
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

 

На правах рукопису 

 

 

ШЕВЧУК АНАСТАСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

 

УДК 811.111‘373.2‘374 (043.5)
 

 

ПРИНЦИПИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ЗООНІМІВ  

У СЛОВНИКАХ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Спеціальність 10.02.04 – германські мови 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня  

кандидата філологічних наук 

 

 

 

Науковий керівник – 

Жуйкова Маргарита Василівна, 

доктор філологічних наук, професор 

 

 

 

 

Луцьк – 2016 

1 



2 

 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ......................................................... 4 

ВСТУП .................................................................................................... 5 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ КОНКРЕТНОЇ ІМЕННОЇ ЛЕКСИКИ У 

ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ ..................................................................... 11 

1.1 Тлумачний словник як найважливіший вид одномовних 

лексикографічних джерел ........................................................................................ 11 

1.2 Лексикографічна параметризація ............................................................ 19 

1.3 Словникова стаття, тлумачення значення та типи дефініцій ............... 27 

1.4 Сучасні тенденції словникового опису мовних одиниць ..................... 34 

1.5 Методологія та методика лексикографічного представлення зоонімів у 

тлумачних словниках ................................................................................................ 41 

Висновки до розділу 1 .................................................................................... 48 

РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА ЗООНІМІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ 

ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ............................................................ 50 

2.1 Загальні проблеми дефініціювання лексико-семантичної групи 

«тварини» ................................................................................................................... 50 

2.2 Стратифікація лексико-семантичної групи зоонімів у словниках 

сучасної англійської мови ........................................................................................ 55 

2.3 Параметричний аналіз словникових визначень зоонімів ..................... 67 

2.4 Лексикографічна репрезентація гіперонімо-гіпонімічних зв‘язків ..... 81 

2.5 Параметричні прикметники в структурі дефініцій зоонімів ................ 92 

2.6 Емпіричний компонент лексичного значення ..................................... 111 

2.7 Енциклопедична інформація в межах дефініцій зоонімів .................. 121 

2. 8 Антропоцентризм лексикографічного опису ...................................... 127 

Висновки до розділу 2 .................................................................................. 139 

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ ЗООНІМІВ У ТЛУМАЧНИХ 

СЛОВНИКАХ ............................................................................................. 142 



3 

 

3.1 Зіставний аналіз лексикографічного опису лексем-зоонімів у 

тлумачних словниках сучасної англійської мови ................................................ 142 

3.2 Невербальна ілюстрація як один із засобів лексикографічної 

інтерпретації зоонімів ............................................................................................. 170 

Висновки до розділу 3 .................................................................................. 180 

ВИСНОВКИ ....................................................................................... 183 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ......................................... 190 

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ ............................... 215 

ДОДАТКИ .......................................................................................... 217 



4 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

див. – дивитися. 

ЛСГ – лексико-семантична група. 

CСРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка в 17-и 

томах. 

CCEDAL – Collins COBUILT English Dictionary for Advanced Learners 

(2001). 

CED – The Collins English Dictionary (2014). 

EB – Encyclopedia Britannica. 

LDOCE – The Longman Dictionary of Contemporary English (2005). 

MWLD – Merriam-Webster‘s Learner‘s Dictionary (2016). 

OALDCE – The Oxford Advanced Learner‘s Dictionary of Current English 

(1982). 

OD – Oxford Dictionaries. 

WNІD3 – The Webster‘s Third New International Dictionary of the English 

Language, Unabridged (1986). 
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ВСТУП 

 

На сучасному етапі вивчення одиниць лексичного рівня мови особливої 

ваги набувають дослідження, скеровані на виявлення проявів 

антропоцентризму, який зараз розглядають як специфічну рису мовної картини 

світу. В лінгвістиці широко обговорюється питання про відображення в мові 

світогляду та ментальності народу, про національно-культурний компонент у 

семантиці одиниць лексичного та фразеологічного рівнів мови. Основним 

матеріалом дослідження стають реєстрові одиниці словника, їх системні 

відношення, зв‘язки з позамовною дійсністю. При цьому поза розглядом, як 

правило, залишається багатий матеріал, який представлено в тлумачних 

словниках, а саме в зоні дефініції того чи іншого слова. На важливість аналізу 

дефініцій для виявлення національно-культурних змістів одиниць мови вказує 

той факт, що часто тлумачення, окрім мінімальної інформації про поняття, 

містять також дані, що виходять за межі релевантних ознак і можуть 

інтерпретуватися як інформація про національно-культурну роль певної реалії, 

її місце в житті носіїв мови. 

Сучасна лексикографічна теорія і практика, як вітчизняна, так і 

зарубіжна, протягом десятків років намагається розв‘язати цілу низку 

нагальних проблем, які стосуються принципів побудови тлумачного словника, 

структури словникової статті, вичерпного й адекватного витлумачення 

значення слова. Попри те, що різні аспекти цих проблем фактично є предметом 

розгляду лексикографії від самого початку її виникнення, вони все ще 

залишаються актуальними. Особливо помітні труднощі тоді, коли йдеться про 

критерії опису загальної і термінологічної, предметної і абстрактної лексики, 

застосування в тлумачних словниках типових «шаблонів» тлумачень для 

певних однотипних груп лексичних одиниць.  

У ХХ ст. тривалий час панували дескриптивістські та структуралістичні 

погляди на мовознавство як на науку описову, таксономічну. Значення мовної 

форми лежало поза колом інтересів лінгвістики. Тому можна з певністю 
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твердити, що протистояння засадничих для мовознавства за останні сто років 

концепцій (структуралізму, з одного боку, та когнітивного підходу до вивчення 

мови, з іншого) заклало суперечності у способах вирішення практичних завдань 

науки про мову, зокрема такої її галузі, як лексикографія, і поставило 

мовознавців перед цілим набором теоретичних та практичних проблем. Серед 

них, наприклад, такі: масштабність завдання опису лексичної системи в досить 

стислих рамках, з одного боку, та «класоцентризм» мови і «лексоцентризм» 

слова у словниковій статті, з іншого; суперечність між неоднозначністю понять, 

що кодуються природною мовою, та необхідністю докладного витлумачення 

відповідних лексем; проблема тотожності слова в текстах, тобто встановлення 

інваріанта слова, що творить основу його варіантів. 

Людина та тварина співіснують близько шести тисяч років, тому на 

сьогодні важко переоцінити значення фаунопредставників для людства. 

Зооніми є невід‘ємним складником лексичного масиву будь-якої мови. Під 

зоонімом розуміємо тільки загальну назву тварини, а не її кличку, назву частин 

тіла, ознак, процесів та всього іншого, що пов‘язане з твариною. Специфіка 

таких номінативних одиниць полягає в тому, що в їхній семантиці знаходять 

відображення різні аспекти категоризації та концептуалізації, які здійснює 

людська свідомість залежно від виявлених релевантних ознак. Ця 

багатоаспектність часто призводить до неможливості виокремити мінімум 

необхідних ознак, які повинні увійти до словникової дефініції.  

Актуальність дослідження зумовлена, з одного боку, потребою 

системного підходу до лексикографічного опису мовних одиниць, які 

виділяються поміж інших своєю виразною антропоорієнтованістю і не були 

предметом спеціального вивчення, а з другого – важливістю зіставного аналізу 

лексикографічного опису зоонімів у тлумачних словниках сучасної англійської 

мови для виявлення спільного й відмінного, а отже глибшого пізнання 

особливостей лексикографування кожного із зіставлюваних словників. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація відповідає профілю 

наукової теми кафедри прикладної лінгвістики інституту іноземної філології 
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Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

«Функціонування мовних одиниць у когнітивно-дискурсивній парадигмі».  

Тема роботи затверджена вченою радою Волинського 

(Східноєвропейського) національного університету імені Лесі Українки 

(протокол № 6 від 29 грудня 2011 р.). 

Мета роботи полягає у визначенні та комплексному аналізі 

лексикографічних принципів, що лежать в основі побудови словникових статей 

зоонімів.  

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань: 

 визначити основні підходи до лексикографування конкретної іменної 

лексики;  

 укласти реєстр зоонімів з відповідними дефініціями на базі тлумачних 

словників сучасної англійської мови; 

 визначити семантичні типи зоонімів, засновані на біологічних 

класифікаційних групах; 

 схарактеризувати основні принципи лексикографічного опису зоонімів, 

що використовуються при укладанні традиційних тлумачних словників; 

 проаналізувати основні семантичні параметри, представлені в 

дефініціях зоонімів;  

 виявити та описати прояви антропоцентризму, зокрема й 

лінгвокультурні характеристики зоонімів у структурі дефініцій; 

 з‘ясувати місце і роль невербальних засобів для словникових статей; 

  провести комплексне зіставлення лексикографічного опису лексем-

зоонімів у досліджуваних словниках. 

Об’єктом аналізу стали дефініції зоонімів у словниках сучасної 

англійської мови.  

Предметом дослідження є специфіка лексикографічного опису лексем –

 назв тварин у різних словниках. 

Матеріал дослідження складають 4470 дефініцій зоонімів, вибраних із 

шести тлумачних словників сучасної англійської мови: «The Oxford Advanced 
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Learner‘s Dictionary of Current English» (1982), «The Webster‘s Third New 

International Dictionary of the English Language, Unabridged» (1986), «The Collins 

COBUILT English Dictionary for Advanced Learners» (2001), «The Longman 

Dictionary of Contemporary English» (2005), «The Collins English Dictionary» 

(2014) та «The Merriam-Webster‘s Learner‘s Dictionary» (2016).  

Методи дослідження. Виявлення масиву зоонімів здійснено методом 

суцільної вибірки дефініцій. Склад, структура лексичних одиниць – назв 

представників тваринного світу, семантичне наповнення дефініцій 

розглядалися комплексно, із залученням аналізу словникових дефініцій, 

графічного та табличного методів, прийомів класифікації та систематизації, 

загальнонаукового описового методу. Для встановлення співвідношення 

кількісних показників використано елементи квантитативного аналізу. Для 

порівняння специфіки лексикографічного опису зоонімів у різних словниках 

залучено зіставний метод. Прийоми та методи, використані у дослідженні, 

дають можливість об‘єктивно представити результати розвідки. 

Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній уперше показано 

багатоаспектність лексикографічного представлення зоонімів, описано основні 

семантичні типи лексем – назв представників тваринного світу, здійснено 

системний аналіз семантичних параметрів у дефініціях тварин, 

схарактеризовано роль виявлених антропоорієнтованих, стереотипних та 

національно-культурних компонентів у словникових статтях, з‘ясовано роль та 

місце невербальних засобів лексикографування; встановлено відсутність 

регулярності у словниковому описі зоонімів.  

Теоретична цінність роботи визначається вагомістю отриманих 

результатів для лексикографічної галузі сучасної англійської мови, зокрема 

стосовно виявленої специфіки словникового опису зоонімів, яка відображає 

різні аспекти категоризації та концептуалізації тварин у свідомості носіїв 

культури. Зроблені теоретичні узагальнення та використані принципи аналізу 

лексем-зоонімів відкривають перспективи для нових наукових досліджень.  
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Практичне значення роботи визначається можливістю використання 

матеріалів та результатів дослідження: у навчальній роботі (для викладання 

нормативних і теоретичних курсів, при розробці та впровадженні загальних 

курсів «Теорія мови», «Лексикологія», спецкурсів із прикладної семантики, 

лексикографії, етнолінгвістики, концептуального аналізу), у навчально-

методичній роботі (для укладання навчально-методичної літератури); у 

лексикографічній практиці (для побудови тлумачного словника нового типу). 

Зібраний та систематизований у роботі матеріал – цікаве, важливе й надійне 

джерело для мовознавців та фахівців суміжних наук. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, які викладені 

у дисертації, обговорено на засіданнях кафедри прикладної лінгвістики 

інституту іноземної філології Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки (Луцьк, 2011 – 2014 рр.), VІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 

29-30 березня 2012 року), VI Міжнародній науковій конференції «Актуальні 

проблеми германської філології» (Чернівці, 27-28 квітня 2012 року), VІ та VІІ 

Міжнародних науково-практичних конференціях студентів і аспірантів 

«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 2012 та 

2013 роки), III Міжнародній науковій конференції «Семантика и прагматика 

языковых единиц в синхронии и диахронии: текст, коммуникация, культура» 

(Сімферополь, 18-19 жовтня 2012 року), Х Міжнародній науковій конференції 

«Диалог культур в полиэтничном мире» (Сімферополь, 24–27 квітня 2013 

року), VIІ Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми 

германської філології та прикладної лінгвістики», присвяченій вшануванню 

пам‘яті доктора філологічних наук, професора В. В. Левицького, (Чернівці, 7-8 

травня 2013 року), VІІ Міжнародній науковій конференції «Пріоритети 

германського та романського мовознавства» (Луцьк – Світязь, 7-9 червня 2013 

року), Всеукраїнській науково-методичній Інтернет-конференції «Актуальні 

проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-

психологічні аспекти» (Луцьк, 11 квітня 2014 року), ІІ Всеукраїнській науково-
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практичній Інтернет-конференції «Сучасні проблеми германського та 

романського мовознавства» (Рівне, 23 квітня 2014 року), секційному засіданні 

Фестивалю науки інституту іноземної філології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 13 травня 2014 року). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення дисертації 

викладено в 10 одноосібних публікаціях, 6 із яких є науковими статтями, 

опублікованими у фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні 

(Росія), 2 – у матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій та 1 – у 

матеріалах всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції. Загальний 

обсяг публікацій становить 3,21 друкованих аркушів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація загальним обсягом 230 

сторінок (189 сторінок основного тексту) складається зі списку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел теоретичного змісту, лексикографічних джерел, додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ 

КОНКРЕТНОЇ ІМЕННОЇ ЛЕКСИКИ У ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ 

 

1.1 Тлумачний словник як найважливіший вид одномовних 

лексикографічних джерел 

 

Довголітні наукові пошуки, які сприяли усталенню основних понять 

теорії та практики лексикографії (див. праці Х. Касареса [74], 

Л. В. Щерби [169], В. В. Виноградова [24], Ю. Д. Апресяна [8], 

О. М. Карпової [187], Л. С. Паламарчука [109], В. І. Перебийніс [113], 

В. В. Морковкіна [100], Л. М. Полюги [119], Б. Д. Циренова [150], 

Й. А. Стерніна [138], L. Zgusta [230], Н. Bejoint [175; 176], Bo. Svensen [218], 

R. Hartmann [243], S. І. Landau [200], H. Jackson [196], H. E. Wiegand [227], 

T. Z. Piotrowski [213], B. S. Atkins [172], H. H. Meier [206], T. Frontnelle [188], G. 

Grefenstette [192], P. van Sterkenburg [217], S. Tarp [219; 222], R. Whittaker [226]), 

ґрунтовному вивченню історії словникарства (див. праці A. P. Cowie [183], 

J. Considine [182], S. Winchester [228], J. Green [191], G. Stein [218], J. H. Friend 

[189], R. L. Collison [180; 181], N. S. Dash [186], N. E. Osselton [211], 

B. Laufer [201]), різносторонньому окресленню лінгвістичних та методичних 

проблем (див. праці В. Г. Гака [28], П. М. Денисова [40], В. В. Дубічинського 

[48; 50], Л. В. Мінаєвої [96], Б. Ю. Городецького [33], D. Crystal [184], 

V. Müller [207], L. Zgusta [229], A. Rey [127; 214]) позитивно вплинули на 

виокремлення тлумачної лексикографії в незалежну самодостатню галузь.  

Тлумачна (з‘ясувальна) лексикографія зорієнтована на обґрунтування 

засад, вироблення метамови, формулювання моделі та практичне 

лексикографування мовних одиниць методом тлумачення: шляхом з‘ясування 

змісту, суті одиниці, факту, явища мови [38, с. 21]. Отже, тлумачна 

лексикографія охоплює теорію та практику укладання тлумачних словників. 
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Основні принципи створення тлумачних словників описували у своїх 

наукових працях такі українські дослідники як І. Р. Вихованець, 

А. П. Непокупний, О. Б. Ткаченко [25], Н. М. Неровня [103], Ю. І. Голуб [30], 

Н. Гордієнко [32], О. М. Демська [37; 39], О. Дзера [44].  

Окремі аспекти дефініціювання й типологізація тлумачень частково 

представлені у розвідках М. Н. Правдіна [122], Л. П. Крисіна [80], 

І. А. Андреюк [2], А. С. Белоусової [13], Д. І. Арбатського [10]; 

П. Н. Денисова [41], В. Г. Дудкіної [53], R. Robinson [215], H. Berrgenholz [178], 

S. Tarp [223], A. Adamska-Sałaciak [171], R. Lew [202; 203], N. E. Osselton [210], 

D. Geeraerts [190], наукових журналах [224; 225] та інших виданнях. 

Про технічні засади тлумачної лексикографії можна довідатися з праць 

В. А. Широкова [166], S. Tarp [219; 220], J. G. Kryut [199]. Як бачимо, проблеми 

тлумачної лексикографії привертали увагу багатьох дослідників, однак нині 

чимало питань все ще лежить у площині малодосліджених.  

Тлумачний словник як найважливіший вид одномовної лексикографії по 

праву вважається вершиною лексикографічного мистецтва. Це «лінгвістичний 

словник, в якому засобами рідної мови розкривається (витлумачується) 

значення слова, характеризуються граматичні й стилістичні властивості, 

подаються типові словосполучення і фразеологічні звороти, де вживається 

слово у відповідному значенні» [233, c. 269 – 270]. Більше того він є 

прообразом словника в усьому світі.  

В англомовному середовищі такі лексикографічні праці називаються 

«загальними» 'general dictionaries', «одномовними» 'monolingual / unilingual 

dictionaries', або «пояснювальними» 'explanatory dictionaries' [141, c. 23 – 24], 

іноді «роз‘яснювальними» 'defining dictionaries' [232, c. 99]. Найкраще 

термінологічне рішення, на нашу думку, обрав Н. Bejoint – «monolingual 

general-purpose dictionary» 'одномовний загальний словник
1
'. Обстоюючи 

власну ідею, французький лінгвіст наголошує на трьох важливих ознаках 

такого видання: 

                                           
1
 Усі переклади в дисертації з наукових англо- та російськомовних джерел, а також зі словників зроблені нами. 



13 

 

1) використання лише однієї мови як предмету та засобу опису; 

2) загальний список реєстрових одиниць, виключно лінгвістичний або 

змішаного типу. (Фактично наявність у реєстрі функціональних слів є 

достатньою для того аби назвати словник загальним (універсальним). Проте він 

повинен бути ще й достатньо об‘ємним, потрібним середньостатистичному 

дорослому користувачеві, оскільки словники для дітей побудовані відповідно 

до інших вимог.); 

3) загальна будова мікроструктури словника, яка полягає в представленні 

хоча б значення кожного вхідного елемента його визначенням [175, c. 41].  

На думку Л. В. Щерби, «тлумачні словники виникають на матеріалі тої чи 

іншої літературної мови або з метою її усталення, нормалізації, або ж задля 

пояснення тих чи інших її елементів, які з певних причин не є цілком 

зрозумілими. Такі словники призначені насамперед для носіїв 

мови» [169, с. 302]. З поданою інтерпретацією певною мірою перегукується 

думка S. I. Landau, згідно з якою лінгвіст дещо ширше розглядає цільову 

аудиторію одномовних тлумачних словників, виокремлючи видання, 

призначені для а) вроджених носіїв мови; б) тих, хто вивчає цю мову як другу; 

та в) тих, для кого вона чужа [200, с. 23]. Відтак розмежовуватимемо словники 

для першоносіїв мови (пересічні носії й лінгвісти) та іноземців (особи, які 

вивчають мову).  

Цілком природно припустити, що такі видання принципово 

відрізняються. Так, одномовні словники для вроджених носіїв мови традиційно 

містять стислі гасла, насичені енциклопедичною термінологією [200, с. 32]. 

Словники англійської як другої мови дають більше інформації про граматику, 

фразові дієслова та ідіоми. Означення сформульовані словами спрощеного, 

ретельно відібраного реєстру. Чимало місця відведено вербальному 

ілюстративному матеріалові. Такі словники мають на меті навчити користувача 

не лише розуміти висловлювання, а й створювати власні мовні конструкції 

[200, с. 30]. Іншими словами, такі словники виконують функцію декодування та 

кодування інформації. Однак першочергове завдання полягає в навчанні 
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іноземній мові. Хоча важко не погодитися з думкою A. Kernermann про те, що 

«кожен словник за своєю суттю є навчальним» [197, c. 21]. Тлумачні 

словники – обов‘язкове джерело інформації для тих, хто використовує мову та 

займається її вивченням, а також для спеціалістів, чия сфера діяльності 

пов‘язана з іноземними мовами.  

Історично склалося так, що англомовна тлумачна лексикографія постала 

саме з навчальних словників. Першоукладачами були вчителі, які для освіти 

своїх учнів, студентства та неписьменних людей переслідували навчальну мету, 

з якої згодом розвинулися й ширші призначення. Нині жодна зі світових мов не 

може зрівняється з англійською за кількістю укладених лексикографічних 

праць найрізноманітнішого жанру. Неможливою постає навіть спроба 

перелічити усі словники загально цільового призначення англійської мови.  

З плином часу багато англомовних країн сформували власні 

лексикографічні традиції, однак досі найавторитетнішими вважають лише дві: 

британську та американську. Право першості в одномовній лексикографії 

надають словнику Robert Cawdrey за скороченою назвою «A table 

alphabeticall»1604 року, джерелами для якого слугували латинсько-англійський 

словник «Dictionarium Linguae Latinae et Anglicanae» Thomas Thomas 1587 року 

та навчальний посібник Edmund Coote «The English school-maister» 1596 року. 

Повна назва видання вказує на його призначення сприяти «вивченню та 

розумінню важких загальних англійських слів, запозичених з давньоєврейської, 

грецької, латини, французької,…зібраних задля користі та допомоги панам, 

панянкам та будь-яким іншим малоосвіченим особам…» [194, c. 186].  

В галузі традиційного словникарства Велика Британія завжди була далеко 

попереду Сполучених Штатів Америки. Першопричиною стрімкого розвитку 

стало поширення англійської мови в усьому світі як продукту британського 

колоніалізму й діяльності британських місіонерів, які поширювали Біблію 

рідною мовою. Вони навчали британському варіанту англійської мови, який і 

досі домінує на планеті, хоча американський варіант також переважає в деяких 

регіонах [200, с. 84]. В рамках нашого дослідження важливості набуває 
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визначення основних відмітних рис англомовних тлумачних словників. 

Розв‘язання порушеного питання описує H. Bejoint, в науковій праці 

якого британські тлумачні словники для носіїв мови характеризуються: 

1) особливою увагою власне до слів, а не об‘єктів реальної дійсності, що 

передбачає незначний рівень енциклопедичності;  

2) домінуванням функції декодування, використання словників у процесі 

читання літературних творів;  

3) відносним елітизмом. (Британські лексикографи не докладають 

особливих зусиль для того аби полегшити процес консультування для 

малоосвічених користувачів. Часто метамова словника є важкою для 

інтерпретації, а ілюстрування здійснюється на основі авторитетних джерел.); 

4) відносно низьким рівнем реєстрових діалектизмів [175, c. 64].  

Лінгвіст також зауважує, що словники для іноземців відрізняються 

численними спробами розробки нових способів визначення значень та 

представлення усієї необхідної для кодування інформації. У таких 

лексикографічних виданнях: 

1) описують мову повсякденного спілкування, а не формальну чи 

літературну її форми; 

2) перевагу надають якості обробки слів, а не їх кількості; 

3) особливо важливою постає найчастіше вживана лексика; 

4) вказано вагому граматичну інформацію; 

5) вимова відповідає Міжнародній системі фонетичної транскрипції; 

6) ілюстративний матеріал презентує мову повсякденного спілкування; 

7) інноваційними є великі вступні зауваги щодо правильного 

користування словником [175, c. 66 – 67]. Отже, очевидною постає відмінність 

словників для носіїв мови від словників для іноземців, яка полягає у 

використанні одних під час читання літератури та інших як інструменту 

вивчення нових слів, іноземної мови загалом.  

З історії відомо, що для американського ринку перші словники укладали 

британські видавництва. За припущенням S. I. Landau, це були «словники 
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американського варіанту англійської мови, які базувалися на своїх британських 

попередниках, і, стосовно охоплення багатьох випадків загальнопоширеного 

американського вживання лексики, були вкрай неадекватні» [200, с. 85]. 

Традиційно в американській лексикографічній традиції категорії одномовних 

загальних словників властивий своєрідний поділ на нескорочені, 

університетські, настільні та кишенькові. Перші охоплюють загальновживану 

лексику певного періоду мовної історії та достатньою мірою спеціалізований 

лексикон. Вони містять цитати, які є підставою визначень, ілюструють 

контекст, та відображають типові приклади вживання. Щоправда, сумнів 

викликає коректність такого термінологічного рішення, позаяк багато менших 

словників теж є нескороченими версіями більших праць, але за рахунок 

скороченого опису. Університетські видання призначені для студентів вищих 

навчальних закладів. Цікаво, що явище нескороченого словника донедавна було 

невідомим у Великій Британії, тоді як університетський мав не зовсім чітке 

окреслення, його ніколи не пов‘язували конкретно зі студентами університетів.  

У настільних словниках значно менше гасел, ніж в університетських, коротші 

означення, до того ж розглянуто менше значень кожного слова. Етимологічні 

довідки подано стисло. Вульгарну та затабуйовану лексика часто 

випущено [200, с. 44]. Кишенькові видання, призначені для масового ринку. 

Такий собі довідник із правопису, але означення в таких словниках часто є 

просто низками синонімів. Вони інколи містять вимову й майже ніколи не 

подають етимологічних довідок.  

Слід зазначити, що ранні словники в Америці були «лінгвістичними», 

енциклопедичні функції були додані згодом, тому що були необхідними 

публіці, яка не мала інших джерел знань. Як правило, вони мають «один 

реєстровий список, власні назви змішані з іншими лексичними одиницями. 

Багатозначні записи впорядковано за логічним, а не хронологічним принципом. 

Енциклопедичність визначень часто доповнюється мальовничими 

ілюстраціями» [175, c. 50]. Отже, сьогодні американські словники загального 

призначення є універсальними довідниками. 
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На сьогодні англомовна лексикографія володіє чи не найчисельнішою 

бібліотекою тлумачних словників в усьому світі. Її досягнення очевидні й 

беззаперечні. Огляд літературних джерел з досліджуваної нами тематики [19; 

45; 47; 70; 115; 124; 125; 142; 143] свідчить про те, що існує низка інших 

важливих аспектів, в контексті яких прийнято розглядати загальномовні 

словники. Зокрема стосовно відображення літературної норми, тлумачні 

словники можуть бути дескриптивними та нормативними. В англійській 

лексикографічній термінології вони називаються «descriptive» та «prescriptive» 

відповідно [98, c. 69 – 70]. Дескриптивні словники призначені для повного 

опису лексики та фіксації усіх можливих вживань певного періоду [49, c. 135]. 

Нормативні словники подають стандарт вживання слова, задають літературну 

норму [98, c. 70].  

Про тлумачні словники як важливе джерело інформації про сучасний стан 

розвитку мови годі й думати. Це такий тип лексикографічних праць, де 

найбільш «систематично і послідовно представлено лексичне багатство мови у 

певний період її розвитку» [145, с. 188]. Тлумачні словники сучасної 

англійської мови мають справу з формою, узусом та змістом лексичних 

одиниць, розглядаючи її як стійку систему. Вони синхронні в представленні 

слів, на відміну від діахронічних, які вимальовують картину розвитку слів, що 

входять до писемної історії мови. Звичайно, важко не погодитися з постулатом 

L. Zgusta про те, що «жоден словник не може бути чисто синхронним, бо його 

укладання триває роками, і навіть синхронні словники містять архаїчні 

форми» [230, с. 203].  

Український дослідник В. А. Широков вбачає у тлумачному словнику 

«джерело величезного інформаційного та культурного ресурсу, основне 

завдання якого спрямоване на вираження лінгвістичних даних, за допомогою 

яких лексичні одиниці вписуються в систему мови на всіх її рівнях – і 

формальних, і змістових. Тому невипадково, що саме словники тлумачного 

типу вважаються найвищими досягненнями кожної національної лексикографії, 

а там, де їх створено, вони фактично набувають статусу національного 
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надбання» [165, с. 94]. Як влучно зауважив Л. Ф. Васильчук: «Відмінна риса 

всієї сучасної лексикографії – синтез філології і культури у широкому 

розумінні слова» [21, c. 20]. У лінгвістичному енциклопедичному словникові 

основна функція сучасної лексикографії передбачає «опис та нормалізацію 

словникового складу мови, підвищення мовної культури суспільства» [236]. 

Такі твердження дають змогу констатувати існування в лінгвістичних колах 

сьогодення іншого розуміння лексикографії як науки синтетичної.  

Стрімкий розвиток лексикографії призвів до того, що в наш час 

превалюють комплексні або змішані типи словників. Тип словника – відносна 

категорія, яка описується через деякий набір «лексикографічних параметрів» 

(аспектів) [66; 93]. А тому слід взяти до уваги типологічну відносність видів 

словників, оскільки сьогодні майже неможливо відшукати абсолютно 

«чистого» лексикографічного твору, в якому була б відсутньою хоч яка 

мінімальна додаткова інформація.  

Закономірність тенденції до поєднання в одній лексикографічній праці 

різних принципів опису лексеми Є. А. Карпіловська пояснює так: «В такий 

спосіб укладачі прагнуть якомога повніше витлумачити певне слово і водночас 

показати його у зв‘язках з іншими одиницями мови» [69, с. 136]. Проте 

мовознавець переконана, що дедалі більша прозорість меж типів словників, 

передусім тлумачного як стрижневого для опису лексичної системи мови, 

загрожує «розмиванням», знівелюванням уже апробованих часом типів 

словників. Такі процеси, на її думку, сприятимуть зникненню втілених у них 

особливих моделей будови лексиконів, лише їм притаманних аспектів й 

принципів його опису, сама суть лексикографічного моделювання мови як 

одержання нового знання про неї. А тому, «розширення метамови тлумачного 

словника, модифікація форматів його статей доцільні доти, доки вони 

відповідають його типу, тобто працюють на адекватне відображення місця 

окремого слова в лексичній системі мови та його зв‘язків з іншими її 

одиницями» [69, с. 137].  
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Щодо універсальних тлумачних словників, то вони, як правило, є 

комплексними: їх словникові статті окрім тлумачення значення слова, як уже 

згадувалося вище, містять відомості про його написання, особливості вимови, 

наголос, граматичні, словотвірні властивості, також інформацію про ті 

стилістичні функціональні сфери, до яких належить певне слово, про типову 

сполучуваність, фразеологічні звороти, в яких воно може вживатися, про його 

синтагматичні та парадигматичні зв‘язки і т. п. У тлумачних словниках можуть 

наводитися також історичні, етимологічні, енциклопедичні та деякі інші 

відомості [49, с. 133]. Отже, можна стверджувати, що тлумачні словники 

значною мірою об‘єднують інформацію з інших аспектних лексикографічних 

видань.  

Як підкреслював свого часу Л.С. Паламарчук, загальномовний тлумачний 

словник як база для різноаспектного опису лексичної системи мови 

орієнтується на відображення «того запасу слів, який може придатися всім 

членам суспільства, незалежно від їх фаху, уподобань чи покликання», на 

«зрослий рівень інформації» у суспільстві [110, с. 11]. З огляду на вище згадане, 

можемо констатувати, що тлумачний словник є важливим джерелом вивчення 

мови, в якому найбільш систематично та послідовно відображено словниковий 

склад мови.  

 

1.2 Лексикографічна параметризація 

 

До кола актуальних проблем світової лексикографії входить поняття 

параметризації (див. праці С. В. Гринева [34], В. В. Дубічинського [52], 

Ф. Д. Заболоцького [59], Ю. М. Караулова [66], І. С. Кудашева [83], 

І. В. Мейзерської [93], М. В. Моісеєва [98], Є. В. Купріянова [85], 

М. М. Пилинського [114], В. М. Русанівського [128], Л. О. Симоненка [131], 

В. Ф. Старка [137], Т. С. Володіної [26]; В. Д. Табанакової [144], 

В. Ю. Єремути [55], В. А. Широкова [165] та інших). 
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Вперше виділення лексикографічних параметрів, які слугували 

підставами для класифікації, опису та оцінки словників, а також їх 

проектування, здійснювалося в контексті створення типології 

лексикографічних видань. Згідно з такою думкою лексикографічний параметр 

визначають як певну інформацію про словник (призначення, метамова 

словника, кількість мов, авторська настанова, міра охоплення лексики, вхід до 

словника, синхронія опису, принцип розташування матеріалу тощо) [34; 66; 98; 

165].  

З огляду на такий підхід, словники прийнято класифікувати за різними 

критеріями. Так, Л. В. Щерба виділяв такі параметри, як нормативність 

(нормативний словник чи словник-довідник), обʼєкт (енциклопедичний чи 

загальний словник) та спосіб (тезаурус, тлумачний чи перекладний) опису 

лексичної системи мови, принцип розташування лексики (алфавітний чи 

ідеологічний), призначення словника (тлумачний чи перекладний), 

хронологічну орієнтацію (історичний чи неісторичний словник) [169, с. 265 –

 304]. 

Цікаву думку з приводу порушеної проблеми висловив Y. Malkiel. 

Лінгвіст акцентує увагу на трьох категоріях: діапазоні (range), перспективі 

(perspective) та представленні (presentation). Діапазон охоплює обсяг, кількість 

охоплених мов та степінь сконцентрованості на лінгвістичних даних. 

Перспектива включає спосіб організації реєстрових одиниць, хронологічний 

аспект та форму викладу. Представлення базується на мірі повноти дефініцій, 

джерельній основі, наявності невербальних ілюстрацій та певних видів 

інформації, наприклад, щодо фонетичної транскрипції та 

слововжитку [205, c. 17].  

Запропоновані автором підручника з лексикографії L. Zgusta параметри 

частково перегукуються з ідеями Y. Malkiel стосовно джерельної бази 

(словники цитат і конкорданси) та обсягу словника. Крім того мовознавець 

виділяє орієнтованість на певний пласт лексики (словник діалектизмів, сленгу, 



21 

 

професіоналізмів), вибір одиниць та рівня опису (словник скорочень, 

фразеологічних одиниць; орфографічний, орфоепічний словники) [230, с. 218].  

Згодом перелік доповнюють тематичним спрямуванням (багатогалузеві, 

галузеві та вузькогалузеві словники) [130], авторською приналежністю [72], 

адресацією [43], критеріями відбору одиниць, а також найрізноманітнішими 

параметрами, на яких ґрунтуються будова та наповнення словникової статті. 

З огляду на це, не менш важливими в контексті теорії і практики 

лексикографічної параметризації постають роботи T. A. Sebeok [185], 

K. F. Kister [198], R. R. K. Hartmann [195], В. В. Морковкіна [102], 

М. Л. Апажева [5], В. В. Дубичинського [49], В. М. Лейчика [87] та інших.  

Сучасна мовознавча наука прагне представити у формі словника усі 

можливі результати лінгвістичних студій. Це свідчить про інший аспект 

виділення параметрів на основі інформації, представленої у словниках.  

Проблему виділення параметрів опису лексики в словнику зачепив 

Ю. М. Караулов. Дослідник пропонує принципово нове розуміння 

лексикографічного параметра, вбачаючи у ньому «певний квант інформації про 

мовну структуру, який може, в окремих випадках, зацікавити користувача 

самостійно, але, як правило, функціонує у сполученні з іншими квантами / 

параметрами і знаходить своєрідне вираження у словниках» [66, с. 51]. 

Як влучно зазначив В. В. Дубічинський: «лексикографічний параметр – 

спосіб лексикографічної інтерпретації певного структурного елемента або 

функціонального явища мови та їх екстралінгвістичних 

відповідників» [49, c. 54]. На думку К. М. Шиліхіної, параметр – це «мінімальна 

одиниця лінгвістичної інформації» [164, с. 16], інших науковців – «лінгвістична 

характеристика будь-якої словникової одиниці (наприклад, наголос, 

орфографія, стилістика, семантика, словотворення)» [34; 52; 59; 93; 128; 137; 

144; 165]. 

Наявність різних підходів трактування параметрів лексикографічного 

опису дають підстави припускати варіювання кількісного характеру. Вперше 

найповніший перелік лексикографічних параметрів з 67 позицій було подано в 
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статті Ю. М. Караулова «Об одной тенденции в современной 

лексикографической практике». Серед лексикографічних параметрів від виділяє 

мову(-и), вхід в словник, хронологічний параметр, кількісний, орфографічний, 

довжину слова, наголос, фонетичний, частину мови, рід, число, вид дієслова, 

перехідність, відмінювання, час, поділ слова на морфеми, словотвірний, 

семантема, ареальний, синтагматичний, транспозиції, ілюстративний, 

стилістичний, параметр запозичення, синонімічний, асоціативний, 

бібліографічний та інші. За результатами свого дослідження Ю. М. Караулов 

створив матрицю параметричного аналізу словників [66, с. 77 – 108].  

