільше підгруп утворилося в межах 

іменних груп «тварини», «артефакти» та дієслівної групи «дії / процеси» (по 
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сім підгруп). По чотири підгрупи сформовано в групах «рослини» та 

«властивості предметів». У групах «люди та їх соціальні ролі», «емоції», 

«людські якості», «напої» та «живі істоти взагалі» утворилося по одній 

підгрупі. Зауважмо, що для аналізу не було відібрано одиниці з груп 

«мінерали» та «їжа».  

Розглянемо підгрупи в кожній тематичні групі докладніше. Відповідно 

до даних СОСА, ми визначили найчастотніший гіпонім для кожного з 

виділених гіперонімів (тобто в кожній із семи підгруп) у групі «тварини». 

Згідно з нашими підрахунками, комбінації «гіперонім – найчастотніший 

гіпонім» виглядають у цій тематичній групі так: animal – dog, mammal – 

horse, bird – eagle, dog – poodle, fish – salmon, insect – butterfly, salmon – king, 

див. Додаток 38. 

У результаті аналізу в групі «артефакти» ми виділили такі пари: vehicle 

– car, tool – hammer, musical instrument – piano, poem – ballad, container – 

box, bag – purse, building – church, див. Додаток 38. У дієслівній групі 

«дії / процеси» комбінації гіперонімів і відповідних найчастотніших 

гіпонімів виявилися такими: commit a crime – murder, cook – bake, get – find, 

kill – hang, look like – colour, move – run, strike – hit. У групі «рослини» ми 

отримали такі пари лексем: fruit – apple, flower – rose, plant – tree, tree – oak, 

див. Додаток 38. Комбінації «гіперонім – найчастотніший гіпонім» у групі 

«властивості предметів» є такими: colour – red, red – pink, shape – square, 

taste – sweet, див. Додаток 38. 

По одній парі було виділено в тематичних групах «емоції» (emotion – 

love), «люди та їх соціальні ролі» (woman – mother), «людські якості» (virtue – 

wisdom), «напої» (beverage – water) та «живі істоти взагалі» (creature – 

person). Звернімо увагу на той факт, що в деяких підгрупах показники АЧ в 

гіпероніма були нижчі, ніж у відповідних йому гіпонімів. Тобто, у випадку 

таксономічних відношень, родова назва виявилася менш частотною, ніж 

видова. Зокрема, серед відібраних 34 гіперонімів такими виявилися 15 

одиниць (близько 44%), а саме: creature, mammal, plant, virtue, emotion, 



158 

 

vehicle, musical instrument, container, building, taste, beverage, commit a 

crime, look like, move, strike.  

Очевидно, що показник АЧ у гіперонімів, виражених словосполученням, 

є нижчим, ніж у відповідних гіпонімів, виражених одним словом. Для 

прикладу, гіперонім musical instrument виявився менш частотним у СОСА, 

ніж шість із дев’яти гіпонімів (piano, guitar, drum, violin, flute, cello). 

Гіперонім commit a crime має показник АЧ нижчий, ніж чотири з п’яти його 

гіпонімів (murder, rape, rob, assault; за винятком гіпоніма defraud). Гіперонім 

look like виявився менш частотним у корпусі, ніж два з трьох його гіпонімів 

(colour, size; за винятком гіпоніма shape).  

Інші 12 гіпонімів в аспекті абсолютної частотності виглядають таким 

чином. Показник АЧ гіпероніма creature в корпусі є нижчим, ніж у 

чотирьох із п’яти відповідних гіпонімів (person, animal, fish, bird; за 

винятком гіпоніма insect), див. Додаток 38. Гіперонім mammal виявився 

менш частотним у СОСА, ніж усі чотири гіпоніми (horse, cat, cow, animal). 

Показник АЧ гіпероніма plant є нижчим, ніж в одного з п’яти гіпонімів 

(tree), який посідає першу позицію в підгрупі. Видові назви (гіпоніми) 

wisdom, car і church мають вищу АЧ, ніж відповідні родові назви 

(гіпероніми) virtue, vehicle та building.  

У групі «емоції» назви емоцій love та fear виявилися більш частотними, 

ніж гіперонім emotion. АЧ гіпероніма container у корпусі є нижчою, ніж у 

чотирьох із п’яти відповідних гіпонімів (box, bag, pot, barrel; за винятком 

гіпоніма tin). Прикметник sweet виявився більш частотним, ніж його 

гіперонім taste. Гіперонім beverage є менш частотним у корпусі, ніж усі три 

гіпоніми (water, beer, juice). Дієслова run та hit мають вищу абсолютну 

частотність, ніж їхні гіпероніми move та strike. 

Для вибраних 34 гіперонімів у лінгвістичних працях була подана 

неоднакова кількість різних гіпонімів. Зазначимо, що найбільше різних 

гіпонімів було виявлено для гіперонімів animal (20 гіпонімів) та bird (18 

гіпонімів), див. Додаток 38. Далі з відривом розташовані гіпероніми flower 
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(10 гіпонімів), musical instrument (9 гіпонімів), dog, tree, get та move (по 8 

гіпонімів). По шість гіпонімів подано для гіперонімів fish і cook. Для 

гіперонімів creature, salmon, plant, virtue, emotion, container, building, red, 

commit a crime та kill було виявлено по п’ять гіпонімів. По чотири гіпоніми 

подано для гіперонімів fruit, colour та strike. Для решти гіперонімів (insect, 

woman, vehicle, tool, poem, bag, shape, taste, beverage та look like) було 

виявлено по три різні гіпоніми. 

Отже, на основі аналізу ілюстративного матеріалу, використаного в 

лінгвістичних працях, за семантичним критерієм, можемо зробити певні 

висновки. Мовні одиниці, між якими існує парадигматичний зв’язок 

«гіперонім – гіпонім», утворюють відповідну лексико-семантичну категорію. 

Одиниці в межах цієї категорії розташовані нерівномірно. Тобто категорія 

гіперо-гіпонімії не є однорідною і в ній можна виокремити центральну та 

периферійну зони, в яких містяться різні пари одиниць.  

Проведений аналіз із урахуванням частотності окремо взятих 

гіперонімів та гіпонімів показав, що в кожній тематичній групі одиниці 

сильно відрізняються за частотністю. Для виявлення гіперонімів, які 

утворюють центральну зону розгляданої категорії, ми спиралися на дані 

частотного словника, тобто на їхні ранги в FDCAE. Ми припускаємо, що 

центральну зону формують ті гіпероніми, які, згідно зі своїм рангом у 

словнику, належать до груп А та В. На нашу думку, таке обмеження цілком 

виправдане, оскільки ці одиниці входять до 2000 найчастотніших слів в 

англійській мові (з урахуванням індексу дисперсії).  

Зазначимо, що з 86 різних гіперонімів виявлено 38 одиниць із рангами А 

та В, що становить трохи менше половини одиниць (44,2%), див. Додаток 39. 

Із них майже дві третини припадає на гіпероніми з групи А (25 одиниць), 

третина – на гіпероніми з групи В (13 одиниць). До центральної зони ввійшли 

гіпероніми з восьми тематичних груп. Розподіл найчастотніших гіперонімів 

за семантичним критерієм виглядає наступним чином: 

а) «люди та їх соціальні ролі» (7 гіперонімів): man, woman, kid, parent, 
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person, chair, adult;  

б) «артефакти» (6 гіперонімів): car, building, box, bag, tool, vehicle;  

в) «тварини» (5 гіперонімів): animal, dog, bird, horse, cat;  

г) «рослини» (5 гіперонімів): tree, plant, flower, fruit, apple; 

ґ) «властивості предметів» (3 гіпероніми): colour, red, shape; 

д) «людські якості» (1 гіперонім): nice; 

е) «їжа» (1 гіперонім): food, докладніше див. Додаток 39. 

У дієслівній групі «дії / процеси» (10 гіперонімів) найчисельнішими 

виявилися тематичні групи «удари» (hit, push, strike), «переміщення в 

просторі» (move, movement), «отримання» (get, take).  

Зауважмо, що всі 38 одиниць мають також високі показники АЧ в 

корпусі СОСА. У 34 гіперонімів АЧ перевищує 30000; решта чотири 

гіпероніми мають показник АЧ у межах 22351-28651 (це лексеми cat, 

flower, fruit, apple). 

Для визначення гіпонімів, які входять до центральної зони категорії, ми 

спиралися як на матеріали частотного словника FDCAE, так і на дані корпусу 

текстів, тобто на показник абсолютної частотності в СОСА. Адже, як 

зазначалося вище, більше 62% гіпонімів не ввійшли до реєстру FDCAE (цей 

факт може бути пояснений тим, що в цьому словнику взято до уваги 

показник дисперсії). За поріг частотності для гіпонімів ми обрали показник 

10000 вживань у корпусі. Вибір цього числа мотивується тим, що всі 

одиниці з перших трьох тисяч найчастотніших слів англійської мови мають 

абсолютний показник частотності, який наближається до позначки 

10000 або перевищує її. 

Згідно з цим критерієм відбору було виокремлено 62 гіпоніми, 

див. Додаток 40. Досить показово, що ці одиниці посідають високі місця і в 

частотному словнику. Зокрема, 44% з 62-ох гіпонімів увійшли до групи А, а 

решта – до груп В (13 одиниць), С (10 одиниць) і D (11 одиниць). Лише один 

гіпонім rose не потрапив до словника попри те, що в лінгвістичних працях 

він має найвищий ранг серед гіпонімів (7/13). Однак показник абсолютної 
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частотності в корпусі виявляється більш релевантним (15984 вживанння), ніж 

частотність цього слова в FDCAE з урахуванням дисперсії, оскільки цей 

іменник в текстах різних жанрів у корпусі поширений нерівномірно. Високий 

показник АЧ іменника rose множиться на низький ІД, що в результаті дає 

ранг, який не включений до FDCAE. Отже, для оцінювання міри 

репрезентативності гіпонімів не можна ігнорувати показник АЧ в корпусі.  

Розподіл найчастотніших гіпонімів за семантичним критерієм, тобто за 

належністю до тематичних груп виглядає таким чином: 

а) «тварини» (10 гіпонімів): dog, horse, cat, wolf, tiger, cow, lion, eagle, 

mouse, salmon; 

б) «артефакти» (8 гіпонімів): car, church, box, bag, bus, pot, barrel, piano; 

в) «властивості предметів» (7 гіпонімів): red, blue, green, sweet, pink, 

square, round; 

г) «живі істоти взагалі» (5 гіпонімів): person, animal, fish, bird, insect; 

ґ) «рослини» (4 гіпоніми): tree, apple, rose, oak; 

д) «емоції» (3 гіпоніми): love, fear, anger; 

е) «напої» (3 гіпоніми): water, beer, juice; 

є) «люди та їх соціальні ролі» (2 гіпоніми): mother, sister; 

з) «людські якості» (1 гіпонім): wisdom. 

У дієслівній групі «дії / процеси» (19 гіпонімів) найбільш чисельними є 

тематичні групи «отримання» (find, win, buy, catch, earn, steal, borrow), 

«переміщення в просторі» (run, walk, fly, swim, travel), «удари» (hit, kick). 

Можна зауважити, що деякі найчастотніші гіпероніми (16 лексем) 

поєднуються в пари з високочастотними гіпонімами, в результаті чого 

утворюється 40 пар «гіперонім – гіпонім». Для виявлення центральної зони 

лексико-семантичної категорії гіперо-гіпонімії слід також взяти до уваги 

частотність не лише окремих одиниць, а й пар, використаних у лінгвістичних 

джерелах. Усі пари, віднесені нами до центральної зони, формують шість 

тематичних груп, див. Додаток 41. Розподіл утворених пар у межах 

тематичних груп виглядає так: 
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а) «тварини» (9 пар): animal – dog, animal – horse, animal – cat, animal – 

wolf, animal – tiger, animal – cow, animal – lion, animal – mouse, bird – eagle; 

б) «властивості предметів» (6 пар): colour – red, colour – blue, colour – 

green, colour – pink, shape – square, shape – round; 

в) «рослини» (4 пари): flower – rose, fruit – apple, plant – tree, tree – oak; 

г) «артефакти» (3 пари): building – church, vehicle – car, vehicle – bus; 

ґ) «люди та їх соціальні ролі» (2 пари): woman – mother, woman – sister. 

У дієслівній групі «дії / процеси» (16 пар) найчисельнішими виявилися 

тематичні групи «отримання» (get – find, get – win, get – buy,), «переміщення в 

просторі» (move – run, move – walk), «удари» (strike – hit, strike – kick). 

Отже, серед мовних одиниць, між якими існує парадигматичний зв’язок 

«гіперонім – гіпонім», можна виявити більш і менш частотні лексичні 

одиниці, спираючись як на їхній індекс у частотному словнику, так і на 

показник абсолютної частотності в корпусі. Врахування цих показників дає 

підстави для об’єктивного виділення центральної зони досліджуваної 

лексико-семантичної категорії.  

3.3. Структура категорії конверсивності за даними частотного 

словника та корпусу текстів 

Результати аналізу пар конверсивів, виявлених в обстежених 

лінгвістичних джерелах, а також дані проведених експериментів ми зіставили 

з інформацією про частотність мовних одиниць, які формують досліджувані 

нами конверсивні пари. Зазначимо, що обрахунки частотності досліджуваних 

лексичних одиниць і відповідних конверсивних пар здійснювалися на основі 

даних частотного словника FDCAE та корпусу текстів COCA. 

Кожний компонент конверсивної пари, відповідно до його рангу в 

частотному словнику, ми зарахували до однієї з шести груп (A, B, C, D, E або 

F). У результаті кожну пару конверсивів ми подали в вигляді двох літер, 

які вказують на групи двох її елементів. Для прикладу, пару лексем employer 

– employee позначаємо символом СA згідно з рангом у словнику 

її конституентів (employer – 2349; employee – 953); пару better – worse 
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можемо представити символом AF (слово worse не ввійшло до реєстру 

словника; better має ранг 461).  

Серед 85 різних пар конверсивів є пари, члени яких належать до однієї 

групи. Їх частка становить майже 73% (62 різні пари). З-поміж них такі пари: 

husband – wife (AA), speak – listen (AA), parent – son (AA), guest – host (BB), 

outside – inside (BB), own – belong to (BB), lend – borrow (DD), donor – 

recipient (DD), north of – south of (FF), debtor – creditor (FF), predator – 

prey (FF). Очевидно, що в усіх автоконверсивах елементи пар належать до 

однієї групи, оскільки ці одиниці мають той самий ранг у словнику. 

Приміром, sister – sister (AA), equal – equal (BB), resemble – resemble (DD), 

agree with – agree with (FF).  

Зазначимо, що пари на кшталт АА становлять трохи більше п’ятої 

частини прикладів (21,17% – 18 пар). Цей факт свідчить, що мовні одиниці, 

які формують ці пари, належать до першої тисячі найчастотніших слів в 

англійській мові. Характерно, що 17 із 18 пар є прикладами лексичних 

конверсивів, які утворені від різних основ. На конверсивні пари FF припадає 

більше третини прикладів (38,82% – 33 пари); конституенти цих 

конверсивних пар не потрапили до реєстру словника. Частка пар інших 

типів значно менша (BB – 4,71%; CC – 1,18%; DD – 5,88%; EE – 1,88%). 

Звернімо увагу на те, що пари CC і EE серед конверсивів, утворених від 

різних основ, загалом не трапились. В ілюстративному матеріалі 

трапилися лише по одній парі CC та EE; це автоконверсиви cousin – cousin 

та sibling – sibling відповідно.  

Конверсивні пари, елементи яких належать до різних груп, становлять 

близько 27% прикладів (23 пари). Приміром, пару конверсивів lawyer – client 

позначаємо символом AB, оскільки її компоненти згідно з рангом у словнику 

належать до різних груп (lawyer – 862; client – 1281). Згідно з таким 

принципом присвоюємо символи й іншим парам. 

Елементи розгляданих пар конверсивів мають різну міру розходження за 

рангом у словнику. Зауважмо, що в деяких випадках між компонентами пар 
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існують значні розходження за рангом. Приміром, master – servant (BE; 1420 

– 4021), rent – let (DA; 3474 – 158), employer – employee (CA; 2349 – 953). З 

огляду на це, для визначення вагомості конверсивних пар, а не окремих їхніх 

конситуентів, ми використовували показник індексу розходження за рангом 

(ІР), див. докладніше Розділі 1. Згідно з показником ІР пари були розподілені 

на шість груп, див. Рисунок 3.4. 

Першу групу утворює майже чверть усіх конверсивних пар (19 різних 

пар – 22,35%). Це пари, які мають індекс розходження Ap (див. Додаток 42). 

Характерно, що майже всі пари одиниць у цій групі належать до типу АА (18 

із 19 пар), приміром: buy – sell, husband – wife, give – receive, doctor – patient, 

over – under, parent – child, teach – learn, brother – sister, speak – listen, 

mother – son, father – daughter. Виняток становить дієслівна пара charge – 

pay (ВА). Аналіз пар за семантичним та лексико-граматичним критеріями 

свідчить, що половину пар у групі (9 з 19 пар) формують іменникові пари з 

тематичної підгрупи «родинні стосунки». Зазначимо також, що, відповідно 

до формально-структурного параметра, 18 пар із 19 становлять пари 

конверсивів, компоненти яких утворені від різних основ. 

 

Рис. 3.4. Розподіл конверсивних пар за показником індексу розходження (ІР) 

У другій групі знаходяться пари конверсивів, показник ІР для яких 
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становить Bp. Сюди належать 8 різних пар, загальна частка яких становить 

9,42% (див. Додаток 43). Це пари AB, BB, CA та DA, а саме: above – below, 

own – belong to, employer – employee, outside – inside, guest – host, equal – 

equal, lawyer – client, rent – let. Третю групу, яка містить лише 2,35% 

ілюстративного матеріалу, формують лише дві пари конверсивів, що мають 

індекс розходження Cp. До цієї групи належать іменникові пари лексем 

master – servant (BE) та cousin – cousin (CC). 

Четверта група конверсивних пар є також малочисельною. Вона налічує 

п’ять різних пар (5,88%), показник індексу розходження яких становить Dp. 

Зауважмо, що цю групу утворюють винятково пари з групи DD, а саме: lend 

– borrow, spouse – spouse, donor – recipient, rent – rent (lease), resemble – 

resemble. У п’ятій групі міститься лише одна пара конверсивів, яка має індекс 

розходження Еp. Це автоконверсив sibling – sibling, який, як зазначалося 

вище, належить до типу ЕЕ. 

У шостій групі об’єднані пари, яким умовно можна привласнити індекс 

розходження Fp. Це конверсивні пари, обидва елементи яких відсутні в реєстрі 

частотного словника, тобто мають ранг більший, ніж 5000. Такі пари ми 

позначили символом FF. Зазначимо, що відсоток пар із групи FF у 

загальному масиві прикладів досить значний і становить 38,82% прикладів (33 

різні пари). З усіх пар на кшталт FF три п’ятих припадає на автоконверсиви 

(19 різних пар). Характерно, що за формальною структурою це всі виявлені 

пари автоконверсивів, компоненти яких не є одним словом і 

потребують обов’язкової прийменникової конструкції, приміром: collide with – 

collide with, as narrow as – as narrow as, be different from – be different from, be 

parallel to – be parallel to.  

До цієї групи також входять 9 пар прикметників вищого ступеня 

порівняння (з 11 поданих у якості прикладів), приміром: heavier – lighter, 

higher – lower, taller – shorter, more expensive – less expensive. Виняток 

становлять дві пари: better – worse (AF) та wider – narrower (DF). До пар FF 

належать також чотири пари конверсивів, компоненти яких мають різні 
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основи (predator – prey, debtor – creditor, left of – right of, north of – south of), а 

також одна пара конверсивів, елементи якої утворерні від тієї самої основи 

(fiancé – fiancée).  