Більший перелік елементів лексикографічної характеристики – 168 

позицій – містить проект впорядкування лексичних даних для обміну 

інформаційною та термінологічною лексикою на магнітних стрічках – ФОЛІТ, 

призначений для термінологічних банків даних на ЕОМ [4]. Сьогочасні ж 

інформаційні технології дають змогу виділяти значно більше параметрів, 

нескінчену кількість. Звичайно, весь можливий набір параметрів навряд чи 

коли-небудь вдасться реалізувати в межах одного словника. Але загалом 

ретельна інвентаризація можливих лексикографічних параметрів потрібна для 

оцінки й опису різних типів словників. 

За таких обставин в сучасній лексикографії прийнято створювати цілу 

систему словників однієї мови за найважливішими, але традиційними для 

лексикографії параметрами. Як параметри тлумачних словників у першу чергу 

варто розглядати їх композиційні характеристики і набір елементів словникової 

статті. Під композицією словника розуміємо структурну організацію його 

основних та допоміжних елементів, що дозволяє укладачу упорядкувати у 

відповідності до свого задуму різні види інформації про реєстрові одиниці, а 

користувачу – отримати доступ до неї. 

З огляду на вище сказане, лексикографічні параметри можна аналізувати 

на макро- та мікрорівнях словника, докладний опис яких подано С. В. Гринев-

Гриневичем. Дослідник вважає за доцільне віднести наступні характеристики 

словника до макрорівня: принцип представлення лексики в словнику, набір 
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основних компонентів словника, подання сталих виразів та багатозначної 

лексики. Що стосується мікрорівня, сюди належать показники вибору, 

розташування та оформлення елементів лексикографічної інформації, 

розміщених в межах словникової статті [35, c. 21]. Крім того, лінгвіст об‘єднує 

параметри мікрорівня у такі групи: 1) реєстраційні (дані про реєстрацію, умови 

запису інформації про конкретну лексичну одиницю); формальні (особливості 

матеріальної форми лексичної одиниці); етимологічні (характеристика 

формування та етапів розвитку одиниці); атрибутивні (дані про атрибуцію, 

віднесеність лексичної одиниці до певної стильової, тематичної, ареальної чи 

іншої сфери функціонування); інтерпретаційні (різні способи тлумачення 

значення); асоціативні (показники звʼязку певної одиниці з іншими на основі 

різних формальних чи семантичних асоціацій); прагматичні (хронологічний та 

нормативний статус одиниці, прагматичні особливості його використання в 

мові); ілюстративні (вербальні або графічні засоби ілюстрації); мікроструктурні 

параметри (структура словникової статті, апарат посилань, шрифти та низка 

інших) [35, c. 21 – 22]. 

Російська дослідниця М. Г. Пшеничнова поділяє мікропараметри за 

аспектом розгляду на вісім груп: фонетичні: «фонетичний», «наголос»; 

граматичні: «відмінювання іменників», «короткі форми прикметників», 

«керування дієслів» та ін.; семантичні: «семантема», «багатозначність / 

однозначність», «транспозиції» та ін.; синтаксичні: «екземплярно-

ілюстративний»; словотворчі: «словотвірний»; історичні: «етимологічний», 

«запозичення», «(лінгво-) історичний», «лінгвокраїнознавчий»; функціонально-

стилістичні: «стилістичний», «термінологічний», «емоційний», «нормативний», 

«ареальні», «статистичний»; довідково-бібліографічні: «бібліографічний», 

«лексикографічний» [123, c. 6 – 7]. Варто зауважити, що запропонований поділ 

в окремих випадках має досить умовний характер, оскільки між групами не 

завжди можна провести чіткі межі. Так, наприклад, «екземплярно-

ілюстративний» параметр відноситься одночасно до групи і семантичних, і 

синтаксичних параметрів, оскільки ілюстрації в словнику служать для наочного 



24 

 

розʼяснення як семантики, так і синтаксичних звʼязків описуваного слова. 

«Ареальні», відображаючи територіальне розшарування лексики, водночас 

відносять до функціонально-стилістичних параметрів, оскільки діалекту, крім 

територіальної локалізації, притаманні також функціональна та соціальна 

обмеженість: він використовується переважно в усній побутовій мові селян. У 

цілому ж ця класифікація в достатньо повній мірі відображає різноманіття 

підходів стосовно дослідження лексичної системи. 

З метою уникнення неоднозначності трактування поняття 

«лексикографічний параметр» мовознавці розмежовують два явища: словникові 

параметри, що належать до словника загалом і характеризують призначення 

словника, коло користувачів, спосіб використання, обсяг, кількість мов тощо, і 

лексикографічні параметри, що співвідносяться з лексикографічною одиницею 

(наприклад, орфографічний (правописний) параметр, графічна довжина слова, 

наголос, вимова (орфоепічний параметр), поділ на склади, частина мова, 

тощо) [165, с. 74]. 

За своєю природою лексикографічні параметри діляться на дві групи. До 

однієї з них належать власне мовні, тобто структурогенні параметри – наголос, 

орфографічний параметр тощо. Їхні значення є дискретними, і можливість 

варіювання розповсюджується лише на способи подання, фіксації в словнику. 

Другу групу становлять параметри, зміст яких за необхідністю включає й 

екстралінгвістичні фактори – денотативний, історико-культурний, 

прагматичний, тобто моменти вторинні щодо мови, пов‘язані не лише з самою 

мовою, але з її вивченням, тобто з мовознавством. Вони вбачаються 

недискретними, характеризуються змінною глибиною наукового розкриття і 

відображають не власне структурні відношення, а відтворюють процеси – 

діахронічні, синтагматичні, взаємодії мов, інтерференції тощо [66, с. 70]. 

Називатимемо останні лінгвістичними параметрами 

Поділ словникових параметрів на теоретичні (або концептуальні) та 

емпіричні (або прагматичні) пропонує Г. М. Скляревська До теоретичних 

параметрів вона відносить об‘єкт опису, типологічні ознаки словника і його 
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місце в системі словників, які відображають концепцію словника – його дух. 

Емпіричні параметри (адресат, хронологічні рамки текстів, обґрунтування 

словника, нормування емпіричної бази, джерельна база, структура, обсяг 

семантичної інформації, функціональні та стилістичні кваліфікації, принципи 

ілюстрування та інше) є реалізацією теоретичних параметрів, обумовлюються 

ними і формують текст словника [132, с. 16]. 

За статусом в словниковій статті параметри поділяються на обовʼязкові, 

які мають текстове вираження в кожній статті, та факультативні, які можуть не 

мати текстового вираження в кожній словниковій статті. Так, обов‘язковими 

параметрами сучасного тлумачного словника як основного виду 

лексикографічних видань є орфографічний, акцентологічний, граматичний, 

стилістичний, семантичний, синтаксичний, фразеологічний, словотвірний та 

ряд інших. До факультативних належать етимологічний, асоціативний, 

паронімічний, гіперонімічний, тематична відповідність, лінгвокраїнознавчий, 

статистичний та бібліографічний. В інших типах словників набір 

лексикографічних параметрів може змінюватися, звужуватися чи 

розширюватися, даючи можливість таким способом лексичним одиницям 

розкрити всі свої грані [76, c. 52]. Чимало параметрів виступають в 

синкретичній формі, як от акцентологічна інформація подається або у 

поєднанні з орфографічною, або прив‘язується до орфоепічної. 

Українська дослідниця І. В. Мейзерська переконана, що «сучасна 

лексикографія тяжіє до кількісного та якісного розширення набору параметрів 

словника» [93, с. 152]. Теоретично видається можливим опис лексики за усіма 

можливими показниками, так би мовити універсальний опис, але до сьогодні 

такої роботи не зроблено.  

Іншим важливим питанням постає взаємозв‘язок та обумовленість впливу 

одних параметрів на інші. Наприклад, предметна орієнтація та вибір 

користувацької аудиторії визначають приблизний обсяг та макрокомпозицію 

словника; вибір принципу розміщення лексики встановлює способи 

представлення в словнику багатозначних (омонімічних) одиниць та 
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словосполук. Тому можна підібрати таку послідовність параметрів, при якій 

вибір попереднього буде підказувати вдале рішення для наступних [35, c. 22]. 

Особливу увагу дослідженню властивостей лексикографічних параметрів 

і зв‘язків між ними приділяє у своїх роботах М. Г. Пшеничнова. Так, 

мовознавець наголошує на наступних зв‘язках:  

1) наступності або слідування;  

2) одночасності або синкретичності;  

3) еквівалентності (різний спосіб подання одного і того ж);  

4) сумісності / несумісності;  

5) керування;  

6) керованого включення;  

7) однорідності (однакова залежність від того самого значення одного і 

того ж параметра);  

8) входження в складники (утворення складного параметра вищого 

рівня) [123, c. 10 – 12]. 

Розгляд сучасних словників різних мов не дав поки що підстав говорити 

про наявність об‘єктивних перепон на шляху побудови будь-якої 

сполучуваності параметрів. Таке спостереження підтверджується поступовим 

нарощенням кількості параметрів в межах одного словника. [66, с. 48]. В такий 

спосіб, окрім тенденції до створення однопараметрових словників, історія 

лексикографії демонструє й іншу протилежну – багатопараметрових словників 

Лексикографічні параметри закріплюють формальне вираження своїх 

значень, як правило, в системі словникових ремарок, хоча є такі (наприклад, 

дефініція, орфографія), які спеціальних позначок не мають.Зазвичай, можна 

підібрати таку послідовність параметрів, при якій вибір попереднього 

визначатиме наступні. Також існує взаємозв‘язок та зумовленість впливу одних 

параметрів на інші. Наприклад, вибір принципу розміщення лексики 

встановлює способи представлення в словнику багатозначних або омонімічних 

одиниць. Очевидно, що й кількісний та якісний склад лексикографічних 

параметрів варіюватиметься залежно від типу словника. Кожну словникову 
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статтю слід компонувати з таких елементів або параметрів, які змогли б 

забезпечити адекватне та продуктивне представлення слова у словнику. 

 

1.3 Словникова стаття, тлумачення значення та типи дефініцій 

 

Словникова стаття – центральна одиниця мікроструктурного рівня майже 

будь-якого словника. У формулюванні Л. П. Ступина, це «відносно автономний 

фрагмент словника, в якому представлена багатостороння характеристика слова 

чи іншої одиниці мови» [141, с. 47].  

Результати досліджень текстового фрагменту словника, який складається 

з декількох зон опису, частково висвітлені у роботах Є. В. Купріянова [85], 

В. А. Широкова [166], В. Ф. Старка [137], О. І. Панченко [111], 

М. Д. Голева [29], Ю. М. Караулова [68], Б. Ю. Городецького [33], 

І. В. Мейзерської [93], Е. Агриколи [1], D. Geeraerts [190] та інших. 

Особливості структурної побудови та функціонування словникової 

дефініції є предметом аналізу багатьох лінгвістів. Дослідженню текстів 

словникових дефініцій присвячені праці Л. Полюги [120], І. В. Медчук [92], 

А. Є. Карповича [73], Ю. І. Голуб [31], В. В. Дубічинського [51], 

Л. І. Богданової [17], P. Singh [212], P. Bogaards [179], R. Robinson [215], 

J. Bartminski [174] та інших. 

Російська лінгвістка Н. Ю. Шведова вважає, що словникова стаття є 

«складним лінгвістичним жанром, який подає інформацію не лише про слово, а 

й різні види його оточень – контекстуальних, класових, дериваційних, 

фразеологічних, функціональних» [152, c. 7]. Традиційно словникова стаття має 

три обов‘язкові складники, мінімальні ознаки цього жанру. По-перше, це 

заголовна одиниця або лексичний вхід, які визначаються в статті, по-друге, 

саме тлумачення, визначення значення слова і останній елемент – ілюстрація, 

приклад вживання означуваного слова. 

Типова словникова стаття в сучасних тлумачних словниках містить різну 

інформацію про гасло, розміщену у відповідних зонах, в кожній з яких 
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користувач лексикографічної праці знаходить дані тільки одного виду, 

наприклад, зону тлумачення, граматичної інформації, вимови, стилістичних 

поміт, сполучуваності, ілюстративну та інші. Зонний принцип організації 

словникової статті дозволяє подати відомості про слово систематично та 

структуровано. Такий підхід не тільки сприяє легшому засвоєнню пропонованої 

інформації, але й допомагає побачити схожість / відмінності в семантиці слів, 

граматичних характеристиках, сполучуваності з іншими словами та інших 

властивостях  

За переконанням П. М. Денисова, словникова стаття має «універсальні 

риси у своїй композиції, семантиці, синтаксисі, стилі та 

оформленні» [42, c. 205]. На думку Ю. Н. Караулова, універсальні риси 

словникової статті «породжуються властивостями лексичної семантики і 

своєрідно проявляються саме в словнику як особливому способі організації 

лексичних знаків» [67, c. 48]. 

У своїй монографії П. М. Денисов називає основні компоненти ідеальної 

словникової статті: 1) лексичний вхід; 2) його формальні характеристики 

(граматичні, орфоепічні, орфографічні та інші); 3) дефініцію; 4) фрагменти 

текстів, які ілюструють ту чи іншу формальну або семантичну особливість 

заголовного слова; 5) вказівки на «сусідів» в лексичній системі мови; 6) 

відсилки та довідкову інформацію різного характеру й призначення [41, c. 217]. 

Розроблення моделі ідеальної словникової статті в умовах існування 

абсолютно протилежних тенденцій лексикографування, а саме відцентрової та 

доцентрової, вважається надзвичайно складним завданням. У словникарстві ці 

різнонаправлені тенденції знаходять вираження у створенні однопараметрових 

та багатопараметрових словників [93, c. 151]. 

Розглянемо концепцію ідеальної словникової статті В. В. Морковкіна. 

Дослідник пропонує включити до її складу наступні параметри: 1) заголовну 

одиницю; 2) фонетичну характеристику; 3) граматичні ознаки; 

4) характеристику семантичної структури (багатозначності); 5) характеристику 

значення окремого лексико-семантичного варіанта: а) визначення або 
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перекладні еквіваленти, елементи лінгвокраїнознавчої інформації; графічне 

зображення; б) синоніми, антоніми, пароніми, фразеологізми, стилістична 

звʼязаність, внутрішня форма; в) особливості синтаксичної та лексичної 

сполучуваності); г) ілюстративні словосполучення, речення та діалогічні 

єдності; 5) приклади вживання в мовному контексті; 6) словотвір; 7) посилання; 

8) примітки; 9) довідкову інформацію (бібліографічні дані) [101, с. 41]. Як 

бачимо, вище наведені факти дають підстави говорити про прагнення до 

створення обʼємної словникової статті, яка розкриває всі аспекти реєстрової 

одиниці і дає її повну характеристику. 

Безумовно, багатоаспектність лексикографічної характеристики, з одного 

боку, максимально інформує користувачів про слово та його «оточення», але з 

іншого, пропонує «таку повноту інформації, яка вступає в конфлікт з деякими 

жанровими, типово лексикографічними вимогами, а саме обовʼязковими 

стислістю та доступністю» [36, c. 21]. 

Особливої уваги заслуговує стаття Н. Ю. Шведової про внутрішні 

суперечності словникової статті. Авторка вважає, що перевантаженість 

інформацією основного елемента структури словника робить позиціонує його 

як складний лінгвістичний жанр. Вона вбачає у сучасній лексикографічній 

практиці такі протилежні тенденції: 1) всеосяжність – стислість, мініатюрність 

жанру; 2) класоцентризм мови – лексикоцентризм; 3) максимальна 

сконцентрованість інформації, закладена в самому жанрі словникової статті – 

притаманна їй властивість відновлення загальної картини класів; 4) загальна 

звʼязність усіх константних властивостей слова – їх штучний розподіл в 

словниковій статті як обовʼязкова умова самого її існування; 5) динаміка слова 

в мові – статика лінгвістичної одиниці у словнику [152, с. 6 – 11]. Крім того, 

складність жанру дефініції зумовлює відсутність серед лексикографів єдності 

щодо найкращих методів представлення значення слова у словнику. 

Лексичне значення слова є складним, багаторівневим утворенням, в 

якому поєднується інформація різних видів. На сьогодні у роботах різних 
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вчених – представників різних напрямів у дослідженні семантики – виділяють 

такі блоки лексико-семантичної інформації. 

1. Об‘єктивна інформація пов‘язана зі сприйняттям та осмисленням 

зовнішнього середовища. Цей інформаційний блок традиційно називають 

денотативно-сигніфікативним макрокомпонентом значення, це найбільш 

видимий, очевидний шар інформації. Його основу складає результат наочно-

чуттєвого сприйняття світу та подальше його осмислення і формування 

абстрактного поняття. Поряд з предметним значенням деякі вчені виділяють 

також емпіричний компонент значення, під яким розуміють «узагальнений 

чуттєво-наочний образ позначуваного предмета» [140, c. 123], і операціональне 

значення, що трактується як моторне узагальнення дійсності. Наочно-чуттєвий 

або емпіричний компонент формує основу денотата: почувши слово пес або 

кіт, всі можуть уявити собі цей обʼєкт (візуальне сприйняття), і всім носіям 

мови зрозуміло, який тип звучання називається дієсловом м‘явкати (слухове 

сприйняття), – та формує пласт конкретної лексики. Сигніфікативний блок, що 

є результатом осмислення інформації, отриманої органами сприйняття, та має 

абстрактно-логічну основу. Наприклад, вікно в Європу – метафоричне вживання 

можливе лише тоді, коли досягнутий достатньо високий рівень абстрагування і 

вікно сприймається не чуттєво, а функціонально – отвір, що поєднує розділені 

простори. Лексема звучати позначає будь-який процес пов‘язаний з 

породженням звуку, абстрагуючись від конкретних акустичних чи інших 

характеристик звуку. Тож у денотативно-сигніфікативному компоненті 

лексичного значення слова виділяються два елементи: відображення предмета 

(денотата) та лексичне поняття (сигніфікат). 

2. Суб‘єктивна інформація – різноманітні види інформації, що походить 

від суб‘єкта мовлення і включає як прагматичну його установку, так і особисту 

оцінку ситуації. Суб‘єктивна інформація проявляється у виборі мовних засобів 

висловлювання, коли та сама ситуація може бути оформлена по-різному. Сфера 

суб‘єктивної інформації, або сфера прагматики, більш рухома, дифузна, 

очевидно, внаслідок явної суб‘єктивної природи – вона пов‘язана з внутрішніми 
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установками мовця, його асоціативними зв‘язками – прив‘язана до ситуації. 

Тому, незважаючи на те, що існує багато глибоких та ґрунтовних робіт 

присвячених цій темі, не можна говорити про цілісний її опис. Конотативний 

ореол значення, який містить експресивну (інтенсивну), емоційну, символічну, 

образну (внутрішня форма слова), історико-культурну та стилістичну 

інформацію, зумовлену стандартами та стереотипами всього мовного 

колективу, ще потребує докладнішого вивчення. 

3. Власне лінгвістична інформація також часто входить у конотативний 

блок, але має іншу природу: цей аспект «визначається власне синтагматично – 

його звʼязками з іншими значеннями мовних одиниць у словосполученні та 

реченні, та парадигматично – його положенням у синонімічному ряді» 

[10, c. 56]. Потрібно зазначити, що останні два блоки інформації (суб‘єктивна 

та системна) є найменш усвідомлюваними носіями мови та найменш 

дослідженими. 

Названі блоки інформації не є однорідними, а мають доволі складну 

структуру: семантичні компоненти не проявляються усі зразу, частина їх 

залишається у потенційному стані (так звані потенційні семи, які можуть 

актуалізовуватись у певних ситуаціях, контекстах) [7, c. 96]. 

Денотативний і конотативний макрокомпоненти виділяють у своєму 

складі мікрокомпоненти, які характеризують окремі сторони предмета 

номінації або ставлення до нього. Такі мікрокомпоненти отримали у лінгвістиці 

назву «семи». Термін «сема» для позначення мікрокомпонента значення було 

вперше вжито В. Скалічкою. Пропонувалися й інші терміни: фігури плану 

змісту (Ельмслев, Prieto), семантичний множник (Жолковский), диференційна 

ознака (Арнольд), семантичний маркер (Катц, Фодор), семантичні примітиви 

(Вежбицка), семантична ознака (Уфімцева) та ін. Можна, однак, погодитися з 

Л. О. Новиковим у тому, що термін сема кращий, через свою стислість та 

формальну пропорційну співвідносність з назвою одиниці вищого порядку – 

семемою [139; 29]. 
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Говорячи про розкриття значення слова, використовують терміни 

«визначення», «дефініція», «тлумачення», «пояснення», «опис»; найчастіше 

зустрічаємо термін «визначення». Але найвдалішим, на нашу думку, є термін 

«тлумачення». А. П. Євгеньева зазначає, що визначення об‘єднує «усю 

сукупність відомостей про слово чи його окреме значення, тобто граматичних, 

стилістичних, етимологічних даних, вказівок на особливості вживання та саме 

розкриття значення» [54, с. 8]. Лінгвістка в якості терміна для розкриття 

значення слова також пропонує використовувати термін «тлумачення», 

оскільки він «точніше передає усю сутність позначуваного» [54, с. 8]. У 

нашому дослідженні ототожнюємо терміни «тлумачення» та «дефініція» і 

розуміємо їх як коротке витлумачення значення слова, що має бути точним й 

достатньо інформативним щоб представляти значення слова у всій його повноті 

та обсязі основних компонентів.  

Лексикографи різних країн обговорюють теоретичні та намагаються 

вирішити практичні питання створення універсальної метамови, яка б через 

використання певного набору семантичних примітивів та символічних способів 

їх позначення дала можливість будувати співвідносні один з одним тлумачення 

слів різних мов [76, с. 50 – 51; 22, с. 327 – 328]. 

Тлумачення пояснює значення лексеми, слугує для встановлення її місця 

в семантичній системі мови, є основою для правил семантичної взаємодії 

лексеми з іншими у складі висловлювання [7, с. 29]. 

У лексикографічній практиці існує кілька способів витлумачення 

лексичного значення слова. Іспанський лексикограф Х. Касарес, досліджуючи 

тлумачення лексем, говорить про те, що «дефініція не може будуватися за 

єдиним зразком для усієї системи. Тому їх варто поділяти на реальні та 

номінальні» [74, с. 173]. Номінальні визначення, за словами автора, 

обмежуються описом значення слова, а реальні – намагаються розкрити всю 

природу, суть позначуваного предмета [74, с. 174]. Крім того номінальні 

визначення менш «ризиковані» порівняно з реальними, побудованими за 
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правилами логіки і вважаються єдиними власне науковими визначеннями. Вони 

повинні включати вказівку на найближчий рід та істотну ознаку. 

Однак, з точки зору лексикографії, такі визначення найменш 

рекомендовані, оскільки прагнення довершеності робить їх хиткими, вони не 

можуть розвіяти сумніви читача в повній мірі [74, с. 174 –175]. Тому часто 

доводиться використовувати інші типи визначень слова, наприклад, 

синонімічний, антонімічний, відсильний.  

Словникове тлумачення, за визначенням, має на меті розмежування, 

розкриття значень слів шляхом фіксування найістотніших властивостей, ознак, 

відносин і формування у читача відповідних уявлень про предмет. Воно 

будується на основі виокремлення мінімальних семантичних компонентів, які 

дозволяють ідентифікувати предмет, включити слово до групи споріднених за 

змістом одиниць та чітко визначити відмінності між ними. Проте в словниках 

далеко не завжди спостерігається уніфікованість підходу навіть при описі груп 

семантично близьких лексичних одиниць. У цьому випадку опис мав би 

будуватися на однотипних засадах, що було б доцільно і раціонально. Проте, це 

далеко не завжди так [58, с. 30].  

При тлумаченні лексичних значень слів зазвичай керуються двома 

основними вимогами: 1. Значення, що тлумачиться, повинне визначатися через 

більш прості значення і врешті решт зводитися до невеликого набору 

елементарних (невизначуваних) значень. 2. Значення, що визначають, повинні 

бути необхідними і достатніми для значення, що тлумачиться (повинні бути 

перераховані всі семантичні компоненти слова, і лише вони, визначення 

повинне бути точною синонімічною перифразою визначуваного) [7, c. 95].  

Очевидно, що набір семантичних компонентів не представлено достатньо 

послідовно в кожному тлумаченні. Але в усіх випадках експлікуються ознаки 

важливі для національної мовної свідомості. Для зручності користувача 

доцільно розширити словникову інформацію введенням компонентів, які 

дозволяють створити чіткий зоровий образ денотата та відрізнити його від 

близьких реалій [76, с. 53 – 54]. 
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Завдання тлумачного словника – подати семантичну структуру слова в 

його найближчому значенні, співвідносному з денотатом і з поняттям про цей 

денотат, усталеним у мовній свідомості носіїв національної мови [56, с. 76]. 

Проте, як ми бачимо, подати точну дефініцію загальновідомого слова в 

тлумачному словнику буває непросто. Не завжди вдається виконати усі вимоги, 

оскільки є такі слова, які не можливо описати вербально, бо такий опис не 

передаватиме всієї суті об‘єкта чи явища.  

 

1.4 Сучасні тенденції словникового опису мовних одиниць 

 

Теорія та практика укладання словників, які тлумачать лексику мови як 

чітко організовану систему, множину класів одиниць з визначеними для 

кожного такого угрупування діями або правилами, називається системною 

лексикографією [49, c. 122]. Одним з найважливіших способів опису лексичної 

системи мови вважається тлумачний словник, основне завдання якого полягає в 

систематизації та класифікації лексичних явищ. Такий підхід втілюється, з 

одного боку, у формальних прийомах, які полегшують користування 

словником, наприклад, розміщення матеріалу в алфавітному порядку, деякі 

структурні особливості словникової статті, а з іншого – у різних видах й типах 

опису, обумовлених різними зв‘язками та відношеннями лексичних одиниць 

живого мовлення, які б допомогли розкрити читачеві особливості лексичного 

складу та оволодіти тонкощами його використання [54, с. 11].  

Тлумачення значень слів найвиразніше показують спроби лексикографів 

систематизувати змістові, словотвірні та інші зв‘язки й відношення у 

лексичному складі мови, а також взаємозв‘язок між словами та позначуваними 

ними предметами чи явищами реальної дійсності [54, с. 11]. 

Значної уваги заслуговує розроблена Ю. Д. Апресяном, концепція 

принципів системної лексикографії [7]. Учений переконаний, що словниковий 

склад кожної мови можна розкласти на так звані лексикографічні типи. 

Лексикографічний тип – група лексем з набором однакових ознак, до яких 
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можуть бути застосовані одні і ті самі граматичні, семантичні, прагматичні та 

інші правила мови. 

Поняття лексикографічного типу має досить широкий зміст і значно 

відрізняється від традиційних понять семантичного поля, семантичного класу, 

лексико-семантичної групи слів. Підставою для виділення лексикографічного 

типу є будь-які загальні властивості лексем (наприклад, просодичні або 

синтаксичні), а не лише семантичні. До того ж він має сенс тільки в межах 

інтегрального опису мови, тобто узгодженого опису її граматики та 

словника [7, c. 509]. На відміну від семантичних класів, як вони представлені, 

наприклад, в ідеографічному словнику, лексикографічні типи не утворені за 

чіткою ієрархією, а характеризуються багаторазовим пересіканням класів, 

оскільки одна й та сама лексема може перебувати в різних класах залежно від 

різноманіття своїх властивостей [7, c. 510]. Природно, що кожна мова має 

специфічні лексикографічні типи.  

Два фундаментальних фактори пропонує Ю. Д. Апресян, за якими 

визначається специфіка лексикографічних типів певної мови. Перший фактор 

стосується формально-граматичних особливостей мови, другий – характерної 

для даної мови концептуалізації дійсності, «наївної» або мовної картини 

світу [7, с. 42]. Так, при укладанні словників повною мірою повинні 

враховуватися обидва згадані вище фактори, адже метою лексикографа, його 

надзавданням є опис лексики мови як системи. 

Будову лексикографічних типів визначає «наївна» картина світу, 

своєрідний поділ реальної дійсності на, позначувані словами, фрагменти. 

Виражені в мові значення формують єдину колективну систему поглядів, яка є 

обов‘язковою для усіх носіїв мови. В такий спосіб, лексика, яка описує певний 

фрагмент мовної картини світу, має, як правило, багато спільних рис, які варто 

включати до словника. Переважна більшість цих рис є універсальними і лише 

деякі – національно своєрідними [49, c. 122 – 123]. Зауважимо також, що 

«наївна» картина світу в багатьох деталях істотно відрізняється від наукової. 
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При цьому наївні уявлення аж ніяк не примітивні, не менш складні і цікаві, ніж 

наукові. 

Отже, головний принцип системної лексикографії полягає в описі кожної 

лексеми як елемента лексикографічного типу, що в свою чергу передбачає 

уніфікацію опису лексичних одиниць у словнику. Окрім того, що реєстрові 

одиниці словника утворюють систему, вони ще є й незалежними елементами. 

Через це в системну лексикографію вводиться поняття лексикографічного 

портрета, яке й враховує відносну незалежність цих одиниць. 

За визначенням Ю. Д. Апресяна, лексикографічний портрет передбачає 

вичерпну та не надмірну характеристику всіх істотних з лінгвістичної точки 

зору ознак конкретної лексеми в межах інтегрального опису мови. Проблема 

індивідуалізації опису лексичної одиниці знаходить своє вирішення в 

лексикографічному портреті як елементі словника, який дещо відрізняється від 

традиційного словникового опису, шляхом включення нової інформації, 

наприклад, про комунікативні та прагматичні властивості лексеми.  

Лексикографічний портрет замальовується на фоні певного 

лексикографічного типу і має відповідати одному або декільком останнього. 

Лише тоді можна вважати, що лексикографічний опис відповідає вимогам 

системності [6, с. 485 – 486]. Тому словник побудований за вище згаданою 

концепцією дозволяє лексикографам адекватно вирішити два основних 

завдання: уніфікації (лексикографічні типи) та індивідуалізації 

(лексикографічні портрети) лексикографічного опису. 

Підкреслюючи надзвичайну складність створення адекватних тлумачень, 

Ю. Н. Шведова постулює: «З метою уникнення розбіжностей в словнику, 

лексикограф повинен працювати не з алфавітним списком слів, а з певними 

лексичними угрупованнями окремих частин мови. Тільки таким способом 

можна досягти єдності в розмежуванні значень, однотипності тлумачень, 

обґрунтованих прийомів подання фразеологічних одиниць та прикладів, 

послідовності та однаковості стилістичних характеристик» [152, с. 171]. 

Тлумачення значень одиниць семантичної групи не повинні бути 
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тавтологічними та взаємозамінними. Для того аби уникнути зачарованого кола 

в тлумаченнях, необхідно розробити систему опису, знайти диференційні 

ознаки, з допомогою яких можна максимально точно розкрити лексичне 

значення слова. 

Принцип комплексного системного опису лексичних одиниць допомагає 

подати слово в єдності його синтагматичних та парадигматичних зв‘язків, що 

дає можливість носію мови точніше та доречніше вживати лексеми. Кожна 

одиниця в словнику повинна бути представлена лексикографічним портретом – 

комплексною характеристикою всіх лексикографічних властивостей описуваної 

одиниці. Лексикографічний портрет, в свою чергу, співвідноситися з 

лексикографічним типом, класом одиниць, які мають загальні властивості і 

одержують у зв‘язку з цим однотипну інтерпретацію у словнику.  

У світлі сучасних лінгвістичних підходів мовознавці-лексикографи 

націлені на створення лексикографічних видань нового типу, які могли б 

якомога повніше задовольнити потреби користувачів. Саме тому, в доповнення 

системного опису лексеми, набуває розвитку тенденція комплексного 

представлення інформації у лінгвістичних словниках, які таким способом 

трансформуються в своєрідну енциклопедію, що поєднує інформацію про мовні 

одиниці та позамовний світ. Разом з тим насичення словникових статей 

енциклопедичною та лінгвокультурологічною інформацією приводить до 

збільшення обсягу лексикографічних видань, що створює незручності для 

користувачів. Розуміння таких складнощів вимагає від лексикографії пошуків 

оптимізації кількості інформації, поданої у словникових статтях. 

Так, в процесі укладання словників різного типу важливим постає 

комплексне вирішення таких проблем як відбір, репрезентація та інтерпретація 

мовного матеріалу. Саме в цих аспектах словникарської справи знаходить свій 

прояв редукціонізм як методологічний принцип, відповідно до якого 

відбувається зменшення кількості мовних одиниць у складі тлумачного 

словника, зон лексикографічного опису, дефініцій або ж їх спрощення, іноді до 

повної втрати якихось параметрів, ознак. 
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Тому, принцип редукції простежується вже на стадії відбору мовного 

матеріалу. Лексикографи аналізують та класифікують обраний корпус на 

приналежність його до загальновживаної, вузькоспеціалізованої, культурно 

маркованої та інших груп лексики, що зумовлюється призначенням словника.  

Не менш складним є процес формування словникової статті, яка містить 

найбільш актуальні значення (лексико-семантичні варіанти) багатозначних слів. 

Тлумачення, які фіксуються у словниках, створюються лексикографами також 

відповідно до принципу редукціонізму, тобто мінімізації ознак, що входять до 

складу значення. Редукціонізм виступає в даному випадку в двох іпостасях: як 

логічний і як описовий. Логічний редукціонізм пов‘язаний з ідеєю про те, що 

значення (як і поняття) – це невеликий набір логічно відокремлених ознак 

названого об‘єкта, що відображають його сутність. Описовий редукціонізм 

диктується практичними міркуваннями – обсягом словникової статті, яка не 

може бути дуже великою, тому що тоді словник буде нескінченно 

великим [121, с. 94]. 

Отримане в результаті застосування принципу редукціонізму значення 

називають лексикографічним, оскільки воно змодельоване лексикографами 

саме для представлення мовної одиниці у словнику. Особливо підкреслимо, що 

лексикографічне значення – це в будь-якому випадку штучний конструкт 

лексикографів, певний суб‘єктивно визначений ними мінімум ознак, який 

пропонується користувачам словника як дефініція. При цьому лексикограф 

фактично апріорі виходить з того, що саме вкладає у розуміння цього слова 

основна частина носіїв мови [121, с. 95]. 

Викликає також численні дискусії і питання про те, чи включені 

лексикографами в дефініцію параметри справді відображають релевантні та 

істотні диференційні ознаки згадуваних предметів і явищ, оскільки істотність 

цих ознак дуже відносна [170, с. 3]. Те, що є важливим для одних носіїв мови, 

може не мати цінності для інших. 

Отже, лексикографічне значення в більшості випадків виявляється 

недостатнім для опису реального функціонування слова в мовленні, воно 
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завжди є меншим від обсягу реального значення, яке існує в свідомості носіїв 

мови. Багато ознак реального значення в лексикографічному тлумаченні не 

відображені, наприклад, «The Collins English Dictionary» в дефініції зооніма cow 

'корова': «the mature female of any species of cattle, esp domesticated 

cattle» [CED] – 'доросла самка великої рогатої худоби будь-якого виду, 

переважно домашня худоба' не подає жодної інформації щодо ролі тварини для 

людини, її можливість давати молоко чи м‘ясо, родо-видові зв‘язки відповідно 

до біологічної таксономії, і, навпаки, деякі ознаки, що увійшли до 

лексикографічного опису, можуть бути вельми не релевантними, наприклад, 

інформація про поведінку тварини в дефініції зооніма goat 'козел': «a hardy 

domesticated ruminant mammal that has backward-curving horns and (in the male) a 

beard. It is kept for its milk and meat, and noted for its lively behavior» [OD] – 

'давно одомашнений жуйний ссавець з вигнутими назад рогами та (самець) 

бородою, що дає молоко, м‘ясо і відомий своєю жвавою поведінкою'.  

Оскільки багато семантичних ознак слова не фіксується словниковими 

дефініціями, проте вони часто виявляються в певних контекстах вживання 

лексеми, то одним із завдань лексикографів є визначати можливість наявності у 

слова додаткових відтінків значення, потенційних семантичних компонентів, не 

фіксованих словниковими визначеннями слів. 

Крім того, принципу редукції підлягає і метамова словника. Відбору 

піддаються передусім слова, які використовуються для тлумачення лексичних 

входів. Автори в такий спосіб намагаються не виходити за рамки власного 

лексикографічного видання, аби не зумовити потреби у використанні 

додаткових джерел. Отже, у процесі укладання словників редукціонізм є досить 

широко використовуваним принципом, що, з одного боку, дозволяє 

лексикографам уникнути надлишковості у словникових статтях, а з другого – 

часом спричиняє втрату важливої інформації.  

Важливе значення для лексикографії мають принципи, вироблені 

В. В. Дубічинським, зокрема спадковість чи наступництво лексикографічних 
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творів. Будь-які словники описуючи певний словниковий матеріал завжди 

опираються на існуючі лексикографічні традиції [49, с. 51].  

Талант видатних лексикографів різних країн відобразився, частково і в 

тому, що створені ними словники несуть на собі відбиток їх особистої 

творчості, новаторства, неповторної індивідуальності стилю. Тому не дивно, що 

лінгвіст наділяє вагомим значенням «роль суб‘єктивного фактора» при 

укладанні словників [48, с. 10]. Не можна, мабуть, повністю виключити з 

лексикографії індивідуально-стилістичний фактор. 

Субʼєктивний фактор знаходить прояв у виборі методів представлення 

значень у словниковій статті, наприклад, обрати історичний метод, коли 

порядок розміщення значень заснований на етимологічному описі розвитку 

значень, а сучасні та найуживаніші значення опиняються останніми в 

семантичній структурі, чи емпіричний – заснований на сучасному розумінні 

актуальності того чи іншого значення слова, яке кожен лінгвіст і навіть 

пересічний носій мови сприймає зі своєї точки зору [49, с. 52].  

Крім того, лексикографічна діяльність «зумовлена жорстким 

прагматизмом» [49, с. 52]. Кожен словник орієнтований на певне коло 

користувачів враховує особливості мови, необхідності саме цієї 

лексикографічної праці саме в цей час, створюється іноді з чисто утилітарних 

міркувань зору. До розв‘язання цього завдання спонукає і соціальний контекст: 

сучасний користувач словника, націлений на активну діяльність, що забезпечує 

життєвий успіх, очікує від словника не лише довідок про слово як 

самодостатню сутність – він прагне знайти інформацію, що допоможе йому в 

реалізації позитивних амбіцій [112, c.186]. 

Не менш важливими є нормативність у відборі та подачі лексики, 

теоретична та практична багатоплановість лексикографічних видань [49, с. 52]. 

Попри наявність розробленої віками по всьому світу системи принципів 

укладання словників, в лексикографічній діяльності існує чимало питань, які 

потребують подальшого вивчення та удосконалення. 
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1.5 Методологія та методика лексикографічного представлення 

зоонімів у тлумачних словниках  

 

Наукове дослідження в галузі лексикографії – це складний багатогранний 

процес цілеспрямованого пізнання. Основу кожного наукового дослідження 

складає методологія. Методологія (від гр. Methodos – шлях дослідження і 

logos – слово, вчення) у філософському аспекті є наукою про спосіб пізнання й 

осмислення об‘єктивної дійсності й формування внутрішнього рефлексивного 

досвіду людини, що визначають світоглядну позицію дослідника та впливають 

на розуміння ним об‘єкта своєї науки, співвідношення предмета, об‘єкта й 

суб‘єкта дослідження [238, с. 344]. 

Найчастіше методологію науки розглядають як учення про науковий 

метод пізнання або систему наукових принципів, на основі яких базується 

дослідження і здійснюється вибір засобів, прийомів і методів пізнання. 

Методологічна основа – це своєрідний науковий фундамент для пояснення 

основних наукових явищ та розкриття їх закономірностей. Під методологічною 

основою наукового дослідження треба розуміти основні, вихідні положення, на 

яких воно базується [126, с. 14]. Методологічне підґрунтя нашого наукового 

дослідження складають два провідних підходи сучасної мовознавчої 

парадигми: системне вивчення лінгвістичних явищ та антропоцентризм.  

Науковий підхід, тісно пов‘язаний із принципом, трактують як 

методологічну орієнтацію дослідження, як позицію, з якої розглядають об‘єкт 

вивчення, тобто як поняття, що керує загальною стратегією 

дослідження [16, с. 74]. Підхід визначає напрям дослідження [116, с. 59], проте 

він, на відміну від принципу, не є безпосереднім знаряддям 

пізнання [116, с. 24]; підхід відображається в принципах, прийомах і 

процедурах певного методу [18, с. 60].  

Згідно з «Філософським енциклопедичним словником» системний 

підхід – це «загальнонаукова методологічна концепція, особлива стратегія 

наукового пізнання і практичної діяльності, яка зорієнтовує останніх на розгляд 
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складних об‘єктів як деяких систем. Системний підхід формулює певні 

методологічні принципи, які забезпечують системні спрямованість наукового 

дослідження і практичного освоєння об‘єкта: а) принцип цілісності, згідно з 

яким досліджуваний об‘єкт розглядається як щось розчленоване на окремі 

частини, органічно інтегровані в єдине ціле; б) принцип примату цілого над 

його складниками, який означає, що ціле визначає функції як окремих 

компонентів, так і системи взагалі; в) принцип ієрархічності, який постулює 

субстанційну відносність розрізнення системи та її елементів, оскільки кожен 

елемент може виступати складним об‘єктом і бути системою нижчого рівня в 

той час, як кожна система – виступати елементом системи більш високого 

рівня, внаслідок чого предметна область теорії набуває вигляду деякої ієрархії 

систем; г) принцип полісистемності, за яким кожен складний об‘єкт може 

розглядатися як деяка сукупність систем, вписаних одна в одну. Реалізуючись 

через множину системних понять і категорій, системний підхід розгортається в 

системну методологію» [240,c. 584], яку прийнято називати системним 

аналізом.  

В основі системного аналізу лежить поняття системи, під якою розуміють 

сукупність багатьох об‘єктів, які характеризуються раніше визначеними 

властивостями з фіксованими між ними відносинами [79, c. 70]. Системний 

аналіз лексичного рівня мови – це своєрідна точка відліку у дослідженні 

лінгвістичних явищ притаманних цій площині, яка дає змогу зіставити отримані 

результати, адже системний підхід до вивчення конкретних груп лексики, 

об‘єднаних спільною категоріальною семою, відображає певні властивості 

всього матеріалу та його здатність об‘єднуватися у структурні одиниці різного 

рівня. 

Визнання можливості дослідження лексики як системи передбачає певну 

методологію, відповідно до якої воно буде проводитися. Розподіл слів за 

лексико-семантичними парадигмами заснований на інтегрально-диференційних 

відносинах. Різноманітні об‘єднання лексем, тою чи іншою мірою були описані 

як в теоретичних роботах [78; 95; 104; 135; 148; 149], так і в лексикографічних 
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працях. Унаслідок відкритого і динамічного характеру лексичної системи та 

зумовленості її розвитку як власне лінгвістичними, так і екстралінгвістичними 

факторами, постає питання про необхідність врахування в ході дослідження 

лінгвістичних процесів реального суб‘єкта інтелектуальної діяльності – людини 

з її життєвим досвідом, системою цінностей, багажем знань, комунікативними 

потребами [133, с. 190].  

Антропологічний принцип полягає в тому, що «людина стає точкою 

відліку в аналізі тих чи інших явищ, вона залучена в цей аналіз, визначаючи 

його перспективу та кінцеві цілі» [82, c. 212]. Характерні для антропоцентризму 

способи вивчення «людини в мові» та «мови в людині» свідчать про 

методологічну значущість цього підходу, оскільки вивчення об‘єктів 

здійснюється насамперед відповідно до їх ролі для людини, призначення в її 

життєдіяльності, функцій для розвитку людської особистості та її 

удосконалення. Антропологічна методологія, відображаючи інтеграційні 

процеси в сучасному мовознавстві, передбачає комплексне вивчення 

взаємозв‘язку людини та мови. По-перше, людина як суб‘єкт, що пізнає, 

створює картину світу, відображену в мові. По-друге, у мовній картині світу 

об‘єктивно присутні властивості та характеристики мовної особистості. Інакше 

кажучи, мова функціонує як опосередкована структура, за допомогою якої 

людина формує подобу світу, і яка представляє знання як поєднання 

об‘єктивного та суб‘єктивного компонентів. По-третє, мова багато у чому 

визначає формування людини як особистості, представника певного 

етномовного колективу [108, с. 149]. В межах антропоцентричної парадигми 

інтерпретація досліджуваного матеріалу, зокрема дефініцій зоонімів, 

здійснюється з урахуванням позицій автора та адресата (користувача). 

Необхідно також зазначити, що результати наукової і практичної 

діяльності людей залежать не лише від того, хто діє (суб‘єкт пізнання) або на 

що спрямована пізнавальна діяльність (об‘єкт пізнання), а й від того, якими 

способами, прийомами і засобами здійснюється пізнавальний процес. Мова йде 
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про вирішення проблеми методу наукового пізнання або дослідження, котра 

завжди була і є в центрі уваги науковців [126, с. 15]. 

«Філософський енциклопедичний словник» визначає метод як 

«систематизований спосіб досягнення теоретичного чи практичного результату, 

розв‘язання проблем чи одержання нової інформації на основі певних 

регулятивних принципів пізнання та дії, усвідомлення специфіки досліджуваної 

предметної галузі і законів функціонування її об‘єктів» [240, c. 373]. Сучасна 

наука володіє потужним арсеналом різноманітних методів, які призначені для 

розв‘язування різних за своїм характером наукових задач. 

 При проведенні конкретного наукового дослідження використовуємо ті 

методи, які можуть дати глибоку й всебічну характеристику досліджуваного 

явища. Вибір їх залежить від мети і задач дослідження. Методи є 

упорядкованою системою, в якій визначається їх місце відповідно до 

конкретного етапу дослідження, використання технічних прийомів і 

проведення операцій з теоретичним і фактичним матеріалом у заданій 

послідовності.  

Методи вивчення предмета кожної окремої науки визначаються, по-

перше, його специфікою, по-друге, уявленнями дослідників про його сутність, 

походження, життя та розвиток; по-третє, загальним рівнем стану знань, тобто 

розвитком цієї науки та суміжних / несуміжних з нею наук, а також об‘ємом 

залученого у дослідження фактичного матеріалу; по-четверте, метою та 

завданнями, які ставлять перед собою дослідники. Найбільш перспективним 

вважають комплексний підхід до вивчення одного і того ж мовного об‘єкта. В 

основі такого підходу, як ми вже згадували, лежать взаємодоповнюючі 

принципи – антропоцентризм і системоцентризм. Не випадково все більша 

кількість лінгвістів звертається до синергетичного аналізу мовного матеріалу, 

коли кожен з методів і підходів підсилює один одного, пропонуючи найбільш 

перспективні шляхи дослідження [60, с. 69]. 

Відповідно до загальноприйнятого виділення теоретичного та 

емпіричного рівнів пізнання у своїй роботі звертаємося до основних груп 
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методів, сукупність яких створює методику дослідження. Багатоаспектність 

наукової розвідки передбачає застосування поряд із універсальними 

філософськими, загальнонауковими методами, цілої низки прийомів 

лінгвістики та інших дисциплін. 

З метою виявлення та докладного аналізу принципів лексикографічного 

опису лексем-зоонімів у словниках сучасної англійської мови використовуємо 

так звані первинні методи (збір інформації, вивчення джерел дотичних сфері 

словникарства, спостереження), вторинні (обробка та кількісно-якісний аналіз 

отриманих даних, їх систематизація, графічне представлення) та верифікаційні 

прийоми (перевірка результатів кількісно-якісного аналізу на основі виміру 

співвіднесення постійних і змінних чинників).  

Універсальні методи діють в усіх сферах пізнання і практики, 

спрямовують різну пізнавальну і свідому діяльність. Збирання фактів, їх 

первинний опис, узагальнення і систематизація – характерні ознаки 

емпіричного пізнання. Будь-яке наукове дослідження передбачає таку 

процедуру. На емпіричному рівні використовуємо такі основні методи, як 

спостереження, опис, обрахунки, графічне представлення.  

Теоретичне дослідження з методологічної точки зору належить до вищого 

рівня наукового знання. Воно розкриває і обґрунтовує більш глибинні і суттєві 

сторони явищ, які вивчаються. На теоретичному рівні застосовуватимемо 

аналіз, синтез, узагальнення, індукцію, дедукцію, системний аналіз тощо. 

Спостереження – це планомірне цілеспрямоване сприйняття предметів і 

явищ, їх властивостей і зв‘язків у природних умовах або в умовах експерименту 

з метою пізнання об‘єкта, що досліджується [117, с. 412]. Використання цього 

методу у нашому дослідженні уможливлює реалізацію фактору первинного 

рівня сприйняття та ідентифікації текстового матеріалу, словникових статей 

зоонімів. 

Попередньо застосовано метод суцільного відбору. Фактичний матеріал 

дослідження зібрано з чотирьох тлумачних словників сучасної англійської 

мови. Відбиралися словникові статті зоонімів – лексем на позначення 
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представників тваринного світу. Однак, процес відбору матеріалу частково 

контрольований завданням виділити ті групи тварин, які належать до певних 

біологічних класів, а саме, ссавців, плазунів та земноводних, ідентифікація яких 

дещо ускладнена.  

Традиційно лінгвістичний матеріал прийнято аналізувати за допомогою 

описового методу, як прийому «планомірної інвентаризації одиниць мови і 

пояснення особливостей їх будови та функціонування на певному етапі 

розвитку мови» [15, с. 17]. Описовий метод за способом репрезентації часто або 

ототожнюється зі структурними або тлумачиться як дескриптивний.  

Аналіз і синтез – діалектично взаємозалежні методи пізнання. Пізнання 

предмета в його конкретній цілісності передбачає попереднє розчленування 

його на складники і розгляд кожної з них. Використання аналізу дало змогу 

виокремити у досліджуваному нами об‘єкті основне – те, що формувало базис 

зв‘язку всіх його сторін. Оскільки об‘єктом дослідження у роботі є дефініції 

зоонімів словників сучасної англійської мови, то зазначений метод став 

основою для дослідження специфіки лексикографічного опису лексем-назв 

тварин. 

Проте аналіз ще не дає знання об‘єкта як єдності різноманітного, єдності 

різного трактування. Це завдання виконав синтез. Він дав можливість зіставити 

кілька інтерпретацій поняття «зоонім» та власне підходів до дефініціювання, 

виявити інваріантні та диференційні ознаки, національно-культурне в межах 

тлумачень, сформувати власне розуміння лексикографічного опису загалом. 

У процесі дослідження об‘єкта видалось необхідним робити висновки, які 

формували нове знання про невідоме. Це прагнення реалізувалося за 

допомогою таких методів, як індукція і дедукція.  

Візуальні, або графічні, методи – таблиці, схеми, діаграми дають змогу 

отримати синтезоване уявлення про досліджуваний об‘єкт і водночас наочно 

показати його складники, їхню питому вагу, причинно-наслідкові зв‘язки, 

інтенсивність розподілу компонентів у заданому об‘ємі. Ці методи тісно 

пов‘язані з комп‘ютерними технологіями, які автоматизують науковий процес.  
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Додатково введено квантитативну характеристику матеріалу, яка 

дозволила встановити кількісне співвідношення окремих тематичних груп 

досліджуваної лексики та інших статистичних параметрів. 

Аналіз лексикографічних джерел та аналіз словникових дефініцій, шляхом 

використання яких порівнюються лексикографічні експлікації значень мовних 

одиниць, визначається їх семна структура, було використано з метою 

встановлення та уточнення семантичних характеристик мовних одиниць, які, на 

нашу думку, є специфічним матеріалом для дефініціювання та своєрідним 

засобом відображення національної ментальності англомовного суспільства. 

Крім того, лексикографічний метод дозволив інвентаризувати вибрані лексичні 

одиниці та їх словниковий опис за лексикографічними правилами. 

Метод семантичного аналізу застосований при розробці тематичних 

класифікацій на основі фактичного матеріалу. 

Метод системно-функціонального аналізу дав змогу дослідити 

особливості функціонування невербальних засобів актуалізації значення у 

взаємодії із вербальними. 

Для проведення контрастивного аналізу досліджуваних об‘єктів нами 

було використано зіставний метод, який дав змогу виявити спільні й відмінні 

характеристики лексикографічного опису лексико-семантичної групи 

«тварини» у словниках сучасної англійської мови. Саме цей прийом став 

підґрунтям для отримання висновків про відсутність уніфікованого підходу 

дефініціювання лексем-зоонімів в англомовній тлумачній лексикографії. 

Зіставлення сприяє виявленню особливостей представлення мікро- та 

мікрорівневих елементів, порівняльній характеристиці їх параметричного 

наповнення, дозволяє виявити проблеми та труднощі лексикографічного опису 

досліджуваних лексичних одиниць, оцінити специфічні риси авторських 

стратегій.  

Загалом процедурне поле сучасної лінгвістичної методології у сфері 

лексикографічних досліджень можна кваліфікувати як комбіноване, 

комплексне, інтердисциплінарне. Розвинутий методологічний інструментарій 
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сучасної лінгвістики й експансіоністські тенденції науки загалом сприяють 

більшій об‘єктивності й достовірності досліджень такого багатовимірного й 

динамічного феномена, яким є природна мова.  

 

Висновки до розділу 1 

 

У світовій словникарській традиції особливим статусом наділені 

словники тлумачного типу, оскільки саме в них апробувалося 

лексикографування слова і вимальовувалися традиції його багатоаспектного 

опису, вироблялися принципи метамови тлумачень. Тлумачні словники 

відображають словниковий склад мови на деякому етапі її розвитку. Вони 

можуть давати відносно повний опис лексики загальнонародної мови або ж 

лише деякої її частини. 

В англомовній лексикографії відмінності між британськими та 

американськими словниками достатньо очевидні. Найкраще пояснення цьому 

полягає в їх призначені для різних користувачів. Британські словники прагнуть 

забезпечити освічених користувачів aide-memoire або джерелом лінгвістичної 

інформації, тоді як американські словники забезпечують малоосвічену людину 

зручним довідником слововжитку та екстралінгвістичних фактів. 

Зважаючи на те, що основним завданням тлумачного словника є 

пояснення значення чи системи значень реєстрових одиниць, інформація, яка 

міститься в них, є значно ширшою. Так, тлумачні словники зазвичай 

пропонують відомості про особливості нормативного написання, вимови, 

наголосу, основних граматичних характеристик, стилістичні властивості, 

фразеологічні одиниці, до складу яких входить слово. Відтак в них 

представлене максимальне число параметрів, чому в значній мірі вони 

виконують функції інших аспектних словників.  

Словникова стаття – основна структурна одиниця словника; текст, що 

роз‘ясняє заголовну одиницю і описує її основні характеристики; так би 

мовити, портрет слова.  
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Звертаючись до досвіду побудови словникових статей в тлумачних 

словниках, спостерігаємо, що зазвичай в словниковій статті тлумачних 

словників подається багатосторонній опис слова. Залежно від типу словника, 

його завдань і адресата визначається необхідний обсяг інформації і відповідно з 

цим оптимальна структура словникової статті. 

Слід зауважити, що, незважаючи на деякі відмінності словникових 

статей, питання про обсяг лінгвістичної інформації для тлумачного словника 

можна вважати добре розробленим завдяки багатовіковій традиції.  

Центральним компонентом словникової статті є тлумачення. Адекватне 

відображення у словниковому визначенні семантики слова є найважливішою 

лексикографічною проблемою. Значення слова складається з числа ознак які 

поступово звужуються. В науці виділяють інтегральні (на основі якого 

зближаються різні слова) та диференційні (розрізнювальні). В значенні слова 

може бути декілька ознак. З огляду на вимогу адекватного представлення 

релевантних ознак об‘єкта реального світу, варто враховувати особливості усіх 

репрезентантів досліджуваної групи чи класу. Тому і сьогодні однією з 

найпоширеніших та найавторитетніших тенденцій до лексикографування 

залишається системний підхід із залученням інших комплексних методик. 

Основні положення й висновки цього розділу знайшли відображення в 

одноосібних публікаціях авторки [153; 160; 155]. 
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РОЗДІЛ 2 

СПЕЦИФІКА ЗООНІМІВ  

ЯК ОБ’ЄКТІВ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 

 

2.1 Загальні проблеми дефініціювання лексико-семантичної групи 

«тварини»  

 

Дослідження кожного окремого фрагмента лексико-семантичної системи 

допомагає знайти специфічне в тому чи іншому класі слів і глибше зрозуміти 

загальні системні закономірності мови загалом. Одним із найкращих способів 

вивчення системності лексики є виділення окремих лексико-семантичних груп і 

визначення їх внутрішньої організації та зовнішніх зв‘язків. Це сприяє 

всеохоплюючому вивченню значеннєвих відношень лексем, фіксує особливості 

семантичної структури окремих номінативних одиниць зокрема і лексико-

семантичної структури взагалі та виявляє закономірності семантичних 

процесів, що виникають. Важливим кроком в дослідженні лексики як системи 

вважаємо вивчення назв представників тваринного світу як однієї з найбільш 

стійких та чітко організованих груп словникового складу мови.  

Значне в кількісному відношенні лексичне угрупування, об‘єднане 

ключовим семантичним компонентом, який позначає клас об‘єктів, 

Т. В. Жеребіло називає «лексико-семантичною групою», яка характеризується 

наявністю декількох гіперо-гіпонімічних моделей, протиставленням 

інтегральної й диференційних сем та можливістю вміщення семантично 

відмінних парадигм: а) антонімічних, б) синонімічних; в) тематичних 

тощо [234, с. 174]. 

«Словник лінгвістичних термінів» Д. І. Ганича й І. С. Олійника визначає 

семантичну групу як «підгрупу слів у межах однієї частини мови, які 

об‘єднуються спільністю значень» [233, с. 55]. Схоже трактування лексико-

семантичної групи пропонує Т. В. Матвеєва: «слова однієї частини мови, 

зв‘язані між собою спільним семантичним компонентом, певною 
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категоріально-лексичною семою, спільністю сем, що її уточнюють, спільністю 

сполучуваності, а також однотипністю у розвитку многозначності» [237, с. 177]. 

Отже, під лексико-семантичною групою розуміємо об‘єднання лексичних 

одиниць однієї частини мови, які мають спільну ядерну (інтегральну) сему, 

уточнену набором інших (диференційних) сем. 

У представленому науковому дослідженні виділено лексико-семантичну 

групу «тварини» не за мовною (загальною диференційною лінгвістичною), а за 

зовнішньою для мови (екстралінгвістичною) ознакою. Усі одиниці обраної 

предметної групи мають спільну інтегральну сему «тварина», співвідносяться 

між собою на основі диференційних семантичних ознак та можуть бути 

об‘єднані в декілька менших підгруп. Відповідно до класового розподілу в 

біологічній систематиці фауни в ЛСГ зоонімів виділяємо декілька підгруп: 

ссавці, земноводні, плазуни, риби, птахи, комахи та черви, кожна з яких, в свою 

чергу, може бути поділена на ряд ієрархічно нижчих угруповань.  

У своєму дослідженні під категорією «зоонім» вслід за 

P. H. Matthews [245], розуміємо побутову назву тварини, лексему-відповідник 

певної класифікаційної системи усього різноманіття світу фауни. Тоді як 

автори енциклопедії «Українська мова» [239], Л. П. Крисін [235], 

Т. В. Жеребіло [234] та деякі інші мовознавці зоонімами називають виключно 

власні назви, клички тварин. Таку неоднозначність терміноокреслення можна 

пояснити представленням зооніма у вузькому (власна назва, кличка тварини) та 

широкому (загальна назва тварини) значеннях. 

Назви тварин в лінгвістиці вивчаються в різних аспектах. Чимала 

кількість досліджень спрямована на з‘ясування ролі зоонімів у складі 

фразеологізмів. Зокрема, у працях В. В. Виноградова [24], Е. В. Васильєвої [20], 

Е. Р. Малафеєвої [90], І. Л. Покровської [118], Д. В. Ужченка [146], 

О. В. Коваленко [75] та інших назви тварин проаналізовані, як одиниці, що 

входять до складу фразеологізмів. Сюди ж можна долучити розвідки, в яких 

обговорено символьну роль зоонімів у тій чи іншій культурі [86]. Крім того, 

активно досліджуються потенційні можливості цього класу для утворення 
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знаків вторинної номінації (метафоричних одиниць) [75; 97; 106]. Зоонімічна 

лексика окремих мов, зокрема татарської, російської, карельської, марійської, 

представлена в наукових розробках 3. Р. Садикової [129], Н. B. Солнцевої [134], 

О. М. Жаринової [57], М. Н. Кузнєцової [84], де аналізуються проблеми 

номінацій одиниць категорії «тварини».  

Назви тварин або зооніми належать до надто специфічного класу лексики, 

яка може інтерпретуватися з одного боку як загальнозрозуміла та 

загальновживана, а з іншого як вузькоспеціалізована, наукова термінологія. 

Саме з цієї причини її аналіз та класифікація не може опиратися лише на 

виключно побутове розуміння відмінностей в денотатах, а вимагає від 

лексикографа достатньо глибоких знань у сфері лінгвістики та зоології. 

Науковий підхід пропонує ієрархічну структуру організації зоонімів, яка 

відповідає основним таксономічним рангам систематики живої природи: виду, 

роду, родини та ін. (Рис. 2.1.). 

 

Рис 2.1. Основні таксономічні ранги (категорії) 

Окрім того, інколи, з метою позначення споріднених груп таксонів 

нижчого рівня всередині рангу вищого рівня, використовуються додаткові 

таксономічні категорії, які зазвичай (але не обовʼязково) утворюються за 

допомогою додавання префіксів до назв основних таксономічних рангів, 

наприклад: підтип (subphylum), надклас (superclassis), підклас (subclassis), 

надряд (superordo), підряд (subordo), надродина (superfamilia), підродина 

(subfamilia), триба (tribus) та інші. 

Багато видів можуть поділятись на підвиди, підвиди – на раси, раси – на 

форми. Кожна таксономічна категорія реалізується в певному наборі істотних 

зовнішніх та внутрішніх ознак, сукупність яких і формує уявлення про той чи 

інший організм, загальне поняття про нього, втілене у значенні відповідної 
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лексеми. Російський лінгвіст М. В. Нікітін стверджує, що «дефініціювання 

таких одиниць ускладнене, словникові тлумачення дають лише ілюзію 

логічного визначення. Власне, вони не забезпечують референцію назв поза 

предметним знанням» [105, с. 57]. Аналогічної думки дотримується 

А. А. Уфімцева, яка також пише про те, що словникові дефініції 

«ідентифікують лише логіко-предметний зміст повнозначної лексичної 

одиниці» [147, с. 14]. 

Змістовий аспект назв тварин розкривається за допомогою аналізу 

дефініцій. Словникова дефініція є формою фіксації семантичних компонентів, 

сем. Більшість словників переважно дають досить адекватну картину 

словникових значень слів і їх семантичних компонентів. Однак у тлумачних 

словниках не завжди можна виявити повний набір змістових елементів, або сем. 

Саме з цієї причини наше дослідження присвячене цій важливій теоретично-

практичній проблемі, заснованій на спеціальному аналізі семного опису 

значень зоонімів в лексикографічних джерелах. 

За переконанням Є. Біржакової, «визначення має бути науковим, 

правильно описувати предмет, відображати закріплене загальнонародне 

уявлення про предмет і мати загальнозрозумілий характер 

викладення» [14, c. 74]. До того ж складність структури лексикону за 

відсутності достатніх біологічних знань ускладнює пересічному користувачеві 

зоонімами вибір потрібного номена в різних ситуаціях спілкування. У зв‘язку з 

цим необхідним атрибутом словникової статті, яка тлумачить зоонім, є 

латинське позначення терміна. Отже, типова дефініція зооніма спершу подає 

латинську назву, прийняту в зоологічній класифікації, а потім докладний опис 

зовнішності, поведінки, способу життя, ареалу та ін. [14, c. 74]. Фактично, 

розгорнута стаття стає досить пізнавальною, хоча й виходить за межі завдань 

тлумачного словника.  

Автори Інструкції ССРЛЯ як і багато інших лексикографів, навпаки 

відмовляються від використання біноміальної номенклатури. Вони 

стверджують, що словникові дефініції назв тварин не повинні містити 
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спеціальної зоологічної термінології, яка не є характерною для 

загальнонародної мови. Зазначення ряду та родини тварини мало допомагають 

інтерпретації значення, а іноді й ускладнюють розуміння визначеного слова. 

Тому укладачі ССРЛЯ пропонують уникати класифікації тварин на ряди та 

родини. Однак у дефініціях переважної більшості зоонімів зазначається їх 

класова приналежність, іноді подаються назви рядів класу. Проілюструємо це 

на прикладі лексикографічного опису зоонімів белка та волк відповідно: 

белка 'білка' «маленький зверек из отряда грызунов» [ССРЛЯ, с. 371] – 

'маленька тварина ряду гризунів»; 

волк 'вовк' «хищное животное семейства псових» [ССРЛЯ, с. 608] – 'хижа 

тварина родини собачих'. 

Тлумачення зоонімів містять відомості про ряд та родину, до яких 

зараховують описаних тварини. Лексикографи ССРЛЯ аргументують це тим, 

що терміни, які належать до загальнонародної мови, чіткіше за назву класу 

розкривають читачеві суть поняття [61, с. 55]. На думку укладачів, вказівка на 

родину буде актуальною лише у тому випадку, якщо родина загалом має 

важливе господарське значення, або тварина є рідкісним видом, мало відомим у 

межах країни (наприклад, кабарга) [61, с. 53]. Тобто, до складу тлумачення 

можуть входити ті терміни зоологічної класифікації, які водночас належать до 

загальнонародної мови (птах, риба,…), за винятком назв груп тварин, для яких 

відсутні такі лексеми-відповідники (простіші, бактерії, 

кишковопорожнинні…). 

У тлумаченнях необхідно вказувати характерні ознаки тварин, тобто їх 

інтегральні та диференційні властивості: 1) хижак (вовк, лев та ін..) 2) для 

маленьких та великих тварин варто вказувати розмір. Визначення «невелика», є 

неточним, так як зазвичай вживається для тварин різних розмірів. Крім того, в 

тлумаченнях ссавців вказують наступні характерні ознаки: а)домашня, б) хижа, 

в) з цінним хутром, г) плаває, д) приносить шкоду, е) якщо самець і самка 

мають певну господарську цінність, то в тлумаченнях кожного з них слід 

вказати характерні особливості тварини. [61, с. 56]. Автори ССРЛЯ, окрім 
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інтегральних ознак тварини, вводять у дефініцію її специфічні риси. 

Наприклад, полосатик ('смугач') «кит-полосатик. Морское млекопитающее 

отряда китов, имеющее глубокие продольные борозды на коже горла и 

брюха» [61, с. 1061] – 'Кит-смугач. Морський ссавець ряду китоподібних з 

глибокими поздовжніми борознами на шкірі горла та черева'. Наявність на 

шкірі кита глибоких поздовжніх борозен, очевидно, є диференційною ознакою 

ссавця. Тож, словниковий опис зооніма, крім характерних ознак тварини, 

обов‘язково має містити її індивідуальні прикмети. 

Як бачимо, укладачі словників намагаються дотримуватися інструкції з 

компілювання, але це не завжди виходить. У функціональному плані 

тлумачення покликане не лише роз‘яснювати значення певної мовної одиниці, а 

й ставати основою для встановлення її місця в семантичній системі 

мови [49, c. 131]. У рамках системного опису мови уточнюється та 

поглиблюється центральне для лексикографії поняття тлумачення, тобто 

експлікації значень лексичних одиниць. Вивчення тематичних угрупувань 

лексики дає змогу виявити і показати системний характер лексичного багатства 

мови, й таким способом, підвищуючи ефективність словника, можна досягнути 

формалізації дефініцій і розкрити сутність окремої тематичної групи. 

 

2.2 Стратифікація лексико-семантичної групи зоонімів у словниках 

сучасної англійської мови 

 

Лексико-семантична група зоонімів має складну внутрішню структуру. 

Зважаючи на закріплену у загальному вжитку лексему «тварина» (лат. 

Animalia) та об‘єм її лексичного наповнення, в побутовій свідомості, до цього 

класу часто зараховують лише чотириногих наземних хребетних. Саме з цієї 

причини у своєму дослідженні ми звертаємося лише до тих груп зоологічної 

лексики, розрізнення яких ускладнене наявністю більшої чи меншої кількості 

ознак. В досліджуваній лексико-семантичній групі на підставі приналежності 

денотата до певної біологічної родини в межах наукової розвідки аналізуємо 
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три семантичні підгрупи: ссавці, плазуни та земноводні. Кількісна 

характеристика кожного з досліджуваних словників представлена у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Загальна кількість зоонімів у реєстрах розглянутих словників  

 Біологічна родина 

Словник 
Ссавці Плазуни Земноводні Всього 

OALDCE 239 27 5 271 

WNID3 1787 414 85 2286 

CCEDAL 194 18 5 217 

LDOCE 250 27 5 282 

CED 892 156 26 1074 

MWLD 248 30 5 283 

Всього  4413 

 

У розглянутих словниках представлена значна кількість лексем, які 

складають лексико-семантичну групу зоонімів. Тлумачні словники англійської 

мови відображають якісно і кількісно різний склад зоонімів. Доцільно 

припустити, що незначна частина зоологічної лексики відсутня в словниках у 

зв‘язку з ендемічністю того чи іншого різновиду тварин, тобто існуванням їх на 

обмеженій території і відсутністю, неможливістю їх проживання (з причин 

біологічного, кліматичного чи іншого характеру) на іншій території. Звичайно, 

відсутність на певній території того чи іншого виду може зумовлювати 

відсутність його назви у словнику, хоча відсутність слова в словнику ще не 

означає відсутності тварини на відповідній території, це може бути й 

результатом упущення лексикографів. Однак, варто зауважити, що число 

дефініцій зоонімів, поданих у словниках, є значно меншим за загальну кількість 

реєстрових одиниць групи. Така різниця пояснюється кількома факторами: 

1. Існує чимало синонімічних назв (наприклад, American antelope 

'американська антилопа' «another name for pronghorn» [CED] – 'ще одна назва 

вилорога'; marshbuck 'антилопа наконг' «SITATUNGA» [WNID3, c. 1385] – 

'ситатунга'; German shepherd 'німецька вівчарка' 

«=Alsatian» [OALDCE, c. 359] – 'східноєвропейська вівчарка'; mountain lion 

'пума' «a COUGAR» [LDOCE, c. 1074] – 'кугуар'; boa 'пітон' «A boa is the same as a 
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boa constrictor» [CCEDAL, c. 159] – 'пітон те саме, що удав справжній'; 

wapiti 'вапіті' «ELK» [MWLD] – 'канадський олень'). 

2. Різні варіанти написання зоонімів (наприклад, caiman 'кайман' «a 

variant spelling of cayman» [CED] – 'варіант написання cayman'; chital also 

cheetal or cheetul 'чітал' «AXIS DEER» [WNID3, c. 393] – 'аксис'; hyena, hyaena 

'гієна' «flesh-eating wild animal, like a wolf, with a laughing cry» 

[OALDCE, c. 419] – 'дика мʼясоїдна, cхожа на вовка, тварина зі сміхоподібним 

виттям'; Pekinese, Pekingese 'пекінес' «a very small dog with a short flat nose and 

long silky hair» [LDOCE, c. 1215] – 'дуже маленький пес з коротким 

приплюснутим носом та довгою шовковистою шерстю'; racoon 'єнот' «See 

raccoon» [CCEDAL, c. 1261] – 'дивитися raccoon'). 

3. Значна кількість посилань до інших словникових статей (наприклад, ai 

'ай' «the three-toed sloth. See sloth (sense 1)» [CED] – 'трипалий лінивець. див. 

лінивець (значення 1)'; gundi 'гунді' «a short-tailed northern African rodent 

(Ctenodactylus gundi) about eight inches long that with a few related African forms 

comprises the family Ctenodactylidae – see COMB RAT» [WNID3, c. 1012] – 

'короткохвостий північноафриканський гризун (Ctenodactylus Gundi) близько 

восьми дюймів завдовжки, який разом з кількома спорідненими африканськими 

видами утворює родину Ctenodactylidae – див. гребінчастий пацюк'; cougar 

'кугуар' «large wild cat, also called a puma → the illus at cat» [OALDCE, c. 194] – 

'велика дика кішка, або пума → ілюстрація до кіт'; bat 'кажан' «a small animal 

like a mouse with wings that flies around at night → fruit bat» [LDOCE, c. 109] – 

'маленька, схожа на мишу, тварина з крильцями, яка вилітає по ночах → 

крилан'; wild boar 'дика свиня' «BOAR 2» [MWLD] – 'кабан 2'; terrier 'тер‘єр' «A 

terrier is a small breed of dog. There are many different types of terrier. → See also 

bull terrier, pit bull terrier» [CCEDAL, c. 1610] – 'Тер‘єр – порода невеличких 

собак. Існує багато різних видів тер‘єрів. → Див. також бультер‘єр, 

пітбультер‘єр'). 

4. Кілька зоонімів внесено до одного гнізда (наприклад, musk 'мускус' 

«... ~ -deer: small hornless deer of Central Asia. ~-rat (or musquash) large rat-like 

http://learnersdictionary.com/definition/elk
http://learnersdictionary.com/definition/boar
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water animal of N America, valuable for its fur ...» [OALDCE, c. 53] – 

'…мускусний олень: маленький безрогий олень Центральної Азії. Мускусний 

пацюк (чи ондатра) велика північноамериканська пацюкоподібна водна 

тварина, яку цінують за хутро'). 