До особливої групи ми зараховуємо пари конверсивів, показник ІР яких 

вирахувати неможливо навіть умовно, оскільки один із компонентів пари не 

увійшов до реєстру частотного словника. Сюди належать пари AF або FA, 

BF, CF, DF, FE або EF. Їхній індекс розходження може як коливатися в 

межах груп Cp, Dp, Ep, так і значно перевищувати позначку 5000. Цю 

групу утворює п’ята частина конверсивних пар (20% – 17 різних пар). Серед 

них такі пари: in front of – behind, teacher – pupil, precede – follow, bequeath – 

inherit, eat – be eaten, mistress – servant, wider – narrower та ін. Досить 

очікувано, що усі граматичні конверсиви (на зразок break – be broken) 

опинилися в цій групі.  

Серед обстежуваних конверсивних пар трапилися дві пари, 

конституенти яких мають низьку міру розходження за рангом у словнику. 

Різниця між рангами компонентів у цих пар не перевищує 100. Це дієслівна 

пара buy – sell (403 – 446) та іменникова пара doctor – patient (569 – 639). 

Різниця між рангами елементів цих пар становить «43» та «70» відповідно. 

Зауважмо, що обидві виокремлені пари належать до типу АА. 

Як показали дані лінгвістичних джерел і результати 1ЛІ, для носіїв 

англійської мови найбільш типовими виявляються ті конверсиви, які 

утворені від різних основ. Формально-структурний аналіз ілюстративного 

матеріалу в лінгвістичних працях продемонстрував переважання конверсивів, 

утворених від різних основ, над конверсивами, утвореними від тієї самої 

основи, та над автоконверсивами. Звертає на себе увагу й той факт, що 

конверсиви, утворені від різних основ, у цілому мають вищі ранги в 

частотному словнику. Їхній ранг у лінгвістичних працях коливається у 

межах від 1/13 до 12/13. 

До пар, компоненти яких мають різні основи, належать, серед інших, і 

11 різних пар прикметників вищого ступеня порівняння (загалом 13 пар – 
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7,56% прикладів). Зауважмо, що з-поміж них до реєстру словника ввійшли 

лише дві одиниці: better (A; 461) та wider (D; 3844). Ранг пар прикметників 

вищого ступеня порівняння в лінгвістичних джерелах низький і коливається 

в межах від 1/13 до 2/13. 

Частка конверсивних пар, компоненти яких утворені від тієї самої 

основи, в ілюстративному матеріалі становить 5,23% (загалом 9 пар). Із них 7 

пар, елементами яких є форми активного та пасивного стану дієслова. Досить 

очікувано, що другий компонент кожної з цих пар (інфінітив пасивного стану 

на кшталт be broken) був відсутній у реєстрі словника. Зазначимо, що ранг 

усіх граматичних конверсивів у лінгвістичних працях становить 1/13. 

Поза тим, до цієї групи належать дві іменникові пари employer – employee та 

fiancé – fiancée. Обидва компоненти пари employer – employee (СА; 2349 – 

953) увійшли до словника; елементи пари fiancé – fiancée (FF) відсутні в 

реєстрі FDCAE. Ранг цих двох пар у лінгвістичних джерелах становить 

3/13 та 1/13 відповідно.  

Частка автоконверсивів в ілюстративному матеріалі становить 19,19% 

(загалом 33 пари). Згідно з показниками їхньої частотності в словнику, 

25 різних пар автоконверсивів ми класифікували на дві підгрупи. У першій 

підгрупі міститься 6 різних пар автоконверсивів, компоненти яких виражені 

одним словом. Усі ці пари увійшли до реєстру словника, а саме: sister – 

sister (AA), equal – equal (BB), cousin – cousin (CC), resemble – resemble (DD), 

spouse – spouse (DD), sibling – sibling (DD). Зазначимо, що їхній ранг в 

обстежених працях коливається в межах від 1/13 до 4/13. 

До другої підгрупи належать 19 різних пар автоконверсивів, 

елементами яких є прийменникові конструкції. Як зазначалося вище, всі ці 

мовні одиниці не потрапили до частотного словника. Вони належать до 

типу FF, наприклад: communicate with – communicate with, be married to – be 

married to, as wide as – as wide as. Зауважмо, що лише 3 пари з 19 мають 

ранг 2/13 у лінгвістичних джерелах (agree with – agree with, collide with – 

collide with, be married to – be married to); решта 16 пар були згадані по 



168 

 

одному разу, тобто мають ранг 1/13. 

Отже, близько 76% автоконверсивів (19 різних пар) узагалі не потрапили 

до реєстру FDCAE; компонентами всіх цих пар є не одне слово, а 

прийменникові вирази. Звернімо увагу й на той факт, що в лінгвістичних 

працях ранг усіх пар автоконверсивів коливається в межах від 1/13 до 3/13. 

Лише один автоконверсив (sibling – sibling) отримав ранг 4/13. 

Аналіз інформації про частотність досліджуваних мовних одиниць дав 

змогу нам зробити певні висновки. Близько 39% конверсивних пар не 

потрапили до частотного словника, причому більше половини з них припадає 

на автоконверсиви. 20% ілюстративного матеріалу становлять пари, в яких 

один із компонентів відсутній у реєстрі словника (трохи менше половини з 

них є граматичними конверсивами). Зазначимо, що близько третини 

конверсивних пар (31,77% – 27 різних пар) мають індекс розходження Ap та 

Bp. На нашу думку, саме ці пари передусім слід включати до центральної 

зони лексико-граматичної категорії конверсивності.  

Поза тим, для окреслення наповнення центральної зони розгляданої 

категорії ми скористалися інформацією про частотність досліджуваних 

одиниць. Ці дані ми отримали з корпусу СОСА. Як уже зазначалося, 

ранг вище 2/13 у лінгвістичних працях отримала 31 різна конверсивна пара. 

Серед них є 9 пар, один або обидва компоненти яких не увійшли до реєстру 

частотного словника. Тобто ці пари належать до типу AF або AF (3 пари) 

та типу FF (6 пар).  

Саме для цих 9-ти пар ми перевірили показники абсолютної частотності 

(АЧ) їхніх компонентів у корпусі. За поріг частотності для цих одиниць ми 

також обрали 10000 вживань у корпусі. За цим критерієм, відповідно до 

показників АЧ, ми відібрали ще чотири пари, а саме: in front of – behind, agree 

with – agree with, bigger – smaller, larger – smaller. 

Отже, за показниками частотності до центральної зони лексико-

семантичної категорії конверсивності ми зараховуємо 31 пару мовних 

одиниць, див. Додаток 44. Характерно, що, відповідно до лексико-
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граматичного критерію, з-поміж цих пар менше половини становлять 

іменники (45,2% – 14 пар), близько третини – дієслова (29% – 9 пар). Значно 

менше сюди потрапило прийменників (4 пари), прикметників (3 пари) 

і прислівників (1 пара).  

Згідно з формально-структурним параметром, центральна зона 

представлена головним чином конверсивами, утвореними від різних основ 

(87,1% – 27 пар). Поза тим, в групі містяться три автоконверсиви (agree with – 

agree with, equal – equal, sister – sister) та пара employer – employee. 

Семантичний аналіз показав, що 64% пар іменників належать до тематичної 

підгрупи «родинні стосунки», а 44% дієслівних пар виражають семантику 

передавання (give – receive, buy – sell, teach – learn, rent – let). 

На основі аналізу та зіставлення даних, отриманих у результаті 

опрацювання ілюстративного матеріалу в лінгвістичних джерелах, 

та інформації про частотність тих самих мовних одиниць у частотному 

словнику та корпусі текстів (загалом 85 різних пар) можемо зробити 

певні висновки. 

Зіставивши показники ІР пар у словнику (а також показник АЧ для 

деяких пар) і їх ранги в лінгвістичних працях, ми виявили певні кореляції. 

Звернімо увагі, що практично всі конверсивні пари з найвищими рангами 

12/13-6/13 мають індекс розходження Ap та Bp (за винятком дієслівної пари 

lend – borrow із рангом 6/13, яка має індекс розходження Dp), див. 

Таблицю 3.9. Зокрема, дієслівна пара buy – sell (AA), яка виявилась 

максимально повторювальною й отримала найвищий ранг 12/13, має індекс 

розходження Аp (424,5). Пара прийменників на другій вищій позиції above – 

below (AВ) з рангом 10/13 отримала індекс розходження Вp (1423). Пара 

іменників husband – wife (AA), яка також має ранг 10/13, має 

індекс розходження Ap (565,5).  

До центральної зони входить ще одна пара прийменників in front of – 

behind (FA) з рангом 7/13 за показниками частотності її компонентів (in front 

of – АЧ 49733; behind – ранг 427). Дієслівна пара give – receive (AA), яка 
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розташувалася далі з рангом 6/13, отримала індекс розходження Аp (303,5). 

Зазначимо, що з п’яти пар конверсивів, які отримали ранг 4/13, три 

пари належать до групи Ap (before – after, doctor – patient, parent – child), 

одна пара мовних одиниць зарахована до групи Bp (own – belong to). Із семи 

конверсивних пар, які мають ранг 3/13, лише одна пара належить до групи 

Ap (father – son) та дві до групи Bp (employer – employee, outside – inside). 

Індекс розходження Ap та Bp мають також половина пар із рангом 2/13 (7 

пар із 13). Понад те, індекс розходження Ap та Bp присвоєно також кільком 

парам із рангом 1/13. 

Таблиця 3.9 

Розподіл конверсивних пар із рангами 2/13-12/13 (31 різна пара) за 

показником ІР 

Групи пар за 

показником ІР  

Кількість 

пар 

Частка пар в ілюстративному 

матеріалі (%) 

Пари з ІР Ap 13 41,9 

Пари з ІР Bp 5 16,1 

Пари з ІР Cp 1 3,2 

Пари з ІР Dp 2 6,5 

Пари з ІР Ep 1 3,2 

Пари з ІР Fp 6 19,4 

Пари, в яких ІР визначити 

неможливо 
3 9,7 

 

Дві пари конверсивів із індексом розходження Cp мають ранги 3/13 

(master – servant) та 1/13 (cousin – cousin). Серед п’яти пар із індексом 

розходження Dp по одній парі отримали ранг 6/13 (lend – borrow) та 3/13 

(spouse – spouse), а решта три пари – ранг 1/13 (donor – recipient, rent – rent, 

resemble – resemble). Звертає на себе увагу на той факт, що в групі 

конверсивів із індексом розходження Fp, обидва компоненти яких не увійшли 

до частотного словника, опинилися конверсивні пари з найнижчими рангами 

в лінгвістичних працях: одна пара з рангом 3/13 (north of – south of), п’ять пар 

із рангом 2/13, а решта 27 пар – із рангом 1/13. 

Характерно, що більше 80% прикладів у групі, де один із конституентів 

пари не ввійшов до частотного словника, утворюють конверсивні пари з 
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рангом 1/13 у лінгвістичних джерелах (14 різних пар). Поза тим, сюди 

належать по одній парі з рангами 2/13 (precede – follow), 3/13 (teacher – pupil) 

та 7/13 (in front of – behind). Отже, наведені факти вказують на певні 

відповідності між рангами в лінгвістичних джерелах і частотністю 

досліджуваних пар, оскільки конверсивні пари з рангами від 2/13 до 12/13 

(таких виявлено 31 різна пара) за індексом розходження переважно належать 

до груп Ap (41,9%) та Bp (16,1%). Поза тим, 19,4% становлять пари, в яких 

обидва компоненти відсутні в реєстрі частотного словника.  

Аналіз ілюстративного матеріалу за лексико-семантичним критерієм 

засвідчив домінування тих самих лексико-граматичних класів і в 

лінгвістичних працях (іменники – 45,2%; дієслова – 25,8%), і в частотному 

словнику (іменники – 45,2%; дієслова – 29%). Відповідно до семантичного 

параметра, серед іменників також переважають конверсиви, які описують 

родинні стосунки, а серед дієслів здебільшого трапляються слова з 

семантикою передавання. Згідно з формально-структурним критерієм, 

конверсиви, утворені від різних основ домінують як у лінгвістичних 

працях (80,6%), так і за даними частотного словника й корпусу (87,1%). 

Зазначимо, що ці пари конверсивів загалом отримали вищі ранги в 

лінгвістичних джерелах і високі показники індексу розходження та 

абсолютної частотності.  

Інформацію про частотність досліджуваних конверсивних пар, 

отриманих із словника й корпусу, ми зіставили також із результатами 1ЛІ 

(див. Додаток 45). Виявилося, що загалом із двадцяти пар конверсивів, 

обраних для експерименту, чверть становлять пари з індексом розходження 

Ap (5 пар), п’яту частину становлять пари Bp (4 пари); значно менше пар Dp 

(2 пари) та Еp (1 пара). Пари одиниць на зразок Сp в опитуванні не 

представлені. У решти пар один або обидва компоненти не входять до 

реєстру словника (по одній парі FА та AF; шість пар FF). 

Як показано в Додатку 45, відповідно до середніх балів, поставлених 

респондентами кожній парі в 1ЛІ, дві вищі позиції посідають конверсивні 
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пари buy – sell та lend – borrow (середній бал в обох «2,74»); вони мають 

показник ІР, що становить Ap та Dp відповідно. Наступну позицію займає 

пара лексем parent – child (середня оцінка «2,53»), яка має індекс 

розходження Ap. Далі розташувалися пари guest – host та husband – wife 

(середній бал в обох «2,49») з індексом розходження Bp та Ap відповідно. 

Наступну позицію займає пара in front of – behind (середня оцінка «2,45»), яка 

належить до типу FA, але, за показниками АЧ у корпусі, входить до 

центральної зони категорії.  

Далі розташовані конверсивні пари above – below та north of – south of 

(середній бал по «2,41»), у яких ІР становить Bp та Fp відповідно. У 

наступній парі лесем doctor – patient (середня оцінка «2,38») показник ІР 

становить Ap. Остання пара в першій групі з високими середніми балами 

bigger – smaller має індекс розходження Fp, але, за показниками АЧ у 

корпусі, також належить до центральної зони категорії. Чотири 

пари конверсивів у другій групі з середніми оцінками від «1,70» до «1,91» 

мають різні показники ІР: own – belong to та rent – let (Bp), kill – be killed 

(АF), speak – listen (Ap). 

Характерно, що в третій групі з середніми балами від «0,74» до «1,10» 

містяться конверсивні пари із загалом низькими показниками ІР. Зокрема, в 

автоконверсивів spouse – spouse та sibling – sibling показник ІР становить Dp 

і Еp відповідно. Решта чотири автоконверсиви на найнижчих позиціях 

мають індекс розходження Fp. Щоправда, пара agree with – agree with за 

даними корпусу міститься в центральній зоні відповідної категорії. Отже, 

пари з найнижчими оцінками в першому експерименті мають 

найнижчі показники ІР. 

Отже, у першій групі з високими середніми балами в лінгвістичному 

інтерв’юванні переважна більшість пар конверсивів мають високі показники 

частотності (8 пар із 10 за даними словника й корпусу належать до 

центральної зони категорії). Цей факт свідчить про певні відповідності між 

суб’єктивною оцінкою опитаних лінгвістів і даними частотного словника й 
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корпусу текстів. За нашими оцінками, центральну зону лексико-граматичної 

категорії конверсивності в англійській мові, за даними частотного словника 

та корпусу текстів, формують ті пари конверсивів, які мають високу 

частотність, тобто показники індексу розходження Аp та Bp у словнику; а 

також пари з рангом 2/13-12/13, компоненти яких мають показники 

абсолютної частотності вищі ніж 10000 у корпусі. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Для виявлення центральної зони лексико-семантичних категорій слід 

зважати не лише на чинник мовної свідомості лінгвістів, а й на дані про 

частотність уживання мовних одиниць, із яких формуються відповідні 

категорії. Джерелом цих даних є, по-перше, частотні словники, по-друге, 

корпуси текстів, де подано кількісні параметри щодо вживання мовних 

одиниць. З огляду на це критерій частотності виявляється об’єктивним 

чинником формування центральної зони категорій антонімії, гіперо-гіпонімії 

та конверсивності. 

Визначення центральної зони категорії антонімії здійснено на основі 

індексу розходження пар за частотим словником FDCAE. Центральну зону 

утворюють пари, елементи яких належать до перших п’яти тисяч 

найуживаніших слів. Ці пари отримали індекс розходження Ap, Bp і Cp. 

Виявлено 113 таких пар (50% від усіх різних антонімічних пар, використаних у 

лінгвістичних працях). За семантичним критерієм, серед них домінують 

градуальні (46%) та комплементарні (24,8%) антоніми. Переважна більшість 

градуальних антонімів є прикметниками, а комплементарних – 

прикметниками й дієсловами. Лексико-граматичний аналіз свідчить, що з-

поміж 113 пар половину становлять прикметники (49,5%); близько третини – 

дієслова (31,9%). Згідно з формально-структурним параметром, 

переважають різнокореневі антоніми (93,8%). 

Для окреслення центральної зони категорії конверсивності взято до 
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уваги як показник індексу розходження пар у словнику, так і показник 

абсолютної частотності мовних одиниць у корпусі COCA. До центральної 

зони належать пари, компоненти яких у частотному словнику входять до 

перших трьох тисяч найчастотніших слів. Понад те, взято до уваги показник 

абсолютної частотності окремих мовних одиниць за корпусом СОСА. До 

центральної зони також зараховано пари з рангом 2/13-12/13, елементи яких 

мають абсолютну частотність вищу ніж 10000 у корпусі. 

Згідно з цими критеріями, до центральної зони категорії конверсивності 

належить 31 пара (37%); із них 27 пар із індексом розходження Ap та Bp, а також 

4 пари, елементи яких мають більше ніж 10000 вживань у корпусі. За лексико-

граматичним параметром, у центральній зоні переважають іменники (45,2%) та 

дієслова (29%). Формально-структурний аналіз засвідчив, що пари представлені 

здебільшого конверсивами, утвореними від різних основ (87,1%). Відповідно до 

семантичного критерію, більшість іменникових пар описують родинні стосунки, 

а більшість дієслівних пар мають семантику передавання. 

Обрахунки для виділення центральної зони категорії гіперо-гіпонімії 

здійснено на основі частотності кожного компонента з пари окремо. 

Визначальним критерієм частотності для гіперонімів був їхній ранг у 

словнику. Центральну зону категорії утворюють гіпероніми, які за своїм 

рангом входять до перших двох тисяч найчастотніших слів. Таких 

гіперонімів виявлено 38 одиниць, що становить трохи менше половини від 

усіх 86 різних гіперонімів (44,2%), поданих у ролі прикладів. До центральної 

зони ввійшли гіпероніми з тематичних груп «люди та їх соціальні ролі», 

«артефакти», «тварини», «рослини», «властивості предметів», «людські 

якості», «їжа», «переміщення в просторі», «отримання», «удари».    

Центральну зону категорії формують гіпоніми, які мають 10000 вживань і 

більше в СОСА – 62 одиниці (22,9%). До центральної зони потрапили гіпоніми з 

тематичних груп «тварини», «артефакти», «властивості предметів», «живі істоти 

взагалі», «рослини», «емоції», «напої», «люди та їх соціальні ролі», «людські 
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якості», «переміщення в просторі», «отримання». Показово, що ці гіпоніми 

займають високі місця у частотному словнику. 