5. Певні лексеми – назви тварин перейшли з розряду нейтральної лексики 

до стилітично маркованої (наприклад, swine 'роха' «2. old use a 

pig» [LDOCE, c. 1681] – '2. застаріле: свиня', anaconda 'анаконда' «1. archaic: a 

python of Ceylon» [WNID3, c. 76] – '1. арх.: цейлонський пітон', serpent '' « a 

literary or dialect word for snake» [CED]; whelp 'щеня' «A whelp is a young animal, 

especially a young dog or wolf [OLD-FASHIONED]» [CCEDAL, c. 1780] – 'Щеня – це 

молода тварина, переважно молодий пес або вовк [застаріле]'). Для порівняння 

див. таблицю 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Загальна кількість дефініцій зоонімів у розглянутих словниках 

 Біологічна родина 

Словник 
Ссавці Плазуни Земноводні Всього 

OALDCE 245 26 5 276 

WNID3 1867 432 90 2389 

CCEDAL 198 18 5 221 

LDOCE 253 28 5 286 

CED 846 156 25 1027 

MWLD 238 28 5 271 

Всього 4470 

 

Крім наукової номенклатури виділимо ще й побутову, оскільки тварин 

можна поділяти на одомашнених, тобто близьких до людини, які належать до 

сфери захоплень, сільського господарства, промислового тваринництва тощо, і 

мають певне прагматичне навантаження, та тварин, які виходять за межі 

прагматичних відносин, тобто представників дикої фауни. Для останніх 

притаманний фоновий характер, який визначається пізнавальним, естетичним 

та низкою інших чинників, які зазвичай не торкаються побутових потреб 

людини. У дефініціях назв домашніх тварин чітко простежуємо 

антропоцентричність, тоді як визначення представників, які знаходяться за 
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межами прагматичного кола, позбавлені певною мірою такої ознаки. Не 

виключене також явище подвійної приналежності, оскільки фауна диких тварин 

є постійним джерелом для одомашнення. 

Число описаних домашніх тварин є значно меншим від числа диких. 

Кількісне співвідношення наведене відповідно до числа безпосередньої 

вказівки у текстах дефініцій. Зазвичай приналежність до відповідного виду 

фауни уже вказана у самій дефініції переважно лексемами wild 'дикий' та 

domestic 'одомашнений' чи їх синонімами / антонімами, як наприклад, у 

наведених нижче текстах: 

boar 'кабан' «a wild pig» [LDOCE, c. 154] – 'дика свиня'; 

wildcat 'кіт лісовий' «a kind of cat that lives in the wilderness» [MWLD] – 

'різновид кота, який живе у дикій місцевості'; 

Belgian hare 'бельгійський велікан' «a large red breed of domestic 

rabbit» [CED] – ' порода великих рудих домашніх кролів'; 

gayal 'гайал' «an ox of India and Myanmar, Bibos frontalis, possibly a 

semidomesticated variety of gaur, black or brown with white stockings» [CED] – 'віл 

Індії та Мʼянми, Bibos frontalis, можливо напіводомашнений різновид 

східноіндійської рогатої худоби чорної або коричневої масті з білими плямами 

на ногах'; 

bronco 'мустанг' «wild or half-tamed horse of Western N America» 

[OALDCE, c. 108] – 'дикий або наполовину приручений кінь північно-західної 

Америки'; 

rabbit 'кріль' «A rabbit is a small furry animal with long ears. Rabbits are 

sometimes kept as pets, or live wild in holes in the ground» [CCEDAL, c. 1260] – 

'Кріль – маленька пухнаста тварина з довгими вухами. Кролів іноді тримають 

як домашніх тварин, або ж вони живуть у дикій природі в земляних норах'; 

green monkey 'зелена мавпа' «a West African long-tailed monkey 

(Cercopithecus sabaeus) that has greenish-appearing hair and is often tamed and 

trained» [WNID3, c. 997] – 'західно-африканська довгохвоста мавпа 
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(Cercopithecus sabaeus) із зеленуватим волоссям, яку часто приручають та 

дресирують'; 

wild dog 'дикий пес' «any of various undomesticated mammals of the family 

Canidae (as the dingo, the African hunting dog, or the dhole) that are felt to resemble 

domestic dogs esp. as distinguished from jackals or wolves» [WNID3, c. 2615] – 

'один з неприручених ссавців родини Canidae (як дінго, Африканський 

мисливський пес або червоний вовк), якого вважають схожим на домашніх 

псів, особливо, порівнюючи з шакалами чи вовками'; 

red-backed saki 'саки смугастий' «an active untamable rufous-tinged So. 

American monkey (Pithecia chiropotes)» [WNID3, c. 1900] – 'активна неприборкна 

південноамериканська рудувата мавпа (Pithecia chiropotes)'. 

Майже усі дефініції зоонімів з групи «домашні тварини» та поодинокі з 

групи «дикі тварини» містять інформацію про функцію відповідних референтів 

у житті людини, що в свою чергу також впливає на класифікаційні показники. 

Підкреслені фрагменти текстів свідчать про те, що описана тварина належить 

до свійських або частково приручених. Наведемо кілька дефініцій зоонімів для 

порівняння: 

dog
1
 'пес' «a type of animal that is often kept as a pet or trained to work for 

people by guarding buildings, hunting, etc» [MWLD] – 'тварина, яку часто 

використовують як домашнього улюбленця або навчають працювати для 

людей, зокрема охорони будинків, полювання і т. д.'; 

water buffalo 'водяний буйвіл' «A water buffalo is an animal like a large cow 

with long horns that curve upwards. In some countries water buffalo are kept for 

their milk and are used to draw ploughs» [CCALED, c. 1762] – 'Водяний буйвіл – 

це схожа на велику корову тварина з довгими рогами напрямленими вгору. У 

деяких країнах буйволи використовують для отримання молока та тягання 

плугів'; 

coypu 'нутрія' «S American rodent with webbed hind feet, bred for its fur» 

[OALDCE, c. 199] – 'південноамериканський гризун з перетинчастими задніми 

лапами, якого розводять для отримання хутра'; 
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ox 'віл' «a BULL whose sex organs have been removed, often used for working 

on farms» [LDOCE, c. 1181] – 'кастрований бик, якого часто використовують 

для роботи на фермах'; 

mule
1
 'мул' «the sterile offspring of a male donkey and a female horse, used as 

a beast of burden» [CED] – 'безплідне потомство осла та кобили, яке 

використовують як в‘ючну тварину'; 

rhesus monkey 'макака-резус' «a pale brown Indian monkey (Macaca 

mulatta) of active and playful disposition often kept in zoological gardens and much 

used in medical research» [WNID, c. 1946] – 'активна та грайлива світло-

коричнева індійська мавпа (Macaca mulatta), яку часто утримують в зоопарках і 

використовують у медичних дослідженнях'. 

Неодноразово спостерігаємо відсутність конкретних лексичних одиниць – 

вказівників фауноприналежності. У такому разі референтів відповідних 

зоонімів найчастіше кваліфікуємо як диких. Наприклад:  

raccoon 'єнот' «a small North American animal with black fur around its eyes 

and black and grey rings on its tail» [LDOCE, c. 1348] – 'маленька північно-

американська тварина з чорним хутром навколо очей та чорними і сірими 

кільцями на хвості'; 

shrew-mouse 'землерийка' «small mouse-like animal that feeds on insect» 

[OALDCE, c. 289] – 'маленька, схожа на мишу, тварина, яка харчується 

комахами'; 

 hairy frog 'волохата жаба' «a W African frog, Astylosternus robustus, the 

males of which have glandular hairlike processes on the flanks» [CED] – 

'західноафриканська жаба, Astylosternus robustus, для самців яких характерні 

залозисті волосисті придатки з боків'; 

otter 'видра' «An otter is a small animal with brown fur, short legs, and a long 

tail. Otters swim well and eat fish» [CCALED, c. 1090] – 'Видра – маленька 

тварина з коричневим хутром, короткими ногами та довгим хвостом. Видри 

добре плавають і харчуються рибою'; 
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shrew 'землерийка' «a small animal that looks like a mouse with a long, 

pointed nose» [MWLD] – 'маленька, схожа на мишу, тварина з довгим гострим 

носом' 

collared peccary 'комірцевий пекарі' «a peccary (Tayassu angulatus) about 

three feet long and marked with an indistinct white collar» [WNID3, c. 444] – 'пекарі 

(Tayassu angulatus) близько трьох футів у довжину, який вирізняється наявністю 

нечіткого білого комірця'.  

Крім того ця група має кількісну перевагу над тваринами домашньої 

фауни, оскільки нагальної потреби в дефініціюванні останніх немає. Приручені 

тварини добре відомі людині, тому автори словників обмежують не лише 

реєстр відповідних зоонімів, а й зміст їхніх визначень. Наприклад, 

horse 'кінь' «a large strong animal that people ride and use for pulling heavy 

things» [LDOCE, с. 786] – 'велика сильна тварина, яку люди використовують 

для верхової їзди та перевезення важких речей'; 

ox 'віл' «general name for domestic cattle» [OALDCE, c. 97] – 'загальна 

назва для домашньої худоби';  

zebu 'зебу' «a domesticated ox, Bos indicus, having a humped back, long 

horns, and a large dewlap: used in India and E Asia as a draught animal» [CED] – 

'одомашнений бик, Bos indicus, з горбатою спиною, довгими рогами та великим 

підгруддям, якого використовують в Індії та східній Азії як тяглову тварину'; 

water buffalo 'водяний буйвіл' «an Asiatic buffalo (Bubalus bubalis or Bos 

bubalis) that is often domesticated» [WNID3, c. 2582] – 'азіатський часто 

одомашнений буйвіл (Bubalus bubalis чи Bos bubalis)'.  

З іншого боку, думка про надмірну докладність дефініцій свійських 

тварин певною мірою хибна, оскільки повсякденна взаємодія людини із 

представниками домашньої фауни дозволяє описувати їх в різних ракурсах, 

проявляючи то одну то іншу грань об‘єктивних властивостей. До того ж не 

виключене існування в обох середовищах, тоді опис відмінностей не буде 

зайвим. Залежно від конкретної ситуації пізнання діє фактор вибірковості. 
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Звідси й походять неоднозначність та плюралізм опису в лексикографічних 

виданнях.  

В межах досліджуваної лексико-семантичної групи зоонімів англійської 

мови, крім вище згаданих, виділяємо підгрупи за статевою та віковою 

ознаками. Кількісно вони є незначними, оскільки чимало тварин мають одну 

спільну назву для різних вікових періодів життя, а також як для чоловічої, так і 

для жіночої особин певного виду. Такий поділ є характерним для добре 

відомих, одомашнених зоопредставників. 

Номінативні одиниці за віковим параметром, які часто перебувають в 

опозиції «доросла особина (самка / самець) – дитинча», у словниках англійської 

мови прийнято визначати окремо, наприклад:  

cow
1
 'корова' «1. the mature female of any species of cattle, esp domesticated 

cattle 2. the mature female of various other mammals, such as the elephant, whale, 

and seal» [CED] – '1. зріла самка одного з видів великої рогатої худоби, зокрема 

домашньої 2. зріла самка деяких інших ссавців, таких як слон, кит і тюлень'; 

calf
1 

'теля' «1. the young of cattle, esp domestic cattle 2. the young of certain 

other mammals, such as the buffalo, elephant, giraffe, and whale» [CED] – '1. 

молодняк великої рогатої худоби, зокрема домашньої 2. молодняк деяких інших 

ссавців, таких як буйвіл, слон, жираф і кит'.  

Загалом група домашніх тварин певного виду характеризується 

тричленним найменуванням як от «cow – bull – calf» 'корова – бик – теля' чи 

«sheep – ram – lamb» 'вівця – баран – ягня' та інші, охоплюючи дві диференційні 

ознаки, стать та вік. Однак типова парадигма «доросла особина (самка / 

самець) – дитинча», наприклад, для зооніма horse представлена дещо ширше. 

Для порівняння, 

horse «four-legged solid-hoofed animal with flowing mane and tail, used from 

early times to carry loads, for riding, etc. → the illus at domestic. → colt 1 , filly, foal, 

mare, stallion» [OALDCE, c. 412] – 'чотиринога однокопита тварина зі 

спадаючими гривою та хвостом, яку здавна використовували для перевезення 
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вантажів, верхової їзди тощо. → ілюстрація до домашній. → молодий 

жеребець, молода кобила, лоша, кобила, жеребець'; 

colt
1 
'молодий жеребець' «young horse (male) up to the age of 4 or 5, → filly» 

[OALDCE, c. 163] – 'молодий кінь (самець) віком до 4 або 5 років, → молода 

кобила'; 

filly 'молода кобила' «female foal. → colt
1
»

 
[OALDCE, c. 319] – 'лошиця. → 

молодий жеребець'; 

foal 'лоша' «young horse (colt or filly). → the illus at domestic» 

[OALDCE, c. 332] – 'молодий кінь (жеребець або кобила). → ілюстрація до 

домашній'; 

mare 'кобила' «female horse or donkey» [OALDCE, c. 15] – 'самка коня або 

віслюка'; 

stallion 'жеребець' «uncastrated fully grown male horse, esp one used for 

breeding» [OALDCE, c. 335] – 'некастрований дорослий самець коня, якого 

використовують для розведення'; 

gelding 'мерин' «gelded animal, esp a horse»[OALDCE, c. 357] – 'кастрована 

тварина, зокрема кінь'. 

Спостерігаємо, що власне лексема horse належить до нейтральної 

лексики яка позначає вид загалом, тоді як варіювання в межах парадигми 

можна здійснювати за такими семантичними ознаками як стать, вік та здатність 

до відтворення потомства.  

Щодо статевого варіювання, то назву самиці лексикографи подають у 

складі дефініції чоловічої особини або як окрему реєстрову одиницю. 

Проілюструємо це на прикладі зоонімів lion 'лев' та lioness 'левиця'. 

Словник A. S. Hornby включає два зооніми до одного гнізда:  

lion «1 large, strong, flesh-eating animal found in Africa and S Asia, called 

‗the King of Beasts‘ because of its fine appearance and courage. → the illus at cat. 

2... ~ess female ~. → the illus at cat ...» [OALDCE, c. 494] – '1 велика, сильна, 

мʼясоїдна тварина Африки та південої Азії, яку називають «Царем звірів» за 
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гарний зовнішній вигляд та мужність. → ілюстрація до кіт. 2 ... самка ~. → 

ілюстрація до кіт ...'. 

Автори LDOCE пропонують альтернативне рішення, включивши до 

дефініції самця підказку у квадратних дужках про іншу реєстрову одиницю, на 

яку варто звернути увагу користувачеві: 

lion «a large animal of the cat family that lives in Africa and parts of southern 

Asia. Lions have gold-coloured fur and the male has a mane (=long hair around its 

neck) [↪ lioness]» [LDOCE, c. 943] – 'велика тварина родини котячих, яка живе 

в Африці та південній Азії. Леви мають шерсть золотавого кольору, а самець – 

гриву (= довге волосся навколо шиї) [↪ левиця]'; 

lioness «a female lion» [LDOCE, c. 943] – 'самка лева'. 

У словниках CCEDAL, MWLD, CED та WNID3 ці зооніми також 

визначаються як окремі реєстрові одиниці. Порівняємо тлумачення лексеми:  

lion «a large gregarious predatory feline mammal, Panthera leo, of open 

country in parts of Africa and India, having a tawny yellow coat and, in the male, a 

shaggy mane» [CED] – 'великий стадний хижий котячий ссавець, Panthera leo, 

відкритого простору частин Африки та Індії з рудувато-коричневим покривом, 

а самці з кудлатою гривою'; 

lion «a large carnivorous chiefly nocturnal mammal (Felis leo) of the cat 

family that is now found mostly in open or rocky areas of Africa but also in southern 

Asia and that has a tawny body with a tufted tail and a shaggy blackish or dark 

brown mane in the male» [WNID3, c. 1318] – 'великий мʼясоїдний переважно 

нічний ссавець (Felis leo) родини котячих, який мешкає переважно на відкритих 

або камʼянистих територіях Африки та Південної Азії, має рудувато-коричневе 

тіло, чубатий хвіст та кудлату темно-коричневу гриву у самців'; 

lion «A lion is a large wild member of the cat family that is found in Africa. 

Lions have yellowish fur, and male lions have long hair on their head and 

neck» [CCEDAL, c. 905] – 'Лев – великий дикий представник родини котячих, 

який живе в Африці. Леви мають жовтувату шерсть, а самці – довгу гриву на 

голові та шиї'; 
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lion «a large wild cat that has golden brown fur and that lives mainly in Africa 

◊ The male lion has long, dark hair called a ―mane‖ growing around its 

neck» [MWLD] – 'велика дика кішка із золотисто-коричневою шерстю, яка живе 

переважно в Африці ◊ Самець лева має довге темне волосся – гриву, яка росте 

навколо його шиї'. 

Зауважимо, що усі визначення самця відрізняються, а самиці – ідентичні. 

Попри те, що жодна з дефініцій не подає lion як «male animal», словникові 

статті LDOCE та OALDCE вказують на існування окремої назви самиці. У 

тлумаченнях п‘яти із досліджуваних словників згадана важлива диференційна 

ознака самця – наявність гриви. Автори WNID3 використовують маловживану 

біноміальну назву тварини, записану К. Ліннеєм 1758 р., тоді як лексикографи 

CED послуговуються поширенішим синонімом – «Panthera leo». Спільним для 

шести дефініцій є лише розмір тварини та територія поширення, решта ознак – 

варіативна. 

Відмінність назв жіночої та чоловічої особин представників дикої фауни 

явище рідкісне, частіше притаманне для свійських тварин. Порівняємо, billy-

goat «male goat. → nanny-goat» [OALDCE, c. 81] – 'козел. → коза' та nanny-goat 

'коза' «female goat. → billy-goat» [OALDCE, c. 56] – 'коза. → козел'. 

Логічно припустити, що визначення таких антонімічних зоонімів мають 

бути зворотніми, однак, іноді вони відрізняються, як наприклад, buck 'особина 

чоловічої статі' «a male rabbit, deer, and some other male animals [↪ 

doe]» [LDOCE, c. 190] – 'самець кролика, оленя та деяких інших тварин 

[↪особина жіночої статі]' та doe 'особина жіночої статі' «a female rabbit or deer 

[↪ buck, stag]» [LDOCE, c. 461] – 'самка кролика або оленя [↪особина чоловічої 

статі]'. Вважаємо за доцільне подати опис тварини загалом із посиланнями на 

відмінні реєстрові назви чоловічої та жіночої особин, у словникових статтях 

яких висвітлити основні диференційні ознаки статі. При відсутності такої 

потреби, наявності однієї чи двох розрізняльних характеристик самки чи самця, 

такою інформацією можна розширити текст тлумачення основного виду 

тварини.  
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Зважаючи на те, що назви тварин складають значний лексичний пласт 

іменників, з референтними об‘єктами яких людина більшою чи меншою мірою 

взаємодіє шляхом безпосереднього контакту, спостереження, віддаленого 

вивчення чи іншим способом, стратифікувати досліджувану лексико-

семантичну групу можна на основі наукового та побутового рівнів свідомості. 

Об‘єднуючи або протиставляючи зооніми за вказаними у їхніх дефініціях 

семантичними ознаками, можемо утворювати низку відповідних парадигм, 

якісний та кількісний склад яких буде варіюватися, залежно від мовної 

категоризації реальної дійсності певним народом. 

Відмітимо, що характерне для англійської мови явище полісемії в нашому 

випадку також має часткове значення. Саме для нашого дослідження 

релевантним є обстеження лише тих номінацій, референтами яких є тварини. 

Докладніше особливості дефініціювання лексико-семантичної групи «тварини» 

розглянемо у наступних підрозділах. 

 

2.3 Параметричний аналіз словникових визначень зоонімів 

 

Основна проблема тлумачних словників будь-якої мови – власне 

процедура тлумачення лексеми. Словникові визначення зазвичай фіксують 

узагальнені ознаки, вказують на цілі класи предметів та явищ, що 

експлікуються на основі досвіду багатьох людей і навіть цілих 

поколінь [10, с. 35]. Будь-яке тлумачення лексичного значення слова 

здійснюється шляхом зазначення закріплених за лексемою семантичних ознак. 

Виявлення більш загальних семантичних ознак дозволяє не лише розкрити 

структуру лексичного значення, а й глибше зрозуміти суть семантичних 

визначень, усвідомити процес їх формування, удосконалення [121, с. 37]. 

Словникове тлумачення будується на основі виокремлення обмеженого 

набору мінімальних семантичних компонентів, які дозволяють ідентифікувати 

предмет і відображають його сутність у відносно стислому за обсягом тексті 

словникової статті [121, с. 94]. Орієнтованість лінгвістичних досліджень на 
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вивчення особливостей лексикографічного опису лексем конкретних лексико-

семантичних груп покликали до життя потребу теоретичного аналізу й 

осмислення принципів виявлення диференційних ознак лексичного значення.  

За Д. І. Арбатським, в основі лексико-семантичної системи мови та 

відповідних лексико-семантичних тлумачень лежить обмежена кількість 

універсальних семантичних ознак. Це структура (склад, будова) об‘єкта, його 

призначення або функція (використання), дія чи операція, рух в просторі 

(розміщення), час, кількість (розмір, інтенсивність прояву ознаки), колір, 

причина, наслідок, умова, спосіб та результат, вага, запах, смак та ін. 

Особливо складним завданням є опис семантики іменників – назв 

природних об‘єктів, до яких належать фітоніми, зооніми тощо. Російський 

лінгвіст М. В. Нікітін стверджує: «Зооніми постають перед нами в досить 

якісному визначенні, як, наприклад, біологічні види, приналежність до яких 

базується на властивостях (таких, як генетичний код), які не можна виявити 

шляхом безпосереднього споглядання, лише через різноманітні непрямі прояви. 

В уявленні про клас в цьому випадку переважає момент індуктивно-

емпіричного узагальнення, що носить характер стохастичної структури. Самі по 

собі, поза предметним знанням вони не забезпечують референції 

імен» [105, с. 57]. Стохастичність дефініцій зоонімів означає, що автор 

словникової статті обирає коло диференційних ознак для опису певної лексеми, 

спираючись на нечітко окреслений набір характеристик референта, 

враховуючи, зокрема, культурні уявлення того чи іншого народу. 

На підставі аналізу всіх розглянутих дефініцій зоонімів окреслимо такий 

узагальнений набір параметрів лексикографічного опису: 

1. Загальна категоризація (an animal; a mammal; rodent; reptile; an 

amphibian; a creature; marsupial; primate; type of …; a kind of…; one of a group of 

…; any of several …; breed of …; animal of the … family; a variety of …; a member 

of the … tribe; any of various …; any of…; either of …; variety of …; a species of …; 

one of …; a genus of …; any of numerous…; a genetic variety of …; the sole member 

of …); 
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2. Зовнішній вигляд тварини: 

а) розмір тварини та окремих частин тіла (large; very large; small; very small; 

larger than; smaller than; the largest; the smallest; middle-sized; medium-sized; 

man-sized; ox-sized; medium-large; big; extremely large; tiny; little; fairly large; 

diminutive; moderate-sized; being the size of…; huge; enormous; gigantic; a great 

variety in size …); 

б) будову тіла (наприклад, thin; thick; tanklike; thickset body; stocky body; 

muscular body; slender body; toad-like body; compact; stout-bodied; thickset body; 

bulky; cobby; slim; sturdily built; squat …); 

в) висоту, довжину, ширину тварини та частин її тіла (tall pointed nose; long 

mouth;long hair; long horns; very short tail; short legs; long ears; small head; long 

neck; five feet long; broad head; large eyes; broad head; broad bill; flat tai;, 

elongated nose; heit of 14 feet …); 

г) кількість частин тіла (four legs, two tusks and a trunk, one or two humps, 

two-horned, two-toed, threetoed, one or two horns; pair of outgrowths; 5-toed 

forefeet …); 

д) покрив, його вид, забарвлення, текстуру (soft hair, smooth fur, spiny back, 

horny plates over most of the body, hairless body, rough-coated, hard skin; banded; 

naked; smooth-coated; tuberculated skin; skin pigment; fine-textured wool; coarse-

woolled; cashmere wool; yellowish-brown coloration with a zigzag pattern; 

carpetlike pattern; liver-coloured coat; moist smooth skin; fine dence undefur; 

blotched fur …); 

е) відсутність певних частин тіла (no legs; no limbs; tailles; with no tail; no 

teeth; rudimentary tail; no mane; hornless; humpless; toothless …); 

ж) схожість на інших тварин (looks like a …; similar to a …; animal like a …; 

…-like animal; resembling a …; ox-like; squirrel-like; dog-like; mouse-like; 

mammal-like …); 

3. Вага (heavy; weight of … kilograms; weight of … pounds; lightweight …); 

4. Температура тіла (cold-blooded, warm-blooded); 

5. Стать (male; female); 
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6. Здатність до відтворення (uncastrated, castrated, sterile, gelded, saxualy 

mature…); 

7. Вік (oldest, young, under the age of four, adult, under one year of age …); 

8. Здатність до видавання звуків (loud deep croak; barking; rattling noise; 

loud howling cry …); 

9. Секреторна функція та здатність до продукування запахів (venomous, 

stinking smell; musky smell; unpleasant smell …); 

10. Особливості нюху тварини (with a keen scent, with a very good sense of 

smell, follows a scent ...); 

11. Швидкість та спосіб пересування (movement by gliding leaps, moves 

very slowly, hopping; moves by jumping, fast-running, crawling, quick-running, fast, 

slow, galloping; running; racing; climb; swims, flying; fast running walk; moves 

forwards by a sideways looping motion …);  

12. Здатність бачити / відсутність такої здатності (blind; keen-sighted); 

13. Ареал та міра поширення (North American; from northern India; lives 

near the coast in the Pacific Ocean; inhabiting islands off North America; common; 

rare; widely-spread; widly distributed; close to extinction …); 

14. Середовище існування (sea,tropical, lives in the ground, lives in cold 

northern areas, lives in forests, lives on land and in the water, arctic, lives in water in 

warm areas, lives mostly on land, lives mainly in water, desert, domestic, farm; 

terrestrial; aquatic; upland; confined to reserves and parks …); 

15. Час існування (extinct; now-living; lived on Earth thousands of years ago; 

lived millions of years ago …);  

16. Спосіб існування та поведінка (gregarious, in herds, live in packs …); 

17. Специфіка існування (flies around at night; cuts down trees with its teeth; 

kills animals by crushing them; laiys eggs and produces milk for its young;carries its 

babies in a pouch; makes a sound like a laugh; climbs trees …); 

18. Особливості харчування (eats small insects; eats flesh, fruit and insects; 

flesh-eating; eats grass; eats fish; eats nuts; eats small animals; eats birds; eats rats; 
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feeds on fruit; feeding on eucalyptus leaves; rodent-eating; insect eating; eats plants; 

feeds on grubs and worms; predatory, carnivorous; insectivorous; omnivorous …); 

19. Загальне враження від поведінки тварини (very graceful; active; 

vigorous; powerful; intelligent …); 

20. Функція у житті людини (used for hunting, people often keep as a pet. 

bred for its fur; trained to control sheep, kept on farms, can pick things up. used to 

hunt rats and rabbits, trained to hunt and kill foxes, people ride and use for pul ling 

heavy things; used for draft; used in tracking criminals; edible; formerly much used 

in tracking and police work; bred for racing; used mainly as sheepdogs; used esp for 

cattle herding and guarding;kept in captivity and trained to perform tricks; originally 

used in Russia for hunting wolves …).  

Подекуди додатково автори OALDCE, CED та WNID3 вводять дещо 

ширший перелік параметрів, серед яких: 

21. Лінгвокультурна інформація (caused the death of Cleopatra and was 

formerly used by the Pharaohs as a symbol of their power over life and death; folk 

traditions of certain tribes claim that the babacoote is their ancestor; believed to be 

one of the oldest breeds in the world; eaten as a delicacy by Africans because of their 

high fat content; regarded as sacred by the ancient Egyptians; a source of 

tortoiseshell; used by the Spanish Riding School in Vienna; introduced into many 

countries to control insects and other pests of sugar-cane plantations; used in 

classical antiquity as a hunting dog and guard dog …); 

22. Вказівка на місце в біологічній таксономії та біноміальну назву 

виду (Capra falconeri; genus Marmosa; family Callithricidae; subfamily 

Phascogalinae; order Monotremata, feline, musteline …); 

23. Місце та час виведення породи (originated in England at least four 

senturies ago; crosses between Abyssinian and Siamese breeds in the 1960s; bred in 

the southern United States …); 

24. Походження виду (originally developed by crossing the French and 

English bulldogs with the English bull terrier …). 
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Отже, у проаналізованих словниках виявлено двадцять чотири параметри 

дефініціювання, один з яких містить сім додаткових, що описують різні аспекти 

денотата, від зовнішнього вигляду до ролі в культурі певного народу. Водночас 

жоден із словників не включає у дефініцію всі двадцять чотири параметри, 

обмежуючись, як правило, трьома-п‘ятьма. 

Проаналізуємо особливості параметризації зоонімів у досліджуваних 

словниках на прикладі декількох лексем – назв тварин. Для аналізу оберемо 

зооніми cow 'корова', pig 'свиня', cat 'кіт', hamster 'хомяк', gnu 'гну', wolf 'вовк' та 

okapi 'окапі'.  

Розглянемо дефініції популярної свійської тварини, наприклад, корови: 

«fully grown female of any animal of the ox family, esp the domestic kind kept 

by farmers for producing milk» [OALDCE, с. 198] – 'доросла самка будь-якої 

тварини родини бикових, зокрема свійський вид якої утримується фермерами 

для виробництва молока'; 

«a large female animal that is kept on farms and used to produce milk or 

meat» [LDOCE, с. 363] – 'велика самка, яка утримуються на фермах і 

використовується для виробництва молока або мʼяса'; 

«the mature female of any species of cattle, esp domesticated cattle» [CED] – 

'зріла самка будь-якого виду великої рогатої худоби, особливо домашньої'; 

«the mature female of wild or domestic cattle of the genus Bos or of any of the 

various animals the male of which is called bull» [WNID3, с. 525] – 'доросла самка 

дикої або домашньої худоби роду Bos або будь-якої з тварин, самець якої 

називається биком'; 

« A  cow is a large female animal that is kept on farms for its milk. People sometimes 

refer to male and female animals of this species as cows» [CCEDAL, c. 350] – 

'Корова – велика свійська молочна тварина-самка. Іноді люди називають 

коровою як чоловічу так і жіночу особину цього виду'; 

«a large animal that is raised by people for milk or meat usually on a farm 

especially : the adult female of this animal» [MWLD] – 'велика тварина, яку люди 
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вирощують для отримання молока або м‘яса, як правило, на фермі, зокрема 

доросла самка'. 

Дефініції лексеми cow подають вісім ознак, які стосуються загальної 

категоризації (cattle, animal), зовнішнього вигляду: розміру тварини (large), 

статі (female), вікових особливостей (fully grown, mature, adult), одомашнення 

(domesticated, domestic and wild, kept on farms), значення для людини (to produce 

milk or meat), таксономічної номенклатури (of the ox family, of the genus Bos) та 

назви самця (the male of which is called bull). Повторюваними є лише кілька 

ознак (large, mature, female, domestic, produce milk). Найбільше ознак тварини 

описано у словнику OALDCE – сім, менше – у словниках WNID3, CCEDAL, 

MWLD, LDOCE та CED – по шість та чотири. Як бачимо, укладачі опустили 

інформацію про зовнішній вигляд тварини яка б доповнювала дефініцію 

релевантними даними (про роги, наявність вимені, хвоста, типове забарвлення, 

покрив тіла, породи). Семантичні ознаки, наведені в дефініціях зооніма cow, 

подано у порівняльній таблиці 2.3 (див. Додаток A).  

Перейдімо до аналізу зооніма pig. Узагальнено семантичні ознаки, 

наведені у наступних дефініціях, подано у таблиці 2.4 (див. Додаток Б).  

«domestic and wild animal, its flesh as meat» [OALDCE, c. 126] – 'домашня 

або дика тварина, для отримання м‘яса'; 

«a farm animal with short legs, a fat body, and a curved tail. Pigs are kept for 

their meat, which includes pork, bacon and ham» [LDOCE, c. 1237] – 'тварина 

сільськогосподарського призначення з короткими ногами, гладким тілом та 

зігнутим хвостом. Свиней розводять для отримання м‘яса: свинини, грудинки, 

стегон'; 

«a young domesticated swine not yet sexually mature» [WNID3, с. 1713] – 

'молода приручена свиня, яка ще не є статево зрілою'; 

«1 any artiodactyl mammal of the African and Eurasian family Suidae, esp Sus 

scrofa (domestic pig), typically having a long head with a movable snout, a thick 

bristle-covered skin, and, in wild species, long curved tusks; 2 a domesticated pig 

weighing more than 120 pounds (54 kg)» [CED] – '1 один із парнокопитних 
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ссавців африканської чи євразійської родини cвиневих, в основному домашня 

свиня, що зазвичай має видовжену голову з рухомим рилом, товсту щетинисту 

шкіру, та, у диких свиней, довгі зігнуті ікла 2; домашня свиня, що важить 

більше 120 фунтів (54 кг)'; 

«A pig is a pink or black animal with short legs and not much hair on its skin. 

Pigs are often kept on farms for their meat, which is called pork, ham, bacon, or 

gammon» [CCEDAL, c. 1160] – 'Свиня – рожева або чорна тварина з короткими 

ногами та малою кількістю волосся на шкірі. Свиней часто вигодовують на 

фермах заради м‘яса, яке називають свининою, шинкою, беконом або окостом'; 

«an animal that has a fat body with short legs, a small tail, and a wide nose 

and that is raised on a farm or lives in the wild» [MWLD] – 'товста тварина з 

короткими ногами, невеликим хвостом та широким носом, вирощена на фермі 

або в дикій природі'. 

Словники подають від трьох до семи диференційних ознак, серед яких 

окрім загальної категоризації є вказівка на вік (young), вагу (weighing more than 

120 pounds (54 kg)), особливості зовнішнього вигляду: форма голови (a long 

head), тулуба (a fat body), висота ніг (short legs), наявність та форма хвоста (a 

curved tail), тип шкірного покриву (a thick bristle-covered skin) та забарвлення 

тіла (pink or black), наявність рила та ікол (a movable snout, long curved tusks), 

значення для людини (kept for their meat, its flesh as meat), дані біологічної 

номенклатури (the African and Eurasian family Suidae, Sus scrofa), прирученість 

та приналежність до дикої фауни (domestic, farm, wild). Загалом 14 параметрів 

аналізу. 

При характеристиці зооніма cat також спостерігаємо неоднорідність 

поданих ознак. Так, у досліджуваних словниках cat визначається як: 

«small, domestic, fur-covered animal often kept as a pet, to catch 

mice» [OALDCE, с. 131] – 'маленька домашня тварина, що має шерсть і яку 

часто тримають як улюбленця, а також для знищення мишей';  

«a small animal with four legs that people often keep as a pet. Cats sometimes 

kill small animals and birds» [LDOCE, с. 230] – 'маленька чотирилапа тварина, 
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яку тримають як улюбленця. Коти іноді полюють на маленьких тварин та 

птахів';  

«a carnivorous mammal (Felis catus) long domesticated as a pet and for 

catching rats and mice»[CED] – 'м‘ясоїдний, давно приручений ссавець (кіт 

домашній), що ловить щурів та мишей';  

«a small domesticated feline mammal, Felis catus (or domesticus), having thick 

soft fur and occurring in many breeds in which the colour of the fur varies greatly; 

kept as a pet or to catch rats and mice» [WNID3, с. 349] – 'маленький ссавець 

родини котячих, кіт домашній, з густою м‘якою шерстю, має багато порід, які 

дуже різняться забарвленням шерсті; тримають як улюбленця або ж, для 

знищення щурів та мишей'; 

«a small animal that is related to lions and tigers and that is often kept by 

people as a pet» [MWLD] – 'маленька домашня тварина, споріднена з левами та 

тиграми'; 

«A cat is a furry animal that has a long tail and sharp claws. Cats are often 

kept as pets» [CCEDAL, c. 229] – 'Кіт - пухнаста тварина з довгим хвостом та 

гострими кігтями. Котів часто використовують як домашніх тварин'. 

Представимо диференційні семи тлумачень зооніма cat у таблиці 2.5 (див. 

Додаток В). У чотирьох словниках кількість диференційних ознак дорівняє 

п‘яти, найбільше їх представлено у WNID3 – сім ознак, найменше у MWLD – 

чотири. Серед аспектів тлумачення зооніма cat виділяємо загальну 

категоризацію (animal, mammal), атрибути зовнішнього вигляду: величину 

тварини (small), кількість ніг (four legs), довжина хвоста (long tail), кігті (sharp 

claws), наявність шерсті та її текстура (fur-covered, thick soft fur), породи 

(occurring in many breeds), користь для людини (kept as a pet or to catch rats and 

mice), дані біологічної таксономії (Felis catus, feline), спорідненість з іншими 

видами (related to lions and tigers), особливості харчування (carnivorous) та 

прирученість людиною (domestic). Загалом дефініції лексеми розкривають 13 

ознак. 
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Розглянемо тлумачення зооніма hamster: 

«small animal that looks like a mouse with no tail» [LDOCE, c. 732] – 

'маленька, схожа на мишу, безхвоста тварина';  

«rodent like a large rat, kept by children as a pet» [OALDCE, c. 388] – 

'схожий на великого пацюка гризун, якого діти утримують як домашню 

тварину';  

«any of numerous Old World rodents of Cricetus and related genera having 

very large cheek pouches and somewhat resembling the American white-footed 

mouse but short-tailed and commonly larger and of burrowing 

habits» [WNID3, c. 1025] – 'один з численних гризунів Старого Світу роду 

Cricetus та споріднених з ним, які мають дуже великі защічні мішки і дещо 

нагадують білоногу оленячу мишу, але короткохвості і зазвичай більші за 

розміром, мають звичку зариватися';  

«any Eurasian burrowing rodent of the tribe Cricetini, such as Mesocricetus 

auratus (golden hamster), having a stocky body, short tail, and cheek pouches: family 

Cricetidae. They are popular pets» [CED] – 'один з євразійських риючих гризунів 

роду Cricetini, таких як Mesocricetus auratus (золотистий хом‘як), що має 

кремезне тіло, короткий хвіст і защічні мішки: родина Cricetidae. Вони є 

популярними домашніми тваринами'; 

«A hamster is a small furry animal which is similar to a mouse, and which is 

often kept as a pet» [CCEDAL, c. 706] – 'Хом‘як – маленька пухнаста, схожа на 

мишу, домашня тварина'; 

«a small animal that is often kept as a pet» [MWLD] – 'маленька часто 

домашня тварина'. 

Отже, загалом у наведених дефініціях лексеми hamster ('хомяк') 

представлено дванадцять ознак, які стосуються зовнішнього вигляду (small, 

furry, with no tail, having very large cheek pouches, short-tailed, having a stocky 

body), ознак подібності (looks like a mouse, like a large rat, resembling the 

American white-footed mouse), поширення чи походження (Old World rodents, 

Eurasian rodent, of Cricetus, of the tribe Cricetini, family Cricetidae), видових 
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представників (Mesocricetus auratus (golden hamster)), а також поведінкових 

особливостей (of burrowing habits) та традицій утримання (kept by children as a 

pet). Найбільша кількість ознак представлена у словниках WNID3 та CED – 10 

та 6 відповідно, найменша – три у словнику MWLD. Семантичні ознаки, 

наведені в дефініціях зооніма hamster подано у порівняльній таблиці 2.6 

(див. Додаток Д). 

Найповніші дефініції за кількістю ознак зближаються з описом тварини в 

енциклопедичному словнику (див. Додаток Е). Варто зауважити, що лише деякі 

з ознак повторюються (rodent, having cheek pouches, short tail, burrowing habits). 

Цікаво, що параметр, який описує наявність / відсутність хвоста має різне 

наповнення (наприклад, short-tailed, no tail, short tail) або відсутній взагалі. 

Єдине пояснення цього явища в тому, що лексикографи мали на увазі 

представників різних видів. 

Привертає увагу словниковий опис африканської тварини gnu:  

«wildebeest» [OALDCE, с. 367] – 'південно-африканська антилопа'; 

«a large African animal with a tail and curved horns 

[= wildebeest]» [LDOCE, с. 689] – 'велика африканська тварина з хвостом і 

вигнутими рогами [= гну]'; 

«either of two sturdy antelopes, Connochaetes taurinus (brindled gnu) or the 

much rarer C. gnou (white-tailed gnu), inhabiting the savannas of Africa, having an 

oxlike head and a long tufted tail. Also called: wildebeest» [CED] – 'одна з двох 

міцних антилоп, Connochaetes taurinus (тигрова гну) або рідше С. gnou (орлан-

білохвоста гну), які мешкають в саванах Африки, з головою як у бика і довгим 

чубатим хвостом. Інша назва: гну'; 

«any of several rather large but compact and blocky African antelopes (genera 

Connochaetes and Gorgon) having a large head like that of an ox, short mane, long 

and flowing tail, and horns in both sexes that curve downward and outward and then 

up with the bases forming a frontal shield in old individuals» [WNID3, c. 971] – 

'одна з досить великих, але компактних і важких африканських антилоп (родів 

Connochaetes і Gorgon), що мають велику голову, як у вола, коротку гриву, 
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довгий і спадаючий хвіст, роги в обох статей, які вигнуті вниз, назовні і вгору, 

формуючи лобовий щит у старих особин'; 

«A gnu is a large African deer» [CCEDAL, c. 668] – 'Гну – великий 

африканський олень'; 

«WILDEBEEST» [MWLD] – 'південно африканська антилопа'. 

Лексичне значення номінації африканської тварини сумарно 

представлене через набір із одинадцяти ознак, а саме: зовнішнього вигляду та 

фізичних властивостей (with a tail and curved horns, large, sturdy, oxlike head, 

long tufted tail, short mane, compact and blocky), призначення частин тіла (forming 

a frontal shield), ареалу поширення (inhabiting the savannas of Africa), вказівки на 

місце в таксономічній номенклатурі (genera Connochaetes and Gorgon, 

Connochaetes taurinus (brindled gnu) or C. gnou (white-tailed gnu)). Спостерігаємо 

коливання кількості ознак від нуля у словниках OALDCE та MWLD до 

одинадцяти у WNID3. A. S. Hornby як і автори MWLD визначає гну лише 

словом-синонімом, але водночас, на відміну від колег, пропонує користувачам 

чорно-білу картинку, що робить його дефініцію більш інформативною. Цікавим 

є факт тлумачення лексикографами CCEDAL назви тварини, визначаючи її 

цілком іншим видом – оленем. Адже крім того, що тварини належать до різних 

таксономічних рядів, вони ще й проживають на різних територіях. 

Диференційні семи тлумачень зооніма gnu представлені у таблиці 2.7 (див. 

Додаток Ж). 

Зоонім wolf визначається у словниках наступним чином:  

«wild flesh-eating animal of a dog family, hunting in packs» 

[OALDCE, c. 486] – 'дика, м‘ясоїдна тварина родини собачих, яка полює 

зграями';  

«a wild animal that looks like a large dog and lives and hunts in 

groups» [LDOCE, с. 1897] – 'дика, схожа на собаку, тварина, яка живе і полює 

зграями'; 

«any of several large predatory canids (genus Canis) that live and hunt in 

packs and resemble the related dogs» [WNID3, c. 2628] – 'один з представників 

http://learnersdictionary.com/definition/wildebeest


79 

 

великих хижаків родини псових (рід Собаки), які живуть та полюють зграями, 

схожі на собак'; 

«a predatory canine mammal, Canis lupus, which hunts in packs and was 

formerly widespread in North America and Eurasia but is now less 

common» [CED] – 'хижий ссавець родини псових, вовк звичайний, який полює 

зграями, раніше був дуже поширений на території Північної Америки та 

Євразії, але зараз зустрічається значно рідше'; 

«A wolf is a wild animal that looks like a large dog» [CCEDAL, c. 1800] – 

'Вовк – дика тварина, яка схожа на великого пса'; 

 «a large wild animal that is similar to a dog and that often hunts in 

groups» [MWLD] – 'велика дика тварина, яка схожа на пса і часто полює 

зграями'.  

Перелік диференційних ознак, представлених у визначеннях зооніма wolf 

розглянутих нами словників, наведено у таблиці 2.8 (див. Додаток З). Дефініції 

лексеми описують дев‘ять параметрів; найбільша кількість ознак подана в СED 

(шість), найменша – CCEDAL (чотири). Це загальна категоризація, яка вказує 

на загальну (animal) або конкретну (mammal) категорію приналежності, 

особливості харчування (flesh-eating, predatory), зовнішній вигляд 

представлений лише вказівкою на величину тварини (large), спосіб існування та 

добування їжі (to live in groups, to hunt in packs), біологічна таксономія (genus 

Canis, Canis lupus, canine, dog family), приналежність до дикої фауни (wild), 

ареал, час та міра поширення (formerly widespread in North America and Eurasia) 

та схожість із псом (looks like a large dog, resemble the related dogs). Як бачимо, 

в поданих дефініціях відсутня докладна інформація про зовнішній вигляд 

тварини. 

Розгляньмо також дефініції такої рідкісної тварини, як окапі, що живе в 

Африці і мало відома європейцям. Зоонім okapi визначається у словниках 

наступним чином:  

«rare forest ruminant animal of Central Africa» [OALDCE, c. 79] – 'рідкісна 

жуйна тварина, яка мешкає в лісах Центральної Африки'; 
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«an African animal like a giraffe, but with a shorter neck» [LDOCE, с. 1143] – 

'африканська, схожа на жирафу, тварина з дещо коротшою шиєю'; 

«an African ungulate mammal (Okapia johnstoni) that is closely related to the 

giraffe but has a relatively short neck, a coat typically of solid reddish chestnut on 

the trunk, yellowish white on the cheeks, and purplish-black and cream rings on the 

upper parts of the legs» [WNID3, с.1569 ] – 'африканський копитний ссавець 

(лісовий жираф), який має генетичний зв‘язок з родиною жирафових, але з 

відносно короткою шиєю, зазвичай має буро-каштанове забарвлення хутра на 

тулубі, жовтувато-біле — на щоках та чорно-білі кільця на верхній частині ніг'; 

«a ruminant mammal, Okapia johnstoni, of the forests of central Africa, having 

a reddish-brown coat with horizontal white stripes on the legs and small horns: 

family Giraffidae» [CED] – 'жуйний ссавець (лісовий жирафа), має буро-

коричневе хутро з білими горизонтальними смугами на ногах, маленькі роги, 

мешкає в лісах Центральної Африки та належить до родини жирафових'. 

Семантичні ознаки, включені у дефініції зооніма okapi, подано у 

таблиці 2.9 (див. Додаток К). В усіх дефініціях лексеми okapi домінують 

зовнішні ознаки (a short neck, small horns, like a giraffe). Основна увага 

зосередження на описі забарвлення хутра різних частин тіла (coat of solid 

reddish chestnut on the trunk, yellowish white on the cheeks, and purplish-black and 

cream rings on the upper parts of the legs). Найбільшу кількість диференційних 

сем подають словники WNID3 та CED (сім та шість ознак), що, очевидно, є 

дуже важливим через те, що європейці мало стикаються з цією твариною, 

найменшу – OALDCE та LDOCE (по чотири ознаки). Словники CCEDAL та 

MWLD не мають у своїх реєстрах цього зооніма. 

Аналізуючи дефініції зоонімів, екстраговані нами з тлумачних словників 

сучасної англійської мови, ми виявили низку розбіжностей в 

лексикографічному описі досліджуваних одиниць. У різних тлумачних 

словниках одна і та сама лексема визначається по-різному або відсутня взагалі. 

У дефініцію вводяться різні по суті ознаки, а також відрізняється їхня кількість. 
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2.4 Лексикографічна репрезентація гіперонімо-гіпонімічних зв’язків 

 

Вивчення лексики як системи дозволяє описати зв‘язки між словами 

найрізноманітнішого характеру. Одними з найпоширеніших є відносини роду 

та виду. Рід – це клас об‘єктів (понять), до складу якого входять інші класи 

об‘єктів (понять), тобто його види. Поняття роду є більшим за обсягом, ніж 

поняття виду. В лінгвістичній літературі слова, які позначають родові поняття, 

прийнято називати гіперонімами, а слова, які позначають видові поняття – 

гіпонімами.  

Загальний опис гіперо-гіпонімічних зв‘язків проведено в роботах 

Л. О. Новикова, Ю. С. Степанова, А. А. Уфімцевої, Д. М. Шмельова. Однак в 

українській та зарубіжній лінгвістиці немає досліджень, які висвітлювали б усі 

аспекти відносин такого типу. Встановлення гіперо-гіпонімічних зв‘язків 

особливого значення набуває в лексикографічній практиці, а саме при 

тлумаченні лексичного значення. 

Гіпероніми та гіпоніми утворюють гіпонімічні ряди, в яких гіпоніми 

підпорядковуються гіперонімам. У гіпонімічний ряд входять один гіперонім та 

щонайменше два гіпоніми, які не є дублетами або варіантами. Гіпоніми 

знаходяться в рівноправних відносинах у гіпонімічному ряду і називаються 

когіпонімами. Зі свого боку гіпоніми також можуть виконувати функцію 

гіперонімів, формуючи нові гіпонімічні ряди нижчих рівнів [107, с. 142]. 

Лексико-семантична група «тварини» – мікросистема, для якої 

характерна вертикальна, або ієрархічна, організація, представлена гіперонімо-

гіпонімічними відносинами. 

Належність до тематичного угрупування одного ієрархічного рівня 

визначається наявністю спільної архісеми (родової семи); диференційні семи в 

тлумаченні кваліфікуються як маркери видових відмінностей. На думку 

О. С. Кубрякової, оскільки дефініція визначається як описово-класифікаційна, 

вона повинна містити слово-ідентифікатор, що вказує у сфері іменників на його 

родову приналежність [81, c. 54]. 
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У тлумачних словниках об‘єктивним показником гіперо-гіпонімічних 

зв‘язків вважають родо-видовий тип визначення, який є оптимальним перш за 

все для конкретної іменної лексики. Це пояснюється прямою денотативною 

співвіднесеністю таких лінгвістичних одиниць з об‘єктами реального світу, з їх 

загальнонауковими та номенклатурними класифікаціями. На перший погляд, 

гіперонімо-гіпонімічні зв‘язки в подібних системах можуть видатися доволі 

прозорими, однак через відсутність номінацій для багатьох природних 

категорій правильний вибір родового поняття не є простим завданням.  

 Лексикографічне правило розкриття семантики слова з видовим 

значенням (гіпоніма) передбачає його тлумачення через відношення до 

найближчого слова з родовим значенням (гіпероніма). Але варто зазначити, що 

й досі питання про те, який гіперонім є ближчим, залишається відкритим. 

С. Д. Шелов під ближчим родовим поняттям розуміє максимальне за змістом 

поняття, найбільш насичене особливими ознаками з числа всіх можливих 

особливих понять, які вміщає дефініція [163, с. 77]. 

Мовознавці М. В. Жуйкова та З. Ю. Корабліна стверджують, що 

словникове тлумачення має будуватися на основі виокремлення мінімальних 

семантичних компонентів, які дають змогу ідентифікувати предмет, включити 

слово до групи споріднених за змістом одиниць та чітко визначити відмінності 

між ними. Проте в словниках далеко не завжди простежують уніфікованість 

підходу навіть при описі семантично близьких лексичних одиниць. У цьому 

випадку опис мав би будуватися на однотипних засадах, що було б доцільно і 

раціонально [58, c. 30]. Проте було помічено, що словникарі часто порушують 

заздалегідь визначені принципи лексикографування. 

Проаналізуємо корпус дефініцій зоонімів, аби виявити особливості 

представлення гіперонімо-гіпонімічних зв‘язків у межах досліджуваної 

семантичної групи. Лексичне значення слова розкривається зазвичай з 

допомогою наведення гіпероніма та його конкретизаторів. Так, у словниках 

OALDCE, LDOCE, CCEDAL та MWLD переважна більшість зоонімів 
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визначається як animal 'тварина' або animal + «конкретизатор (подібна 

тварина)». Наприклад: 

llama 'лама' «American animal with a thick woolly coat, used as a beast of 

burden» [OALDCE, с. 497] – 'американська тварина з густим вовняним 

покривом, яку використовують для перевезення багажу';  

porcupine 'поркупін' «an animal with long, sharp parts growing all over its 

back and sides» [LDOCE, с. 1271] – 'тварина, на спині та боках якої ростуть довгі 

та гострі голки'; 

mole 'кріт' «A mole is a small animal with black fur that lives 

underground» [CCEDAL, c. 994] – 'Кріт – маленька тварина, яка живе під 

землею та має чорне хутро'; 

prairie dog 'луговий собачка' «a small animal that lives on the prairies of the 

central and western U.S.» [MWLD] –'маленька тварина, яка живе у преріях 

центральної і західної частин США';  

toad 'ропуха' «a small animal that looks like a large frog and lives mostly on 

land» [LDOCE, с. 1745] – 'маленька, схожа на велику жабу, тварина, яка живе 

переважно на суші';  

jackal 'шакал' «wild dog-like animal» [OALDCE, с. 453] – 'дика тварина, 

схожа на собаку'; 

panda 'панда' «A panda or a giant panda is a large animal rather like a bear, 

which has black and white fur and lives in the bamboo forests of China» 

[CCALED, c. 1113] – 'Панда або гігантська панда – велика, схожа на ведмедя, 

тварина з чорно-білим хутром, яка живе в бамбукових лісах Китаю'; 

jackrabbit 'американський заєць' «a North American animal that resembles a 

large rabbit and that is very fast» [MWLD] – 'дуже швидка північноамериканська 

тварина, подібна до великого кроля'. 

Стилістично нейтральна лексема «animal» надто узагальнено описує 

референтний обʼєкт. Чіткості диференціюванню у такому разі додають слова-

конкретизатори, які називають подібних представників тваринного світу, 

релевантних для створення повнішого уявлення та адекватної ідентифікації.  
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Проілюструємо найуживаніші лексеми, які формують ієрархію 

гіперонімо-гіпонімічних зв‘язків у досліджуваних нами тлумачних словниках.  

Так, A. S. Hornby у своєму словнику використовує також такі родові 

елементи як dog 'пес', snake 'змія', deer 'олень', horse, reptile 'плазун', pig, cat, 

antelope 'антилопа', mammal 'ссавець', monkey 'мавпа', goat, rodent 'гризун', lizard 

'ящірка', bear 'ведмідь', whale 'кит', rabbit, wolf, camel 'верблюд', baboon 'бабуїн' 

та інші (див. Рис. 2.2). Такі одиниці у ролі гіперонімів використовують у тих 

випадках, коли описують родину, вид чи породу тварини. 

 

Рис 2.2. Кількісні показники найуживаніших гіперонімів  

у дефініціях OALDCE 

В якості ілюстрації наведемо кілька прикладів дефініцій:  

dalmation 'далматин' «large, short-haired dog, white with dark 

spots» [OALDCE, 216] – 'великий короткошерстий пес білого окрасу з темними 

плямами';  

mamba 'мамба' «black or green poisonous African snake»[OALDCE, с. 11] – 

'отруйна африканська змія чорного або зеленого кольору'; 

animal 29.71%

інші поодинокі 
лексеми 29.00%

dog 10.15%

snake 3.63%

deer 3.26%

horse  2.90%

reptile 2.54%

pig 2.18%

cat 2.18%

antelope 2.18%
mammal 1.82%

monkey 1.82%
goat 1.45%

rodent 1.45% lizard 1.45% sheep 1.45%
ape 1.09%

cow 0.73%

whale 0.73%
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slow-worm 'мідяниця' «small, limbless non-poisonous 

reptile» [OALDCE, с. 306] – 'маленький неотруйний плазун, у якого відсутні 

кінцівки'; 

grizzly 'грізлі' «large, fierce grey bear of N America» [OALDCE, с. 380] – 

'великий злий сірий ведмідь Північної Америки'. 

Функцію гіперонімів у дефініціях словника LDOCE виконують такі 

лексеми: dog, snake, deer, horse, cat, pig, monkey, lizard, goat, reptile, mouse 

'миша', cow, bat, antelope, bear, donkey 'віслюк', gopher 'американський пацюк', 

turtle 'черепаха' та інші (див. Рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Кількісні показники найуживаніших гіперонімів  

у дефініціях LDOCE 

Наведемо приклади тлумачення цих зооніимів: 

cougar 'кугуар' «a large brown wild cat from the mountains of Western North 

America and South America» [LDOCE, с. 355] – 'велика руда дика кішка, яка 

живе в горах на заході Північної та Південної Америк';  

mustang 'мустанг' «a small wild horse in North America» [LDOCE, с. 1086] – 

'невеликий дикий північноамериканський кінь';  

animal 42.31%

інші поодинокі 
лексеми 18.00%

dog 13.29%

snake 3.85%

deer 3.50%

horse  3.15%

cat 2.80%

pig 2.45%

monkey 1.40% goat 1.40%

sheep 1.40%
whale 1.40% reptile 1.05% bear 0.70% bat 0.70% mouse 0.70%lizard 0.70%

dinosaur 0.70%
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fallow deer 'лань європейська' «a small European deer which is yellowish 

brown with white spots» [LDOCE, с. 567] – 'невеликий європейський олень 

жовтувато коричневого кольору з білими плямами'; 

sea lion 'морський лев' «a large type of seal that lives near the coast in the 

Pacific Ocean» [LDOCE, с. 1476] – 'великий тюлень, який живе поблизу 

узбережжя Тихого океану'.  

Лексикографи CCEDAL використовують для дефініціювання реєстрових 

зоонімів такі родові одиниці як dog, horse, reptile, deer, pig, snake, creature 'жива 

істота', cow, cat, monkey, lizard, goat, mouse 'миша', bat, antelope, bull, ape, fox 

'лис' та інші (див. Рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Кількісні показники найуживаніших гіперонімів  

у дефініціях CCEDAL 

Для порівняння представимо кілька визначень зі словника CCEDAL: 

ape 'людиноподібна мавпа' «Apes are chimpanzees, gorillas, and other 

animals in the same family» [CCEDAL, c. 61] – 'Людиноподібними мавпами є 

шимпанзе, горили та інші тварини цієї ж родини»; 

chimpanzee 'шимпанзе' «A chimpanzee is a kind of small African 

ape» [CCEDAL, c. 253] – 'Шимпанзе – вид маленьких африканських мавп'; 

animal 38.01%

dog 15.39%

інші поодинокі 
лексеми 14.00%

horse  5.43%

deer 4.08%

reptile 4.08%

snake 3.17%

cat 2.72%

pig 2.72%
ape 1.81%

creature 1.36%
sheep 1.36% whale 1.36% bull 1.36% cow 1.36% goat 0.91%

bear 0.91%
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iguana 'ігуана' «An iguana is a type of large lizard found in 

America» [CCEDAL, c. 777] – 'Ігуана – рід великих ящірок, які мешкають в 

Америці'; 

newt 'тритон' «A newt is a small creature that has four legs and a long tail and 

can live on land and in water» [CCEDAL, c. 1035] – 'Тритон – це маленька істота 

з чотирма ногами та довгим хвостом, може жити на суші та у воді' 

Гіперонімічний складник дефініцій MWLD наповнюють наступні 

лексеми: dog, snake, deer, horse, cat, pig, cow, whale, goat, monkey, sheep, lizard, 

reptile, bear, donkey, moose 'лось', seal 'тюлень', dinosaur 'динозавр', frog 'жаба' та 

інші (див. Рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Кількісні показники найуживаніших гіперонімів  

у дефініціях MWLD 

Для порівняння наведемо кілька дефініцій зі словника:  

alligator 'алігатор' «a large reptile that has a long body, thick skin, and sharp 

teeth, that lives in the tropical parts of the U.S. and China, and that is related to 

crocodiles» [MWLD] – 'великий плазун з довгим тілом, товстою шкірою та 

гострими зубами, який живе у тропіках США й Китаю, споріднений з 

крокодилами'; 

animal 39.12%

dog 16.61%

інші поодинокі 
лексеми 8.00%

horse  5.17%

deer 3.69%

reptile 1.48%

snake 4.06%

cat 5.91%

pig 2.59%
ape 1.48%

lizard 1.48%

sheep 1.48%
whale 2.22%

monkey 1.48% cow 2.22% goat 1.48%
bear 1.48%
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brontosaurus 'бронтозавр' «a very large dinosaur that had a long neck and 

tail» [MWLD] – 'дуже великий динозавр з довгою шиєю та хвостом'; 

elk «2. a European or Asian moose» [MWLD] – 'європейський або 

азіатський лось'; 

lynx 'рись' «a large wild cat of North America» [MWLD] – 'велика північно-

американська дика кішка'. 

Аналізуючи визначення зоонімів, вибрані із навчальних словників 

сучасної англійської мови, можемо стверджувати, що набір лексичних одиниць 

для опису гіперонімічного рівня приблизно однаковий. Характерною ознакою 

таких тлумачень є відсутність назви вищої таксономічної групи. Гіпонімічний 

елемент часто виражений вказівкою на подібність чи спорідненість з іншими 

тваринами.  

Автори CED та WNID3 для дефініціювання найчастіше використовують 

модель «гіперонім + біноміальна номенклатура або назва ряду, родини, роду, 

виду». Наприклад, mammal: 

hedgehog 'їжак' «any of several nocturnal Old World insectivorous mammals 

that constitute the genus Erinaceus (esp. E. europaeus), have the hair on the upper 

part of the body mixed with prickles or spines, and are able to roll themselves up so 

as to present the spines outwardly in any direction» [WNID3, с. 1048] – 'один з 

кількох нічних комахоїдних ссавців Старого Світу, роду Erinaceus (зокрема E. 

europaeus), у яких волосяний покрив верхньої частини тіла змішаний з 

колючками або голками; вони здатні згортатися так, щоб направити колючки в 

різні сторони'; 

echidna 'єхидна' «any of the spine-covered monotreme mammals of the genera 

Tachyglossus of Australia and Zaglossus of New Guinea: family Tachyglossidae. 

They have a long snout and claws for hunting ants and termites» [CED] – 'один з 

голкошкірих яйцекладних ссавців роду Tachyglossus Австралії та Zaglossus 

Нової Гвінеї: родина Tachyglossidae. Вони мають довге рило та кігті 

пристосовані для полювання на мурах та термітів'. 
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Значно рідше автори словників використовують зооніми reptile та 

amphibian для визначення плазунів та земноводних відповідно. Тлумачення 

останніх розкривається через лексеми – назви біологічних підрядів таких як 

snake, lizard, turtle, toad та інші. Наприклад:  

varan 'варан' «any carnivorous lizard of the Varinidae family found in Asia, 

Africa and Australia and ranging in length up to 3 meters» [CED] – 'одна з 

мʼясоїдних ящірок родини Varinidae, розповсюджена в Азії, Африці та 

Австралії, яка може сягати трьох метрів у довжину'; 

snapping turtle 'кайманова черепаха' «any large aggressive North American 

river turtle of the family Chelydridae, esp Chelydra serpentina (common snapping 

turtle), having powerful hooked jaws and a rough shell» [CED] – 'одна з великих 

агресивних північноамериканськиих річкових черепах родини Chelydridae, 

зокрема Chelydra serpentina (кайманова черепаха звичайна), у якої сильні 

гакоподібні щелепи та шорсткий панцир'; 

pipa 'піпа' «a tongueless South American toad, Pipa pipa, that carries its 

young in pits in the skin of its back» [CED] – 'без‘язика південноамериканська 

ропуха, Pipa pipa, яка носить своїх малят у ямках на шкірі спини'; 

viper 'гадюка' «a common European venomous snake (Vipera berus) that 

attains a length of two feet, varies in color from red, brown, or grey with dark 

markings to black, occurs across Eurasia from England to Sakhalin,and that is rarely 

fatal to man» [WNID3, с. 2555] – 'звичайна європейська отруйна змія (Vipera 

berus) довжиною два фути, забарвлення якої варіюється від червоного, 

коричневого або сірого з темними плямами до чорного, зустрічається на 

території всієї Євразії від Англії до Сахаліну, укус якої рідко смертельний для 

людини'; 

bullfrog 'жаба-віл' «any of numerous large heavy-bodied deep voiced frogs 

chiefly of the genus Rana (esp. R. catesbeiana)» [WNID3, с. 294] – 'одна з багатьох 

великих важких дзвінкоголосих жаб переважно роду Rana (зокрема 

R. catesbeiana)'; 
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horned toad 'фринозома' «any of various small harmless insectivorous lizards 

constituting the genus Phrynosoma (family Iguanidae) of the dry sandy plains of the 

western U. S. and Mexico and having several hornlike spines on the head and a 

broad flat body covered with spiny scales» [WNID3, с. 1091] – «одна з маленьких 

безпечних комахоїдних ящірок роду Phrynosoma (родини Iguanidae), яка мешкає 

на сухих піщаних рівнинах західної частини США та Мексики і має кілька 

рогоподібних шипів на голові, широке плоске тіло, покрите колючими 

лусочками'. 

Зазвичай, гіпероніми та гіпоніми – прості найменування, але подекуди, 

зокрема в об‘ємних словниках, лексикографи поряд із загальними назвами 

використовують складну термінологічну лексику, що вимагає від користувача 

додаткових знань з біології. Состерігаємо також різноманітні комбінації 

таксономічних рангів, наприклад, рід-родина, рід-родина-вид, рід-вид та інші. 

Зооніми у тлумаченнях словника CED визначаються через такі лексеми-

гіпероніми: mammal, dog, snake, lizard, rodent, reptile, cat, turtle, monkey, 

antelope, sheep, horse, dinosaur, pig, whale, fox, rat 'пацюк', viper та 

інші (див. Рис. 2.6).  

 

Рис 2.6. Кількісні показники найуживаніших гіперонімів у дефініціях CED 

інші поодинокі 
лексеми 43.00%

mammal 11.40%

dog 7.21%

snake 5.85%

rodent 4.19%

sheep 4.00%

antelope 3.61%

lizard 3.31%

monkey 3.12%

terrier 2.44%

cat 1.95%

animal 1.85%
deer 1.76%reptile 1.66% dinosaur 1.66% horse  1.27%

primate 1.27%
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Найчастотнішими лексемами-гіперонімами у тлумаченнях зоонімів 

словника WNID3 виявилися наступні: snake, mammal, dog, sheep, rodent, monkey, 

bat, lizard, horse, deer, mouse, frog, cat, turtle, antelope, gazelle 'газель', bear, 

shrew 'землерийка', wildcat 'кіт лісовий' та інші (див. Рис. 2.7).  

 

Рис 2.7. Кількісні показники найуживаніших гіпероні мів 

у дефініціях WNID3 

Відзначимо, що відносно великий відсоток, який припадає на лексему dog 

у ролі гіпероніму в усіх згаданих словниках, зумовлений тим, що до їхнього 

реєстру включено значну кількість порід собак. 

Іноді укладачі словників змішують різні біологічні поняття: вид, рід, 

родину і т. п. Наприклад, словник LDOCE визначає зоонім springbok 'антилопа-

стрибун' як «a small deer that can run fast and lives in South 

Africa» [LDOCE, с. 1603] – ‗маленький олень, який швидко бігає і живе в 

Південній Африці‘ тоді, як в біологічній систематиці ця тварина відноситься до 

родини антилоп. Звичайно, якщо вказівка на схожість за зовнішніми ознаками 

допоможе ідентифікувати тварину краще, аніж опис її реального походження, 

то такі тлумачення теж мають право на існування, за умови певної коректури 

визначення.  

інші поодинокі 
лексеми 55.00%

snake 7.16%

mammal 5.15%

dog 4.36%

sheep 3.77%

rodent 3.31%

animal 3.23%

monkey 3.14%

bat 2.43%
lizard 2.39%

horse  2.35%

deer 1.59%mouse 1.55% squirrel 1.47% frog 1.39% cat 1.34%
reptile 1.09%
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Результати аналізу дефініцій зоонімів у тлумачних словниках сучасної 

англійської мови показали, що родо-видовий спосіб тлумачення значень 

стикається з низкою труднощів. По-перше, значення гіпонімів, визначених 

через загальне родове слово, які мають спільну родову сему (гіперсему), часто 

мають декілька видових відмінностей, за кожною з яких можна побудувати 

окремі опозиційні пари. По-друге, слова з максимально широкими значеннями 

не можуть виступати в якості родового значення, оскільки вони містять 

мінімум диференційних ознак. Однією з особливостей ієрархічної організації 

гіперонімо-гіпонімічних зв‘язків є відсутність загальної моделі тлумачення для 

одиниць лексико-сематичних груп нижчих рівнів.  

 

2.5 Параметричні прикметники в структурі дефініцій зоонімів 

 

Для відображення чуттєвого світу людина використовує пʼять 

перцептивних каналів: зоровий, тактильний, нюховий, слуховий і смаковий. 

Результати такого світосприйняття найчастіше вербалізуються прикметниками. 

Особливий лексико-семантичний клас слів становлять параметричні 

прикметники, які часто привертали увагу лінгвістів (Ю. Д. Апресяна, 

Т. Г. Линник, А. Ф. Андрусь, Н. І. Дідух, Т. А. Щелбикіної, О. М. Шрамма, 

О. В. Афанасьєвої та інших) [8; 89; 3; 46; 168;167; 12]. 

Належність прикметника до параметричного типу виявляється в тому, що 

до його словесного визначення включена сема, яка вказує на міру ознаки. 

Наявність цієї семи сигналізує про необхідність звернення до «точки відліку» – 

еталонної ознаки, з якою співвідноситься реальна, сприйнята органами чуттів, 

ознака предмета [167, с. 29]. Специфіка параметричних прикметників полягає 

ще й у тому, що вони характеризують різні ознаки предметів, які мають 

здатність до градації [151, с. 49]. Під час градації, яка обовʼязково передбачає 

процедуру порівняння, досліджувані об‘єкти, що вказують на певні ознаки, 

розташовуються на шкалі оцінок. Очевидно, що на протилежних кінцях оцінної 

шкали знаходитимуться антонімічні пари параметричних прикметників. 
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Сполучною ланкою членів такої опозиції є поняття норми (еталонної ознаки), 

на яку зазвичай орієнтується носій мови при визначенні міри прояву будь-яких 

ознак конкретного об‘єкта.  

Так, Ю. Д. Апресян, визначаючи параметричні прикметники як 

«адʼєктиви, які утворюють антонімічні пари», пропонує наступну загальну 

схему семантичного опису: «більше норми / менше норми». «Для таких 

прикметників нормою є середня ступінь прояву названої ознаки у 

представників цілого класу обʼєктів» [7, с. 213].  

У межах нашого дослідження параметр розглядається як вирізняльна 

(диференційна) ознака тварини, що виділяє його з поміж подібних 

представників фауни.  

Прикметник в англійській мові майже завжди розташовується перед тим 

іменником, властивості якого описує. До того ж дуже часто ліву дистрибуцію 

складають відразу кілька прикметників. У такому випадку виникає питання про 

порядок розміщення адʼєктивних одиниць у складі іменного комплексу.  

Лінгвісти стверджують, що місце прикметника в атрибутивному 

ланцюжку визначається його семантикою, а також залежить від характеру його 

смислових звʼязків з іменником. Залежно від того, наскільки прикметник 

семантично уподібнюється до іменника, він розташовується ближче або 

далі [23, с. 543].  

Найчастіше параметричні прикметники вербалізують результати зорового 

сприйняття, оскільки ця лексико-семантична група відображає в першу чергу 

просторові характеристики обʼєктів. За твердженням Н. Д. Арутюнової, серед 

значень, породжених чуттєвим сприйняттям світу, найбільш розвинені і тонко 

диференційовані понятійні еквіваленти саме зорових вражень. Зорове 

сприйняття світу відіграє велику роль у формуванні понятійної сфери і 

відповідно мовної семантики, оскільки вона досить чітко 

розчленована [11, с. 42].  

Оскільки всяка якість заснована на кількості, прикметники мають 

здатність до реалізації наявності певних ознак у великій або незначній 
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кількості. Параметричні, або вимірювальні, прикметники, які вживають для 

позначення параметрів предметів, також мають розмиту квантитативну 

семантику [27]. 

Більшість параметричних атрибутивів утворюють антонімічні пари, 

задаючи в такий спосіб семантичний простір ознаки (наприклад, small – large, 

short – long, thin – thick, thin-skinned – thick-skinned, slow – fast, soft – hard тощо) 

Значне число антонімічних прикметників відноситься до градуальних. Отже, 

прикметники, розташовані праворуч на градуальній шкалі, свідчать про 

перевищення норми, а їх антоніми – недосягнення цієї норми, тобто в обох 

випадках про певне відхилення від середнього, нормального, стереотипного. 

Критерії норми в кожному випадку різні. Для більшості представників фауни 

нормою є певна середньостатистична величина в межах відповідного 

таксономічного рангу.  

Порівняємо дефініції зоонімів adder 'гадюка', boa 'удав' і 'cobra 'кобра' в 

межах одного словника:  

adder «any of several small poisonous snakes common in Europe, Africa and 

Asia» [OALDCE, с. 11] – 'одна з маленьких отруйних змій, які часто 

зустрічаються в Європі, Африці та Азії'.  

Boa «large non-poisonous snake that kills by crushing its 

prey» [OALDCE, с. 91] – 'велика неотруйна змія, яка вбиває свою жертву 

задушенням'.  

Cobra «poisonous snake of Asia and Africa» [ OALDCE, с. 159] – 'отруйна 

змія, яка мешкає в Азії та Африці'.  

У цьому випадку розмір тварини визначається в межах підряду Serpentes 

'змії'; з типовим, середнім розміром представників цього таксономічного рангу 

асоціюється величина кобри (у дефініції відсутній прикметник розміру).  