Аналіз пар «гіперонім – гіпонім» (290 різних пар) здійснено за 

семантичним критерієм показав, що центральну зону категорії формують 

40 пар  (13,8% прикладів), які утворилися в результаті поєднання 

найчастотніших гіперонімів (16 лексем) із відповідними високочастотними 

гіпонімами. Усі пари, зараховані до центральної зони, формують такі 

тематичні групи: «тварини», «властивості предметів», «отримання у 

власність», «рослини», «переміщення в просторі», «артефакти», «люди та їх 

соціальні ролі». 
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ВИСНОВКИ 

Категоризація явищ дійсності – складний когнітивний процес, що 

потребує зусиль не лише окремих індивідів, а й цілого лінгвокультурного 

колективу. Різні категорії, сформовані внаслідок спільних для всіх процесів 

спостережень, узагальнень, кваліфікації явищ дійсності та інших процесів 

пізнання, можуть суттєво відрізнятися за принципами організації, 

структурою та конкретним наповненням, навіть якщо йдеться про 

однойменні категорії в свідомості носіїв тої ж культури. Однак будова 

більшості природних категорій, як показали експериментальні дослідження, 

характеризується певними важливими особливостями, зокрема, розмитістю 

границь, наявністю певних зон (центральної та периферійної), 

неоднорідністю елементів, які формують категорію.  

Дисертація, спрямована на обстеження штучних категорій, а саме 

створених лінгвістами лексико-семантичних категорій антонімії, гіперо-

гіпонімії та конверсивності, дала змогу виявити такі їхні ознаки, що 

зближають названі штучні категорії з природними, зокрема, їхню 

неоднорідність і наявність різних зон у їхній будові.  

Ілюстративний матеріал, дібраний лінгвістами до теоретичних положень 

про явища антонімії, гіперо-гіпонімії та конверсивності (загалом 996 пар), є 

відбиттям їхнього суб’єктивного підходу щодо вербального наповнення цих 

категорій. Про це свідчить різноманітність наведених прикладів: 599 різних 

пар (із них 224 різні пари антонімів, 290 різних пар «гіперонім – гіпонім», 

85 різних пар конверсивів).   

Проте в масиві ілюстративного матеріалу є чимало повторюваних пар, 

які використовували в своїх працях двоє або більше лінгвістів. Щоб відбити 

явище повторюваності мовних одиниць у ролі прикладів, введено параметр 

«ранг», який має вигляд простого дробу. У його чисельнику зафіксована 

кількість згадувань певної пари в ролі прикладу, а в знаменнику – загальна 

кількість обстежених лінгвістичних праць (тринадцять джерел). У результаті 
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аналізу виявлено такі максимальні ранги: для антонімів – 13/13, для 

конверсивів – 12/13, для пар «гіперонім – гіпонім» – 7/13. 

Неоднакова міра повторюваності прикладів до кожної лексико-

семантичної категорії означає, що автори намагаються відшукати найбільш 

репрезентативні з їхнього погляду ілюстрації антонімії, гіперо-гіпонімії та 

конверсивності. Добираючи приклади, лінгвісти спираються не лише на 

власний мовний досвід, а й на мовний досвід потенційних реципієнтів 

наукових текстів. 

Структуру названих лексико-семантичних категорій змодельовано у 

вигляді класу одиниць із центральною та периферійною зонами, між якими 

немає чіткої межі. Робочим критерієм входження пар мовних одиниць до 

центральної зони в колективній свідомості авторів-лінгвістів обрано їх 

повторюваність мінімум у двох джерелах, тобто ранг 2/13 і вище, відтак 

відкинуто всі унікальні пари.  

Кількісні підрахунки показали, що обсяг одиниць периферії суттєво 

перевищує обсяг одиниць центральної зони. Зокрема, в центральних зонах 

опинилися лише 33% від усіх використаних у ролі ілюстрацій пар антонімів, 

36% від ужитих пар конверсивів і 20% від усіх пар «гіперонім – гіпонім». На 

периферії категорій знаходяться більшість пар антонімів, конверсивів і пар із 

відношенням «гіперонім – гіпонім», які не було використано як ілюстрації в 

жодній з обстежених наукових праць. 

Ураховуючи семантичний, лексико-граматичний і формально-

структурний параметри, в кожній категорії виявлено найтиповіші групи 

одиниць центральної зони.  

Згідно з семантичним критерієм, у центральній зоні категорії антонімії 

домінують градуальні (46%) та комплементарні (28%) антоніми; у 

центральній зоні категорії гіперо-гіпонімії – переважно пари з тематичної 

групи «тварини» (54%), а також досить часто використовуються ілюстрації з 

тематичних груп «рослини», «живі істоти взагалі», «родинні стосунки» та 

«колір»; переважна більшість пар у центральній зоні є таксономічними 
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(класифікаційними) прикладами на кшалт «X – це вид/тип Y»; у центральній 

зоні категорії конверсивності домінують одиниці з тематичної групи 

«родинні стосунки» та лексеми з семантикою передавання.  

За лексико-граматичним параметром центральна зона категорії антонімії 

представлена головним чином прикметниками (61%) й дієсловами (24%); 

центральна зона категорії гіперо-гіпонімії – переважно іменниками (88%); 

центральна зона категорії конверсивності – іменниками (45%) та 

дієсловами (26%). 

Відповідно до формально-структурного критерію, переважна більшість 

антонімів центральної зони є різнокореневими (86,5%); майже в усіх парах 

«гіперонім – гіпонім» (98%) гіпероніми та гіпоніми виражені лексемою; для 

центральної зони категорії конверсивності характерні конверсиви, утворені 

від різних основ (80%). 

Усі інші пари, вжиті по одному разу (тобто з рангом 1/13), розташовані 

на периферії відповідних категорій. Периферійна зона розгляданих категорій 

є більш різноманітною. Cеред антонімів на периферії опинилися частина 

комплементарних, градуальних і координатних, а також більшість векторних 

антонімів; крім того, сюди потрапили всі наведені сатисфактиви. На 

периферії категорії перебуває більшість ужитих як приклади 

словотвірних антонімів. 

На периферії категорії гіперо-гіпонімії знаходиться більшість дієслів і 

прикметників, а також частина іменників із тематичних груп 

«людські якості», «емоції», «напої», «артефакти», «властивості предметів», 

«їжа». Усі приклади, у яких один із компонентів виражений 

словосполученням (за винятком пари musical instrument – violin), також 

потрапили на периферію. 

До периферії категорії конверсивності зараховано всі граматичні 

конверсиви (корелятивні форми активного та пасивного стану дієслів), 

більшість автоконверсивів, значну частину прикметників вищого 

ступеня порівняння. 
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Отримані висновки було верифіковано за допомогою лінгвістичного 

інтерв’ювання. Респондентами в експериментах виступили лінгвісти – носії 

англійської мови (73 респонденти із США, Великої Британії, Канади, 

Австралії та Нової Зеландії) та української мови (101 респондент, за освітою 

германісти). Вибірку для обох експериментів сформовано з масиву прикладів 

із лінгвістичних джерел; у питальниках рівномірно представлено усі ранги 

пар, зокрема з рангом 1/13; до уваги також узято три ключові критерії 

(семантичний, лексико-граматичний, формально-структурний). Результати 

лінгвістичного інтерв’ювання засвідчили факт нерівноцінності елементів 

лексико-семантичних категорій, тобто пар мовних одиниць, та існування в 

них центральної й периферійної зон. 

Дані лінгвістичного інтерв’ювання з англомовними лінгвістами 

показали, що досить високо, як «добрі» та «дуже добрі» респонденти оцінили 

половину й більше пар із вибірки для кожної з категорій. Це значить, що 

опитувані вважають репрезентативними не всі наведені в лінгвістичних 

джерелах приклади. Як перше, так і друге лінгвістичне інтерв’ювання 

слугують надійним засобом верифікації висновків, отриманих під час аналізу 

ілюстративного матеріалу з лінгвістичних джерел. 

Для моделювання структури, зокрема центральної зони, лексико-

семантичних категорій взято до уваги не лише суб’єктивний чинник – мовну 

свідомість лінгвістів, а й на дані про частотність уживання мовних одиниць, 

які входять у відповідні категорії. Джерелом таких даних є як частотні 

словники, так і корпуси текстів, у яких подано кількісні параметри щодо 

вживання мовних одиниць. З огляду на це ознака частотності виявляється 

об’єктивним чинником формування структури категорій антонімії, гіперо-

гіпонімії та конверсивності. Для верифікації структури та виявлення 

вербального наповнення центральної зони досліджуваних категорій залучено 

інформацію з частотного словника FDCAE та корпусу текстів COCA. 

У результаті зіставлення показників частотності вживання мовних 

одиниць (як рангу та індексу розходження в словнику, так і показників 
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абсолютної частотності в корпусі) та їх рангів у лінгвістичних працях 

виявлено значні кореляції для кожної з категорій і підтверджено отримані 

висновки щодо вербального наповнення їх центральних зон. Понад те, 

показано певні розходження в статусі окремих одиниць, проте беззаперечним 

є висновок щодо гетерогенної структури обстежених категорій. 

Штучним лексико-семантичним категоріям антонімії, гіперо-гіпонімії 

та конверсивності властива дуальна природа. З одного боку, вони 

підкоряються принципам логічної категоризації за Аристотелем і будуються 

як класи одиниць із набором необхідних і достатніх ознак. Для прикладу, 

відношення гіперо-гіпонімії дефініціюють за допомогою формул «X – це 

вид / тип Y» або «X – це Y» (spaniel – dog, queen – monarch).  

З іншого боку, у таких класах, як у більшості природних категорій, 

спостерігається нерівномірний розподіл одиниць, поступовий перехід від 

елементів центральної зони до елементів периферії, нечіткі межі, перетин із 

іншими категоріями (показано, що на периферії перетинаються 

категорії антонімії та конверсивності, а також категорії конверсивності 

й гіперо-гіпонімії). Зокрема, інтерпретація лінгвістами пар мовних 

одиниць на кшталт before – after та in front of – behind як прояв антонімії та 

прояв конверсивності, а також пари cousin – cousin як приклад 

конверсивних і гіперо-гіпонімічних відношень ще раз доводить 

подібність лексико-семантичних категорій із природними категоріями. 

Для штучних лексико-семантичних категорій характерна також наявність 

прототипових явищ (виявлено як конкретні прототипові одиниці, так і цілі 

групи таких пар). 

На основі проведеного дослідження можна твердити, що штучні 

лексико-семантичні категорії антонімії, гіперо-гіпонімії та конверсивності у 

свідомості лінгвістів організовані так само, як і більшість природних 

категорій, наявних у свідомості пересічних носіїв мови. У будові названих 

категорій можна виокремити центральну зону, заповнену певними парами 

лексичних одиниць. Вербалізація центральної та периферійної зон 
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представлена в Додатках 7, 15 і 22. При окресленні центральної зони лексико-

семантичних категорій слід брати до уваги передусім групи певних мовних 

явищ (наприклад, серед антонімів більш прототиповими є пари 

параметричних прикметників).  

У центральних зонах розгляданих категорій можуть міститися також 

інші пари мовних одиниць, виявлені зокрема за критерієм частотності або 

вжиті іншими лінгвістами в інших працях, що не потрапили до нашого 

дослідження. Проте отримані висновки загалом відбивають реальну картину 

щодо структури та вербального наповнення названих лексико-семантичних 

категорій в колективній мовній свідомості лінгвістів. 

У перспективі подальших досліджень убачаємо аналіз структури інших 

штучних лексико-семантичних категорій (полісемія, синонімія, омонімія та 

ін.), представлених у свідомості англомовних лінгвістів, а також зіставлення 

структури поняттєвих лексико-семантичних категорій у різних мовах. 
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Додаток 1 

Лінгвісти, які виступили респондентами в 1ЛІ 

№ 

п/п 
Респондент Назва навчального закладу Країна 

1 Carolyn Adger Center for Applied Linguistics США 

2 Robert Amery The University of Adelaide Австралія 

3 John Archibald The University of Victoria Канада 

4 Philip J. Auter 
The University of Louisiana at 

Lafayette 
США 

5 Kathleen M. Bailey 
Monterey Institute of 

International Studies 
США 

6 Laurel J. Brinton 
The University of British 

Columbia 
Канада 

7 Gregory Alan Bryant The University of California США 

8 Jo Caffery The University of Canberra Австралія 

9 Brian J. Careless 
Flensburg University of 

Applied Sciences 
Великобританія 

10 Jack K. Chambers The University of Toronto Канада 

11 Elizabeth J. Christie Carleton University Канада 

12 John Colarusso McMaster University Канада 

13 Felice Coles The University of Mississippi США 

14 Richard Cook 
The University of California, 

Berkeley 
США 

15 Greville Corbett The University of Surrey Великобританія 

16 David Cram The University of Oxford Великобританія 

17 Jonathan Culpeper The University of Lancaster Великобританія 

18 Tracey Derwing Simon Fraser University Канада 

19 Mark Donohue 
The Australian National 

University 
Австралія 

20 Donald L. Dyer The University of Mississippi США 

21 David Eddington Brigham Young University США 

22 Graham Ethelston The University of Liverpool Великобританія 

23 Michele I. Feist 
The University of Louisiana at 

Lafayette 
США 

24 Amy Fountain The University of Arizona США 

25 Alice Gaby Monash University Австралія 

26 Cynthia Gordon Syracuse University США 

27 Peter E. Jones Sheffield Hallam University Великобританія 

28 Claire Hardaker The University of Lancaster Великобританія 

29 Graeme Hirst The University of Toronto Канада 

30 Janet Holmes 
Victoria University of 

Wellington 
Нова Зеландія 

31 Steven Jones The University of Manchester Великобританія 

32 Paul Kay 
The University of California, 

Berkeley 
США 

33 Claire Kennedy Griffith University Австралія 

34 Christopher J. Koenig The University of California США 
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35 Stephen Levey The University of Ottawa Канада 

36 Sue Lorenson Georgetown University США 

37 Ian Malcolm Edith Cowan University Австралія 

38 Karen Malcolm The University of Winnipeg Канада 

39 Mallory Marsh Bethel College США 

40 Stephen Matthews The University of Hong Kong США 

41 John McCabe-Juhnke Bethel College США 

42 Dave McKercher The University of Victoria Канада 

43 H. Craig Melchert The University of California США 

44 Robert E. Mercer 
The University of Western 

Ontario 
Канада 

45 Line Mikkelsen 
The University of California, 

Berkeley 
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46 Philip Monahan The University of Toronto Канада 

47 Timothy Montler The University of North Texas  США 

48 M. Lynne Murphy The University of Sussex Великобританія 

49 Naomi Nagy The University of Toronto Канада 

50 Paul Nation 
Victoria University of 

Wellington 
Нова Зеландія 

51 Joshua Nash The University of Adelaide Австралія 
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53 Rachel Nordlinger The University of Melbourne Австралія 

54 Elisa Oh Howard University США 

55 Simon Overall James Cook University Австралія 

56 Francis Jeffry Pelletier Simon Fraser University Канада 
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Victoria University of 
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71 Alan Waters The University of Lancaster Великобританія 

72 Richard Jason Whitt The University of Nottingham Великобританія 

73 Saundra K. Wright California State University США 
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Додаток 2 

Зразок питальника в 1ЛІ 

In the email to which this file is attached, we referred to the survey which we 

are conducting in order to obtain practical evidence that is illustrative of the lexical 

categories of hyponymy, antonymy and converseness.  

The procedure for carrying out this task could perhaps be described in terms 

of the following scenario: 

Imagine that you are preparing a lecture on lexical semantics, and you wish to 

give your students a clear explanation of the main types of paradigmatic relations 

in the lexicon—hyponymy, antonymy and converseness.  

Please type numbers into the cells shaded in yellow, to show your evaluation 

of the following examples, using a scale of 0 to 3 points in which 

0 = examples which you consider to be totally unsuitable for illustrating this 

type of relation; 

1 = examples which only typify certain very specific cases of this type of 

relation; 

2 = examples which illustrate this type of relation quite well, even if they are 

not absolutely ideal examples;  

3 = the most ideal example for illustrating this type of relation. 

When the numbers have been entered in the table below, this attached file can 

then be returned to me, likewise as an attachment. 

Name of respondent: Dr. Name and Surname to be added 

0-3 Hyponymy 0-3 Antonymy 0-3 Converseness  

 a) animal – dog                   a) aim – hit    a) above – below  

 b) apple –                        

Granny Smith  

 b) alive – dead    b) agree with –        

agree with   

 
c) bird – robin    

 c) ascend – descend    c) as wide as –              

as wide as   

 
d) cat – kitten  

 d) big – small    d) be married to –            

be married to  

 e) children – boys    e) come – go    e) bigger – smaller   
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 f) colour – red   f) fill – empty   f) buy – sell   

 g) cook – boil    g) good – bad    g) cooperate with – 

cooperate with   

 h) creature – person      h) happy – unhappy   h) doctor – patient  

 i) dog – spaniel     i) honest –           

dishonest   
 i) guest – host   

 j) emotion – anger    j) hot – cold   j) husband – wife   

 k) flower – rose    k) long – short   k) in front of – behind  

 l) man – bachelor    l) male – female    l) kill – be killed   

 m) move – fly    m) north – south    m) lend – borrow   

 n) musical instrument – 

violin 
 n) old – new   n) north of – south of   

 o) pig – piglet     o) on – off    o) own – belong to   

 p) red – scarlet    p) pass – fail   p) parent – child   

 q) sibling – sister   q) proper –      

improper   
 q) rent – let   

 r) take – steal     r) seek – find   r) sibling – sibling  

 s) tool – hammer   s) true – false   s) speak – listen   

 t) vehicle – car   t) up – down    t) spouse – spouse  
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Додаток 3 

Заповнений питальник у 1ЛІ 

In the email to which this file is attached, we referred to the survey which we 

are conducting in order to obtain practical evidence that is illustrative of the lexical 

categories of hyponymy, antonymy and converseness.  

The procedure for carrying out this task could perhaps be described in terms 

of the following scenario: 

Imagine that you are preparing a lecture on lexical semantics, and you wish to 

give your students a clear explanation of the main types of paradigmatic relations 

in the lexicon—hyponymy, antonymy and converseness.  

Please type numbers into the cells shaded in yellow, to show your evaluation 

of the following examples, using a scale of 0 to 3 points in which 

0 = examples which you consider to be totally unsuitable for illustrating this 

type of relation; 

1 = examples which only typify certain very specific cases of this type of 

relation; 

2 = examples which illustrate this type of relation quite well, even if they are 

not absolutely ideal examples;  

3 = the most ideal example for illustrating this type of relation. 

When the numbers have been entered in the table below, this attached file can 

then be returned to me, likewise as an attachment. 

Name of respondent: Dr. Alan Waters 

0-3 Hyponymy 0-3 Antonymy 0-3 Converseness  

3 a) animal – dog                  0 a) aim – hit   3 a) above – below  

3 b) apple –                        

Granny Smith  

3 b) alive – dead   0 b) agree with –        

agree with   

3 
c) bird – robin    

3 c) ascend – descend   0 c) as wide as –              

as wide as   

0 
d) cat – kitten  

3 d) big – small   0 d) be married to –            

be married to  

3 e) children – boys   3 e) come – go   3 e) bigger – smaller   
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3 f) colour – red  0 f) fill – empty  3 f) buy – sell   

2 g) cook – boil   3 g) good – bad   0 g) cooperate with – 

cooperate with   

0 h) creature – person     3 h) happy – unhappy  3 h) doctor – patient  

3 i) dog – spaniel    3 i) honest –           

dishonest   
3 i) guest – host   

3 j) emotion – anger   3 j) hot – cold  3 j) husband – wife   

3 k) flower – rose   3 k) long – short  3 k) in front of – behind  

1 l) man – bachelor   3 l) male – female   3 l) kill – be killed   

3 m) move – fly   3 m) north – south   3 m) lend – borrow   

3 n) musical instrument – 

violin 
3 n) old – new  3 n) north of – south of   

0 o) pig – piglet    3 o) on – off   2 o) own – belong to   

3 p) red – scarlet   3 p) pass – fail  3 p) parent – child   

3 q) sibling – sister  3 q) proper –      

improper   
3 q) rent – let   

1 r) take – steal    1 r) seek – find  1 r) sibling – sibling  

3 s) tool – hammer  3 s) true – false  3 s) speak – listen   

3 t) vehicle – car  3 t)   up – down   0 t) spouse – spouse  
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Додаток 4 

Реакції англомовних лінгвістів на питальник 1ЛІ (знімки екрану) 
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Додаток 5 

Зразок питальника в 2ЛІ 

Шановні респонденти,  

визначіть тип парадигматичних зв’язків у кожній парі, поставивши 

позначку у відповідній колонці.  