Автори аналізованих нами словників для визначення назв тварин 

найчастіше використовують параметр «розмір». Під час дослідження нами 

виявлено два класи розмірів: загальні та частинні розміри, тобто цілої тварини 

та частин її тіла відповідно. 
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Проаналізуємо докладніше клас виокремлених параметричних якісних 

прикметників загального розміру. У переважній більшості дефініцій для опису 

загального розміру тварини вжито прикметники large 'великий' та small 

'маленький'. Наприклад,  

iguana 'ігуана' «large tree-climbing lizard of tropical 

America» [OALDCE, с. 422]– 'велика ящірка, яка лазить по деревах і мешкає в 

тропічній Америці';  

bobcat 'рись руда' «a large North American wild cat that has no 

tail» [LDOCE, с. 155] – 'велика північноамериканська дика кішка, у якої немає 

хвоста'; 

Ryeland 'райленд' «a breed of large hornless sheep having fine wool, 

originating from Herefordshire, England» [CED] – 'порода великих безрогих 

овець з гарною вовною, яка походить з Херефордшира, що в Англії'; 

argali 'аргалі' «a large wild sheep (Ovis ammon) having immense horns, 

widely distributed in mountainous central and eastern Asia, and being probably not 

on the direct ancestral line of domesticated sheep though some authorities regard 

certain of its races as an ancestor of the fat-tailed sheep» [WNID3, c. 116] – 

'великий дикий баран (Ovis ammon) з величезними рогами, широко 

розповсюджений в гірській місцевості Центральної та Східної Азії, який 

ймовірно не має прямого родового зв‘язку зі свійською вівцею, однак окремі 

його роди вважаються предками курдючних овець'; 

aardvark 'трубкозуб' «a large African animal that has a long nose and that 

eats ants and other insects» [MWLD] – 'велика африканська тварина з довгим 

носом, яка їсть мурах та інших комах'; 

doberman 'доберман' «A doberman is a type of large dog with short dark 

fur» [CCEDAL, c. 452] – 'Доберман – порода великих собак з короткою темною 

шерстю'; 

lemming 'лемінг' «small arctic migratory rodent like a field-

mouse» [OALDCE, с. 483] – 'маленький арктичний мігруючий гризун, схожий 

на польову мишу'; 
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mongoose 'мангуста' «a small furry tropical animal that kills snakes and 

rats» [LDOCE, с. 1063] – 'маленька хутрова тропічна тварина, яка знищує змій 

та щурів'; 

chevrotain 'мишовидний олень' «any small timid ruminant artiodactyl 

mammal of the genera Tragulus and Hyemoschus, of S and SE Asia: family 

Tragulidae. They resemble rodents, and the males have long tusklike upper 

canines» [CED] – 'один з маленьких боязких жуйних парнокопитних ссавців 

родів Tragulus та Hyemoschus зі Східної та Південно-Східної Азії: родина 

Tragulidae. Вони схожі на гризунів, а самці мають бивнеподібні верхні ікла'; 

banded olive snake 'смугаста оливкова змія' «a small harmless snake (Natrix 

olivaceus) of tropical and southern Africa» [WNID3, c. 170] – ‗маленька безпечна 

змія (Natrix olivaceus) тропічної та південної частин Африки‘; 

groundhog 'бабак лісовий' «A groundhog is a type of small animal with 

reddish-brown fur that is found in North America» [CCEDAL, c. 691] – 'Бабак 

лісовий – рід дрібних тварин з червонувато-коричневим хутром, який мешкає у 

Північній Америці'; 

burro 'африканський віслюк' «a small donkey» [MWLD] – 'маленький 

віслюк'. 

Крім того, автори LDOCE, CED та WNID3 використовують складні 

прикметники, типу N+sized, де N – прикметник. Наприклад, medium-sized 

'середнього розміру', large-sized 'великого розміру', small-sized 'малого розміру': 

Shropshire 'шропширська порода овець' «a breed of medium-sized sheep 

having a dense fleece, originating from Shropshire and Staffordshire, 

England» [CED] – 'порода овець середнього розміру з густою вовною, яку 

виведено в Шропширі та Стаффордширі, що в Англії'; 

australian cattle dog 'Австралійський вівчарський собака' «a large-sized 

dog of a breed developed by crossing the dingo with the smooth-coated blue merle 

Scotch collie and having the face and ears black or red and the body dark blue evenly 

speckled with a lighter blue» [WNID3, c. 145] – 'порода великих собак, отримана 

шляхом схрещення дінго з гладкошерстим мармурово-блакитним 
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шотландським коллі, морда та вуха якої чорного або рудого кольору, тіло 

темно-синє рівномірно поцятковане світлішим відтінком'; 

fox terrier 'фокстерʼєр' «either of two small-sized high-spirited terriers that 

were formerly used to dig out foxes, that weigh about 16 to 18 pounds, and that have 

a flat moderately narrow skull, very little stop, a long muzzle, small V-shaped ears 

which droop forward close to the cheek, straight forelegs, and muscular hindquarters 

without any tendency to droop or crouch» [WNID3, c. 900] – 'один з двох 

різновидів маленьких жвавих терʼєрів, яких раніше використовували для 

відкопування лисів, важать близько 16-18 фунтів, мають плоский вузький 

череп, дуже маленьку діафрагму, довгу морду та невеликі V-подібні вуха, які 

звисають вперед близько щік, також мають прямі передні ноги, мʼязисту задню 

частину без будь-якої тенденції до звисання або присідання'; 

Як варіанти medium-sized, такі прикметники, як middle-sized, moderate-

sized 'невеликий,середнього розміру' використано рідше. Наприклад, 

collie 'коллі' «a middle-sized dog with long hair, kept as a pet or trained to 

control sheep» [LDOCE, с. 294] – 'пес середнього розміру з довгою шерстю, 

якого використовують як домашню тварину або навчають управляти вівцями'; 

Redbone 'червоний кунхаунд' «a moderate-sized speedy dark red or red and 

tan American hound used esp. For hunting coon and sometimes considered a distinct 

breed» [WNID3, c. 1900] – 'швидкий американський пес середнього розміру 

темно-рудої або рудувато-коричневої масті, якого використовують для 

полювання на єнотів й іноді визначають як окрему породу'. 

Для характеристики загального розміру тварини укладачі словників 

також зрідка вдаються до використання складних прикметників, типу N+sized, 

в першій частині яких відображено еталонний об‘єкт живого світу: man-sized, 

pig-sized, cat-sized, ox-sized, squirrel-sized та інші. Наприклад,  

сrested hamster 'чубатий хомяк' «a cat-sized nocturnal arboreal African 

rodent (Lophiomys imhassi ) having a bushy tail and a crest of erectile hair on the 

back» [WNID3, c. 170] – 'нічний Африканський гризун (Lophiomys imhassi) 
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розміру кішки, який має пухнастий хвіст та гребінь з настовбурченої шерсті на 

спині, живе на деревах'; 

gorilla 'горила' «man-sized, tree-climbing African ape» [OALDCE, с. 373] – 

'африканська мавпа, людського зросту, яка лазить по деревах'; 

capybara 'капібара' «the largest rodent: a pig-sized amphibious 

hystricomorph, Hydrochoerus hydrochaeris, resembling a guinea pig and inhabiting 

river banks in Central and South America: family Hydrochoeridae» [CED] – 

'найбільший гризун: плаваючий представник їжатцевидих розміру свині, 

Hydrochoerus hydrochaeris, нагадує морську свинку, населяє береги річок 

Центральної та Південної Америки: родина Hydrochoeridae'. 

 Для розуміння параметру загального розміру тварини користувачеві 

потрібно знати розмір еталона, зазначеного у першому корені. При чому, як 

видно з прикладів, тварина-еталон належить до розряду загальновідомих 

представників. 

Параметри розміру наближені до «великий» і «малий» можуть зрідка 

передаватися іншими прикметниками, а саме: tiny 'крихітний', miniature 

'мініатюрний', diminutive 'дрібний', giant, gigantic 'велетенський', huge, immense 

'величезний'. Наприклад, 

royal antelope 'карликова антилопа' «a tiny western African antelope 

(Neotragus pygmaeus) that is one of the smallest of ruminants standing only 12 

inches high at the shoulder and has in the male short spikelike horns and bright 

russet above and white below» [WNID3, c. 1982] – 'крихітна західноафриканська 

антилопа (Neotragus pygmaeus), одна з найменших жуйних тварин висотою 

лише 12 дюймів в холці, самці якої мають короткі 98т.98д серед роги, шерсть 

яскрава червонясто-коричнева зверху та біла знизу'; 

toy dog 'декоративний пес' «a miniature variety of a breed of dog» [CED] – 

'мініатюрний різновид собачої породи'; 

pudu 'пуду' «a diminutive Andean antelope, Pudu pudu, some 35 cm (13 to 14 

in.) tall at the shoulder, with short straight horns and reddish-brown spotted 

coat» [CED] – 'малесенька антилопа Анд, Pudhu pudu, висотою близько 35 см 
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(від 13 до 14 дюймів) в холці, з короткими прямими рогами та рудо-

коричневою плямистою шерстю';  

dinosaur «any extinct terrestrial reptile of the orders Saurischia and 

Ornithischia, many of which were of gigantic size and abundant in the Mesozoic era» 

[CED] – 'одна з вимерлих наземних рептилій порядків Saurischia та Ornithischia, 

більшість яких були гігантського розміру та жили в мезозойську еру'; 

triceratops 'трицератопс' «a genus of huge herbivorous ornithischian 

dinosaurs (suborder Ceratopsia) from the Cretaceous of Montana, Wyoming, and 

Colorado…» [WNID3, c. 2441] – 'рід величезних травоїдних птахотазових 

динозаврів (підряд Ceratopsia) крейдяного періоду, що існував на територіях 

штатів Монтана, Вайомінг та Колорадо'. 

Кількісні показники основних параметрів розміру, а саме «великий», 

«малий» та «середнього розміру» представлено на Рис. 2.8. 

 

Рис. 2.6. Кількісні показники основних параметрів розміру 

Відзначимо, що у словникових статтях іноді наявна вказівка на градацію 

або інтенсивність прояву параметру «загальний розмір». Це досягається або 

синтетичним, або аналітичним способами, тобто з використанням форм 

ступенів порівняння або конструкцій з прислівниками міри і ступеня, 

відповідно. Наприклад: 
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elephant 'слон' «largest four-footed animal now living, with curved ivory tusks 

and a long trunk» [OALDCE, с. 279] – 'найбільша з нині існуючих чотириногих 

тварин з вигнутими бивнями і довгим хоботом'; 

anoa 'аноа' «the smallest of the cattle tribe Anoa depressicornis, having small 

straight horns and inhabiting the island of Celebes in Indonesia» [CED] – 

'найменший представник триби великої рогатої худоби Anoa depressicornis з 

малими прямими рогами, які населяють острів Сулавесі в Індонезії'; 

Yorkshire terrier 'йоркширський тер‘єр' «a very small dog with long straight 

hair that is brown or tan and gray» [MWLD] – 'дуже маленький пес із довгою 

прямою шерстю коричневого або рудувато-коричневого та сірого кольору'; 

whale «Whales are very large mammals that live in the 

sea» [CCEDAL, c. 1778] – 'Кити – дуже великі ссавці, які живуть у морі'; 

wolfhound 'вовкодав' «a type of extremely large dog» [LDOCE, c. 1897] – 

'порода надзвичайно великих собак'; 

opossum 'опосум' «a somewhat small white or gray animal that is usually 

active at night and that lives in North and South America and in Australia» 

[MWLD] – 'дещо маленька біла або сіра тварина, зазвичай активна в нічний час, 

живе в Північній і Південній Америці та Австралії'; 

hutia 'хутія' «any of the fairly large rat-like rodents of the family Capromyidae 

native to Cuba, the West Indies and northern South America» [CED] – 'один з 

досить великих щуроподібних гризунів родини Capromyidae, аборигенний для 

Куби, Кариб та північної частини Південної Америки';  

water mouse 'водяна миша' «any of several relatively small and somewhat 

aquatic rodents: as a : BEAVER RAT b : WATER VOLE» [WNID3, c. 2584] – 'один з 

кількох відносно невеликих та дещо водних гризунів, а саме: а: бобровий 

пацюк б: водяний пацюк'. 

Певне число дефініцій описує величину тварини у порівнянні з іншою, 

часто подібною, іноді додатково до основної лексеми розміру. Наприклад, 
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donkey «a grey or brown animal like a horse, but smaller and with long 

ears» [LDOCE, c. 464] – 'сіра або коричнева тварина, схожа на коня, але менша і 

з довгими вухами'; 

rat «animal like, but larger than, a mouse. → the illus at 

small» [OALDCE, c.191] – 'схожа на мишу тварина, але більша за розміром → 

див. ілюстрацію при малий'; 

dolphin 'дельфін' «A dolphin is a mammal which lives in the sea and looks like a 

large fish with a pointed mouth» [CCEDAL, c. 454] – 'Дельфін – ссавець, який живе у 

морі, виглядає як велика риба з гострим ротом'; 

ankylosaur 'анкілозавр' «any of a suborder (Ankylosauria) of heavily armored 

more or less dorsoventrally flattened Cretaceous dinosaurs somewhat resembling 

immense horned toads in shape» [WNID3, c. 86] –'один з надзвичайно захищених 

динозаврів підряду (Ankylosauria) крейдяного періоду із певною мірою 

дорсовентрально сплющеною будовою тіла, дещо схожий на величезну рогату 

ропуху'; 

wallaby 'валабі' «an Australian animal that is like a small 

kangaroo» [MWLD] – 'австралійська тварина, схожа на малого кенгуру'; 

southern right whale 'південний кит гладкий' «right whale (Eubalaena 

glacialis) that is somewhat smaller than the Greenland whale and is widely 

distributed in temperate seas though nearly extinct in the North Atlantic through 

overfishing» [WNID3, c. 2179] – 'кит атлантичний (Eubalaena glacialis), дещо 

менший за гренландського кита, широко поширений в помірних морях, хоча 

майже зниклий у Північній Атлантиці через вилов'; 

mouse «any of numerous small long-tailed rodents of the families Muridae and 

Cricetidae that are similar to but smaller than rats» [CED] – 'один з численних 

дрібних довгохвостих гризунів родин мишоподібні та хомякоподібні, схожих 

на пацюків, але менший за розміром'; 

goat «A goat is a farm animal or a wild animal that is about the size of a 

sheep. Goats have horns, and hairs on their chin which resemble a 
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beard» [CCEDAL, c. 672] – 'Коза – свійська або дика тварина розміру вівці. Кози 

мають роги та волосся на підборідді, схоже на бороду'. 

Кілька визначень описують можливість варіювання розміру тварини, 

зокрема:  

poodle 'пудель' «a breed of dog, with varieties of different sizes, having curly 

hair, which is often clipped from ribs to tail for showing: originally bred to hunt 

waterfowl» [CED] – 'порода собак різної величини з кучерявою шерстю, яку 

часто обрізають від ребер до хвоста для виставки; спочатку їх розводили для 

полювання на водоплавну дичину'; 

dog «a domesticated canine mammal, Canis familiaris, occurring in many 

breeds that show a great variety in size and form» [CED] – 'одомашнений собачий 

ссавець, Canis Familiaris, що зустрічається в багатьох породах, які показують 

велику різноманітність розмірів та форм'; 

antelope «any of various Old World ruminant mammals of the family Bovidae 

that are esp. Abundant in Africa, that differ from the true oxen by lighter racier build, 

horns directed upward and backward, and great variability in size, and that range 

from the ox-sized eland to forms scarcely larger than rabbits» [WNID3, c. 91] – 

'один з жуйних ссавців Старого Світу родини бикових, які мешкають 

переважно в Африці, відрізняються від справжніх волів менш породистішою 

будовою, спрямованими вгору і назад рогами, а також великою різноманітністю 

розмірів, варіюючись від розміру вола антилопи канна до представників ледь 

більших за кролика'; 

Labrador retriever 'лабрадор-ретривер' «a medium to large short-haired dog 

that is black, yellow, or brown in color» [MWLD] – 'порода короткошерстих собак 

чорної, жовтої або коричневої масті, розмір яких коливається від середнього до 

великого'; 

coelurosaur 'целурозавр' «any of various small to very large bipedal 

carnivorous saurischian dinosaurs belonging to the suborder Theropoda, active in 

the Triassic and Cretaceous periods» [CED] – 'один від маленьких до дуже 
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великих двоногих хижих ящеротазових динозаврів підвиду Theropoda, 

тріасового та крейдяного періодів'; 

phаlanger 'кускус' «any of various marsupial mammals of the family 

Phalangeridae ranging in size from a mouse to a large cat, having soft thick fur and 

a long and usu. Prehensile tail, and being chiefly nocturnal, arboreal, and 

frugivorous or insectivorous» [WNID3, c. 1693] – 'один з сумчастих ссавців 

родини кускусові, розмір яких варіюється від миші до великого кота, з мʼяким 

густим хутром та довгим чіпким хвостом, ведуть нічний спосіб життя, 

мешкають на деревах, м‘ясоїдні або комахоїдні'. 

Довжина та зріст також характеризують величину тварини, зокрема це 

стосується тих, які мають видовжене тіло або виокремлені в породу. Так, опис 

довжини тіла спостерігаємо переважно у визначеннях китів, дельфінів, 

плазунів, саламандр і тритонів, а зросту – у тлумаченнях собачих порід та 

кількох інших ссавців. Наведемо кілька дефініцій для порівняння: 

Komodo dragon 'комодський варан' «the largest monitor lizard, Varanus 

komodoensis, of Komodo and other East Indian islands: grows to a length of 3 m 

(about 10 ft) and a weight of 135 kilograms (about 300 lbs.)» [CED] – 'найбільший 

варан Комодо та інших східно-індійських островів, Varanus komodoensis, 

довжина якого може сягати 3 м (близько 10 футів), а вага – 135 кілограмів 

(близько 300 фунтів) '; 

blue whale 'кит синій' «a rorqual (Sibbaldus musculus) common in the 

northern and southern oceans and sometimes exceeding 80 feet in 

length» [WNID3, c. 242] – 'кит смугач (Sibbaldus musculus), поширений у 

північних та південних океанах, довжина якого іноді сягає більше 80 футів'; 

otter hound 'оттерхаунд' «a dog used for otter hunting, esp one of a breed, 

now rare, that stands about 60 cm (24 in.) high and has a harsh thick coat, often 

greyish with tan markings» [CED] – 'рідкісна на сьогодні порода собак, яку 

використовують для полювання на видру, висотою близько 60 см (24 дюйми), з 

густою жорсткою часто сіруватою з рудувато-коричневим відтінком шерстю'; 
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belgian sheepdog 'бельгійська вівчарка' «a dog of a breed of hardy working 

dogs developed in Belgium esp. For herding sheep, being about 23 inches in height 

and over 50 pounds in weight, and occurring in two varieties» [WNID3, c. 200] – 

'порода витривалих робочих собак, виведених у Бельгії для випасання овець, 

висотою 23 дюйми та вагою більше 50 фунтів, яка зустрічається у двох 

різновидах'.  

Варто зауважити, що у словнику WNID3 використано одиниці 

вимірювання традиційної англійської системи мір, тоді як автори CED 

дублюють одиниці метричної системи попередніми. Лексикографи LDOCE, 

OALDCE, CCEDAL та MWLD виключають конкретні цифрові показники 

довжини та висоти, обмежуючись лише прикметниковим описом (tall, long).  

Відсутність категорії загального розміру в тлумаченнях досліджуваних 

лексикографічних праць також є характерною ознакою, хоча й кількісно 

незначною. Крім того, вказавши на подібність до інших тварин, автори часто 

опускають цей параметр. Наприклад, 

sloth 'лінивець' «S America mammal which lives in the branches of trees and 

moves very slowly» [OALDCE, c. 306] – 'південноамериканський ссавець, який 

живе на гілках дерев і дуже повільно пересувається'; 

crabeater 'тюлень-крабоїд' «the most common species of seal, Lobodon 

carcinophagus, characterized by a long snout and slender body» [CED] – 

'найпоширеніший вид тюленів, Lobodon carcinophagus, з довгою мордою та 

струнким тілом'; 

saki 'сакі' «any of several So. American monkeys (Family Cebidae) having a 

bushy non-prehensile tail and long hair which usu. Forms a beard on the chin and a 

ruff around the face» [WNID3, c. 2002] – 'одна з кількох південноамериканських 

мавп (родини Cebidae) з пухнастим не чіпким хвостом і довгою шерстю, яка 

утворює бороду на підборідді та комір навколо обличчя'; 

foxhound 'фоксхаунд' «A foxhound is a type of dog that is trained to hunt 

foxes» [CCEDAL, c. 624] – 'Фоксхаунд – порода собаки, навчена полювати на 

лисиць'; 
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longhorn 'лонгхорн' «a cow with long horns» [LDOCE, c. 955] – 'корова з 

довгими рогами'; 

mountain goat 'снігова коза' «an animal that has horns and a thick white coat 

and that lives in the mountains of western North America» [MWLD] – 'тварина з 

рогами та густою білою шерстю, яка живе в горах західної частини Північної 

Америки'; 

 lemur 'лемур' «nocturnal animal of Madagascar, similar to a monkey but with 

a foxlike face» [OALDCE, c. 483] – 'нічна тварина Мадагаскару, схожа на мавпу, 

але з мордою як у лиса'; 

cayman 'кайман' «a South American animal like an 

ALLIGATOR» [LDOCE, c. 235] – 'південноамериканська тварина, схожа на 

крокодила'. 

Використання в дефініції прикметників із загальним значенням «розмір» 

свідчить про те, що, розглядаючи певну тварину, яку можна схарактеризувати 

через велику кількість емпіричних ознак (колір, форму і розмір окремих частин 

тіла, покрив і т.п.), людина спершу аналізує цілісний образ. 

Окрім параметра загальної величини, тлумачення містять також 

характеристику окремих частин тіла тварини, «вписану» в різні просторові осі. 

Проаналізуємо прикметники, які характеризують частини тіла тварини, а саме, 

розмір, довжину, ширину хвоста, вух, ніг, вовни тощо. Категорія частинних 

розмірів представлена у текстах дефініцій за тими ж принципами, що й 

загальних, як простими ад‘єктивними, так і порівняльними конструкціями, 

синтетично та аналітично.  

Величина окремих частин тіла тварини змальована здебільшого такими 

лексемами як (very) large, big '(дуже) великий', massive 'масивний', enormous, 

huge 'величезний', enlarged 'збільшений', (very) small, little '(дуже) маленький', 

tiny 'крихітний'. Наведемо кілька дефініцій для прикладу: 

beaver 'бобер' «A beaver is a furry animal with a big flat tail and large teeth. 

Beavers use their teeth to cut wood and build dams in rivers» [CCEDAL, c. 124] – 

'Бобер – хутрова тварина з великим плоским хвостом та великими зубами. 
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Бобри використовують свої зуби для зрізування дерев та будівництва дамб на 

річках'; 

hippopotamus 'гіпопотам' «a large African animal that has an extremely large 

head and mouth and short legs and that spends most of its time in water» [MWLD] – 

'велика африканська тварина з надзвичайно великою головою та ротом, 

короткими ногами, яка проводить більшу частину свого життя у воді'; 

cavy 'морська свинка' «any small South American hystricomorph rodent of the 

family Caviidae, esp any of the genus Cavia, having a thickset body and very small 

tail» [CED] – 'один з маленьких південно-американських іжатцевидих гризунів 

родини Caviidae, роду Cavia, у якого кремезне тіло і дуже маленький хвіст'; 

mole 2  'кріт' «small, dark-grey, fur-covered animal with tiny eyes, living in 

tunels (or burrows) which it makes in the ground» [OALDCE, c. 41] – 'маленька 

темно-сіра, вкрита хутром, тварина з крихітними очима, яка живе у тунелях 

(норах), зроблених власноруч у землі'; 

pied lemming 'строкатий лемінг' «any of various No. American lemmings 

(genus Dicrostonyx) that have some claws much enlarged and a white winter 

coat» [WNID3, c. 1712] – 'один з південноамериканських лемінгів (рід 

Dicrostonyx), у яких значно збільшені кігті, а зимове хутро білого кольору'; 

brontosaurus 'бронтозавр' «a large DINOSAUR with a small head and a long 

neck» [LDOCE, c. 187] – 'великий динозавр з малою головою та довгою шиєю'. 

Прикметники short 'низький, короткий', short-legged 'коротконогий', short-

haired 'коротковолосий, короткошерстий', short-eared 'коротковухий', long 

'довгий', long-haired 'довговолосий, довгошерстий', long-necked 'довгошиїй', 

long-tongued 'довгоязикий', long-armed 'довгорукий', long-tailed 'довгохвостий' 

та інші подібні описують певний параметр по його висоті або довжині. 

Наприклад:  

spaniel 'спанієль' «a type of dog with long ears that hang 

down» [LDOCE, c. 1585] – 'пес з довгими звисаючими вухами'; 
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jerboa mouse 'кенгурова миша' «any of various leaping rodents usu. With 

elongated hind legs» [WNID3, c. 1213] – 'один зі стрибаючих гризунів зазвичай із 

подовженими задніми ногами'; 

lizard «A lizard is a reptile with short legs and a long 

tail» [CCEDAL, c. 910] – 'Ящірка – плазун з короткими ногами і довгим 

хвостом'; 

basset hound 'басет-хаунд' «a kind of dog that has short legs and long ears 

and that is used for hunting» [MWLD] – 'порода собак з короткими ногами і 

довгими вухами, яку використовують на полюванні'; 

dachshund 'такса' «small short-legged breed of dog» [OALDCE, c. 216] – 

'порода малих коротконогих собак'; 

tucotuco 'туко-туко' «any of various colonial burrowing South American 

hystricomorph rodents of the genus Ctenomys, having long-clawed feet and a stocky 

body: family Ctenomyidae» [CED] – 'один з колоніальних риючих 

південноамериканських їжатцевидих гризунів роду Ctenomys, у якого довгі 

пазуристі лапи та кремезне тіло: родина Ctenomyidae'. 

Широту певної частини тіла визначають ад‘єктивами broad, wide 

'широкий' і narrow 'вузький'. Наприклад,  

manatee 'ламантин' «large sea mammal with flippers and a broad, flat 

tail» [OALDCE, с. 12] – 'великий морський ссавець з ластами і широким 

плоским хвостом'; 

pug 'мопс' «a small dog that has short fur, a tightly curled tail, and a wide 

wrinkled face» [MWLD] – 'маленький короткошерстий собака з тісно 

закрученим хвостом та широкою зморшкуватою мордою'; 

collie 'шотландська вівчарка' «A collie or a collie dog is a dog with long hair 

and a long, narrow nose» [CCEDAL, c. 286] – 'Коллі – довгошерстий собака з 

довгою вузькою мордою'. 

Група якісних параметричних прикметників на позначення частинних 

розмірів, а саме висоти, довжини, ширини за частотністю функціонування 

перебувають на другому місці стосовно параметра «загальний розмір». Крім 
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того, варто відмітити, що група якісних прикметників інтегрує в собі 

антонімічні пари, які вказують на поляризовану семантику слів, набутих 

певними параметрами предмета.  

Характеристика товщини вербалізується прикметниками thin 'тонкий', 

thin-skinned 'тонкошкірий', thin-bodied 'худорлявий', thick 'товстий', thick-skinned 

'товстошкірий', thick-boned 'товстокостий', thick-fleshed 'товстомʼясий', slender, 

slim 'тонкий, стрункий' та іншими. Наприклад,  

аntelope 'антилопа' «deer-like, fast-running animal with thin 

legs» [OALDCE, с. 32] – 'схожа на оленя швидка тварина з тонкими ногами'; 

lemur «an animal that looks like a monkey and has a long thick 

tail» [LDOCE, c. 922] – 'схожа на мавпу тварина з довгим товстим хвостом'; 

whiptail 'батігохвоста ящірка' «any of various lizard species (from the genus 

Cnemidophorus) with a slender, whip-like tail» [CED] – 'один з видів ящірок (роду 

Cnemidophorus) з тонким батогоподібним хвостом'; 

crocodile 'крокодил' «any of several large thick-skinned long-bodied aquatic 

reptiles of tropical and subtropical waters constituting Crocodylus and one or two 

closely related genera and including certain voracious forms (as the Nile crocodile 

[C. Niloticus] or the very large estuarine crocodile [C. Porosus] of eastern Asia and 

the Pacific islands) that do not hesitate to attack man» [WNID3, c. 539] – 'один з 

декількох великих товстошкірих 108т.108д серед водних плазунів тропічних та 

субтропічних вод роду Crocodylus та одного-двох споріднених, включаючи такі 

ненаситні види як нільський крокодил [C. Niloticus] чи великий гирловий 

крокодил [C. Porosus] східної Азії та островів Тихого океану, які можуть 

напасти на людину'.  

Слід зазначити, що лексико-семантична група параметричних 

прикметників, яку використовують у тлумаченнях, включає також лексеми, що 

вказують на такі ознаки об‘єкта як швидкість (fast, fast-running, quick-running 

'швидкий', slow-moving 'повільний'), міцність (hard 'твердий', soft 'м‘який'), силу 

(strong, powerful 'сильний', weak 'слабкий'), вагу (heavy 'важкий', light 'легкий') 

тощо. Для прикладу: 
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bear «large, heavy animal with thick fur» [OALDCE, с. 69] – 'велика важка 

тварина з густою шерстю'; 

hound 'мисливський собака' «a dog which is fast and has a good sense of 

smell, used for hunting» [LDOCE, c. 790] – 'швидкий пес з хорошим нюхом, якого 

використовують на полюванні'; 

turtle «a reptile that lives mostly in water and that has a hard shell which 

covers its body» [MWLD] – 'переважно водний плазун з твердим панциром, що 

покриває тіло'; 

cheetah 'гепард' «a large feline mammal, Acinonyx jubatus, of Africa and SW 

Asia: the swiftest mammal, having very long legs, nonretractile claws, and a black-

spotted light-brown coat» [CED] – 'великий котячий ссавець, Acinonyx jubatus, 

світло-коричневого кольору з чорними цятками, дуже довгими ногами та 

втяжними кігтями, зустрічається в Африці та південно-західній Азії; 

найшвидший ссавець'; 

husky 'хаскі' «A husky is a strong, furry dog, which is used to pull sledges 

across snow» [CCEDAL, c. 769] – 'Хаскі – сильний, кудлатий собака, якого 

використовують для тягання санок по снігу'; 

ground gecko 'земляний гекон' «any of various small weak-limbed geckos of 

the southwestern U. S. And northern Mexico that constitute the genus Coleonyx, are 

strictly terrestrial in habits, and are variously barred and blotched with reddish or 

dark brown on a creamy or yellow ground» [WNID3, c. 1003] – 'один з маленьких 

геконів родини Coleonyx південного заходу США та півночі Мексики зі 

слабкими кінцівками, виключно наземного способу життя, усіляко розмічений 

смугами та плямами рудого або темно-коричневого кольору на кремовому або 

жовтому фоні'. 

Певні параметри тварини представлено не лише ад‘єктивно, а й через 

означувальні конструкції, які вводяться сполучником with або 

дієприкметниковим зворотом. Наприклад: 
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rhesus 'макака-резус' «small monkey with a short tail, common in N 

India» [OALDCE, с. 223] – 'маленька мавпа з коротким хвостом, яка мешкає на 

півночі Індії'; 

crocodile 'крокодил' «large river reptile with a long body and a tail, covered 

with a hard skin» [LDOCE, c. 204] – 'великий річковий плазун з довгим тілом та 

хвостом, покритий твердою шкірою'.  

Paca 'пака' «a common rodent (C. Paca) of northern So. America having a 

brown coat spotted with white, a hide used locally for leather, and flesh highly 

esteemed as food» [WNID3, c. 1616] – 'поширений північноамериканський гризун 

(C. Paca) з коричневим хутром у білі цятки, шкіру якого місцеві жителі 

піддають обробці, а мʼясо вважають дуже цінним продуктом харчуванн0я'; 

balisaur 'теледу' «an Indian animal, Arctonyx collaris, resembling a 

badger» [CED] – 'індійська тварина, схожа на борсука, Arctonyx collaris'. 

Незважаючи на можливість уживання однослівних складних 

прикметників, укладачі словників надають перевагу багатослівним 

синтаксичним конструкціям, розширюючи та уточнюючи таким способом саму 

дефініцію.  

Проаналізований матеріал словникових визначень зоонімів, який включає 

різні групи параметричних прикметників, дає змогу зробити висновок про те, 

що вони покликані схарактеризувати як цілу тварину, так і її окремі частини, 

вказуючи на просторові (large, small, short, long, broad, flat, thin, thick …) та 

непросторові (fast, quick-running, slow-moving, hard, soft, strong, powerful, heavy, 

rough-skinned, curved, rattling …) ознаки. 

У дефініціях найчастіше вживають якісні прикметники на позначення 

поляризованих значень. Найбільшою частотою вживання в дефініціях 

відрізняються два антонімічних прикметники загального розміру (small і large), 

які описують цілісне враження від зовнішнього вигляду тварини. Тому ці 

прикметники розташовуються на початку тлумачення. Вони часто 

використовуються у формах ступенів порівняння, вказуючи в такий спосіб на 

відхилення від середнього розміру (в межах таксономічного рангу) в більшу 
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або меншу сторону. Інші параметричні прикметники, що виражають часткові 

ознаки тварини, відображають насамперед зорове сприйняття. Отже, 

параметричні прикметники в тлумаченнях описують переважно окремі частини 

тіла тварини, зрідка саму тварина, оскільки більшість тлумачень покликані 

інформувати користувачів словника про особливі риси зоопредставників. 

 

2.6 Емпіричний компонент лексичного значення 

 

Відповідно до основних положень наукових теорій про структуру 

лексичного значення та його зміст, викладених у роботах Ю. Д. Апресяна, 

І. В. Арнольд, М. Г. Комлєва, Й. А. Стерніна, Д. М. Шмельова та інших, у 

структурі лексичного значення зооніма як складного багаторівневого утворення 

виділяємо окрім обов‘язкових макрокомпонентів – денотативного 

(відображення у значенні слова основних ознак тварини, загальне уявлення) та 

сигніфікативного (додаткову інформацію, певне ставлення учасників акту 

спілкування до предмета мовлення), ще й факультативний – емпіричний 

(узагальнений чуттєво-наочний образ предмета) макрокомпонент 

значення [140, c. 129]. Вивчення та аналіз емпіричного компонента значення 

слова, безумовно, є доволі ускладненим, оскільки він має чуттєву природу і 

часто не піддається вербальній фіксації. 

Чуттєво-наочний компонент може бути виділений у лексичному значенні 

слів, що позначають предмети та явища реального світу. Нерідко слова, в 

значенні яких емпіричний компонент відіграє помітну роль, досить важко 

визначити (подати тлумачення значення), набагато легше вказати на предмет, 

що позначається словом. 

Для опису емпіричного компонента лексичного значення слова 

мовознавці-лексикографи використовують найрізноманітніші способи: 

називання ознаки та її характеристик, посилання на подібність до інших 

об‘єктів, а у випадках, коли слова не передають суті предмета, часто подається 

ілюстративна дефініція – включення у словникову статтю відповідного 
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малюнка [10, c. 32]. Оскільки представники світу тварин піддаються фізичному 

сприйняттю людини через відчуття зору, дотику, слуху та нюху, то доцільно 

припускати, що саме ці характеристики денотатів мають бути представлені у 

словникових дефініціях.  

У дослідженій нами вибірці лексикографічних визначень лексем-зоонімів 

найчисельнішою виявилася група дефініцій, у яких відображено зорове 

сприйняття тварини (розмір, особливості будови тіла, його зовнішнього 

покриву, форма голови, ніг, забарвлення хутра, наявність хвоста тощо). 

Наприклад, у дефініції зооніма elephant «a very large grey animal with four legs, 

two tusks (=long curved teeth) and a trunk (=long nose) that it can use to pick things 

up» [LDOCE, c. 508] – 'дуже велика сіра тварина з чотирма ногами, двома 

бивнями (довгі вигнуті зуби) та хоботом (довгий ніс), який вона використовує, 

щоб піднімати предмети' експлікуються наступні ознаки: розмір тварини, колір 

шкіри, кількість ніг, наявність бивнів, їх кількість та форма, наявність хобота та 

його функція. Усі перераховані властивості сприйняті за допомогою зорового 

аналізатора.  