Пари 
Гіперо-

гіпонімія 
Антонімія Конверсивність 

Важко 

визначити 

1. sibling – sibling     

2. animal – dog                      

3. parent – child     

4. aim – hit     

5. alive – dead     

6. apple – Granny Smith        

7. bigger – smaller     

8. bird – robin          

9. north of – south of       

10. come – go       

11. own – belong to     

12. cat – kitten      

13. husband – wife       

14. children – boys         

15. cooperate with – cooperate with     

16. hot – cold     

17. as wide as – as wide as     

18. colour – red      

19. agree with – agree with       

20. long – short     

21. cook – boil         

22. doctor – patient     

23. happy – unhappy     

24. creature – person         

25. guest – host       

26. honest – dishonest     

27. dog – spaniel         

28. big – small       

29. rent – let       

30. emotion – anger       

31. lend – borrow     

32. male – female     

33. kill – be killed       
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34. flower – rose        

35. in front of – behind     

36. man – bachelor         

37. buy – sell     

38. ascend – descend       

39. move – fly       

40. north – south       

41. musical instrument – violin     

42. old – new     

43. pig – piglet        

44. on – off       

45. red – scarlet       

46. pass – fail     

47. seek – find     

48. sibling – sister        

49. proper –improper     

50. take – steal        

51. true – false     

52. tool – hammer      

53. speak – listen       

54. good – bad       

55. be married to – be married to      

56. up – down       

57. vehicle – car      

58. spouse – spouse     

59. fill – empty     

60. above – below     
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Додаток 6 

Заповнений питальник у 1ЛІ 
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Додаток 7 

Повторюваність антонімічних пар у лінгвістичних працях  

№ 

п/п 
Антонімічна пара 

Загальна 

кількість 

згадувань 

1 alive – dead 13 

2 hot – cold 12 

3 good – bad  9 

4 male – female 8 

5 tall – short 8 

6 long – short 7 

7 true – false 7 

8 big – small 6 

9 old – young 6 

10 up – down 6 

11 clean – dirty 5 

12 come – go 5 

13 high – low 5 

14 large – small 5 

15 love – hate 5 

16 married – single  5 

17 north – south 5 

18 open – shut 5 

19 pass – fail 5 

20 thick – thin 5 

21 warm – cool 5 

22 wide – narrow 5 

23 beautiful – ugly 4 

24 big – little 4 

25 black – white 4 

26 deep – shallow 4 

27 fast – slow 4 

28 honest – dishonest 4 

29 rich – poor 4 

30 above – below  3 

31 asleep – awake 3 

32 clever – stupid 3 

33 east – west 3 

34 happy – sad 3 

35 happy – unhappy 3 

36 left – right 3 

37 man – woman 3 

38 old – new 3 

39 on – off 3 

40 smooth – rough 3 

41 sweet – sour 3 

42 win – lose 3 

43 advance – retreat 2 

44 arrive – depart 2 
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45 ascend – descend 2 

46 back – front 2 

47 cruel – kind 2 

48 easy – difficult 2 

49 enter – leave 2 

50 expensive – cheap 2 

51 fat – thin 2 

52 fill – empty 2 

53 first – last 2 

54 fresh – stale 2 

55 girl – boy 2 

56 go – stay 2 

57 heavy – light 2 

58 here – there 2 

59 hit – miss 2 

60 increase – decrease 2 

61 inflate – deflate 2 

62 in front of – behind 2 

63 legal – illegal 2 

64 like – dislike 2 

65 married – unmarried 2 

66 marry – divorce 2 

67 near – far 2 

68 polite – rude 2 

69 proper – improper 2 

70 pure – impure  2 

71 push – pull 2 

72 raise – lower 2 

73 remember – forget 2 

74 wet – dry 2 

75 accelerate – decelerate 1 

76 accept – turn down 1 

77 accurate – inaccurate 1 

78 acknowledge – snub 1 

79 adore – despise 1 

80 after – before 1 

81 aim – hit 1 

82 all – none 1 

83 always – never 1 

84 animate – inanimate 1 

85 appear – disappear 1 

86 approve – disapprove  1 

87 ask – answer 1 

88 attractive – unattractive  1 

89 boiling – freezing  1 

90 (be) born – die 1 

91 brilliant – stupid 1 

92 bring – take 1 

93 broad – narrow 1 

94 build – demolish  1 
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95 button – unbutton  1 

96 clergy – laity  1 

97 closely – distantly  1 

98 colour – bleach  1 

99 communist – non-communist  1 

100 compete – win  1 

101 complex – simple  1 

102 conceal – reveal  1 

103 converge – diverge  1 

104 cover – uncover  1 

105 criticize – praise  1 

106 damage – repair  1 

107 darken – lighten  1 

108 death – life  1 

109 deciduous – evergreen  1 

110 defend – submit  1 

111 derivational – inflectional  1 

112 despise – admire  1 

113 do – undo  1 

114 dress – undress  1 

115 drunk – sober  1 

116 embark – disembark  1 

117 encourage – discourage  1 

118 enormous – minute 1 

119 entangle – disentangle  1 

120 establishment – disestablishment  1 

121 excellent – atrocious  1 

122 exhale – inhale  1 

123 expand – contract  1 

124 ferocious – meek  1 

125 fertile – infertile  1 

126 float – sink 1 

127 formal – informal  1 

128 forwards – backwards  1 

129 frequently – rarely 1 

130 friendly – hostile  1 

131 friendly – unfriendly  1 

132 full – empty  1 

133 gather – scatter  1 

134 giant – dwarf  1 

135 go – return  1 

136 grant – refuse  1 

137 great – small  1 

138 heat – cool  1 

139 heat – cold  1 

140 healthy – ill  1 

141 huge – tiny  1 

142 human – non-human  1 

143 improve – deteriorate  1 

144 in – out  1 
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145 include – exclude  1 

146 intelligent – unintelligent  1 

147 interesting – boring  1 

148 joy – sadness  1 

149 kill – resurrect  1 

150 kind – cruel  1 

151 knit – unravel  1 

152 late – early  1 

153 legitimate – illegitimate  1 

154 lengthen – shorten  1 

155 light – dark  1 

156 live – die  1 

157 lock – unlock  1 

158 lose – find  1 

159 loud – soft  1 

160 many – few  1 

161 maximize – minimize  1 

162 maximum – minimum  1 

163 moral – amoral  1 

164 mother – father  1 

165 mount – dismount  1 

166 nice – nasty  1 

167 noisy – quiet  1 

168 noisily – quietly  1 

169 obedient – disobedient  1 

170 often – seldom  1 

171 open – closed  1 

172 pack – unpack  1 

173 parry – take  1 

174 permit – forbid  1 

175 pretty – plain  1 

176 private – public  1 

177 progress – regress  1 

178 proud of – ashamed of  1 

179 raw – cooked  1 

180 refute – admit  1 

181 remove – replace  1 

182 right – wrong  1 

183 rise – fall  1 

184 safe – dangerous  1 

185 same – different  1 

186 satisfactory – unsatisfactory  1 

187 save – let in  1 

188 scorching – freezing  1 

189 screw – unscrew  1 

190 seek – find  1 

191 shout – whisper  1 

192 shove – tug  1 

193 singular – plural  1 

194 sleep – insomnia  1 
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195 sloth – diligence  1 

196 slowly – quickly  1 

197 smart – dumb  1 

198 stalactite – stalagmite  1 

199 stop – resume  1 

200 straight – bent  1 

201 straight – crooked  1 

202 strengthen – weaken  1 

203 strong – weak  1 

204 succeed – fail  1 

205 superb – awful  1 

206 superficial – deep  1 

207 superficial – profound  1 

208 sweet – bitter  1 

209 swollen – unswollen  1 

210 sympathetic – unsympathetic  1 

211 thick – narrow  1 

212 thoughtful – thoughtless  1 

213 tie – untie  1 

214 top – bottom  1 

215 towards – away  1 

216 town – country  1 

217 trust – distrust 1 

218 try – succeed  1 

219 urban – rural  1 

220 useful – useless  1 

221 warm – cold  1 

222 warm – frigid  1 

223 well – unwell  1 

224 yield – resist  1 
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Додаток 8 

Дослідження антонімічних відношень у 1ЛІ  

 
Середній бал 

в 1ЛІ  

Кількість 

виставлених 

оцінок «0» 

Пари антонімів 

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

Ядерна 

зона 

2,79 1 good – bad 9/13 

2,79 2 hot – cold 12/13 

2,78 3 alive – dead 13/13 

2,77 2 true - false 7/13 

2,74 3 ascend – descend 2/13 

2,74 1 happy – unhappy 3/13 

2,74 0 honest – dishonest  4/13 

2,73 1 old – new 3/13 

2,71 0 big – small 6/13 

2,66 2 up – down 6/13 

2,64 3 pass – fail 5/13 

2,60 1 long - short 7/13 

2,60 3 on – off 3/13 

2,52 3 north – south 5/13 

2,48 3 fill – empty 2/13 

Зона, 

близька до 

ядра 

2,37 6 male – female 8/13 

2,33 4 come – go 5/13 

2,26 1 proper – improper 2/13 

Периферія 
0,84 39 seek – find 1/13 

0,12 66 aim – hit 1/13 
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Додаток 9 

Розподіл антонімічних пар за середньою оцінкою, поставленою кожній парі 
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Додаток 10 

Розподіл групи опитаних лінгвістів (73 особи) за середньою оцінкою, 

поставленою вибірці антонімічних пар 
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Додаток 11 

Дослідження антонімічних відношень у 2ЛІ 

 Кількість 

правильних 

відповідей 

(%) 

Кількість 

неправильних 

відповідей 

Кількість 

позначок 

«важко 

визначити» 

Пари антонімів 

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

 

100 - - alive – dead 13/13 

100 - - big – small 6/13 

100 1 - hot – cold 12/13 

100 1 - happy – unhappy 3/13 

100 - 1 old – new 3/13 

100 1 - true – false 7/13 

99 1 1 honest – dishonest  4/13 

99 2 - good – bad 9/13 

99 1 1 up – down 6/13 

98 2 1 proper – improper 2/13 

96 5 - ascend – descend 2/13 

96 3 2 north – south 5/13 

96 3 2 pass – fail 5/13 

 91 10 - long – short 7/13 

90 5 6 on – off 3/13 

89 4 8 fill – empty 2/13 

83 14 4 male – female  8/13 

 37 36 28 come – go 5/13 

28 47 26 seek – find 1/13 

12 34 55 aim – hit 1/13 
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Додаток 12 

Міра розпізнання антонімічних пар лінгвістами в 2ЛІ 

 



237 

 

Додаток 13 

Повторюваність лексичних одиниць, ужитих у ролі гіперонімів 

№ 

п/п 
Гіперонім 

Загальна 

кількість 

згадувань 

Кількість джерел, у 

яких було згадано 

1 animal 40 10 

2 bird 27 7 

3 flower 23 9 

4 dog1
11

 19 5 

5 creature 14 3 

6 horse 12 5 

7 red 12 7 

8 move  10 2 

9 musical instrument 10 2 

10 tree 10 4 

11 fish 9 3 

12 get 8 1 

13 building 7 1 

14 colour 7 3 

15 cook 7 2 

16 pig 7 3 

17 sheep 7 3 

18 emotion 6 2 

19 mammal 6 4 

20 plant 6 2 

21 sibling 6 3 

22 virtue 6 2 

23 commit a crime 5 1 

24 container 5 1 

25 cow2
12

 5 3 

26 kill 5 1 

27 salmon 5 1 

28 fruit 4 2 

29 insect 4 2 

30 parent 4 2 

31 strike 4 1 

32 vehicle 4 3 

33 bag 3 1 

34 beverage 3 1 

35 cat 3 3 

36 duck1
13 3 2 

                                           
11 dog1 – a domesticated canine mammal, Canis familiaris, occurring in many breeds that show a 

great variety in size and form [297]. 
12 cow2 – (not in technical use) any domestic species of cattle [297]. 
13 duck1 – any of various small aquatic birds of the family Anatidae, typically having short legs, 

webbed feet, and a broad blunt bill: order Anseriformes [297].  
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37 look (like) 3 1 

38 poem 3 1 

39 poultry 3 1 

40 shape 3 1 

41 taste 3 1 

42 tool 3 1 

43 woman 3 2 

44 apple 2 1 

45 barrel 2 1 

46 box 2 1 

47 car 2 2 

48 case 2 1 

49 cattle 2 1 

50 chair 2 1 

51 conifer 2 1 

52 creeper 2 1 

53 crime 2 1 

54 deciduous 2 1 

55 fungus 2 1 

56 foal 2 1 

57 goose1
14 2 1 

58 hawk 2 1 

59 man 2 2 

60 person 2 1 

61 push 2 1 

62 saw 2 1 

63 spouse  2 1 

64 tit 2 1 

65 adult 1 1 

66 anger 1 1 

67 beryl 1 1 

68 children 1 1 

69 cheese 1 1 

70 cousin 1 1 

71 eagle 1 1 

72 food 1 1 

73 hit 1 1 

74 kid 1 1 

75 mineral 1 1 

76 monarch  1 1 

77 monkey 1 1 

78 movement 1 1 

79 nice 1 1 

80 rectangular 1 1 

81 relative 1 1 

82 ruler 1 1 

83 skirt/trousers 1 1 

                                           
14 goose1 – any of various web-footed long-necked birds of the family Anatidae: order 

Anseriformes [297].   
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84 stroke 1 1 

85 swan 1 1 

86 take 1 1 

 



240 

 

Додаток 14 

Повторюваність лексичних одиниць, ужитих у ролі гіпонімів 

№ 

п/п 
Гіпонім 

Загальна 

кількість 

згадувань 

Кількість джерел, у 

яких було згадано 

1 cow1
15 9 7 

2 rose 7 7 

3 dog1 6 6 

4 tulip 6 6 

5 cat 5 5 

6 elephant 5 5 

7 robin 5 5 

8 scarlet 5 5 

9 stallion 5 4 

10 bird 4 4 

11 eagle 4 4 

12 horse 4 4 

13 mare 4 4 

14 oak 4 3 

15 sister 4 4 

16 animal 3 3 

17 bitch 3 3 

18 boy 3 2 

19 brother 3 3 

20 bull 3 3 

21 crimson 3 3 

22 daffodil 3 3 

23 dog2
16 3 3 

24 ewe 3 3 

25 fish 3 3 

26 insect 3 3 

27 kitten 3 3 

28 mother 3 3 

29 piglet 3 3 

30 ram 3 3 

31 red 3 3 

32 sheep 3 3 

33 spaniel 3 3 

34 trout 3 3 

35 anger 2 2 

36 ant 2 2 

37 ash 2 2 

38 bachelor 2 2 

39 boar 2 2 

                                           
15 cow1 – the mature female of any species of cattle, esp domesticated cattle [297]. 
16 dog2 – the male of animals of the dog family [297]. 
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40 boil 2 2 

41 car 2 2 

42 cod 2 2 

43 collie 2 2 

44 colt 2 2 

45 father 2 2 

46 fly 2 2 

47 green 2 2 

48 honesty 2 2 

49 lion 2 2 

50 mammal 2 2 

51 maroon 2 2 

52 mouse 2 2 

53 murder 2 1 

54 person 2 2 

55 pink 2 1 

56 puppy 2 2 

57 saw 2 2 

58 square  2 2 

59 starling 2 2 

60 steal  2 2 

61 swim 2 2 

62 thrush 2 2 

63 tree 2 2 

64 violin 2 2 

65 aardvark 1 1 

66 accordion 1 1 

67 Alsatian 1 1 

68 armadillo 1 1 

69 apple 1 1 

70 assault  1 1 

71 Aston Martin 1 1 

72 bag 1 1 

73 bake 1 1 

74 bald eagle 1 1 

75 ballad 1 1 

76 banana 1 1 

77 banyan 1 1 

78 barrel 1 1 

79 bass 1 1 

80 beech 1 1 

81 beer 1 1 

82 beryl 1 1 

83 bindweed 1 1 

84 bitter 1 1 

85 blackbird 1 1 

86 blue 1 1 

87 borrow 1 1 

88 box 1 1 

89 briefcase  1 1 



242 

 

90 broil 1 1 

91 burglary  1 1 

92 bus 1 1 

93 butt 1 1 

94 butterfly 1 1 

95 buy 1 1 

96 calf 1 1 

97 case 1 1 

98 cask 1 1 

99 catch 1 1 

100 cello 1 1 

101 chairman 1 1 

102 chairwoman 1 1 

103 cheese  1 1 

104 chick 1 1 

105 chihuahua 1 1 

106 chinook  1 1 

107 chisel 1 1 

108 church 1 1 

109 cinema 1 1 

110 cock 1 1 

111 coho  1 1 

112 colobus 1 1 

113 colour 1 1 

114 conifer 1 1 

115 cousin 1 1 

116 Cox’s Orange Pippin  1 1 

117 crate 1 1 

118 crawl1
17 1 1 

119 crawl2
18 1 1 

120 creeper 1 1 

121 crocodile 1 1 

122 crocus 1 1 

123 crow 1 1 

124 culottes 1 1 

125 curlew 1 1 

126 cygnet 1 1 

127 dachshund  1 1 

128 daisy 1 1 

129 dalmatian 1 1 

130 dandelion 1 1 

131 deciduous 1 1 

132 defraud  1 1 

133 delphinium 1 1 

134 dragonfly  1 1 

                                           
17 crawl1 – to move slowly, either by dragging the body along the ground or on the hands and 

knees [297].  
18 crawl2 – (swimming) a stroke in which the feet are kicked like paddles while the arms reach 

forward and pull back through the water [297].  
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135 drake 1 1 

136 drown 1 1 

137 drum 1 1 

138 duck1 1 1 

139 duck2
19 1 1 

140 duckling 1 1 

141 earn 1 1 

142 emerald 1 1 

143 fear 1 1 

144 filly 1 1 

145 finch 1 1 

146 find 1 1 

147 fir 1 1 

148 flute 1 1 

149 foal 1 1 

150 friendly 1 1 

151 fry 1 1 

152 fungus 1 1 

153 fury 1 1 

154 gander  1 1 

155 garrotte  1 1 

156 generosity 1 1 

157 goose2
20 1 1 

158 Gorgonzola 1 1 

159 Granny Smith 1 1 

160 grasp 1 1 

161 guitar 1 1 

162 hacksaw 1 1 

163 hammer 1 1 

164 hang 1 1 

165 happiness 1 1 

166 hawk 1 1 

167 hen 1 1 

168 hit 1 1 

169 hop 1 1 

170 husband 1 1 

171 Irish setter 1 1 

172 ivy 1 1 

173 jigsaw  1 1 

174 juice 1 1 

175 kick  1 1 

176 king 1 1 

177 keg 1 1 

178 kestrel 1 1 

179 lamb 1 1 

180 lichen 1 1 

181 love 1 1 

                                           
19 duck2 – the female of such a bird, as opposed to the male (drake) [297].  
20 goose2 – the female of such a bird, as opposed to the male (gander) [297].  
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182 mango 1 1 

183 marimbas 1 1 

184 monkey 1 1 

185 mosque  1 1 

186 mosquito 1 1 

187 mushroom 1 1 

188 nasturtium  1 1 

189 oblong 1 1 

190 ocarina 1 1 

191 ode 1 1 

192 office-block 1 1 

193 olive 1 1 

194 osprey 1 1 

195 ostrich 1 1 

196 oyster-catcher 1 1 

197 palomino 1 1 

198 pansy 1 1 

199 parent 1 1 

200 patience  1 1 

201 penguin 1 1 

202 piano 1 1 

203 pig 1 1 

204 pigeon 1 1 

205 pine 1 1 

206 poodle 1 1 

207 pot 1 1 

208 pouch 1 1 

209 prudence 1 1 

210 pub 1 1 

211 punch 1 1 

212 purse 1 1 

213 pygmy 1 1 

214 queen  1 1 

215 rape  1 1 

216 rob  1 1 

217 roast  1 1 

218 round 1 1 

219 run 1 1 

220 sack 1 1 

221 sadness  1 1 

222 salmon 1 1 

223 saw 1 1 

224 shape 1 1 

225 shove 1 1 

226 shrub 1 1 

227 shrine  1 1 

228 size  1 1 

229 snapper 1 1 

230 spruce 1 1 

231 sockeye 1 1 
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232 sole 1 1 

233 sonnet 1 1 

234 sour 1 1 

235 sparrowhawk 1 1 

236 spinster  1 1 

237 spring 1 1 

238 steam  1 1 

239 strangle 1 1 

240 stroke 1 1 

241 suitcase 1 1 

242 SUV 1 1 

243 swallow 1 1 

244 sweet 1 1 

245 sycamore 1 1 

246 synagogue  1 1 

247 tern 1 1 

248 theft  1 1 

249 thump 1 1 

250 tiger 1 1 

251 tin 1 1 

252 tit 1 1 

253 titlark 1 1 

254 titmouse 1 1 

255 tractor 1 1 

256 travel 1 1 

257 trudge 1 1 

258 toadstool  1 1 

259 tug  1 1 

260 tyrant 1 1 

261 vermilion  1 1 

262 violet 1 1 

263 vertebrate 1 1 

264 walk 1 1 

265 water 1 1 

266 wife 1 1 

267 win 1 1 

268 wisdom 1 1 

269 wolf 1 1 

270 woman 1 1 

271 zebra 1 1 
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Додаток 15 

Повторюваність пар «гіперонім – гіпонім» 

№ 

п/п 
Пара «гіперонім – гіпонім» 

Загальна 

кількість 

згадувань 

1 flower – rose  7 

2 animal – dog1 6 

3 flower – tulip 6 

4 bird – robin  5 

5 horse – stallion 5 

6 red – scarlet  5 

7 animal – cat  4 

8 animal – elephant  4 

9 bird – eagle  4 

10 horse – mare  4 

11 animal – cow1 3 

12 animal – horse  3 

13 animal – sheep  3 

14 cat – kitten  3 

15 colour – red  3 

16 creature – animal 3 

17 creature – bird  3 

18 creature – fish  3 

19 creature – insect  3 

20 dog1 – bitch  3 

21 dog1 – dog2 3 

22 dog1 – spaniel  3 

23 fish – trout  3 

24 flower – daffodil  3 

25 mammal – cow1 3 

26 pig – piglet  3 

27 red – crimson  3 

28 sheep – ewe  3 

29 sheep – ram  3 

30 sibling – brother  3 

31 sibling – sister  3 

32 tree – oak  3 

33 animal – lion  2 

34 animal – mammal  2 

35 animal – mouse  2 

36 bird – starling  2 

37 bird – thrush  2 

38 colour – green  2 

39 cook – boil  2 

40 cow2 – bull 2 

41 cow2 – cow1 2 

42 creature – person  2 
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43 dog1 – collie  2 

44 dog1 – puppy  2 

45 emotion – anger  2 

46 fish – cod  2 

47 insect – ant  2 

48 man – bachelor  2 

49 move – fly 2 

50 move – swim  2 

51 musical instrument – violin 2 

52 parent – father  2 

53 parent – mother  2 

54 pig – boar  2 

55 pig – sow  2 

56 plant – tree  2 

57 red – maroon  2 

58 vehicle – car  2 

59 virtue – honesty  2 

60 adult – woman  1 

61 anger – fury  1 

62 animal – aardvark  1 

63 animal – armadillo 1 

64 animal – bird 1 

65 animal – crocodile 1 

66 animal – monkey  1 

67 animal – mosquito  1 

68 animal – pig 1 

69 animal – tiger  1 

70 animal – vertebrate  1 

71 animal – wolf 1 

72 animal – zebra  1 

73 apple – Granny Smith  1 

74 apple – Cox’s Orange Pippin  1 

75 bag – pouch  1 

76 bag – purse  1 

77 bag – sack  1 

78 barrel – cask  1 

79 barrel – keg  1 

80 beryl – emerald  1 

81 beverage – beer  1 

82 beverage – juice 1 

83 beverage – water 1 

84 bird – blackbird  1 

85 bird – crow  1 

86 bird – curlew 1 

87 bird – duck1 1 

88 bird – finch 1 

89 bird – hawk  1 

90 bird – osprey 1 

91 bird – ostrich  1 

92 bird – oyster-catcher 1 
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93 bird – penguin  1 

94 bird – pigeon 1 

95 bird – swallow  1 

96 bird – tern 1 

97 bird – tit  1 

98 box – case  1 

99 box – crate  1 

100 building – church  1 

101 building – cinema 1 

102 building – mosque 1 

103 building – office-block  1 

104 building – pub 1 

105 building – shrine  1 

106 building – synagogue  1 

107 car – Aston Martin 1 

108 car – SUV  1 

109 case – briefcase  1 

110 case – suitcase  1 

111 cattle – bull  1 

112 cattle – cow1 1 

113 chair – chairman  1 

114 chair – chairwoman  1 

115 cheese – Gorgonzola  1 

116 children – boys  1 

117 colour – blue  1 

118 colour – pink  1 

119 commit a crime – assault  1 

120 commit a crime – defraud 1 

121 commit a crime – murder 1 

122 commit a crime – rape 1 

123 commit a crime – rob 1 

124 conifer – pine  1 

125 conifer – spruce  1 

126 container – bag  1 

127 container – barrel 1 

128 container – box 1 

129 container – pot 1 

130 container – tin 1 

131 cook – bake  1 

132 cook – broil 1 

133 cook – fry 1 

134 cook – roast 1 

135 cook – steam 1 

136 cousin – cousin  1 

137 cow2 – calf  1 

138 creeper – bindweed 1 

139 creeper – ivy  1 

140 crime – burglary  1 

141 crime – theft  1 

142 deciduous – ash  1 
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143 deciduous – oak 1 

144 dog1 – alsatian  1 

145 dog1 – chihuahua  1 

146 dog1 – dachshund  1 

147 dog1 – dalmatian  1 

148 dog1 – Irish setter  1 

149 dog1 – poodle  1 

150 duck1 – drake 1 

151 duck1 – duck2 1 

152 duck1 – duckling  1 

153 eagle – bald eagle  1 

154 emotion – fear  1 

155 emotion – happiness 1 

156 emotion – love 1 

157 emotion – sadness  1 

158 fish – bass  1 

159 fish – salmon  1 

160 fish – snapper  1 

161 fish – sole  1 

162 flower – crocus  1 

163 flower – daisy  1 

164 flower – dandelion  1 

165 flower – delphinium  1 

166 flower – nasturtium  1 

167 flower – pansy  1 

168 flower – violet  1 

169 foal – colt  1 

170 foal – filly  1 

171 food – cheese  1 

172 fruit – apple  1 

173 fruit – banana 1 

174 fruit – mango 1 

175 fruit – olive  1 

176 fungus – mushroom  1 

177 fungus – toadstool  1 

178 get – buy 1 

179 get – borrow 1 

180 get – catch 1 

181 get – earn 1 

182 get – find 1 

183 get – grasp 1 

184 get – steal 1 

185 get – win 1 

186 goose1 – gander  1 

187 goose1 – goose2 1 

188 hawk – kestrel  1 

189 hawk – sparrowhawk  1 

190 hit – punch  1 

191 horse – colt 1 

192 horse – foal 1 
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193 horse – palomino  1 

194 insect – butterfly  1 

195 insect – dragonfly  1 

196 kid – boy  1 

197 kill – drown  1 

198 kill – garrotte  1 

199 kill – hang 1 

200 kill – murder 1 

201 kill – strangle  1 

202 look (like) – colour 1 

203 look (like) – shape 1 

204 look (like) – size 1 

205 mammal – cat  1 

206 mammal – elephant  1 

207 mammal – horse  1 

208 mineral – beryl  1 

209 monarch – queen  1 

210 monkey – colobus  1 

211 move – crawl1 1 

212 move – hop 1 

213 move – run 1 

214 move – travel  1 

215 move – trudge  1 

216 move – walk  1 

217 movement – stroke  1 

218 musical instrument – accordion  1 

219 musical instrument – cello 1 

220 musical instrument – drum 1 

221 musical instrument – flute 1 

222 musical instrument – guitar 1 

223 musical instrument – marimbas  1 

224 musical instrument – ocarina 1 

225 musical instrument – piano 1 

226 nice – friendly 1 

227 person – boy  1 

228 person – pygmy  1 

229 plant – creeper  1 

230 plant – fungus  1 

231 plant – lichen  1 

232 plant – shrub  1 

233 poem – ballad  1 

234 poem – ode 1 

235 poem – sonnet  1 

236 poultry – chick 1 

237 poultry – cock  1 

238 poultry – hen  1 

239 push – shove  1 

240 push – tug  1 

241 rectangular – square  1 

242 red – pink  1 
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243 red – vermilion  1 

244 relative – parent  1 

245 ruler – tyrant 1 

246 salmon – chinook  1 

247 salmon – coho 1 

248 salmon – king 1 

249 salmon – sockeye 1 

250 salmon – spring  1 

251 saw – hacksaw  1 

252 saw – jigsaw  1 

253 shape – oblong  1 

254 shape – round  1 

255 shape – square  1 

256 sheep – lamb  1 

257 skirt/trousers – culottes  1 

258 spouse – husband 1 

259 spouse – wife 1 

260 strike – butt  1 

261 strike – hit 1 

262 strike – kick 1 

263 strike – thump  1 

264 stroke – crawl2 1 

265 swan – cygnet  1 

266 take – steal  1 

267 taste – bitter  1 

268 taste – sour 1 

269 taste – sweet 1 

270 tit – titlark  1 

271 tit – titmouse 1 

272 tool – chisel  1 

273 tool – hammer 1 

274 tool – saw  1 

275 tree – ash  1 

276 tree – banyan 1 

277 tree – beech  1 

278 tree – conifer  1 

279 tree – deciduous  1 

280 tree – fir 1 

281 tree – sycamore  1 

282 vehicle – bus  1 

283 vehicle – tractor  1 

284 virtue – generosity 1 

285 virtue – patience 1 

286 virtue – prudence 1 

287 virtue – wisdom  1 

288 woman – mother  1 

289 woman – sister  1 

290 woman – spinster  1 
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Додаток 16 

Дослідження гіперо-гіпонімічних відношень у 1ЛІ  

 
Середній бал 

в 1ЛІ  

Кількість 

виставлених 

оцінок «0» 

Пари «гіперонім - 

гіпонім»  

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

Ядерна 

зона 

2,93 0 flower – rose 7/13 

2,90 0 musical instrument – violin 2/13 

2,90 0 tool – hammer 1/13 

2,88 0 animal - dog 6/13 

2,84 0 bird – robin 5/13 

2,84 0 dog – spaniel 3/13 

2,75 1 vehicle – car  2/13 

2,73 0 emotion – anger 2/13 

2,68 0 apple – Granny Smith 1/13 

2,34 0 colour – red 3/13 

Зона, 

близька до 

ядра 

2,19 6 sibling – sister 3/13 

2,12 4 red - scarlet 5/13 

1,93 3 children – boys 1/13 

1,79 4 cook – boil 2/13 

1,77 6 move – fly 2/13 

Периферія 

1,56 8 man – bachelor 2/13 

1,51 10 creature – person 2/13 

1,40 15 pig – piglet 3/13 

1,23 15 take – steal 1/13 

1,16 21 cat – kitten 3/13 
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Додаток 17 

Розподіл пар «гіперонім – гіпонім» за середньою оцінкою, поставленою  

кожній парі 
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Додаток 18 

Розподіл групи опитаних лінгвістів (73 особи) за середньою оцінкою, 

поставленою вибірці пар «гіперонім – гіпонім» 
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Додаток 19 

Дослідження гіперо-гіпонімічних відношень у 2ЛІ 

 Кількість 

правильних 

відповідей 

(%) 

Кількість 

неправильних 

відповідей 

Кількість 

позначок 

«важко 

визначити» 

Пари «гіперонім – 

гіпонім» 

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

 

95 5 1 tool – hammer 1/13 

94 6 1 
musical instrument – 

violin 
2/13 

93 6 2 animal – dog 6/13 

93 6 2 colour – red 3/13 

93 6 2 dog – spaniel 3/13 

93 6 2 flower – rose 7/13 

92 8 1 emotion – anger  2/13 

92 6 3 vehicle – car 2/13 

91 5 5 bird – robin 5/13 

87 10 4 cook – boil 2/13 

84 8 9 children – boys 1/13 

84 8 9 red – scarlet 5/13 

81 6 14 man – bachelor 2/13 

81 12 8 move – fly 2/13 

79 7 15 creature – person 2/13 

 

71 20 10 sibling – sister 3/13 

69 18 14 cat – kitten  3/13 

64 20 17 pig – piglet 3/13 

 
55 11 35 apple – Granny Smith 1/13 

45 32 24 take – steal 1/13 
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Додаток 20 

Міра розпізнання пар «гіперонім – гіпонім» лінгвістами в 2ЛІ 
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Додаток 21 

Розподіл пар конверсивів за формально-структурним критерієм 
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Додаток 22 

Повторюваність конверсивних пар у лінгвістичних працях  

№ 

п/п 
Конверсивна пара  

Загальна 

кількість 

згадувань 

1 buy – sell 12 

2 above – below 10 

3 husband – wife 10 

4 in front of – behind 7 

5 give – receive 6 

6 lend – borrow 6 
7 before – after 4 

8 doctor – patient 4 

9 own – belong to 4 

10 parent – child 4 

11 sibling – sibling 4 

12 employer – employee 3 

13 father – son 3 

14 master – servant 3 

15 north of – south of 3 

16 outside – inside 3 

17 spouse – spouse 3 

18 teacher – pupil 3 

19 agree with – agree with 2 

20 bigger – smaller 2 

21 collide with – collide with 2 

22 father – daughter 2 

23 guest – host 2 

24 larger – smaller 2 

25 be married to – be married to 2 

26 mother – daughter 2 
27 mother – son 2 

28 over – under 2 

29 precede – follow 2 

30 teach – learn 2 

31 teacher – student 2 

32 be adjacent to – be adjacent to 1 
33 ancestor – descendant  1 

34 as narrow as – as narrow as  1 

35 as wide as – as wide as  1 

36 before – after  1 

37 better – worse  1 

38 bequeath – inherit  1 

39 break – be broken  1 

40 brother – sister  1 

41 charge – pay  1 

42 climb – be climbed 1 
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43 communicate with – communicate with  1 

44 concur with – concur with  1 

45 cooperate with – cooperate with  1 

46 correspond with – correspond with  1 

47 cousin – cousin  1 

48 debtor – creditor 1 

49 be different from – be different from   1 

50 donor – recipient  1 

51 eat – be eaten  1 

52 equal – equal 1 

53 fight with – fight with  1 

54 feed – be fed  1 

55 fiancé – fiancée  1 

56 grandparent – grandchild  1 

57 greater – less  1 

58 heavier – lighter  1 

59 higher – lower  1 

60 be identical to – be identical to  1 

61 kill – be killed  1 

62 lawyer – client 1 

63 left of – right of  1 

64 longer – shorter  1 

65 mistress – servant  1 

66 mix with – mix with 1 

67 more complex – less complex  1 

68 more expensive – less expensive  1 

69 be neighbours with – be neighbours with 1 

70 be parallel to – be parallel to  1 

71 parent – offspring   1 

72 parent – son  1 

73 predator – prey  1 

74 be related to – be related to  1 

75 rent – let 1 

76 rent – rent (lease) 1 

77 resemble – resemble  1 

78 be similar to – be similar to  1 

79 sister – sister  1 

80 speak – listen  1 

81 be synonymous with – be synonymous with 1 

82 taller – shorter  1 

83 weigh – be weighed  1 

84 wider – narrower  1 

85 write – be written  1 
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Додаток 23 

Дослідження конверсивних відношень у 1ЛІ  

 
Середній бал 

в 1ЛІ  

Кількість 

виставлених 

оцінок «0» 

Пари конверсивів 

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

Ядерна 

зона 

2,74 1 buy – sell 12/13 

2,74 0 lend – borrow 6/13 

2,53 4 parent – child 4/13 

2,49 1 guest – host 2/13 

2,49 5 husband – wife 10/13 

2,45 4 in front of – behind 7/13 

2,41 6 above – below  10/13 

2,41 1 north of – south of 3/13 

2,38 3 doctor – patient 4/13 

2,22 9 bigger – smaller 2/13 

Зона, 

близька до 

ядра 

1,91 13 own – belong to 4/13 

1,84 16 rent - let 1/13 

1,81 14 kill – be killed 1/13 

1,70 10 speak – listen 1/13 

Периферія 

1,10 35 spouse – spouse 3/13 

0,99 40 sibling – sibling 4/13 

0,96 38 
be married to – be married 

to 
2/13 

0,78 42 as wide as – as wide as 1/13 

0,77 39 
cooperate with – cooperate 

with 
1/13 

0,74 44 agree with – agree with 2/13 
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Додаток 24 

Розподіл пар конверсивів за середньою оцінкою, поставленою кожній парі 

 
 

 

 



262 

 

Додаток 25 

Розподіл групи опитаних лінгвістів (73 особи) за середньою оцінкою, 

поставленою вибірці конверсивних пар 
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Додаток 26 

Дослідження конверсивних відношень у 2ЛІ 

 Кількість 

правильних 

відповідей 

(%) 

Кількість 

неправильних 

відповідей 

Кількість 

позначок 

«важко 

визначити» 

Пари конверсивів 

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

 

61 5 35 spouse – spouse 3/13 

57 7 37 sibling – sibling 4/13 

57 4 41 
cooperate with – 

cooperate with 
1/13 

57 32 12 kill – be killed 1/13 

57 3 41 
be married to – be 

married to 
2/13 

56 37 8 doctor – patient 4/13 

54 3 44 
agree with – agree 

with  
2/13 

52 39 10 parent – child 4/13 

51 42 8 husband – wife 10/13 

 

44 33 24 own – belong to 4/13 

44 51 6 guest – host 2/13 

42 51 8 lend – borrow 6/13 

41 3 57 
as wide as – as wide 

as 
1/13 

35 44 22 speak – listen 1/13 

30 68 3 buy – sell 12/13 

29 51 21 rent – let 1/13 

 8 85 8 north of – south of  3/13 

7 93 1 in front of – behind 7/13 

6 94 1 above – below 10/13 

5 96 - bigger – smaller 2/13 
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Додаток 27 