У словникових тлумаченнях тварин найчастіше фігурують такі ознаки, 

сприйняті зором людини: загальний та частинні розміри (large / small / 

gigantig), висота (middle-sized / man-sized / about 60 cm high), будова тіла (strong 

/ slender / long / thin / powerfully-built / tanklike / muscular / thickset / rounded), 

особливості зовнішнього покриву (fur-covered / shell / long-haired / short-haired / 

spines / thick-skinned / wool / curling fur / tufts / wrinkled / bristle-covered), його 

забарвлення (red / grey / white / black / brown / mottled / dark spots), наявність / 

відсутність та кількість кінцівок (four-footed / four-legged / legless / with flippers / 

limbless / rudimentary limbs), наявність / відсутність та форма хвоста (tuft at the 

end of tail / with a tail / forked tail / bushy tail / tailless / rudimentary tail), наявність 

/ відсутність, форма та кількість рогів (curved horns / long horns / has horns / 

wide antlers / spiral / straight / arching / backward-curwing / lyre-shaped / 

unbranched / no antlers / two-horned).  
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Рідше вказуються конкретні прикметні ознаки будови тіла тварини, 

зокрема, наявність та кількість горбів (one hump / two humps), наявність та 

форма хобота (long trunk), форма вух (long ears / short eared / dropping), колір 

очей (blue eyes), форма носа (snout / bill / short flat nose / pointed), наявність 

кишені (has a pouch), бивнів (with tusks), кігтів (claws), щелеп, зубів (jaws / teeth 

/ toothless / sabretoothed), вусів (whiskers), гриви (mane), пальців (digits / toes), 

китового вуса (whalebone), язика (tongue / tongueless), плавників (flippers / fins) 

тощо. Наприклад, кілька таких диференційних якостей ссавця, зокрема 

відсутність спинного плавника, наявність та форма іклів, представлено у 

тлумаченні зооніма narwhal: 

narwhal 'нарвал' «an arctic cetacean (Monodon monoceros) that has no 

dorsal fin, is marbled gray or white in color, becomes when mature about 20 feel 

long, and possesses in the male one or infrequently two long twisted pointed tusks 

projecting like a horn and furnishing ivory of commercial value» [WNID3, с. 1560] –

'арктичний кит (Monodon monoceros) сіро-білого мармурового кольору без 

спинного плавника, довжиною у зрілому віці до 20 футів, чоловіча особина 

якого має одне рідше два довгих скручених гострих ікла, що нагадують роги 

кольору слонової кістки, через що він має високе комерційне значення'.  

Експлікація ознак, виявлення яких можливе завдяки нюховій перцепції, в 

дефініціях зоонімів є незначною порівняно з отриманими через зоровий 

аналізатор. Розглянемо декілька дефініцій з цієї групи: 

skunk 'скунс' «small bush-tailed North American animal able to send out a 

strong, unpleasant smell as a defence when attacked» [OALDCE, c. 301] – 'дрібна 

північно-американська тварина з пухнастим хвостом, яка продукує сильний 

неприємний запах, щоб захистити себе від нападників'; 

polecat 'тхір' «A polecat is a small, thin, fierce wild animal. Polecats have a 

very unpleasant smell» [CCEDAL, c. 1185] – 'Тхір – маленька, худа, зла, дика 

тварина. Тхори мають дуже неприємний запах'; 

musk turtle 'мускусна черепаха' «any of several small turtles of the genus 

Sternotherus, esp S. Odoratus (common musk turtle or stinkpot), that emit a strong 
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unpleasant odour: family Kinosternidae» [CED] – 'одна з декількох малих черепах 

роду Sternotherus, зокрема С. odoratus (мускусна черепаха звичайна або 

смердючка), яка продукує сильний неприємний запах; родина Kinosternidae'; 

long-necked turtle 'довгошия черепаха' «a common Australian turtle 

(Chelodina longicollis) that is distinguished by a greatly elongated neck and a 

peculiar garlicky odor» [WNID3, c. 1333] – 'звичайна австралійська черепаха 

(Chelodina longicollis), яка відрізняється дуже видовженою шиєю та своєрідним 

часниковим запахом'. 

Ми виявили лише по два однакових зооніми у реєстрах словників 

OALDCE, CCEDAL, LDOCE та MWLD, в дефініціях яких представлено 

компонент «запах» – лексеми skunk та polecat. Оскільки така ознака, зважаючи 

на те, що чимало тварин мають запахи, є диференційною, то вона очевидно 

значною мірою вирізняє їх з поміж інших тварин. У словниках CED та WNID3 

представлено девʼять (civet 'вівера', ferret badger 'харсун', musk deer 'мускусний 

олень', musk ox 'вівцебик', musk turtle, polecat, skunk, sweet marten 'куниця 

лісова', teledu 'скунс яванський') та тринадцять (long-necked turtle, mink frog, 

muishond 'ласка африканська', musk deer, musk kangaroo 'мускусний кенгуру', 

muskrat 'ондатра', musk shrew 'мускусна землерийка', musk turtle, short-tailed 

shrew 'короткохвоста землерийка', skunk, snapping turtle, toad, teledu) дефініцій, 

які містять параметр «запах». Зауважимо, що лише одна лексема, а саме skunk, 

тлумачення якої містять ознаку, сприйняту нюховим аналізатором, входить до 

реєстрів усіх досліджуваних видань. Зважаючи на те, що частина згаданих вище 

зоонімів також входить до корпусів інших словників, лексикографи опускають 

інформацію про здатність цих тварин продукувати певні запахи. 

Можемо спостерігати, що параметр «запах» неодноразово супроводжено 

відомостями про секреторні особливості тварини. Наприклад, 

teledu «a badger, Mydaus javanensis, of SE Asia and Indonesia, having dark 

brown hair with a white stripe along the back and producing a fetid secretion from 

the anal glands when attacked» [CED] – 'скунс, Mydaus javanensis, з темно-

коричневим хутром та білою смугою вздовж спини, який, захищаючись, 
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виробляє анальними залозами смердючий секрет, мешкає в південно-східній 

Азії та Індонезії'; 

toad «any of numerous tailless leaping amphibians that comprise Bufo and 

various other genera esp. Of the family Bufonidae, feed chiefly on insects and other 

small invertebrates, produce an acrid and irritating but not seriously harmful 

secretion from skin glands which is their only means of defense, and as compared 

with the related frogs are generally more terrestrial in habit though returning to 

water to lay their eggs, squatter and shorter in build and with weaker hind limbs, and 

rough, dry, and warty rather than smooth and moist of skin» [WNID3, c. 2402] – 

'один з численних безхвостих стрибаючих земноводних, роду Bufo та 

споріднених з родиною Bufonidae, які харчуються переважно комахами та 

іншими дрібними безхребетними, залозами шкіри виробляють їдкий, такий, що 

може викликати подразнення, не спричиняючи серйозної шкоди, секрет, як 

єдиний засіб захисту; на відміну від жаб, мешкають переважно на землі, 

повертаючись у воду лише, щоб відкласти яйця; приземкуваті, мають коротше 

тіло, зі слабшими задніми кінцівками, шорсткою, сухою та бородавчастою, а не 

гладкою і вологою шкірою'. 

Таке явище вважаємо закономірним, оскільки запах часто є наслідком 

певних виділень тілом тварини. Крім того, секреторні особливості тварини 

іноді описані без жодних вказівок на їхні запахи. Для порівняння наведемо такі 

приклади: 

slimy salamander 'лісова саламандра' «a No. American salamander 

(Plethodon glutinosus) secreting quantities of mucus from the body 

surface» [WNID3, c. 2143] – 'північноамериканська саламандра (Plethodon 

glutinosus), яка поверхнею тіла виділяє багато слизу'; 

sperm whale 'кашалот' «a large toothed whale (Physeter catodon syn. P. 

Macrocephalus) that has large conical teeth in the lower jaw only and no whalebone, 

attains a length of about 60 feet, has a large closed cavity in the head containing a 

fluid mixture of spermaceti and oil and a blubber yielding oil of superior quality, and 

produces ambergris as a pathological secretion of its intestines» [WNID3, c. 2191] – 
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'великий зубатий кит (Physeter catodon син. P. Macrocephalus) з великими 

конічними зубами лише на нижній щелепі, без китового вуса, сягає близько 60 

футів у довжину, в голові має велику закриту порожнину з рідинним вмістом 

спермацет, маслянистої рідини та підшкірного жиру, для отримання жиру 

вищої якості, а також виробляє амбру як патологічний секрет кишківника'. 

Тактильні або дотикові відчуття також рідко експлікуються у 

словникових дефініціях, хоча така властивість може бути сприйнята людиною в 

багатьох випадках. Наприклад,  

turtle «a reptile that lives mainly in water and has a soft body covered by a 

hard shell» [LDOCE, c. 1790] – 'плазун з м‘яким тілом, покритим твердим 

панциром, який живе переважно у воді';  

toad «rough-skinned, frog-like animal that lives on land except when 

breeding» [OALDCE, c. 405] – 'шорсткошкіра жабоподібна тварина, яка живе на 

суші, за винятком періоду розмноження'; 

mole
1
 'кріт' «any small burrowing mammal, of the family Talpidae, of Europe, 

Asia, and North and Central America: order Insectivora (insectivores). They have 

velvety, typically dark fur and forearms specialized for digging» [CED] – 'один з 

маленьких риючих ссавців родини Talpidae ряду комахоїдні Європи, Азії, 

Північної та Центральної Америки. Вони мають оксамитове, зазвичай темне 

хутро та адаптовані до риття лапи'; 

hedgehog 'їжак' «a small, brown animal of Europe, Asia, and Africa that has 

sharp spines on its back and that can roll itself up into a ball» [MWLD] – 'маленька 

коричнева тварина Європи, Азії та Африки, яка має гострі колючки на спині і 

може згорнути себе в клубок'; 

angora 'ангорська коза або кріль' «An angora goat or rabbit is a particular 

breed that has long silky hair» [CCEDAL, c. 54] – 'Ангорська коза або кріль – 

особлива порода з довгим шовковистим хутром'; 

sunbeam snake 'промениста змія' «a harmless snake (Xenopeltis unicolor) of 

the family Xenopeltidae of southeastern Asia and Malaya having smooth black or 

brown highly iridescent scales» [WNID3, c. 2291] – 'безпечна змія (Xenopeltis 
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unicolor) родини Xenopeltidae південно-східної Азії та Малайзії з гладкою 

чорною або коричневою надзвичайно райдужною лускою'. 

У наведених дефініціях зоонімів компонент «дотик» вербалізується за 

допомогою ознак soft, hard, rough-skinned, velvety, sharp, silky та smooth. 

Дуже рідкісним явищем є представлення в словникових визначеннях 

інформації, сприйнятої на слух. Незважаючи на те, що майже всі тварини 

видають характерні звуки, включення у дефініції їхнього опису простежуємо як 

виняток, наприклад: 

hyaena 'гієна' «a wild animal like a dog that makes a sound like a 

laugh» [LDOCE, c. 800] – 'дика собакоподібна тварина, яка видає звук, схожий 

на сміх'; 

rattlesnake 'гримуча змія' «poisonous American snake that makes a rattling 

noise with its tail» [OALDCE, с. 192] – 'отруйна американська змія, яка 

гуркітливо шумить своїм хвостом';  

muntjac 'олень-мунтжак' «any small Asian deer of the genus Muntiacus, 

typically having a chestnut-brown coat, small antlers, and a barklike cry» [CED] – 

'маленький азіатський олень роду Muntiacus з типовим червонясто-коричневим 

забарвленням, малими рогами та подібним на гавкіт криком'; 

bullfrog 'велика зелена жаба' «a large frog that makes a loud, deep 

sound» [MWLD] – 'велика жаба, яка видає гучний, низький звук'; 

carpenter frog 'жаба-тесля' «a frog ( Rana virgatipes ) of the southeastern 

U.S. having a loud hammerlike call and large vocal sacs that when fully inflated 

resemble water wings» [WNID3, c. 253] – 'жаба (Rana virgatipes), яка мешає на 

південному сході США, гучно кричить, подібно до ударів молота, має великі 

голосові мішки, які при повному наповненні повітрям нагадують водні крила'. 

Автори CED та WNID3 для зооніма basenji 'басенджі' «a small smooth-

haired breed of dog of African origin having a tightly curled tail and an inability to 

bark» [CED] – 'маленька гладкошерста порода собак африканського 

походження зі щільно скрученим хвостом, яка не може гавкати' та «an African 

breed of small compact curly-tailed chestnut-brown dogs that rarely 
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bark» [WNID3, c. 181] – 'африканська порода малих компактних каштанових 

собак із закрученим хвостом, які рідко гавкають' вказали дуже важливу ознаку 

слухової чутливості, оскільки це єдина порода собак, яка не гавкає або дуже 

рідко видає звуки.  

У досліджуваних словниках, а саме: OALDCE, CCEDAL, MWLD, 

LDOCE, CED та WNID3, компонент «звук» представлено лише у двох 

(rattlesnake, hyaena), трьох (bullfrog, hyaena, rattlesnake), трьох (bullfrog, hyaena, 

rattlesnake), трьох (bullfrog, hyaena, rattlesnake), шістьох (basenji, bullfrog, 

howler 'ревун', massasauga 'карликовий гримучник ланцюговий', muntjak, 

rattlesnake) та сімнадцяти (basenji, basset, bullfrog, carpenter frog, fereiro 'райка-

коваль', howler monkey, hound, hognose snake 'вуж свиноносний', hammerheaded 

bat 'молотоголовий кажан', indian bullfrog 'жаба тигрова індійська', puff adder 

'гадюка шумлива', rattlesnake, robber frog 'листкова жаба', rain toad 'райка 

мінлива', spring peeper 'райка-свистунка', water dragon 'легуан водяний', 

whistling frog 'свистун гавкучий') гаслових дефініціях відповідно.  

Густативний елемент також включено лише до кількох дефініцій. 

Оскільки прямої вказівки на смак немає, такі властивості виражені імпліцитно. 

Наприклад: 

snapping turtle «a large American turtle that has strong jaws and that is 

sometimes used for food» [MWLD] – 'велика американська черепаха з міцними 

щелепами, яку іноді використовують для харчування'; 

lamb 'ягня' «A lamb is a young sheep. ♦ Lamb is a flesh of a lamb eaten as 

food» [CCEDAL, c. 864] – 'Ягня – маля вівці. ♦ Молода баранина – м‘ясо 

ягняти'; 

Jersey 'джерсійська порода ВРХ' «a light brown cow that gives high quality 

milk» [LDOCE, c. 868] – 'світло-руда корова високоякісного молочного 

напряму'; 

hog 'кабан' «castrated male pig reared for meat» [OALDCE, c. 406] – 

'кастрований самець свині, якого вирощують для отримання м‘яса'; 



119 

 

diamondback terrapin 'горбиста черепаха' «any edible North American 

terrapin of the genus Malaclemys, esp M. Terrapin, occurring in brackish and tidal 

waters and having diamond-shaped markings on the shell: family 

Emydidae» [CED] – 'їстівна північноамериканська черепаха роду Malaclemys, 

зокрема M. Terrapin, яка мешкає в припливно-відпливних солонуватих водах, 

має ромбовидну розмітку на панцирі; родина Emydidae'; 

fat mouse 'товста миша' «any nocturnal African mouse of the genus 

Steatomys, of dry regions: eaten as a delicacy by Africans because of their high fat 

content: family Muridae» [CED] – 'нічна миша роду Steatomys африканських 

сухих регіонів, яку місцеві жителі вважають делікатесом через високий вміст 

жиру; родина Muridae'; 

arrau 'тартаруга' «a large turtle (Podocnemis expansa) of the group 

Pleurodira found in the Amazon river and valued for its edible eggs and as a source 

of oil» [WNID3, c. 119] – 'велика черепаха (Podocnemis expansa) групи Pleurodira 

з ріки Амазонка, яйця та жир якої придатні для їжі'; 

weddell seal 'тюлень Ведделла' «a large brown antarctic seal (Leptonychotes 

weddelli) valued for its flesh and blubber» [WNID3, c. 2591] – 'великий коричневий 

антарктичний тюлень (Leptonychotes weddelli), якого цінують за мʼясо та жир'. 

Інформацію про те, що мʼясо тварини або продукти її життядіяльності 

придатні до вживання і вочевидь мають приємний смак, введено у тлумачення 

різними способами: окремим реченням, за допомогою прикметника edible 

'їстівний', дієприкметниками valued for 'цінують за', eaten as 'їдять як', kept for 

'тримають для', bred for 'розводять для', rared for 'вирощують для' тощо. 

У різних словниках співвідношення емпіричного компонента з іншими 

видами інформації (спосіб існування тварини, ареал поширення, особливості 

харчування, використання людиною тощо), представлених у дефініціях, є 

неоднаковим.  

Наприклад, у дефініції лексеми camel «either of two large ruminant 

mammals used as draft and saddle animals in desert regions especially of Africa and 

Asia and peculiarly adapted to desert life in their ability to live on tough thorny 
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plants, in their capacity to conserve water in the body, and in their highly modified 

feet with broad thick calloused soles and small hoffes situated at the end of the toes: 

(1): the Arabian camel (Camelus dromedarius) with a single large hump on the back: 

DROMEDARY (2): the Bactrian camel (C. Bactrianus) with two 

humps» [WNID3, c. 321] – 'один з двох великих жуйних ссавців, якого 

використовують як в‘ючну тварину в пустелях Африки та Азії; пристосований 

до життя в пустелі, характеризується особливою здатністю харчуватися 

жорсткими колючими рослинами та можливістю зберігати воду в організмі, а 

також дуже видозміненими копитами з широкою товстою мозолистою 

нижньою частиною та маленькими копитцями розташованими на кінчиках 

пальців: (1): Арабський верблюд (Camelus dromedaries) з одним великим горбом 

на спині: дромадер (2): Бактрійський верблюд (C. Bactrianus) з двома горбами' 

вербалізуються такі, релевантні для чуттєвого сприйняття, ознаки: кількість 

видів, розмір тварини, форма копит, наявність та кількість горбів, а також 

інформація про ареал поширення, середовище існування, харчування 

жорсткими рослинами та господарську цінність. Номенклатурна приналежність 

тварини, біологічна особливість до ремиґання та зберіганя води в тілі не 

входять до сфери чуттєво-ночної перцепції. Очевидно, що в описі верблюда, 

інформація емпіричного змісту значно переважає додаткові характеристики. 

Такий опис властивий не лише об‘ємним словникам, як CED та WNID3, а й 

меншим за обсягом лексикографічним працям як OALDCE, CCEDAL, LDOCE 

та MWLD.  

Проаналізувавши вибірку дефініцій, можемо стверджувати, що у 

кількісному співвідношенні переважають тлумачення, побудовані на поєднанні 

емпіричного компонента лексичного значення зооніма з іншими видами 

інформації, аніж такі, що лише його представляють чи взагалі виключають, 

наприклад: 

chameleon 'хамелеон' «small long-tongued lizard whose colour changes 

according to its background» [OALDCE, с. 137] – 'маленька ящірка з довгим 

язиком, яка змінює своє забарвлення під впливом зовнішніх чинників';  
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adder «a type of poisonous snake» [LDOCE, с. 17] – 'вид отруйної змії'.  

Якщо в дефініції використано посилання на інший рід або вид, то 

притаманні тварині ознаки часто не введено в тлумачення, наприклад, 

hare
1
 'заєць' «a fast animal that resembles a rabbit» [MWLD] – 'швидка тварина, 

подібна на кроля'. У такому разі, щоб уточнити значення реєстрової одиниці, 

користувачеві доцільно звернутися до вокабули, зазначеної в тлумаченні.  

Проведений нами аналіз дефініцій показує, що емпіричний компонент 

значення часто вводиться у словникові дефініції зоонімів шляхом вербального 

визначення через указівку на безпосередню ознаку або ж певний еталон, іноді 

імпліцитно. Кожен із словників доповнює тлумачення певних лексем 

невербальною інформацією, значення якої розкриємо в одному з підрозділів.  

 

2.7 Енциклопедична інформація в межах дефініцій зоонімів 

 

У колах мовознавців тривалий час було прийнято поділяти всі словники 

на лінгвістичні та енциклопедичні (В. В. Дубічинський, О. М. Карпова, 

А. І. Кіселевський, Л. П. Ступін, Л. В. Щерба, H. Bejoint, J. Haiman).  

Традиційно вважається, що лінгвістичний словник описує одиниці мови 

та їх уживання, а енциклопедія пояснює предмети, явища, процеси 

навколишньої дійсності, які позначаються словами. Це, головним чином, 

наукові (рідше повсякденні) поняття, терміни, історичні події, персоналії, 

географічні реалії тощо [49, с. 72].  

Основною відмінністю між лінгвістичними та енциклопедичними 

словниками слід вважати те, що в лінгвістичних словниках семантизація 

одиниць лежить в «донауковій» площині, наївній картині світу, тоді як 

енциклопедії оперують виключно науковими дефініціями [193, с. 336]. Проте 

лексикографічна практика одномовних словників останніх десятиліть показує, 

що лінгвістичні словники дедалі більше насичуються енциклопедичними 

даними, а енциклопедії почали приділяти увагу мовній інформації. 

Неоднозначність думок в професійних колах щодо паралельного існування 
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енциклопедичної та лінгвістичної інформації в лексикографічних роботах 

викликає підвищений інтерес до цього питання [64; 65; 71; 99; 177; 204; 209; 

208; 228]. Спробуємо з‘ясувати, яким чином енциклопедична інформація 

представлена у статтях тлумачних словників сучасної англійської мови, та 

встановити її місце у цих виданнях. 

Поєднання в одній словниковій статті власне мовної та енциклопедичної 

інформації суперечить традиційній диференціації всієї словниково-довідкової 

літератури. Свого часу, на ранніх етапах існування лексикографії, ця 

диференціація виникла як реакція на нерозрізнення в словниках та довідниках 

інформації про слово та про названу словом річ. Однак факти такого поєднання 

в сучасному словникарстві все ж присутні, що відображає надто поширене 

серед лексикографів прагнення подати в одній словниковій статті більше даних 

як про слово, так і про реалію, що позначається цим словом [80, с. 89]. 

Цим пояснюється тенденція в новочасній лексикографії до створення 

універсальних словників, в яких укладачі намагаються охопити інформацію про 

слово якомога найповніше, наприклад, The Universal Dictionary of the English 

Language, Robert Hunter and Charles Morris (1898 р.), Webster‘s Third New 

International Dictionary of the English Language, Unabridged. A Merriam-Webster, 

Philip Babcock Gove and the Merriam-Webster editorial staff (1964 р.).  

Лексикографи, які визнали недостатність подачі в лінгвістичному 

словнику тільки інформації про слово, вважають, що «правильний ужиток слів 

значною мірою визначається тим, яким чином мова розчленовує дійсність і в 

яких типових схемах представляє її. Так в деяких тлумачних словниках 

з‘явилася мінімальна енциклопедична інформація, що створює навколо слова 

той культурний і асоціативний фон, без якого є неможливим його коректне 

використання і розуміння» [94, с. 73]. 

Енциклопедичність у словникових статтях знаходить свій прояв в 

особливому тлумаченні значень, яке відображає, як правило, не повсякденне 

сприйняття слова носієм мови, а виключно наукові класифікаційні ознаки 

певного поняття, терміна, явища тощо, відомі науці на момент його опису в 
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енциклопедичному словнику [80, с. 91], у вказівках на місце в системі 

відповідних класифікацій, в представленні у тлумаченні не лише первинних, а й 

вторинних диференційних ознак, в етимологічних довідках та додаткових 

коментарях тощо. 

За словами Є. Бартмінського, судження, що утворює дефініцію слова 

включає найрізноманітніші аспекти об‘єкта, набір яких зазвичай є неоднаковим 

поміж словників [174, с. 271]. Конкретні поняття, які мають у світі реалій 

емпірично спостережувальні відповідники, відносно легко описати шляхом 

виділення тих аспектів, які цікавлять мовця [174, с. 273].  

Істотним уважають також тип знання, який залучено для характеристики 

об‘єкта. В академічнїй дефініції це об‘єктивоване (принаймні скероване до 

безособового об‘єктивізму) наукове знання; у когнітивній дефініції – 

суб‘єктивне знання носія мови, побутове знання, «наївне», сперте на здоровий 

глузд [174, с. 271]. 

У більшості тлумачних словників місце розміщення енциклопедичної 

інформації не закріплене однозначно. Ці відомості можуть займати як окрему 

зону, так і слідувати безпосередньо за тлумаченням або поміщатися в інших 

місцях словникової статті. Однак принцип поєднання в лінгвістичному 

словнику власне мовної та енциклопедичної інформації залишається вельми 

популярним [80, c. 91]. 

Іноді спостерігаємо, що узуальна дефініція слова, подана в тлумачних 

словниках, є недостатньою для повного уявлення як про сам об‘єкт, так і про 

правильне вживання слова, що його позначає. Наприклад, стаття під гаслом 

pine marten 'куниця лісова' у словнику LDOCE «a small thin furry animal that 

lives in forests in Europe» [LDOCE, с. 1240] – 'маленька худа хутрова тварина, 

яка мешкає в лісах Європи' містить мінімальний набір інформації. 

Ідентифікувати референта цього визначення, тобто куницю, за поданим 

тлумаченням складно. Дефініція включає недостатньо диференційних ознак, 

хоча й містить опис зовнішнього вигляду.  
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Значна кількість дефініцій, як правило, обмежена в описі зовнішнього 

вигляду тварин і загалом подає мінімальну інформацію. Та з плином часу 

сприйняття світу, очевидно, змінюється, оскільки автори лексикографічних 

джерел ХХ століття починають вводити емпіричний компонент значення в 

словникові дефініції докладніше. Тлумачення слова доповнюється також 

інформацією про місце в номенклатурі, важливість його референта для людини, 

функціональне призначення, особливе місце в культурі народу тощо. 

 Наприклад, визначення зооніма fox у словнику СED містить значно 

більше ознак, ніж їх подає відповідна стаття у словнику LDOCE. Для 

порівняння:  

«a small wild animal that is related to dogs and that has a long pointed nose 

and a bushy tail» [MWLD] – 'маленька дика тварина, споріднена з собаками, має 

довгий гострий ніс і пухнастий хвіст'; 

«any canine mammal of the genus Vulpes and related genera. They are mostly 

predators that do not hunt in packs and typically have large pointed ears, a pointed 

muzzle, and a bushy tail» [СED] – 'один з ссавців родини собачих роду Vulpes та 

споріднених до нього. Це хижаки, які не полюють зграями і, як правило, мають 

великі загострені вуха, загострену морду і пухнастий хвіст'.  

У тлумаченні автори комбінують опис зовнішнього вигляду тварини з 

інформацією про її місце в біологічній таксономії, особливості існування 

тварини. Підкреслені ознаки, на нашу думку, належать до інформації 

енциклопедичного типу.  

Подібним чином наведені дані енциклопедичного характеру в низці 

статей інших словників. Наприклад, порода особливо молочних корів Jersey 

описана так: «cow of the breed that originally came from Jersey, one of the Channel 

Islands (near the French coast)» [OALDCE, c. 455] – 'порода корови, яка 

походить з Джерсі, одного з Нормандських островів (поблизу французького 

узбережжя)'. Підкреслена інформація належить, з одного боку, до 

енциклопедичного типу, а з іншого боку, може розглядатися і як частина 

інформації про слово (в ній пояснено мотивацію назви цієї породи корів). 
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Автори CCEDAL, визначаючи зоонім moose як «A moose is a large type of deer. 

Moose have big flat horns called antlers and are found in Northern Europe, Asia, 

and North America. Some British speakers use moose to refer to the North American 

variety of this animal, and elk to refer to the European and Asian 

varieties» [CCALED, c. 999] – 'Лось – вид великих оленів з великими плоскими 

рогами, які живуть у Північній Європі, Азії та Північній Америці. Англійці 

називають північноамериканський різновид цієї тварини лось американський, а 

європейський та азіатський – лось звичайний', повідомляють про використання 

британцями різних назв тварини залежно від території поширення.  

Словникові статті LDOCE не є винятком і теж подають інформацію 

енциклопедичного типу в тлумаченнях. Наприклад, St Bernard 'сенбернар' «a 

large strong dog that in the past was trained to help find people who were lost in the 

snow» [LDOCE, c. 1622] – 'великий витривалий пес, якого раніше тренували для 

пошуку людей під сніговими заметами'. Автори, поряд з традиційним описом 

тварини, наголошують на розмірах та функціональному призначенні породи в 

минулому.  

Ілюстрацією того, що енциклопедична інформація може складати досить 

значну частину тлумачення є словникова стаття лексеми lemming 'лемінг' «a 

small animal that looks like a rat. Lemmings are known for following each other in 

large numbers and killing themselves by jumping off cliffs into the 

sea» [LDOCE, c. 922] – 'дрібний звірок-гризун. Відомо, що лемінги мігрують 

один за одним великими групами та вбивають себе, стрибаючи в море зі скель'. 

Ця дефініція, окрім зовнішніх ознак тварини, описує особливості її існування та 

поведінки в природі. Таке явище спостерігаємо й у визначеннях MWLD, 

наприклад у дефініції German shepherd 'німецька вівчарка', «a large dog that is 

often used in police work and as a guide dog for blind people» [MWLD] – 'великий 

собака, якого часто використовують в роботі поліції та як поводиря для сліпих 

людей', де опис власне тварини мінімальний, а сама дефініція розширена 

додатковою інформацією про значення тварини в житті людей. Подібних 

дефініцій налічується чимала кількість, хоча, очевидним є той факт, що всього 
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цього не потрібно для того, аби правильно вимовити слово, визначити частину 

мови, утворити від слова числові форми чи деривати, але така інформація стане 

в нагоді для визначення коректної сполучуваності слів, відповідних 

компонентів ідіоматичних виразів тощо. 

Енциклопедичні дані, як правило, важко відділити від власне 

лінгвістичної інформації про саме слово. Розгляньмо фрагмент словникової 

статті антилопи: «[ME, fabulous beast represented in heraldic devices, prob. Fr. 

MF antelop savage animal with sawlike horns believed to live near the Euphrates, fr. 

ML anthalopus, fr. LGk antholop-, antholops]…» [WNID3, c. 91] – '[…казковий 

звір, представлений в геральдиці, дика тварина з пилкоподібними рогами, яка, 

за повір‘ям, живе біля Єфрату] …'. На першому місці після вокабули подано 

відомості не про реальну тварину, а про вигадану істоту, образ якої 

використовується у геральдиці, зона етимологічної довідки, і лише після цього 

описуються ознаки сімейства жуйної тварини антилопи. Загалом словникові 

статті WNID3 перенасичені інформацією енциклопедичного типу, оскільки цей 

словник належить до так званих універсальних лексикографічних видань.  

У прихованому вигляді енциклопедичні відомості іноді присутні в 

ілюстративних текстах, які супроводжують тлумачення, наприклад: newt «any 

of various small semiaquatic urodele amphibians, such as Triturus vulgaris (common 

newt) of Europe, having a long slender body and tail and short feeble legs. The 

haploid newt makes up for its tiny cells by having four times more of them» [CED] – 

'один з дрібних напівводяних хвостатих земноводних, таких як Triturus vulgaris 

(звичайний тритон) з Європи, які мають довге тонке тіло, хвіст і короткі слабкі 

ноги. Гаплоїдний тритон відновлює свої крихітні клітини, утворюючи з них в 

чотири рази більше подібних'.  

Наведені приклади досить наочно демонструють корисність, а в низці 

випадків і необхідність енциклопедичної інформації в дефініціях лексем-

зоонімів, особливо у тих випадках, коли носії мови не стикаються у своєму 

повсякденному житті з тою чи тою твариною. Введення енциклопедичної 
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інформації дозволяє повніше описати позамовний референт, що служить для 

диференціації тлумачень різних лексем.  

Загалом найбільше елементів енциклопедичної інформації виявлено в 

дефініціях зоонімів тлумачних словників WNID3 та CED. 

На нашу думку, до енциклопедичної інформації в дефініціях зоонімів 

належать вказівки на особливості поведінки тварини чи групи тварин, 

специфіку використання в культурі, характерні прояви взаємодії людини і 

тварини, особливості розвитку організму тварини та її життєвий цикл тощо.  

Очевидно, що не можна однозначно оцінити роль енциклопедичної 

інформації у тлумачному словнику. З одного боку, вона перенавантажує статтю 

і наближає власне лінгвістичний словник до енциклопедії. З другого боку, така 

інформація необхідна для правильної ідентифікації тварини і дає змогу подати 

такий набір ознак, який служить для диференціації лексичних значень. Поза 

сумнівом, міра доцільності включення енциклопедичної інформації в 

тлумачення значення лексичної одиниці – назви тварини має залежати від типу 

словника, його призначення та цільової аудиторії. Сьогодні це питання має 

двоякий характер й досі залишається відкритим, тобто потребує уніфікованого 

підходу до міри та потреб використання. 

 

2. 8 Антропоцентризм лексикографічного опису 

 

Виходячи з того, що тлумачні словники пропонують комплексний опис 

лінгвістичних одиниць на основі стрижневого в лексикографії принципу 

структурного лінгвоцентризму з активним залученням ідей антропоцентризму, 

зооніми як особливий клас лексики на позначення назв тварин, викликають 

особливий інтерес. Анімалістична картина світу тісно пов‘язана з людиною і 

має для неї важливе значення.  

Антропоцентрична спрямованість мовознавчих студій [9; 62; 63; 91] 

сьогодні відкриває новий аспект вивчення словникового матеріалу. Українська 

лінгвістка Л. М. Пелепейченко переконана, що «антропоцентричний підхід до 
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дослідження мови, який поставив у центр ваги мовознавців людину в аспекті її 

мовної діяльності, вираження в мові через мову ціннісних пріоритетів, 

комунікативних намірів, прихованих і неприхованих почуттів, диктує 

необхідність виявлення особливостей репрезентації фактору людини в 

лексикографічних творах» [112, c.186]. 

На думку В. О. Козирєва та В. Д. Черняк, антропоцентризм лексикографії 

відображається «і в прагненні відобразити істотні риси мовного портрета 

сучасної людини, і в орієнтації на потреби користувачів, і в максимальному 

врахуванні фактора адресата». Отже, словник стає джерелом «обʼєктивних 

уявлень про організацію лексикону людини, про сукупність знань, які 

зберігаються в її памʼяті», допомагає «інтерпретувати лексичну систему, 

розглянувши її через призму сприйняття людини, та співвідносити теоретичні 

дослідження в галузі вивчення словникового складу з конкретними 

комунікативними потребами користувачів лексикографічної 

продукції» [77, c. 11]. 

Антропоцентричний компонент словника – це його функціональний 

аспект, «обличчя» словника, яким він звернений до користувача. Мова йде про 

такий «спосіб опису лексикографічних параметрів, добору та подачі матеріалу, 

щоб у словнику активного типу (в словнику для синтезу мовлення) прочитання 

словникової статті призводило до правильного вживання описуваного слова у 

мовленні, а в словнику пасивного типу (словнику для аналізу мовлення) давало 

можливість точного розуміння слова в контексті на фоні всіх його 

парадигматичних, синтагматичних, дериваційних та інших 

властивостей» [41, с. 214]. 

Особливості антропоцентричної лексикографії вивчала російська 

дослідниця І. Л. Старикова. Лінгвістка у своїй дисертації окреслила головні 

аспекти антропоцентричного підходу, а саме: а) зорієнтованість на інтегральне 

лексикографування; б) «енциклопедизацію» лінгвістичних словників; в) 

розробку теорії активних / пасивних словників; г) включення фактора «адресат 

словника» в число основних компонентів лексикографічної діяльності; д) 
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включення до лексикографії понять «педагогіка використання словників», 

«потреба користувача», «типологія користувачів», «образ моделі адресата 

словника» [136, с. 9]. Будь-який лексикографічний твір створюється людиною 

для людини. З огляду на це, узагальнена схема антропоцентричності 

словникарства матиме наступний вигляд: Антропоцентр → Словник ← 

Антропоцентр. Зважаючи на вище викладені думки, доцільно припустити, що 

антропоцентризм матиме прояв у будь-якому лексикографічному творі. 

У досліджуваному матеріалі ми виділили наступні позиції, за якими 

закріплений антропоцентричний підхід: 

1. Кількісний параметр. У дефініції зоонімів вводиться довільна кількість 

ознак, яка може варіюватися в межах від однієї до двадцяти.  

У словнику A. S. Hornby щонайменше по одній ознаці представлено у 

дефініціях зоонімів Persian cats 'перські кішки' «with long silky hair» 

[OALDCE, c. 119] – 'з довгою шовковистою шерстю' та sabre-toothed tiger 

'смілодон' «(now extinct)» [OALDCE, c. 244] – 'вимерлий'. Цікаво, що автор у 

першому випадку після реєстрової одиниці у формі множини, відділяючи 

комою, в другому – в межах ілюстративної зони, обмежуючи дужками, подає 

коротке тлумачення назви тварини. Найповніше описано в словнику такі 

зооніми як fox, jerboa 'африканський тушканчик', mole та polecat, кожна з 

дефініцій яких містить по сім ознак. Для порівняння наведемо визначення 

тхора: «small, dark-brown, fur-covered animal of the weasel family which gives off 

an unpleasant smell, native of Europe» [OALDCE, c. 140] – 'маленька темно-

коричнева, покрита хутром, тварина родини куницевих, яка видає неприємний 

запах та мешкає у Європі'.  