Міра розпізнання конверсивних пар лінгвістами в 2ЛІ 
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Додаток 28 

Антонімічні пари з індексом розходження (ІР) Аp  

№ 

п/п 
Антонімічна пара Показник ІР 

Ранг у лінгвістичних 

працях 

1 come – go 53 5/13 

2 up – down 85,5 6/13 

3 in – out 97 1/13 

4 here – there 106,5 2/13 

5 first – last 109,5 2/13 

6 old – new 122 3/13 

7 bring – take 142,5 1/13 

8 many – few 146 1/13 

9 after – before 172 1/13 

10 always – never 176,5 1/13 

11 great – small 185 1/13 

12 big – small 186 6/13 

13 lose – find 193 1/13 

14 old – young 198 6/13 

15 good – bad 200,5 9/13 

16 same – different 201,5 1/13 

17 on – off 204,5 3/13 

18 man – woman 209 3/13 

19 big – little 213,5 4/13 

20 large – small 216 5/13 

21 go – stay 225,5 2/13 

22 high – low 256,6 5/13 

23 go – return 259 1/13 

24 mother – father 259 1/13 

25 death – life 267,5 1/13 

26 black – white 283,5 4/13 

27 live – die 312 1/13 

28 win – lose 336 3/13 

29 girl – boy 381,5 2/13 

30 seek – find 383 1/13 

31 late – early 403,5 1/13 

32 enter – leave 435,5 2/13 

33 long – short 445 7/13 

34 ask – answer 481,5 1/13 

35 private – public 481,5 1/13 

36 right – wrong 487 1/13 

37 all – none 574 1/13 

38 rise – fall 576 1/13 

39 easy – difficult 583,5 2/13 

40 town – country 588,5 1/13 

41 push – pull 593,5 2/13 

42 north – south 627 5/13 

43 remember – forget 627,5 2/13 

44 pass – fail 630 5/13 

45 hit – miss 677,5 2/13 
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46 east – west 708 3/13 

47 be born – die 753,5 1/13 

48 hot – cold 813,5 12/13 

49 rich – poor 904 4/13 

50 back – front 922 2/13 

51 slowly – quickly 952,5 1/13 

52 appear – disappear 994 1/13 

53 love – hate 973 5/13 
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Додаток 29 

Антонімічні пари з індексом розходження (ІР) Вp  

№ 

п/п 
Антонімічна пара Показник ІР 

Ранг у лінгвістичних 

працях 

1 remove – replace 1041 1/13 

2 try – succeed 1069,5 1/13 

3 full – empty 1087 1/13 

4 tall – short 1097 8/13 

5 huge – tiny 1129,5 1/13 

6 dead – alive 1136 13/13 

7 married – single 1142,5 5/13 

8 warm – cold 1148 1/13 

9 complex – simple 1171 1/13 

10 light – dark 1173,5 1/13 

11 heavy – light 1176,5 2/13 

12 compete – win 1235 1/13 

13 aim – hit 1258,5 1/13 

14 raise – lower 1261,5 2/13 

15 strong – weak 1282 1/13 

16 safe – dangerous 1344,5 1/13 

17 towards – away 1404,5 1/13 

18 succeed – fail 1414 1/13 

19 warm – cool 1420,5 5/13 

20 above – below 1423 3/13 

21 happy – sad 1456 3/13 

22 legal – illegal 1492,5 2/13 

23 male – female  1504,5 8/13 

24 true – false 1517 7/13 

25 grant – refuse 1580,5 1/13 

26 wide – narrow 1597,5 5/13 

27 thick – thin 1715 5/13 

28 broad – narrow 1726 1/13 

29 expensive – cheap 1830 2/13 

30 top – bottom 1833,5 1/13 

31 urban – rural 1852 1/13 

32 include – exclude 1886 1/13 

33 thick – narrow 1899,5 1/13 
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Додаток 30 

Антонімічні пари з індексом розходження (ІР) Cp  

№ 

п/п 
Антонімічна пара Показник ІР 

Ранг у лінгвістичних 

працях 

1 fat – thin 2013 2/13 

2 increase – decrease 2039 2/13 

3 wet – dry 2053,5 2/13 

4 frequently – rarely 2059,5 1/13 

5 stop – resume 2067,5 1/13 

6 open – closed 2152,5 1/13 

7 beautiful – ugly 2159,5 4/13 

8 fast – slow 2180,5 4/13 

9 clean – dirty 2215,5 5/13 

10 healthy – ill 2265,5 1/13 

11 shout – whisper 2328 1/13 

12 defend – submit 2489,5 1/13 

13 cover – uncover 2523,5 1/13 

14 sweet – bitter 2555 1/13 

15 near – far 2560,5 2/13 

16 often – seldom 2561,5 1/13 

17 yield – resist 2572,5 1/13 

18 smooth – rough 2574,5 3/13 

19 gather – scatter 2605,5 1/13 

20 deep – shallow 2678,5 4/13 

21 encourage – discourage 2707 1/13 

22 nice – nasty 2720,5 1/13 

23 happy – unhappy 2735,5 3/13 

24 marry – divorce 2810 2/13 

25 loud – soft 2844,5 1/13 

26 arrive – depart 2837,5 2/13 

27 brilliant – stupid 2950 1/13 
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Додаток 31 

Антонімічні пари, конституенти яких мають низьку міру розходження 

за рангом у словнику  

№ 

п/п 
Антонімічна пара 

Ранги 

компонентів 

пари 

Різниця між рангами 

компонентів 

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

1 girl – boy  381 – 382  1 2/13 

2 large – small 225 – 207  18 5/13 

3 man – woman 95 – 114  19 3/13 

4 here – there 96 – 117  21 2/13 

5 come – go 70 – 36  34 5/13 

6 mother – father 240 – 278  38 1/13 

7 big – small 165 – 207  42 6/13 

8 great – small 163 – 207  44 1/13 

9 black – white 259 – 308  49 4/13 

10 easy – difficult 559 – 608  49 2/13 

11 in – out 128 – 66  62 1/13 

12 east – west 740 – 676  64 3/13 

13 old – new 154 – 90  64 3/13 

14 up – down 53 – 118  65 6/13 

15 north – south 593 – 661  68 5/13 

16 late – early 439 – 368  71 1/13 

17 always – never 213 – 140  73 1/13 

18 same – different 162 – 241  79 1/13 

19 old – young 154 – 242  88 6/13 

20 many – few 101 – 191  90 1/13 

21 win – lose 383 – 289  94 3/13 

22 big – little 165 – 262  97 4/13 
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Додаток 32 

Пари, які утворюють центральну зону категорії антонімії  

за показниками частотності  

№ 

п/п 
Антонімічна пара Показник ІР 

Ранг у лінгвістичних 

працях 

1 come – go 53; Аp 5/13 

2 up – down 85,5; Аp 6/13 

3 in – out 97; Аp 1/13 

4 here – there 106,5; Аp 2/13 

5 first – last 109,5; Аp 2/13 

6 old – new 122; Аp 3/13 

7 bring – take 142,5; Аp 1/13 

8 many – few 146; Аp 1/13 

9 after – before 172; Аp 1/13 

10 always – never 176,5; Аp 1/13 

11 great – small 185; Аp 1/13 

12 big – small 186; Аp 6/13 

13 lose – find 193; Аp 1/13 

14 old – young 198; Аp 6/13 

15 good – bad 200,5; Аp 9/13 

16 same – different 201,5; Аp 1/13 

17 on – off 204,5; Аp 3/13 

18 man – woman 209; Аp 3/13 

19 big – little 213,5; Аp 4/13 

20 large – small 216; Аp 5/13 

21 go – stay 225,5; Аp 2/13 

22 high – low 256,6; Аp 5/13 

23 go – return 259; Аp 1/13 

24 mother – father 259; Аp 1/13 

25 death – life 267,5; Аp 1/13 

26 black – white 283,5; Аp 4/13 

27 live – die 312; Аp 1/13 

28 win – lose 336; Аp 3/13 

29 girl – boy 381,5; Аp 2/13 

30 seek – find 383; Аp 1/13 

31 late – early 403,5; Аp 1/13 

32 enter – leave 435,5; Аp 2/13 

33 long – short 445; Аp 7/13 

34 ask – answer 481,5; Аp 1/13 

35 private – public 481,5; Аp 1/13 

36 right – wrong 487; Аp 1/13 

37 all – none 574; Аp 1/13 

38 rise – fall 576; Аp 1/13 

39 easy – difficult 583,5; Аp 2/13 

40 town – country 588,5; Аp 1/13 

41 push – pull 593,5; Аp 2/13 

42 north – south 627; Аp 5/13 

43 remember – forget 627,5; Аp 2/13 
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44 pass – fail 630; Аp 5/13 

45 hit – miss 677,5; Аp 2/13 

46 east – west 708; Аp 3/13 

47 be born – die 753,5; Аp 1/13 

48 hot – cold 813,5; Аp 12/13 

49 rich – poor 904; Аp 4/13 

50 back – front 922; Аp 2/13 

51 slowly – quickly 952,5; Аp 1/13 

52 appear – disappear 994; Аp 1/13 

53 love – hate 973; Аp 5/13 

54 remove – replace 1041; Bp 1/13 

55 try – succeed 1069,5; Bp 1/13 

56 full – empty 1087; Bp 1/13 

57 tall – short 1097; Bp 8/13 

58 huge – tiny 1129,5; Bp 1/13 

59 dead – alive 1136; Bp 13/13 

60 married – single 1142,5; Bp 5/13 

61 warm – cold 1148; Bp 1/13 

62 complex – simple 1171; Bp 1/13 

63 light – dark 1173,5; Bp 1/13 

64 heavy – light 1176,5; Bp 2/13 

65 compete – win 1235; Bp 1/13 

66 aim – hit 1258,5; Bp 1/13 

67 raise – lower 1261,5; Bp 2/13 

68 strong – weak 1282; Bp 1/13 

69 safe – dangerous 1344,5; Bp 1/13 

70 towards – away 1404,5; Bp 1/13 

71 succeed – fail 1414; Bp 1/13 

72 warm – cool 1420,5; Bp 5/13 

73 above – below 1423; Bp 3/13 

74 happy – sad 1456; Bp 3/13 

75 legal – illegal 1492,5; Bp 2/13 

76 male – female  1504,5; Bp 8/13 

77 true – false 1517; Bp 7/13 

78 grant – refuse 1580,5; Bp 1/13 

79 wide – narrow 1597,5; Bp 5/13 

80 thick – thin 1715; Bp 5/13 

81 broad – narrow 1726; Bp 1/13 

82 expensive – cheap 1830; Bp 2/13 

83 top – bottom 1833,5; Bp 1/13 

84 urban – rural 1852; Bp 1/13 

85 include – exclude 1886; Bp 1/13 

86 thick – narrow 1899,5; Bp 1/13 

87 fat – thin 2013; Cp 2/13 

88 increase – decrease 2039; Cp 2/13 

89 wet – dry 2053,5; Cp 2/13 

90 frequently – rarely 2059,5; Cp 1/13 

91 stop – resume 2067,5; Cp 1/13 

92 open – closed 2152,5; Cp 1/13 

93 beautiful – ugly 2159,5; Cp 4/13 
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94 fast – slow 2180,5; Cp 4/13 

95 clean – dirty 2215,5; Cp 5/13 

96 healthy – ill 2265,5; Cp 1/13 

97 shout – whisper 2328; Cp 1/13 

98 defend – submit 2489,5; Cp 1/13 

99 cover – uncover 2523,5; Cp 1/13 

100 sweet – bitter 2555; Cp 1/13 

101 near – far 2560,5; Cp 2/13 

102 often – seldom 2561,5; Cp 1/13 

103 yield – resist 2572,5; Cp 1/13 

104 smooth – rough 2574,5; Cp 3/13 

105 gather – scatter 2605,5; Cp 1/13 

106 deep – shallow 2678,5; Cp 4/13 

107 encourage – discourage 2707; Cp 1/13 

108 nice – nasty 2720,5; Cp 1/13 

109 happy – unhappy 2735,5; Cp 3/13 

110 marry – divorce 2810; Cp 2/13 

111 loud – soft 2844,5; Cp 1/13 

112 arrive – depart 2837,5; Cp 2/13 

113 brilliant – stupid 2950; Cp 1/13 
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Додаток 33 

Співвідношення результатів 1ЛІ з показниками частотності 

антонімічних пар  

Пари антонімів 
Середній бал в 

експерименті  

Кількість 

виставлених 

оцінок «0» 

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

Показник 

частотності 

good – bad 2,79 1 9/13 Ap 

hot – cold 2,79 2 12/13 Ap 

alive – dead 2,78 3 13/13 Bp 

true - false 2,77 2 7/13 Bp 

ascend – descend 2,74 3 2/13 FE 

happy – unhappy 2,74 1 3/13 Cp 

honest – 

dishonest  
2,74 0 4/13 CF 

old – new 2,73 1 3/13 Ap 

big – small 2,71 0 6/13 Ap 

up – down 2,66 2 6/13 Ap 

pass – fail 2,64 3 5/13 Ap 

long - short 2,60 1 7/13 Ap 

on – off 2,60 3 3/13 Ap 

north – south 2,52 3 5/13 Ap 

fill – empty 2,48 3 2/13 AF 

male – female 2,37 6 8/13 Bp 

come – go 2,33 4 5/13 Ap 

proper – 

improper 
2,26 1 2/13 CF 

seek – find 0,84 39 1/13 Ap 

aim – hit 0,12 66 1/13 Bp 
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Додаток 34 

Розподіл гіперонімів (86 різних одиниць) за рангом у лінгвістичних працях 
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Додаток 35 

Частотність лексичних одиниць, ужитих у ролі гіперонімів 

№ 

п/п 
Гіперонім 

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

Ранг у 

частотному 

словнику / 

Група за 

рангом 

Тематична група 

Абсолютна 

частотність у 

COCA 
 

1 animal 10/13 741 / A Тварини 61192 

2 flower 9/13 1537 / B Рослини 28651 

3 bird 7/13 1176 / B Тварини 39166 

4 red 7/13 611 / A 
Властивості 

предметів 
76840 

5 dog 5/13 770 / A Тварини 60937 

6 horse 5/13 1292 /B Тварини 35131 

7 mammal 4/13 >5000 / F Тварини 4040 

8 tree 4/13 603 / A Рослини 76251 

9 cat 3/13 1786 / B Тварини 24557 

10 colour 3/13 470 / A 
Властивості 

предметів 
103772 

11 cow 3/13 3107 / D Тварини 11368 

12 creature 3/13 2413 / C 
Живі істоти 

взагалі 
17113 

13 fish 3/13 2413 / C Тварини 47356 

14 pig 3/13 3527 / D Тварини 9367 

15 sheep 3/13 4224 / E Тварини 7149 

16 sibling 3/13 4563 / E 
Люди та їх 

соціальні ролі 
7030 

17 vehicle 3/13 1331 / B Артефакти 34817 

18 car 2/13 296 / A Артефакти 149558 

19 cook 2/13 1488 / B Приготування їжі 33142 

20 duck 2/13 3592 / D Тварини 9583 

21 emotion 2/13 2166 / C Емоції 18363 

22 fruit 2/13 1723 / B Рослини 25748 

23 insect 2/13 3644 / D Тварини 10210 

24 man 2/13 95 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 
480209 

25 move 2/13 211 / A 
Переміщення в 

просторі 
204720 

26 
musical 

instrument 
2/13 >5000 / F Артефакти 989 

27 parent 2/13 340 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 
135797 
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28 plant 2/13 648 /A Рослини 71774 

29 virtue 2/13 3507 / D Людські якості 10042 

30 woman 2/13 114 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 
398854 

31 adult 1|13 1003 / B 
Люди та їх 

соціальні ролі 
48316 

32 anger 1/13 2369 / C Емоції 16128 

33 apple 1/13 1983 / B Рослини 22351 

34 bag 1/13 1045 / B Артефакти 46854 

35 barrel 1/13 3218 / D Артефакти 11564 

36 beryl 1/13 >5000 / F Мінерали 9 

37 beverage 1/13 >5000 / F Напої 3515 

38 box 1/13 802 / A Артефакти 56499 

39 building 1/13 508 / A Артефакти 89189 

40 
case (case1 + 

case2) 
1/13 >5000 / F Артефакти 227811 

41 cattle 1/13 3689 / D Тварини 8601 

42 
chair (chair1 + 

chair2) 
1/13 956 / A 

Люди та їх 

соціальні ролі 
49073 

43 cheese 1/13 2222 / C Їжа 22095 

44 children 1/13 >5000 / F 
Люди та їх 

соціальні ролі 
252830 

45 commit a crime 1/13 >5000 / F Злочини 651 

46 conifer 1/13 >5000 / F Рослини 678 

47 container 1/13 3508 / D Артефакти 10486 

48 cousin 1/13 2766 / C 
Люди та їх 

соціальні ролі 
13847 

49 creeper 1/13 >5000 / F Рослини 252 

50 crime 1/13 825 / A Злочини 53697 

51 deciduous 1/13 >5000 / F Рослини 475 

52 eagle 1/13 3343 / D Тварини 11207 

53 foal 1/13 >5000 / F Тварини 288 

54 food 1/13 384 / A Їжа 125865 

55 fungus 1/13 >5000 / F Рослини 3272 

56 get 1/13 41 / A Отримання 1142972 

57 goose 1/13 >5000 / F Тварини 4771 

58 hawk 1/13 >5000 / F Тварини 5006 

59 hit 1/13 549 / A Удари 84891 

60 kid 1/13 322 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 
147295 

61 kill 1/13 426 / A 
Позбавлення 

життя 
106377 
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62 look like 1/13 87 / A Зовнішній вигляд 56771 

63 mineral 1/13 4786 / E Мінерали 6648 

64 monarch 1/13 >5000 / F 
Люди та їх 

соціальні ролі 
2209 

65 monkey 1/13 4580 / E Тварини 6532 

66 movement 1/13 711 / A 
Переміщення в 

просторі 
64544 

67 nice 1/13 911 / A Людські якості 51817 

68 person 1/13 348 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 
130350 

69 poem 1/13 2550 / C Артефакти 15620 

70 poultry 1/13 >5000 / F Тварини 2638 

71 push 1/13 703 /A Удари 64989 

72 rectangular 1/13 >5000 / F 
Властивості 

предметів 
1837 

73 relative 1/13 >5000 / F 
Люди та їх 

соціальні ролі 
15186 

74 ruler 1/13 >5000 / F 
Люди та їх 

соціальні ролі 
4821 

75 salmon 1/13 3511 / D Тварини 10001 

76 saw 1/13 >5000 / F Артефакти 2867 

77 shape 1/13 1307 / B 
Властивості 

предметів 
34488 

78 skirt/trousers 1/13 3754 / D  -  Артефакти 9768/2946 

79 spouse 1/13 3909 / D 
Люди та їх 

соціальні ролі 
8228 

80 strike 1/13 1162 / B Удари 38048 

81 stroke 1/13 3191 / D 
Переміщення в 

просторі 
11290 

82 swan 1/13 >5000 / F Тварини 1329 

83 take 1/13 64 / A Отримання 766710 

84 taste 1/13 2058 / C 
Властивості 

предметів 
19935 

85 tit 1/13 >5000 / F Тварини 947 

86 tool 1/13 1346 / B Артефакти 37020 
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Додаток 36 

Частотність лексичних одиниць, ужитих у ролі гіпонімів 

№ 

п/п 
Гіпонім 

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Тематична група 

1 cow1
21 7/13 3107 / D Тварини 

2 rose 7/13 >5000 / F Рослини 

3 dog1 6/13 770 / A Тварини 

4 tulip 6/13 >5000 / F Рослини 

5 cat 5/13 1786 / B Тварини 

6 elephant 5/13 4626 / E Тварини 

7 robin 5/13 >5000 / F Тварини 

8 scarlet 5/13 >5000 / F 
Властивості 

предметів 

9 bird 4/13 1176 / B 
Тварини / Живі 

істоти взагалі 

10 eagle 4/13 3343 / D Тварини 

11 horse 4/13 1292 / B Тварини 

12 mare 4/13 >5000 / F Тварини 

13 sister 4/13 854 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 

14 stallion 4/13 >5000 / F Тварини 

15 animal 3/13 741 / A 
Живі істоти 

взагалі 

16 bitch 3/13 >5000 / F Тварини 

17 brother 3/13 623 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 

18 bull 3/13 3184 / D Тварини 

19 crimson 3/13 >5000 / F 
Властивості 

предметів 

20 daffodil 3/13 >5000 / F Рослини 

21 dog2
22 3/13 770 / A Тварини 

22 ewe 3/13 >5000 / F Тварини 

23 fish 3/13 992 / A 
Живі істоти 

взагалі 

24 insect 3/13 3644 / D 
Живі істоти 

взагалі 

25 kitten 3/13 >5000 / F Тварини 

                                           
21 c1ow1 – the mature female of any species of cattle, esp domesticated cattle [297]. 
22 dog2 – the male of animals of the dog family [297]. 
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26 mother 3/13 240 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 

27 oak 3/13 3110 / D Рослини 

28 piglet 3/13 >5000 / F Тварини 

29 ram 3/13 >5000 / F Тварини 

30 red 3/13 611 / A 
Властивості 

предметів 

31 sheep 3/13 4224 / E Тварини 

32 spaniel 3/13 >5000 / F Тварини 

33 trout 3/13 >5000 / F Тварини 

34 anger 2/13 2369 / C Емоції 

35 ant 2/13 >5000 / F Тварини 

36 ash (ash 1 + ash2) 2/13 >5000 / F Рослини 

37 bachelor 2/13 >5000 / F 
Люди та їх 

соціальні ролі 

38 boar 2/13 >5000 / F Тварини 

39 boil 2/13 4335 / E Приготування їжі 

40 boy 2/13 382 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 

41 car 2/13 296 / A Артефакти 

42 cod 2/13 >5000 / F Тварини 

43 collie 2/13 >5000 / F Тварини 

44 colt 2/13 >5000 / F Тварини 

45 father 2/13 278 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 

46 fly 2/13 945 / A 
Переміщення в 

просторі 

47 green 2/13 935 / A 
Властивості 

предметів 

48 honesty 2/13 >5000 / F Людські якості 

49 lion 2/13 3193 / D Тварини 

50 mammal 2/13 >5000 / F Тварини 

51 maroon 2/13 >5000 / F 
Властивості 

предметів 

52 mouse 2/13 3345 / D Тварини 

53 person 2/13 348 / A 
Живі істоти 

взагалі 

54 puppy 2/13 >5000 / F Тварини 

55 saw 2/13 >5000 / F Артефакти 

56 square 2/13 2811 / C 
Властивості 

предметів 

57 starling 2/13 >5000 / F Тварини 
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58 steal 2/13 1811 / B Отримання 

59 swim 2/13 2909 / C 
Переміщення в 

просторі 

60 thrush 2/13 >5000 / F Тварини 

61 tree 2/13 603 / A Рослини 

62 violin 2/13 >5000 / F Артефакти 

63 aardvark 1/13 >5000 / F Тварини 

64 accordion 1/13 >5000 / F Артефакти 

65 Alsatian 1/13 >5000 / F Тварини 

66 armadillo 1/13 >5000 / F Тварини 

67 apple 1/13 1983 / B Рослини 

68 assault 1/13 >5000 / F Злочини 

69 Aston Martin 1/13 >5000 / F Артефакти 

70 bag 1/13 1045 / B Артефакти 

71 bake 1/13 2978 / C Приготування їжі 

72 bald eagle 1/13 >5000 / F Тварини 

73 ballad 1/13 >5000 / F Артефакти 

74 banana 1/13 4795 / E Рослини 

75 banyan 1/13 >5000 / F Рослини 

76 barrel 1/13 3218 / D Артефакти 

77 bass 1/13 >5000 / F Тварини 

78 beech 1/13 >5000 / F Рослини 

79 beer 1/13 1924 / B Напої 

80 beryl 1/13 >5000 / F Мінерали 

81 bindweed 1/13 >5000 / F Рослини 

82 bitter 1/13 3502 / D 
Властивості 

предметів 

83 blackbird 1/13 >5000 / F Тварини 

84 blue 1/13 849 / A 
Властивості 

предметів 

85 borrow 1/13 3279 / D Отримання 

86 box 1/13 802 / A Артефакти 

87 briefcase 1/13 >5000 / F Артефакти 

88 broil 1/13 >5000 / F Приготування їжі 

89 burglary 1/13 >5000 / F Злочини 

90 bus 1/13 1479 / B Артефакти 

91 butt 1/13 >5000 / F Удари 

92 butterfly 1/13 >5000 / F Тварини 

93 buy 1/13 403 / A Отримання 

94 calf 1/13 >5000 / F Тварини 

95 case 1/13 >5000 / F Артефакти 

96 cask 1/13 >5000 / F Артефакти 
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97 catch 1/13 590 / A Отримання 

98 cello 1/13 >5000 / F Артефакти 

99 chairman 1/13 1382 / B 
Люди та їх 

соціальні ролі 

100 chairwoman 1/13 >5000 / F 
Люди та їх 

соціальні ролі 

101 cheese 1/13 2222 / C Їжа 

102 chick 1/13 >5000 / F Тварини 

103 chihuahua 1/13 >5000 / F Тварини 

104 chinook 1/13 >5000 / F Тварини 

105 chisel 1/13 >5000 / F Артефакти 

106 church 1/13 512 / A Артефакти 

107 cinema 1/13 >5000 / F Артефакти 

108 cock 1/13 >5000 / F Тварини 

109 coho 1/13 >5000 / F Тварини 

110 colobus 1/13 >5000 / F Тварини 

111 colour 1/13 470 / A Зовнішній вигляд 

112 conifer 1/13 >5000 / F Рослини 

113 cousin 1/13 2766 / C 
Люди та їх 

соціальні ролі 

114 
Cox’s Orange 

Pippin 
1/13 >5000 / F 

Рослини 

115 crate 1/13 >5000 / F Артефакти 

116 crawl1
23 1/13 3869 / D 

Переміщення в 

просторі 

117 crawl2
24 1/13 3191 / D 

Переміщення в 

просторі 

118 creeper 1/13 >5000 / F Рослини 

119 crocodile 1/13 >5000 / F Тварини 

120 crocus 1/13 >5000 / F Рослини 

121 crow 1/13 >5000 / F Тварини 

122 culottes 1/13 >5000 / F Одяг 

123 curlew 1/13 >5000 / F Тварини 

124 cygnet 1/13 >5000 / F Тварини 

125 dachshund 1/13 >5000 / F Тварини 

126 daisy 1/13 >5000 / F Рослини 

127 dalmatian 1/13 >5000 / F Тварини 

128 dandelion 1/13 >5000 / F Рослини 

                                           
23 crawl1 – to move slowly, either by dragging the body along the ground or on the hands and 

knees [297].  
24 crawl2 – (swimming) a stroke in which the feet are kicked like paddles while the arms reach 

forward and pull back through the water [297].  
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129 deciduous 1/13 >5000 / F Рослини 

130 defraud 1/13 >5000 / F Злочини 

131 delphinium 1/13 >5000 / F Рослини 

132 dragonfly 1/13 >5000 / F Тварини 

133 drake 1/13 >5000 / F Тварини 

134 drown 1/13 4973 / E 
Позбавлення 

життя 

135 drum 1/13 4206 / E Артефакти 

136 duck1 1/13 3592 / D Тварини 

137 duck2
25 1/13 3592 / D Тварини 

138 duckling 1/13 >5000 / F Тварини 

139 earn 1/13 1329 / B Отримання 

140 emerald 1/13 >5000 / F Мінерали 

141 fear 1/13 1005 / B Емоції 

142 filly 1/13 >5000 / F Тварини 

143 finch 1/13 >5000 / F Тварини 

144 find 1/13 97 / A Отримання 

145 fir 1/13 >5000 / F Рослини 

146 flute 1/13 >5000 / F Артефакти 

147 foal 1/13 >5000 / F Тварини 

148 friendly 1/13 2757 / C Людські якості 

149 fry 1/13 >5000 / F Приготування їжі 

150 fungus 1/13 >5000 / F Рослини 

151 fury 1/13 >5000 / F Емоції 

152 gander 1/13 >5000 / F Тварини 

153 garrotte 1/13 >5000 / F 
Позбавлення 

життя 

154 generosity 1/13 >5000 / F Людські якості 

155 goose2
26 1/13 >5000 / F Тварини 

156 Gorgonzola 1/13 >5000 / F Їжа 

157 Granny Smith 1/13 >5000 / F Рослини 

158 grasp 1/13 4227 / E Отримання 

159 guitar 1/13 3928 / D Артефакти 

160 hacksaw 1/13 >5000 / F Артефакти 

161 hammer 1/13 4857 / E Артефакти 

162 hang 1/13 878 / A 
Позбавлення 

життя 

163 happiness 1/13 3985 / D Емоції 

164 hawk 1/13 >5000 / F Тварини 

165 hen 1/13 >5000 / F Тварини 

                                           
25 duck2 – the female of such a bird, as opposed to the male (drake) [297].  
26 goose2 – the female of such a bird, as opposed to the male (gander) [297].  
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166 hit 1/13 549 / A Удари 

167 hop 1/13 >5000 / F 
Переміщення в 

просторі 

168 husband 1/13 656 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 

169 Irish setter 1/13 >5000 / F Тварини 

170 ivy 1/13 >5000 / F Рослини 

171 jigsaw 1/13 >5000 / F Артефакти 

172 juice 1/13 2429 / C Напої 

173 kick 1/13 1852 / B Удари 

174 king (king1 + king2) 1/13 >5000 / F Тварини 

175 keg 1/13 >5000 / F Артефакти 

176 kestrel 1/13 >5000 / F Тварини 

177 lamb 1/13 >5000 / F Тварини 

178 lichen 1/13 >5000 / F Рослини 

179 love 1/13 594 / A Емоції 

180 mango 1/13 >5000 / F Рослини 

181 marimba 1/13 >5000 / F Артефакти 

182 monkey 1/13 4580 / E Тварини 

183 mosque 1/13 >5000 / F Артефакти 

184 mosquito 1/13 >5000 / F Тварини 

185 murder 1/13 3549 / D 
Позбавлення 

життя 

186 mushroom 1/13 4448 / E Рослини 

187 nasturtium 1/13 >5000 / F Рослини 

188 oblong 1/13 >5000 / F 
Властивості 

предметів 

189 ocarina 1/13 >5000 / F Артефакти 

190 ode 1/13 3928 / D Артефакти 

191 office-block 1/13 >5000 / F Артефакти 

192 olive 1/13 >5000 / F Рослини 

193 osprey 1/13 >5000 / F Тварини 

194 ostrich 1/13 >5000 / F Тварини 

195 oyster-catcher 1/13 >5000 / F Тварини 

196 palomino 1/13 >5000 / F Тварини 

197 pansy 1/13 >5000 / F Рослини 

198 parent 1/13 340 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 

199 patience 1/13 4177 / E Людські якості 

200 penguin 1/13 >5000 / F Тварини 

201 piano 1/13 3389 / D Артефакти 

202 pig 1/13 3527 / D Тварини 
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203 pigeon 1/13 >5000 / F Тварини 

204 pine 1/13 3214 / D Рослини 

205 pink 1/13 2539 / C 
Властивості 

предметів 

206 poodle 1/13 >5000 / F Тварини 

207 pot 1/13 2310 / C Артефакти 

208 pouch 1/13 >5000 / F Артефакти 

209 prudence 1/13 >5000 / F Людські якості 

210 pub 1/13 >5000 / F Артефакти 

211 punch 1/13 4378 / E Удари 

212 purse 1/13 4493 / E Артефакти 

213 pygmy 1/13 >5000 / F 
Люди та їх 

соціальні ролі 

214 queen 1/13 2375 / C 
Люди та їх 

соціальні ролі 

215 rape 1/13 4982 / E Злочини 

216 rob 1/13 >5000 / F Злочини 

217 roast 1/13 >5000 / F Приготування їжі 

218 round 1/13 2981 / C 
Властивості 

предметів 

219 run 1/13 205 / A 
Переміщення в 

просторі 

220 sack 1/13 4544 / E Артефакти 

221 sadness 1/13 >5000 / F Емоції 

222 salmon 1/13 3511 / D Тварини 

223 saw 1/13 >5000 / F Артефакти 

224 shape 1/13 1307 / B Зовнішній вигляд 

225 shove 1/13 4499 / E Удари 

226 shrub 1/13 >5000 / F Рослини 

227 shrine 1/13 >5000 / F Артефакти 

228 size 1/13 759 / A Зовнішній вигляд 

229 snapper 1/13 >5000 / F Тварини 

230 spruce 1/13 >5000 / F Рослини 

231 sockeye 1/13 >5000 / F Тварини 

232 sole 1/13 >5000 / F Тварини 

233 sonnet 1/13 >5000 / F Артефакти 

234 sour 1/13 >5000 / F 
Властивості 

предметів 

235 sparrowhawk 1/13 >5000 / F Тварини 

236 spinster 1/13 >5000 / F 
Люди та їх 

соціальні ролі 

237 spring (spring1 + 1/13 >5000 / F Тварини 
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spring2) 

238 steam 1/13 >5000 / F Приготування їжі 

239 strangle 1/13 >5000 / F 
Позбавлення 

життя 

240 stroke 1/13 3191 / D 
Переміщення в 

просторі 

241 suitcase 1/13 >5000 / F Артефакти 

242 SUV 1/13 >5000 / F Артефакти 

243 swallow 1/13 >5000 / F Тварини 

244 sweet 1/13 1608 / B 
Властивості 

предметів 

245 sycamore 1/13 >5000 / F Рослини 

246 synagogue 1/13 >5000 / F Артефакти 

247 tern 1/13 >5000 / F Тварини 

248 theft 1/13 >5000 / F Злочини 

249 thump 1/13 >5000 / F Удари 

250 tiger 1/13 3164 / D Тварини 

251 tin 1/13 >5000 / F Артефакти 

252 tit 1/13 >5000 / F Тварини 

253 titlark 1/13 >5000 / F Тварини 

254 titmouse 1/13 >5000 / F Тварини 

255 tractor 1/13 >5000 / F Артефакти 

256 travel 1/13 1101 / B 
Переміщення в 

просторі 

257 trudge 1/13 >5000 / F 
Переміщення в 

просторі 

258 toadstool 1/13 >5000 / F Рослини 

259 tug 1/13 >5000 / F Удари 

260 tyrant 1/13 >5000 / F 
Люди та їх 

соціальні ролі 

261 vermilion 1/13 >5000 / F 
Властивості 

предметів 

262 violet 1/13 >5000 / F 
Властивості 

предметів 

263 vertebrate 1/13 >5000 / F Тварини 

264 walk 1/13 363 / A 
Переміщення в 

просторі 

265 water 1/13 239 / A Напої 

266 wife 1/13 475 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 

267 win 1/13 383/ A Отримання 

268 wisdom 1/13 2996 / C Людські якості 
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269 wolf 1/13 2677 / C Тварини 

270 woman 1/13 114 / A 
Люди та їх 

соціальні ролі 

271 zebra 1/13 >5000 / F Тварини 
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Додаток 37 

Розподіл гіпонімів (271 різна одиниця) за рангом у лінгвістичних працях 
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Додаток 38 

Частотність гіперонімів і гіпонімів у тематичних групах 

Тематична група «Тварини»  

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

animal 61192 741 / A 10/13 

№ 

п/п 
Гіпоніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма animal 

1 dog 60937 770 / A 6/13 

2 bird 39166 1176 / B 1/13 

3 horse 35131 1292 / B 3/13 

4 cat 24557 590 / A 4/13 

5 wolf 15490 2677 / C 1/13 

6 tiger 13177 3164 / D 1/13 

7 cow 11368 3107 / D 3/13 

8 lion 11299 3193 / D 2/13 

9 mouse 10733 3345 / D 2/13 

10 pig 9367 3527 / D 1/13 

11 sheep 7149 4224 / E 3/13 

12 elephant 7024 4626 / E 4/13 

13 monkey 6532 4580 / E 1/13 

14 mosquito 4700 >5000 / F 1/13 

15 mammal 4040 >5000 / F 2/13 

16 crocodile 1672 >5000 / F 1/13 

17 zebra 1032 >5000 / F 1/13 

18 vertebrate 547 >5000 / F 1/13 

19 armadillo 293 >5000 / F 1/13 

20 aardvark 34 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

mammal 4040 >5000 / F 4/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма 

mammal 

1 horse 35131 1292 / B 1/13 

2 cat 24557 1786 / B 1/13 

3 cow 11368 3107 / D 3/13 

4 elephant 7024 4626 / E 1/13 
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Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

bird 39166 1176 / B 7/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма bird 

1 eagle 11207 3343 / D 4/13 

2 duck 9583 3592 / D 1/13 

3 hawk 5006 >5000 / F 1/13 

4 pigeon 2523 >5000 / F 1/13 

5 crow 2441 >5000 / F 1/13 

6 starling 1691 >5000 / F 2/13 

7 penguin 1480 >5000 / F 1/13 

8 swallow 1354 >5000 / F 1/13 

9 robin 979 >5000 / F 5/13 

10 tit 947 >5000 / F 1/13 

11 blackbird 642 >5000 / F 1/13 

12 osprey 560 >5000 / F 1/13 

13 tern 549 >5000 / F 1/13 

14 ostrich 496 >5000 / F 1/13 

15 finch 448 >5000 / F 1/13 

16 thrush 234 >5000 / F 2/13 

17 curlew 58 >5000 / F 1/13 

18 oyster-catcher 1 >5000 / F 1/13 

   

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

dog 60937 770 / A 5/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма dog 

1 poodle 780 >5000 / F 1/13 

2 collie 520 >5000 / F 2/13 

3 spaniel 397 >5000 / F 3/13 

4 dalmatian 216 >5000 / F 1/13 

5 dachshund 199 >5000 / F 1/13 

6 chihuahua 85 >5000 / F 1/13 

7 Irish setter 75 >5000 / F 1/13 

8 alsatian 44 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

fish 47356 992 / A 3/13 
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№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма fish 

1 salmon 10001 3511 / D 1/13 

2 trout 5760 >5000 / F 3/13 

3 bass 5469 >5000 / F 1/13 

4 sole 2113 >5000 / F 2/13 

5 cod 1330 >5000 / F 2/13 

6 snapper 927 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

insect 10210 3644 / D 2/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма insect 

1 butterfly 5658 >5000 / F 1/13 

2 ant 4767 >5000 / F 2/13 

3 dragonfly 536 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

salmon 10001 3511 / D 1/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма salmon 

1 king (king1 + king2) 55100 >5000 / F 1/13 

2 
spring (spring1 + 

spring2) 
51568 >5000 / F 1/13 

3 chinook 525 >5000 / F 1/13 

4 coho 329 >5000 / F 1/13 

5 sockeye 157 >5000 / F 1/13 

 

Тематична група «Артефакти» 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

vehicle 34817 1331 / B 3/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма vehicle 

1 car 149558 296 / A 2/13 
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2 bus 29180 1479 / B 1/13 

3 tractor 3523 >5000 / F 1/13 

 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

tool 37020 1346 / B 3/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма tool 

1 hammer 6359 4857 / E 1/13 

2 saw 2867 >5000 / F 1/13 

3 chisel 522 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

musical instrument 989 >5000 / F 2/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма musical 

instrument 

1 piano 10119 3389 / D 1/13 

2 guitar 9215 3928 / D 1/13 

3 drum 7195 4206 / E 1/13 

4 violin 3335 >5000 / F 2/13 

5 flute 2160 >5000 / F 1/13 

6 cello 1097 >5000 / F 1/13 

7 accordion 816 >5000 / F 1/13 

8 marimba 119 >5000 / F 1/13 

9 ocarina 13 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

poem 15620 2550 / C 1/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма poem 

1 ballad 2022 >5000 / F 1/13 

2 sonnet 840 >5000 / F 1/13 

3 ode 650 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 
Ранг гіпероніма 
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за рангом 

container 10486 3508 / D 1/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма 

container 

1 box 56499 802 / A 1/13 

2 bag 46856 1045 / B 1/13 

3 pot 17851 2310 / C 1/13 

4 barrel 11564 3218 / D 1/13 

5 tin 4904 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

bag 46854 1045 / B 1/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма bag 

1 purse 7162 4493 / E 1/13 

2 sack 6828 4544 / E 1/13 

3 pouch 2035 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

building 89189 508 / A 1/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма 

building 

1 church 97417 512 / A 1/13 

2 mosque 4933 >5000 / F 1/13 

3 shrine 3938 >5000 / F 1/13 

4 cinema 3680 >5000 / F 1/13 

5 synagogue 2382 >5000 / F 1/13 

 

Дієслівна група «Дії / Процеси» 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

commit a crime 651 >5000 / F 1/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма commit 

a crime 

1 murder 9698 3549 / D 1/13 
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2 rape 5587 4982 / E 1/13 

3 rob 5431 >5000 / F 1/13 

4 assault 3172 >5000 / F 1/13 

5 defraud 566 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

cook 33142 1488 / B 2/13 

№ 

п/п 
Гіпоніми 

Частотність в 

COCA 

 Ранг гіпоніма для 

гіпероніма cook 

1 bake 15180 2978 / C 1/13 

2 boil 7135 4335 / E 2/13 

3 roast 3060 >5000 / F 1/13 

4 fry 2517 >5000 / F 1/13 

5 steam 1702 >5000 / F 1/13 

6 broil 985 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

get 1142972 41 / A 1/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма get 

1 find 451285 97 / A 1/13 

2 win 127543 383/ A 1/13 

3 buy 114593 403 / A 1/13 

4 catch 77950 590 / A 1/13 

5 earn 33706 1329 / B 1/13 

6 steal 24565 1811 / B 1/13 

7 borrow 10602 3279 / D 1/13 

8 grasp 7181 4227 / E 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

kill 106377 426 / A 1/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма kill 

1 hang 53264 878 / A 1/13 

2 murder 9698 3549 / D 1/13 

3 drown 5975 4973 / E 1/13 

4 strangle 1946 >5000 / F 1/13 

5 garrotte 5 >5000 / F 1/13 
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Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

look like 56771 >5000 / F 1/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма look 

like 

1 colour 103772 470 / A 1/13 

2 size 59709 759 / A 1/13 

3 shape 34488 1307 / B 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

move 204720 211 / A 2/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма move 

1 run 214826 205 / A 1/13 

2 walk 129408 363 / A 1/13 

3 fly 46525 945 / A 2/13 

4 travel 41424 1101 / B 1/13 

5 swim 13019 2909 / C 2/13 

6 crawl 8509 3869 / D 1/13 

7 hop 4728 >5000 / F 1/13 

8 trudge 1585 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

strike 38048 1162 / B 1/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма strike 

1 hit 84891 549 / A 1/13 

2 kick 23452 1852 / B 1/13 

3 thump 1791 >5000 / F 1/13 

4 butt 1317 >5000 / F 1/13 

 

Тематична група «Рослини» 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 
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fruit 25748 1723 / B 2/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма fruit 

1 apple 22351 1983 / B 1/13 

2 banana 6259 4795 / E 1/13 

3 olive 4305 >5000 / F 1/13 

4 mango 2050 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

flower 28651 1537 / B 9/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма flower 

1 rose 15984 >5000 / F 7/13 

2 violet 1275 >5000 / F 1/13 

3 tulip 1216 >5000 / F 6/13 

4 daisy 1135 >5000 / F 1/13 

5 dandelion 685 >5000 / F 1/13 

6 pansy 657 >5000 / F 1/13 

7 daffodil 599 >5000 / F 3/13 

8 nasturtium 207 >5000 / F 1/13 

9 delphinium 144 >5000 / F 1/13 

10 crocus 113 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

plant 71774 648 / A 2/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма plant 

1 tree 76251 603 / A 2/13 

2 fungus 3272 >5000 / F 1/13 

3 shrub 3099 >5000 / F 1/13 

4 lichen 754 >5000 / F 1/13 

5 creeper 252 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

tree 76251 603 / A 4/13 

№ 

п/п 
Гіпоніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма tree 
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за рангом 

1 oak 12705 3110 / D 3/13 

2 ash (ash 1 + ash 2) 6433 >5000 / F 1/13 

3 fir 1672 >5000 / F 1/13 

4 beech 718 >5000 / F 1/13 

5 conifer 678 >5000 / F 1/13 

6 sycamore 645 >5000 / F 1/13 

7 deciduous 475 >5000 / F 1/13 

8 banyan 42 >5000 / F 1/13 

 

Тематична група «Властивості предметів» 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

colour 103772 470 / A 3/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма colour 

1 red 76840 611 / A 3/13 

2 blue 54401 849 / A 1/13 

3 green 52807 935 / A 2/13 

4 pink 16191 2539 / C 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

red 76840 611 / A 7/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма red 

1 pink 16191 2539 / C 1/13 

2 scarlet 1663 >5000 / F 5/13 

3 crimson 1240 >5000 / F 3/13 

4 maroon 837 >5000 / F 2/13 

5 vermillion 495 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

shape 34488 1307 / B 1/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма shape 

1 square 13916 2811 / C 1/13 



297 

 

2 round 12202 2981 / C 1/13 

3 oblong 322 >5000 / F 1/13 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

taste 19935 2058 / C 1/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма taste 

1 sweet 28452 1608 / B 1/13 

2 bitter 9408 3502 / D 1/13 

3 sour 5325 >5000 / F 1/13 

 

Тематична група «Живі істоти взагалі» 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма  

creature 17113 2413 / C 3/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма 

creature 

1 person 130350 348 / A 2/13 

2 animal 61192 741 / A 3/13 

3 fish 47356 992 / A 3/13 

4 bird 39166 1176 / B 3/13 

5 insect 10210 3644 / D 3/13 

 

Тематична група «Люди та їх соціальні ролі» 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

woman 398854 114 / A 2/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма woman 

1 mother 191671 240 / A 1/13 

2 sister 55317 854 / A 1/13 

3 spinster 329 >5000 / F 1/13 
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Тематична група «Людські якості» 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

virtue 10042 3507 / D 2/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма virtue 

1 wisdom 11860 2996 / C 1/13 

2 patience 7415 4177 / E 1/13 

3 honesty 3712 >5000 / F 2/13 

4 generosity 2473 >5000 / F 1/13 

5 prudence 1233 >5000 / F 1/13 

 

Тематична група «Емоції» 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

emotion 18363 2166 / C 2/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма emotion 

1 love 76855 594 / A 1/13 

2 fear 44175 1005 / B 1/13 

3 anger 16128 2369 / C 2/13 

4 happiness 8036 3985 / D 1/13 

5 sadness 4706 >5000 / F 1/13 

 

Тематична група «Напої» 

 

Гіперонім 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпероніма 

beverage 3515 >5000 / F 1/13 

№ 

п/п Гіпоніми 
Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

Ранг гіпоніма для 

гіпероніма 

beverage 

1 water 193584 239 / A 1/13 

2 beer 22429 1924 / B 1/13 

3 juice 18615 2429 / C 1/13 
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Додаток 39 

Гіпероніми, які належать до центральної зони категорії гіперо-гіпонімії 

за даними частотного словника 

Тематична група «Тварини» 

  

№ 

п/п 
Гіпероніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у 

частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 animal 61192 741 / A 

2 dog 60937 770 / A 

3 bird 39166 1176 / B 

4 horse 35131 1292 / B 

5 cat 24557 1786 / B 

 

Тематична група «Артефакти»  

 

№ 

п/п 
Гіпероніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у 

частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 car 149558 296 / A 

2 building 89189 508 / A 

3 box 56499 802 / A 

4 bag 46854 1045 / B 

5 tool 37020 1346 / B 

6 vehicle 34817 1331 / B 

 

Дієслівна група «Дії / Процеси»  

 

№ 

п/п 
Гіпероніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у 

частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 get 1142972 41 / A 

2 take 766710 64 / A 

3 move 204720 211 / A 

4 kill 106377 426 / A 

5 hit 84891 549 / A 

6 push 64989 703 /A 

7 movement 64544 711 / A 

8 crime 53697 825 / A 

9 strike 38048 1162 / B 

10 cook 33142 1488 / B 
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Тематична група «Рослини»  

 

№ 

п/п 
Гіпероніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у 

частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 tree 76251 603 / A 

2 plant 71774 648 /A 

3 flower 28651 1537 / B 

4 fruit 25748 1723 / B 

5 apple 22351 1983 / B 

 

Тематична група «Властивості предметів» 

  

№ 

п/п 
Гіпероніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у 

частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 colour 103772 470 / A 

2 red 76840 611 / A 

3 shape 34488 1307 / B 

 

Тематична група «Люди та їх соціальні ролі» 

  

№ 

п/п 
Гіпероніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у 

частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 man 480209 95 / A 

2 woman 398854 114 / A 

3 kid 147295 322 / A 

4 parent 135797 340 / A 

5 person 130350 348 / A 

6 chair (chair1 + chair2) 49073 956 / A 

7 adult 48316 1003 / B 

 

Тематична група «Людські якості»  

 

№ 

п/п 
Гіпероніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у 

частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 nice 51817 911 / A 
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Тематична група «Їжа»  

№ 

п/п 
Гіпероніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у 

частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 food 125865 384 / A 
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Додаток 40 

Гіпоніми, які належать до центральної зони категорії гіперо-гіпонімії за 

даними корпусу текстів 

Тематична група «Тварини»  

№ 

п/п 
Гіпоніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 dog 60937 770 / A 

2 horse 35131 1292 / B 

3 cat 24557 590 / A 

4 wolf 15490 2677 / C 

5 tiger 13177 3164 / D 

6 cow 11368 3107 / D 

7 lion 11299 3193 / D 

8 eagle 11207 3343 / D 

9 mouse 10733 3345 / D 

10 salmon 10001 3511 / D 

 

Тематична група «Артефакти» 

№ 

п/п 
Гіпоніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 car 149558 296 / A 

2 church 97417 512 / A 

3 box 56499 802 / A 

4 bag 46856 1045 / B 

5 bus 29180 1479 / B 

6 pot 17851 2310 / C 

7 barrel 11564 3218 / D 

8 piano 10119 3389 / D 

 

Дієслівна група «Дії / Процеси» 

№ 

п/п 
Гіпоніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 find 451285 97 / A 

2 run 214826 205 / A 

3 walk 129408 363 / A 

4 win 127543 383/ A 

5 buy 114593 403 / A 

6 colour 103772 470 / A 

7 hit 84891 549 / A 

8 catch 77950 590 / A 

9 size 59709 759 / A 

10 hang 53264 878 / A 
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11 fly 46525 945 / A 

12 travel 41424 1101 / B 

13 shape 34488 1307 / B 

14 earn 33706 1329 / B 

15 steal 24565 1811 / B 

16 kick 23452 1852 / B 

17 bake 15180 2978 / C 

18 swim 13019 2909 / C 

19 borrow 10602 3279 / D 

 

Тематична група «Рослини» 

№ 

п/п 
Гіпоніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 tree 76251 603 / A 

2 apple 22351 1983 / B 

3 rose 15984 >5000 / F 

4 oak 12705 3110 / D 

 

Тематична група «Властивості предметів» 

№ 

п/п 
Гіпоніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 red 76840 611 / A 

2 blue 54401 849 / A 

3 green 52807 935 / A 

4 sweet 28452 1608 / B 

5 pink 16191 2539 / C 

6 square 13916 2811 / C 

7 round 12202 2981 / C 

 

Тематична група «Живі істоти взагалі» 

№ 

п/п 
Гіпоніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 person 130350 348 / A 

2 animal 61192 741 / A 

3 fish 47356 992 / A 

4 bird 39166 1176 / B 

5 insect 10210 3644 / D 
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Тематична група «Люди та їх соціальні ролі» 

№ 

п/п 
Гіпоніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 mother 191671 240 / A 

2 sister 55317 854 / A 

 

Тематична група «Людські якості» 

№ 

п/п 
Гіпоніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 wisdom 11860 2996 / C 

 

Тематична група «Емоції» 

№ 

п/п 
Гіпоніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 love 76855 594 / A 

2 fear 44175 1005 / B 

3 anger 16128 2369 / C 

 

Тематична група «Напої» 

№ 

п/п 
Гіпоніми 

Частотність в 

COCA 

Ранг у частотному 

словнику / Група 

за рангом 

1 water 193584 239 / A 

2 beer 22429 1924 / B 

3 juice 18615 2429 / C 
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Додаток 41 

Пари «гіперонім – гіпонім», які належать до центральної зони категорії 

гіперо-гіпонімії за даними частотного словника та корпусу текстів 

Тематична група «Тварини»  

№ п/п Пари «гіперонім – гіпонім» 

1 animal – dog 

2 animal – horse 

3 animal – cat 

4 animal – wolf 

5 animal – tiger 

6 animal – cow 

7 animal – lion 

8 animal – mouse 

9 bird – eagle 

 

Тематична група «Артефакти» 

№ п/п Пари «гіперонім – гіпонім» 

1 building – church 

2 vehicle – car 

3 vehicle – bus  

 

Дієслівна група «Дії / Процеси» 

№ п/п Пари «гіперонім – гіпонім» 

1 cook – bake 

2 get – find 

3 get – win 

4 get – buy 

5 get – catch 

6 get – earn 

7 get – steal 

8 kill – hang 

9 move – run 

10 move – walk 

11 move – fly 

12 move – travel 

13 strike – hit 

14 strike – kick 

15 move – swim 

16 get – borrow 
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Тематична група «Рослини» 

№ п/п Пари «гіперонім – гіпонім» 

1 flower – rose 

2 fruit – apple 

3 plant – tree 

4 tree – oak 

 

Тематична група «Властивості предметів» 

№ п/п Пари «гіперонім – гіпонім» 

1 colour – red 

2 colour – blue 

3 colour – green 

4 colour – pink 

5 shape – square 

6 shape – round 

 

Тематична група «Люди та їх соціальні ролі» 

№ п/п Пари «гіперонім – гіпонім» 

1 woman – mother 

2 woman – sister 
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Додаток 42 

Конверсивні пари з індексом розходження (ІР) Аp  

№ 

п/п 
Конверсивна пара Показник ІР 

Ранг у лінгвістичних 

працях 

1 before – after 172 4/13 

2 over – under 177 2/13 

3 parent – child 228 4/13 

4 teacher – student 292,5 2/13 

5 give – receive 303,5 6/13 

6 before – after 318 4/13 i 1/13 

7 mother – son 367 2/13 

8 father – son 386 3/13 

9 parent – son 417 1/13 

10 buy – sell 424,5 12/13 

11 teach – learn 444 2/13 

12 mother – daughter 447 2/13 

13 father – daughter 466 2/13 

14 speak – listen 480 1/13 

15 husband – wife 565,5 10/13 

16 doctor – patient 604 4/13 

17 brother – sister 738,5 1/13 

18 sister – sister 854 1/13 

19 charge – pay 869,5 1/13 
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Додаток 43 

Конверсивні пари з індексом розходження (ІР) Bp  

№ 

п/п 
Конверсивна пара Показник ІР 

Ранг у лінгвістичних 

працях 

1 lawyer – client 1071,5 1/13 

2 own – belong to 1400,5 4/13 

3 above – below  1423 10/13 

4 outside – inside  1537 3/13 

5 guest – host  1619,5 2/13 

6 employer – employee  1651 3/13 

7 rent – let  1816 1/13 

8 equal – equal  1835 1/13 
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Додаток 44 

Пари, які утворюють центральну зону категорії конверсії за 

показниками частотності 

№ 

п/п 
Конверсивна пара Показник ІР (АЧ) 

Ранг у лінгвістичних 

працях 

1 before – after 172; Аp 4/13 

2 over – under 177; Аp 2/13 

3 parent – child 228; Аp 4/13 

4 teacher – student 292,5; Аp 2/13 

5 give – receive 303,5; Аp 6/13 

6 before – after 318; Аp 4/13 i 1/13 

7 mother – son 367; Аp 2/13 

8 father – son 386; Аp 3/13 

9 parent – son 417; Аp 1/13 

10 buy – sell 424,5; Аp 12/13 

11 teach – learn 444; Аp 2/13 

12 mother – daughter 447; Аp 2/13 

13 father – daughter 466; Аp 2/13 

14 speak – listen 480; Аp 1/13 

15 husband – wife 565,5; Аp 10/13 

16 doctor – patient 604; Аp 4/13 

17 brother – sister 738,5; Аp 1/13 

18 sister – sister 854; Аp 1/13 

19 charge – pay 869,5; Аp 1/13 

20 lawyer – client 1071,5; Bp 1/13 

21 own – belong to 1400,5; Bp 4/13 

22 above – below  1423; Bp 10/13 

23 outside – inside  1537; Bp 3/13 

24 guest – host  1619,5; Bp 2/13 

25 employer – employee  1651; Bp 3/13 

26 rent – let  1816; Bp 1/13 

27 equal – equal  1835; Bp 1/13 

28 in front of – behind АЧ 49733 – ранг 427; FA 7/13 

29 agree with – agree with АЧ 21726; FF 2/13 

30 bigger – smaller АЧ 27661 – АЧ 34960; FF 2/13 

31 larger – smaller АЧ 46247 – АЧ 34960; FF 2/13 
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Додаток 45 

Співвідношення результатів 1ЛІ з показниками частотності 

конверсивних пар  

 

Пари 

конверсивів 

Середній бал в 

експерименті  

Кількість 

виставлених 

оцінок «0» 

Ранг у 

лінгвістичних 

працях 

Показник 

частотності 

buy – sell 2,74 1 12/13 Ap 

lend – borrow 2,74 0 6/13 Dp 

parent – child 2,53 4 4/13 Ap 

guest – host 2,49 1 2/13 Bp 

husband – wife 2,49 5 10/13 Ap 

in front of – behind 2,45 4 7/13 FA 

above – below  2,41 6 10/13 Bp 

north of – south of 2,41 1 3/13 FF 

doctor – patient 2,38 3 4/13 Ap 

bigger – smaller 2,22 9 2/13 FF 

own – belong to 1,91 13 4/13 Bp 

rent - let 1,84 16 1/13 Bp 

kill – be killed 1,81 14 1/13 AF 

speak – listen 1,70 10 1/13 Ap 

spouse – spouse 1,10 35 3/13 Dp 

sibling – sibling 0,99 40 4/13 Ep 

be married to – be 

married to 
0,96 38 2/13 FF 

as wide as – as 

wide as 
0,78 42 1/13 FF 

cooperate with – 

cooperate with 
0,77 39 1/13 FF 

agree with – agree 

with 
0,74 44 2/13 FF 

 