Автори CCEDAL використовують від двох (vixen 'лисиця' «A vixen is a 

female fox» [CCEDAL, c. 1746] – 'самка лиса') до восьми (fox «A fox is a wild 

animal which looks like a dog and has reddish-brown fur, a pointed face and ears, and 

a thick tail. Foxes eat smaller animals» [CCEDAL, c. 624] – 'Лис – дика тварина, 

схожа на собаку, з рудо-коричневим хутром, загостреною мордою та вухами, 
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густим хвостом. Лиси їдять менших тварин') ознак в описі 38 та 3 тварин 

(antelope, fox, rabbit) відповідно. 

Електронний словник MWLD пропонує читачам від двох (50 зоонімів) до 

семи (alligator, bulldog 'бульдог', frog, crocodile, koala 'коала', newt, Siamese cat 

'сіамська кішка') ознак: 

Field mouse 'полівка' «a type of mouse that lives in open fields» [MWLD] – 

'миша, яка живе на відкритих полях'; 

bulldog «a short, strong, muscular dog with short hair, short legs, and a wide 

square head» [MWLD] – 'низький, сильний, м‘язистий собака з короткою 

шерстю, короткими ногами та широкою квадратною головою'. 

У словнику LDOCE використано від двох (50 зоонімів) до семи ознак 

(alligator, elephant, gibbon 'гібон', goat, hippopotamus, koala, platypus 

'качкодзьоб'): 

kitten 'кошеня' «a young cat» [LDOCE, c. 889] – 'маля кішки; 

gibbon «a small animal like a monkey, with long arms and no tail, that lives in 

trees in Asia» [LDOCE, c. 679] – 'маленька тварина, схожа на мавпу, з довгими 

руками і без хвоста, яка живе на деревах в Азії'. 

Укладачі CED використовують від однієї (Indian elephant 'слон 

індійський' «Elephas maximus» [CED] – 'Elephas maximus') до одинадцяти 

(jerboa «any small nocturnal burrowing rodent of the family Dipodidae, inhabiting 

dry regions of Asia and N Africa, having pale sandy fur, large ears, and long hind 

legs specialized for jumping» [CED] – 'маленький нічний риючий гризун родини 

Dipodidae, який населяє сухі райони Азії й північної Африки, має блідо-

піщаного кольору хутро, великі вуха і довгі задні ноги пристосовані для 

стрибків').  

У словнику WNID3 використано від двох (izard 'козиця піренейська' «a 

chamois found in the Pyrenees» [WNID3, c. 1204] – 'сарна, виявлена в Піренеях'.) 

до двадцяти ознак (snake
1
 «any of numerous oviparous or ovoviviparous scaly 

limbless reptiles (suborder Serpentes) with a very elongated body that are first known 

from the Cretaceous and are presumably derived from lacertilian ancestors, that 
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have the branches of the mandible usu. Connected in front by an elastic ligament so 

that the mouth is very distensible, the tongue forked, the tympanum of the ear lacking, 

the eye permanently covered by a transparent membrane, and one lung usu. Reduced 

or absent, that in many forms produce venoms in modified salivary glands, that are 

usu. Predaceous in habit killing their prey by constriction or by injection of venom 

through hollow or grooved fangs and swallowing it whole, and that are often 

valuable destroyers of rodents and other vermin» [WNID3, c. 2154] – 'один з 

численних яйцекладних лускатих безногих плазунів (підряд Serpentes) з дуже 

видовженим тілом, вперше відомих з крейдяного періоду, ймовірно походять 

від ящірок, відгалуження нижньої щелепи з‘єднані спереду еластичною 

зв‘язкою так, що рот стає дуже розтяжним, язик роздвоєним, барабанна 

порожнина вуха відсутня, очі постійно покриті прозорою мембраною, одна 

легеня зазвичай зменшена або відсутня, багато видів яких виробляють отруту в 

модифікованих слинних залозах, є хижаками, які вбивають свою здобич 

удушенням або шляхом впоскування отрути порожнистими або ребристими 

іклами та ковтаючи її цілою, часто цінні за винищення гризунів та інших 

шкідників'). 

Крім того, певні види дефініцій взагалі не передбачають опису жодних 

ознак. Це так звані синонімічні визначення, або словникові статті із вказівкою 

до вживання лексеми, представленої у формі лексикографічних коментарів 

(наприклад: virginia deer 'олень віргінійський' «WHITE-TAILED DEER used esp. Of 

forms found in the eastern U.S.» [WNID3, c. 2555] – 'олень білохвостий, 

використовується стосовно видів, які мешкають у східній частині США'), 

перехресних посилань ( «var of…») тощо. 

Найчастіше автори досліджуваних словників для опису тварин 

використовують по 3-4 (OALDCE), 3 (CCEDAL), 4 (LDOCE), 5 (CED), 4 

(MWLD), 4 (WNID3) ознаки. Очевидно, що субʼєктивність кількісного та 

якісного набору семантичних ознак обумовлена відсутністю чітких критеріїв 

вибору, що, в свою чергу, нерідко приводить до невпорядкованості та не 

інформативності або, навпаки, надлишковості словникових дефініцій. 
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Можливість вироблення таких критеріїв ми вбачаємо у поєднанні системного 

підходу до опису лексики зі квантитативними прийомами її аналізу, зокрема 

частотністю. 

2. Мовна інтроспекція. Субʼєктивний процес, що опосередковується 

індивідуальними особливостями укладача. Словникова дефініція є результатом 

наукового аналізу та інтерпретації інформації про навколишній світ, тому не 

відображає прямо дані живої природи. Підтвердження цієї думки знаходимо в 

текстах тлумачень загальновідомих зоонімів. Зокрема, порівняємо дефініції 

лексем mule, wombat 'вомбат', goat, giraffe 'жираф', sheep, duikerbok 'антилопа-

дуїкер', donkey, black caiman 'чорний кайман', pony 'поні', stoat 'горностай', 

leopardess 'леопардиця' та platypus, вибрані з шести словників: 

mule «an animal that has a DONKEY and a horse as 

parents» [LDOCE, c. 1081] – 'тварина, гібрид осла та коня'; 

wombat «an Australian animal like a small bear whose babies live in a pocket 

of skin on its body» [LDOCE, c. 1898] – 'австралійська тварина, схожа на 

маленького ведмедя, чиї діти живуть у кишені зі шкіри на її тілі'; 

goat «small, active horned animal» [OALDCE, с. 371] – 'маленька активна 

рогата тварина'; 

giraffe «African animal with a very long neck and legs and dark patches on its 

coat» [OALDCE, с. 363] – 'африканська тварина з дуже довгою шиєю, довгими 

ногами і темними плямами на тілі'; 

sheep «any of various bovid mammals of the genus Ovis and related genera, 

esp O. Aries (domestic sheep), having transversely ribbed horns and a narrow face. 

There are many breeds of domestic sheep, raised for their wool and for 

meat» [CED] – 'один з порожнисторогих жуйних ссавців роду Ovis та близьких 

до нього, зокрема O. Aries (домашня вівця), з поперечно-ребристими рогами, 

вузькою мордою. Багато порід домашніх овець вирощують для отримання 

шерсті та мʼяса'; 

duikerbok «any small antelope of the genera Cephalophus and Sylvicapra, 

occurring throughout Africa south of the Sahara, having short straight backward-
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pointing horns, pointed hooves, and an arched back» [CED] – 'маленька антилопа 

родів Cephalophus і Sylvicapra, яка мешкає на території Африки південніше 

Сахари, має короткі прямі вигнуті назад роги, загострені копита та вигнуту в 

дугу спину'; 

donkey «the domestic ass» [WNID3, c. 225] – 'осел свійський'; 

black caiman «a very large So. American reptile (Caiman niger) that is related 

to the typical crocodiles but has the snout rounded like that of the alligator and is 

abundant in parts of the Amazon drainage» [WNID3, c. 225] – 'дуже великий 

південноамериканський плазун (Caiman niger), споріднений зі звичайним 

крокодилом, з округлим як в алігатора носом, поширений в басейні Амазонки'; 

leopardess «a female leopard» [MWLD] – 'самка леопарда'; 

platypus «a small animal from Australia that has a bill like the bill of a duck, 

webbed feet, and a wide flat tail» [MWLD] – 'маленька австралійська тварина з 

дзьобом як у качки, перетинчастими ногами та широким плоским хвостом'; 

pony «A pony is a type of small horse» [CCEDAL, c. 1189] – 'Поні – 

різновид низькорослого коня'; 

stoat «A stoat is a small, thin, wild animal that has brown fur. Some stoats that 

live in northern Europe have fur that turns white in winter» [CCEDAL, c. 1532] – 

'Горностай – маленька, худа, дика тварина з коричневим хутром. Горностаї, які 

живуть у Північній Європі взимку міняють колір хутра на білий'. 

Так, у словниках LDOCE, OALDCE, CED, CCEDAL, MWLD та WNID3 

для зоонімів mule, wombat, goat, giraffe, sheep, duikerbok, donkey, black caiman, 

pony, stoat, leopardess та platypus у текстах дефініцій вказана така кількість 

ознак тварини: 2 / 4, 4 / 5, 7 / 7, 2 / 8, 2 / 6 та 2 / 7 відповідно. Простежуємо, таку 

закономірність: чим відоміша тварина, тим меншою буде схема її опису. 

3. Довільне використання параметричних прикметників. Значення 

параметричних прикметників є відносними, оскільки визначаються відповідно 

до певних еталонів, стереотипів. Дані про еталон часто опускаються або ж 

варіюються в межах словника. У такому разі інтерпретація ознак, 
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вербалізованих параметричними прикметниками, відбувається на основі 

фонових знань користувача. 

4. Прив‘язка до тварини-прототипа. Чимало дефініцій експлікують 

значення зооніма шляхом вказівки на подібність до інших тварин, наприклад, 

dog-like, deer-like, squirrel-like, resembles a greyhound, similar to a monkey тощо. 

Наприклад: 

buffalo 'буйвіл' «an African animal similar to a large cow with long curved 

horns» [LDOCE, c. 191] – 'африканська тварина, схожа на велику корову з 

довгими вигнутими рогами'; 

vicuña 'вікунья' «animal of the central Andes somewhat like, but much smaller 

than, a camel, with soft, delicate wool» [OALDCE, с. 452] – 'тварина Центральних 

Анд, схожа на верблюда, але набагато менша, з мʼякою та ніжною шерстю'; 

black-footed ferret 'тхір чорноногий' «an American weasel (Mustela nigripes) 

related to the European polecat and resembling a yellow mink with dark feet, tail, 

and mask» [WNID3, c. 226] – 'американський горностай (Mustela nigripes), 

споріднений з тхором лісовим, схожий на жовту норку з темними лапами, 

хвостом та мордою'; 

schnauzer 'шнауцер' «a wire-haired breed of dog of the terrier type, originally 

from Germany, having a greyish coat and distinctive beard, moustache, and 

eyebrows» [CED] – 'жорсткошерсна порода собак, подібних до тер‘єра, виведена 

в Німеччині, сіруватої масті, з помітними бородою, вусами та бровами'. 

Іноді автори використовують зворотній прийом, вказуючи відмінності 

між тваринами або комбінують обидва. Наприклад,  

alligator «a large crocodilian, Alligator mississipiensis, of the southern US, 

having powerful jaws and sharp teeth and differing from the crocodiles in having a 

shorter and broader snout: family Alligatoridae (alligators and caymans)» [CED] – 

'великий представник ряду крокодилячих, Alligator mississipiensis, південної 

частини США, із сильними щелепами та гострими зубами, відрізняється від 

крокодилів коротшим і ширшим носом; родина Alligatoridae (алігатори та 

каймани)'; 



135 

 

сaiman «any of several Central and So. American crocodilians fundamentally 

similar to alligators but differing in ventral armor and often superficially resembling 

crocodiles» [WNID3, c. 313] – 'один з крокодилових Центральної та Південної 

Америки істотно схожих на алігаторів, але відрізняються вентральним 

панциром, зовні часто нагадують крокодилів'. 

Така прив‘язка до тварини-прототипа спрощує процедуру опису для 

лексикографа, але не завжди допомагає користувачеві, оскільки останній 

повинен прочитати ще й дефініції подібних тварин.  

5. Оцінні прикметники емотивного характеру. Відповідно до поділу 

прикметників на об‘єктивні, які характеризують фактичні ознаки предметів, і 

суб‘єктивні, які відображають чиюсь думку, оцінку, слід зауважити, що в 

дефініціях перше місце атрибутивного ланцюжка займають суб‘єктивні 

характеристики, а друге – об‘єктивні. Проілюструємо це прикладами, де 

використовуються аксіологічні прикметники. Наприклад,  

deer 'олень' «graceful, quick-running animal, the male of which has 

horns» [OALDCE, с. 225] – 'граціозна швидка тварина, самець якої носить роги'; 

bull terrier 'бультер‘єр' «A bull terrier is a breed of strong dog with a short, 

whitish coat and a thick neck» [CCEDAL, c. 197] – 'Бультер‘єр – порода сильних 

собак з короткою білуватою шерстю та товстою шиєю'; 

chimpanzee «an intelligent animal that is a type of ape and that lives mostly in 

trees in Africa» [MWLD] – 'розумна тварина з групи людиноподібних мавп, яка 

живе на деревах в Африці'; 

elephant shrew 'слонова землерийка' «any small active African mammal of 

the family Macroscelididae and order Macroscelidea, having an elongated nose, 

large ears, and long hind legs» [CED] – 'один з маленьких енергійних 

африканських ссавців родини Macroscelididae порядку Macroscelidea, з 

витягнутим носом, великими вухами і довгими задніми ногами'; 

gazelle «a type of small DEER, which jumps very gracefully and has large 

beautiful eyes» [LDOCE, c. 668] – 'маленький олень, який дуже граціозно 

стрибає і має великі прекрасні очі'; 
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saw-scaled viper 'піщана еффа' «a small but fierce and aggressive desert-

dwelling viper (Echis carinatus) found from No. Africa to India» [WNID3, c. 2021] – 

'невелика, люта й агресивна пустельна гадюка (Ефа carinatus), яка поширена на 

території від північної Африки до Індії'. 

Прикметники graceful, strong, intelligent, active, beautiful, fierce, aggressive 

та подібні за наявності інших атрибутивів зазвичай віддалені від описуваного 

ними іменника, що створює відчуття менш безпосереднього зв‘язку цих лексем 

з субстантивними іменами в порівнянні з ознаками, які характеризують колір, 

розмір, вік, форму об‘єкта і таке інше.  

6. Наявність емпіричних компонентів значення. Автори словників 

описують знання, які отримало людство шляхом безпосереднього сприйняття, з 

допомогою власного досвіду. Найчастіше у дефініціях вказуються наявні 

ознаки тварини, але вказівка на відсутність окремих теж є важливою 

характеристикою для порівняння стереотипних образів. 

7. Вказівка на значення для людини. Антропоцентричний підхід полягає в 

тому, що наукові феномени вивчаються насамперед з огляду на їх роль для 

людини, призначення в її життєдіяльності, функцій для розвитку людської 

особистості та її удосконалення. Він виявляється в тому, що людина стає 

точкою відліку в аналізі тих чи інших явищ, що вона залучена до цього аналізу, 

визначаючи його перспективи та кінцеву мету. Продемонструємо це на 

прикладі кількох дефініцій: 

rabbit «a small grayish brown mammal (Oryctolagus cuniculus) that differs 

from the related hares in its burrowing habits and in having the young born naked 

and helpless, is native to southern Europe and northern Africa but has been 

introduced into various other regions where it is often a pest because of its rapid 

reproduction, and has developed under domestication many varieties differing from 

the wild form in size, conformation, and coloring and variously adapted to the 

production of meat and fur or for pet and show stock» [WNID3, с. 1062] – 

'невеликий сіро-коричневий ссавець (Oryctolagus cuniculus), який відрізняється 

від зайців звичкою зариватися; молоді особини народжуються голими і 
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безпорадними, поширений на території Південної Європи та Північної Африки, 

але був ввезений і в інші регіони, де його вважають шкідником через швидку 

відтворюваність; в процесі одомашнення було виведено багато порід, які 

відрізняються від диких за розмірами, будовою тіла, забарвленням хутра та 

мають різне призначення: для отримання мʼяса та хутра або домашнього 

улюбленця чи шоу-тварини'; 

Lipizzaner 'ліпіцанер' «a breed of riding and carriage horse used by the 

Spanish Riding School in Vienna and nearly always grey in colour» [CED] – 'порода 

верхових та екіпажних коней, яка використовується в іспанській школі верхової 

їзди у Відні, мають майже завжди сіре забарвлення'; 

reindeer 'північний олень' «kind of large deer with branched antlers, used in 

Lapland for transport and kept in herds for its milk, flesh and 

hide» [OALDCE, c. 206] – 'вид великого оленя з гіллястими рогами, якого 

використовують в Лапландії для переміщення, утримують в стадах задля 

молока, мʼяса та шкіри'; 

foxhound 'фоксхаунд' «a dog with a very good sense of smell, trained to hunt 

and kill foxes» [LDOCE, c. 638] – 'пес з хорошим нюхом, якого навчений 

полюванню на лисиць'; 

vole 'полівка' «a small animal like a mouse that usually lives underground and 

that can be harmful to crops and gardens» [MWLD] – 'маленька тварина, схожа на 

мишу, яка зазвичай живе під землею, і може приносити шкоду 

сільськогосподарським культурам та садам'; 

stallion «A stallion is a male horse, especially one kept for 

breeding» [CCEDAL, c. 1516] – 'Жеребець – кінь, зокрема той, якого тримають 

для розмноження'. 

Загалом параметр роль для людини безпосередньо представлено в 

16,67 %, 10,3 %, 15,84 %, 15,74 %, 11,98 % та 14,4 % словникових тлумачень 

OALDCE, WNID3, CCEDAL, LDOCE, CED та MWLD відповідно. 
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Лінгвокультурологічні особливості також знаходять місце в дефініціях 

представників світу фауни. Тексти визначень нечасто пронизані культурними 

кодами різних народів світу, наприклад: 

babacoote 'бабакут' «a species of large lemur, Lichanotus brevicaudatus, 

native to Africa, particularly Madagascar. Folk traditions of certain tribes claim that 

the babacoote is their ancestor [CED] – 'одих з видів великих лемурів, Lichanotus 

brevicaudatus, родом з Африки, зокрема Мадагаскару. Народні традиції деяких 

племен стверджують, що бабакут є їхнім предком'; 

salamander 'саламандра' «lizard-like animal once supposed to be capable of 

living in fire» [OALDCE, c. 247] – 'ящіркоподібна тварина, яку колись вважали 

здатною жити у вогні'; 

white elephant 'білий слон' «a rare albino or pale grey variety of the Indian 

elephant, regarded as sacred in parts of S Asia» [CED] – 'рідкісний альбінос або 

блідо-сірий вид індійського слона, якого вважають священним в частині 

Південної Азії'; 

Aesculapiusʼ snake 'полоз ескулапів' «a harmless European snake believed to 

have been held sacred to Aesculapius by the Romans» [WNID3, с. 1062] – 'безпечна 

європейська змія, яку римляни вважали священною для Ескулапа'; 

аss 'віслюк' «any of several mammals of the genus Equus that are smaller than 

the horse, with a shorter mane and shorter hair on the tail, with long ears, and 

without callosities on the inner surface of the hind limbs, that are hardy and 

gregarious sure-footed natives of Asia and No. Africa, and of which one species (E. 

Asinus) is the domestic ass, a rugged, patient, but somewhat stubborn beast of 

burden, made a popular symbol of obstinacy and stupidity» [WNID3, с. 1062] – 

'один з декількох ссавців роду Equus, менших за коней, з коротшою гривою і 

волоссям на хвості, довгими вухами, без мозолів на внутрішній поверхні задніх 

кінцівок. Це витривалі, стадні, з впевненою ходою вихідці з Азії та Північної 

Африки, один вид яких (E. Asinus) є одомашненим. Сила, терплячість та 

впертість вʼючної тварини стали підставою для реалізації символьного 

наповнення зооніма упертістю та нерозумністю'. 
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У дефініціях зоонімів спостерігаємо прояви найрізноманітніших значень 

певних тварин для людини, починаючи від її практичного використання (it is 

often a pest because of its rapid reproduction, adapted to the production of meat and 

fur or for pet and show stock, eaten as a delicacy by Africans because of their high 

fat content, riding and carriage horse, used for transport and kept in herds for its 

milk, flesh and hide, trained to hunt and kill foxes тощо) завершуючи символьним 

наповненням (Folk traditions of certain tribes claim that the babacoote is their 

ancestor, regarded as sacred in parts of S Asia, once supposed to be capable of living 

in fire, believed to have been held sacred to Aesculapius by the Romans, made a 

popular symbol of obstinacy and stupidity тощо).  

Антропоцентризм – світогляд, який визначає людину як міру всіх 

предметів навколишнього світу. Антропоцентризм як принцип дослідження 

полягає в тому, що обʼєкт вивчається з урахуванням інтерпретації його 

людиною. Цінність кожного словника визначається оригінальністю погляду на 

конкретні лексеми та врахуванням кола користувачів. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведене дослідження дає можливість стверджувати, що 

лексикографування на основі тематичного розподілу лексики сприяє 

всеохоплюючій презентації семантичних відношень між номінативними 

одиницями. Інтерпретація значення зоонімів є складною лексикографічною 

проблемою. Це пов‘язане з неоднаковим статусом ознак в межах дефініцій, а 

також з орієнтацією того чи того словника на певну аудиторію. 

Наявність багатьох різних параметрів в лексичному значенні обмежує 

стандартизацію тлумачення назв представників тваринного світу. Однак, 

основні їхні компоненти піддаються уніфікації, яку варто здійснювати в межах 

конкретних лексико-тематичних груп. В ідеалі, в тлумаченнях, мають бути 

вказані інваріантні семантичні компоненти, спільні для певної лексико-

тематичної групи, доповнені диференційними семами, які в свою чергу, й 
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допомагають розкрити суть конкретного найменування. Проте вибраний 

матеріал свідчить, що це далеко не так. Вибір ознак, які включено в дефініціях 

залежить від багатьох чинників (міри поширеності / відомості тварини в 

певному суспільстві, наявності яскраво виражених зовнішніх ознак тварини, 

цільової аудиторії, об‘єму словника тощо). 

Уся зоонімічна лексика пронизана чіткими ієрархічними зв‘язками, що 

вкотре підтверджує системний характер мови. Аналіз дефініцій лексико-

семантичної групи «тварини» дає підстави говорити про неоднозначність 

лексикографічної інтерпретації значень зоонімів, деякі розходження в структурі 

та змісті словникових дефініцій. Це, в свою чергу, приводить до висновків про 

необхідність уточнення та уніфікації лексикографічних параметрів 

співвідносно з елементами ієрархічної структури. 

Спільною ознакою всіх дефініцій є наявність категоризації, яка виражена 

за допомогою гіперонімо-гіпонімічного відношення, що повідомляє про 

царство або клас. Ідентифікуючою ознакою тварини є її латинська назва, проте 

лише два із досліджуваних нами словників пропонують латинські відповідники 

назв тварин, що є досить корисним для читача. Така інформація зазвичай 

вважається надлишковою у словниковій статті, оскільки не всі потенційні 

користувачі лексикографічних видань володіють достатнім рівнем знань у 

галузі біології, але вона абсолютно необхідна для ідентифікації референта, що 

належить до живих об‘єктів. 

Суттєво, що практично всі словники подають у визначеннях ознаки, що 

стосуються зовнішнього вигляду тварини. Але слід звернути увагу на те, що 

кількість зовнішніх ознак корелює з мірою обізнаності носіїв мови з тою чи тою 

твариною: найбільш докладно вказуються характеристики зовнішнього вигляду 

окапі, яка для європейців є екзотичною твариною.  

Численні ознаки референтів взагалі не відображаються в словникових 

дефініціях (наприклад, наявність хвоста, вусів, пазурів, копит тощо), що 

зумовлене невисокою мірою обізнаності носіїв мови з відповідними тваринами. 

Деякі ознаки, введені до словникових дефініцій, можуть сприйматися як 
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тривіальні (наприклад: наявність чотирьох лап у кота) або необов‘язкові 

(наприклад: вага у 54 кг у свині). 

Тлумачення лексем-зоонімів дозволяють також простежити за історичним 

та господарським параметрами, включеними у словники (способом 

використання тварини людиною, ареалом її поширення, на кого полює, чим 

харчується тощо). 

Основні положення й висновки цього розділу висвітлені в таких 

публікаціях дисертантки [154; 155; 156; 157; 158; 161; 162]. 
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РОЗДІЛ 3 

 ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ ЗООНІМІВ У ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ 

 

3.1 Зіставний аналіз лексикографічного опису лексем-зоонімів у 

тлумачних словниках сучасної англійської мови 

 

У сучасному мовознавстві з метою виявлення та розв‘язання теоретичних 

питань й практичних потреб часто застосовують метод комплексного 

порівняльно-зіставного аналізу. Зіставна інтерпретація лексикографічного 

опису лексем-зоонімів у тлумачних словниках сучасної англійської мови в 

межах нашого дослідження націлена на виявлення та вивчення особливостей 

представлення лексичного значення номінативних одиниць на позначення 

представників світу фауни. 

 Огляд вступних зауваг до кожного із словників, зокрема OALDCE, 

WNID3, CCEDAL, LDOCE, CED, MWLD, та безпосередній аналіз відповідних 

словникових статей зоонімів дають підстави для створення комплексних 

лексикографічних портретів досліджуваних видань (див. таблицю Л.3.1). 

Порівняємо загальну характеристику цих словників та опишемо особливості їх 

макро- та мікротекстів, хоча в структурному аспекті іноді виділяють інші 

складники такі як, мега- та медіорівні. Та оскільки питання визначення рівнів 

ієрархії та їхніх елементів й досі лежить в площині дискусійних, 

розглядатимемо класичну двокомпонентну композицію. До макроструктури 

належить все те, що визначає словник як самостійну систему з її внутрішніми 

зв‘язками та багатоплановою організацією. Її завданнями є обґрунтування 

необхідності розроблення конкретного словника, вивчення та відбір джерел для 

його укладання, визначення загальної структури, критеріїв упорядкування 

реєстрових одиниць, принципів відбору ілюстративного матеріалу тощо. 

Мікроструктурний рівень визначає формат словникової статті, її структуру, 

форми та способи розкриття семантики реєстрових одиниць, ієрархію значень 

тощо. 



143 

 

Найдавнішою лексикографічною працею нашого дослідження є «The 

Oxford Advanced Learner‘s Dictionary of Current English». Це перевиданий 1982 

року спеціально для Союзу Радянських Соціалістичних Республік одинадцятий 

випуск навчального словника Albert Sydney Hornby видавництва «The Oxford 

University Press». Словник призначений для широкого кола користувачів, які 

вивчають англійську мову на початковому рівні та працюють з нею. За словами 

автора, OALDCE сприяє розвитку трьох основних видів мовленнєвої 

діяльності: говоріння, читання та письмо. 

Коротка характеристики словника OALDCE: 

 вміщає близько 50 000 слів;  

 описує британський варіант англійської мови IXХ та XX ст.; 

 укладений в двох томах; 

 транскрипція та пояснення до неї написані редактором словника «The 

English Pronouncing Dictionary» A. C. Gimson; 

 виділення еквівалентів американського варіанту мови;  

 чорно-біла кольорова гама; 

 широко представлені словесні комбінації та типові граматичні 

конструкції; 

 більше 1000 ілюстрацій; 

 докладна інструкція з використання словника; 

 рекомендації щодо удосконалення навичок письма та мовлення 

англійською мовою; 

 граматичний довідник; 

 стилістичний довідник; 

 цікавий додатковий матеріал стосовно переліку неправильних дієслів, 

абревіатур, правил словотвору, використання числівників, одиниць 

вимірювання, топонімів та антропонімв, пунктуації. 

Словник складається зі списоку скорочень, фонетичних символів, вступу, 

пояснень до фонетичної інформації, інструкції користувача, яка вміщує 
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інформацію про систему пошуку, письмову та розмовну форми мови, 

граматику, стиль, основні дієслівні форми та конструкції, десяти додатків та 

власне словника.  

Структурування словникових статей за гніздовим принципом є головною 

особливістю OALDCE. Крім того, автором розроблена чітка й зрозуміла 

система поміт.  

 Словник «The Webster‘s Third New International Dictionary of the English 

Language, Unabridged» – найбільший за обсягом із використаних нами 

лексикографічних праць. Це восьме видання вебстерської серії, відлік в якій 

розпочато зі словника Noah Webster «The American Dictionary of the English 

Language» 1928 року. Аналізований нами словник WNID3 – точний передрук 

видання 1961 року. За словами редактора Philip Babcock Gove роботу над 

проектом розпочато 1953 року. Загалом словник призначений для широкого 

кола користувачів.  

Основні характеристики словника WNID3: 

 наведено близько 450 000 словникових статей; 

 описано лексику з 1755 року, тому значна кількість застарілих одиниць 

виключена з реєстру;  

 охоплено 23,5 % вузькоспеціалізованої термінологічної лексики; 

 до реєстру внесено власні назви; 

 новий абсолютно аналітичний стиль дефініціювання; 

 у зонах ілюстративного матеріалу процитовано 14 000 авторів; 

 представлено різні варіанти вимови; 

 наявність етимологічних довідок; 

 повносторінкові ілюстрації; 

 різноманітні доповнення. 

Словник WNID3 вміщає вступне слово редактора, перелік осіб, які 

працювали над виданням, включаючи позаштатних співробітників, 

пояснювальну записку щодо структури та інформаційного наповнення 
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словникових статей, графічні прийоми виділення тексту тощо, відомості про 

труднощі правопису, утворення множини, написання власних назв, словотвір, 

символьну фонетичну систему, пунктуацію, форми звертання, використаних у 

словнику скорочень, символів та різних додатків, включаючи таблиці, 

повносторінкові ілюстрації.  

У дисертаційній праці також використано навчальний словник 

вебстерської серії «The Merriam-Webster‘s Learner‘s Dictionary». Це 

інтерактивний веб-сайт, який дає змогу користувачеві ставити запитання 

редактору, прослідкувати за «словом дня», брати участь в лексичних 

опитуваннях двох видів, проглянути найпопулярніші запити за останні добу, 

тиждень чи протягом усього часу, зберегти слово з відповідним словниковим 

описом на особистій сторінці. 

Коротка характеристика словника MWLD:  

 представлено матеріали сучасного усного та писемного мовлення; 

 включено близько 100 000 слів та виразів; 

 визначено 3000 слів основного лексичного запасу; 

 наведено більше 160 000 вербальних ілюстрацій; 

  визначено близько 22 000 ідіом; 

 лексику основного запасу диференційовано за 18 темами, наповнення 

яких постійно оновлюється; 

 озвучено вимову; 

 для фонетичної транскрипції використано систему знаків 

Міжнародного фонетичного алфавіту; 

 запропоновано чорно-білі зображення. 

Словник MWLD скомпільовано переважно для користувачів, які 

вивчають англійську мову як іноземну. Електронний ресурс доступний за 

адресою http://www.learnersdictionary.com. 

Представлений у нашому дослідженні навчальний словник сучасної 

англійської мови «The Longman Dictionary of Contemporary English» є 

http://www.learnersdictionary.com/
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4-м виданням 2005 року укомплектованим із СD-ROM. Автор передмови до 

словника Randolph Quirk переконаний, що LDOCE – чудове завершення 

активного інноваційного дослідження поєднаного з комп‘ютерними 

технологіями та добре відточеними освітніми й лексикографічними навичками. 

Автори праці cпираються на важливий досвід попередніх видань та включають 

чимало нових характеристик, таких як повно колірний друк та додаткова 

інформація про сполучуваність. Не кажучи вже про переваги версії на 

електронному носії. Зауважимо, що змістове наповнення дефініцій електронної 

версії словника не відрізняється від паперової, хоча має низку відмінностей 

стосовно структури, зокрема наявності пошукової системи, гіпертексту та 

інших інтерактивних елементів.  

Опис основних характеристик LDOCE: 

 понад 207 000 реєстрових слів та виразів; 

 британський та американський варіанти англійської мови однаковою 

мірою представлені у словнику;  

 використання фонетичних символів Міжнародного фонетичного 

алфавіту, спершу подано британський варіант вимови, при необхідності після 

позначки «$» –американський; 

 чітка структура словникової статті; лексико-семантичні варіанти 

значення розташовані за принципом частотності визначеним на основі аналізу 

даних мовного корпусу «The Longman Corpus Network» (близько 300 мільйонів 

слів); 

 словник дефініцій використовує лише 2000 загальновідомих слів, що 

робить визначення зрозумілими та доступними; якщо слово не входить до 

загального списку, воно виділене великими літерами малого регістру; 

 ілюстративний матеріал представлений певною мірою 

відредагованими реченнями з «The Longman Corpus Network»; «The Longman 

Examples Bank» електронної версії словника пропонує додатково 80 000 

прикладів вживання;  

 3000 найуживаніших слів виділені червоним кольором; 
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 показник частотності використання реєстрових одиниць у розмовній 

та письмовій формах мови виділений рамкою або представлений графіком; 

 революційна система поміт, наприклад, виділення блакитним 

кольором основнови значення; 

 типові словесні комбінації виділені напівжирним шрифтом, докладно 

проілюстровані у спеціально виділених таблицях;  

 повноколірні сторінки з малюнками та фото; 

 карти та додатки; 

 ідіоми подано при першому повнозначному слові, яке входить до їх 

складу, а порядок визначений за частотним принципом; 

 словник оснащений окремо виділеними рамковими елементами для 

розрізнення синонімів «Word Focus», правильного вибору слова з-поміж 

тематично близьких лексичних одиниць «Word Choice», перевірки граматичних 

конструкцій «Grammar», вивчення контекстів «Usage note», огляду розмовних 

фраз «Spoken phrases»; 

 застосунок «The Longman Writing Assistant» є інтерактивним 

помічником в удосконаленні навичок писемного мовлення, забезпечує 

користувача інформацією про типові словосполуки, функціонує як граматичний 

довідник, надає поради з уникнення помилок; базою для «The Longman Writing 

Assistant» є «The Longman Language Activator»;  

 додано 7000 синонімів та антонімів;  

 7000 лексичних входів енциклопедичного змісту запозичені з «The 

Longman Dictionary of English Language and Culture»; 

 15 000 одиниць подані з етимологією; 

 понад 150 000 словосполучень проілюстровано у «The Phrase Bank»; 

 більше 1 000 000 речень «The Longman Examples Bank» електронної 

версії наведено без змін, в реальному контексті; 

 понад 88 000 речень озвучені в одному з описаних варіантів 

англійської мови, на основі яких побудований комплекс вправ на вимову; 
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 можливість запису власної вимови для порівняння з представленим 

еталоном; 

 20 планів уроків для викладачів із завданнями на вироблення навичок 

користування паперового словника та СD-ROM версії. 

 миттєве визначення лексеми у будь-якій програмі «Pop-up dictionary». 

Словник LDOCE укладений для користувачів початкового рівня знань та 

націлений на докладну презентацію двох областей: ілюстративного матеріалу 

та словосполучень. 

Структурно LDOCE складається з таблиці фонетичних знаків, списку 

скорочень, таблиці граматичних кодів та конструкцій, пердмови, вступних 

зауваг, власне словника, карт та додатків (зразків ділових паперів, таблиць 

числівників, одиниць вимірювання, правил словотвору, списку неправильних 

дієслів, списку топонімів та антропонімів та словника дефініцій), покликаних 

максимально спростити процес вивчення мови. 

Електронна версія LDOCE скомпонована з трьох частин, а саме: власне 

словника «Dictionary», «Activator» та комплексу вправ. Модуль «Activator» 

використовується для активного розширення запасу лексичних структур та 

фраз, дозволяє максимально швидко вивчити мову. Комплекс готових вправ 

охоплює різноманітні лексичні та граматичні категорії знань. Ці дві частини 

доступні лише на ліцензійних дисках. Основний ресурс словника доступний 

широкому загалу на веб-сторінці www.ldoceonline.com, проте його функції 

неповні порівняно з можливостями, запропонованими на CD-ROM (наводиться 

лише частина озвучених слів та речень). 

У нашому досліджені використано матеріали ще одного всесвітньо 

відомого видавництва «The HarperCollins Publishers», лексикографам якого 

належить першість використання технології, за якою лексичні одиниці 

витлумачуються на основі корпусних даних. Це електронний ресурс «The 

Collins English Dictionary», доступ до якого знаходиться за адресою: 

http://www.collinsdictionary.com та паперове видання «The Collins English 

Dictionary for Advanced Learners». 
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Проект «The Collins English Dictionary» запущено 2011 року. Серед 

основних характеристик електронного словника варто вказати наступні: 

 охоплено британський та американський варіанти англійської мови; 

 включено більше 722 000 слів та виразів; 

 заснований на корпусі «The Bank of English», який нараховує близько 

400 мільйонів слів усного та писемного мовлення починаючи з 1990-х рр.; 

 чітка структурна організація словникових статей; 

 графічно представлено частотний параметр; 

 введено етимологічні довідки; 

 об‘ємно представлено блок ілюстративного матеріалу; 

 у словникових статтях кількома мовами наведено перекладні 

еквіваленти лексичної одиниці. 

Користувач має можливість використовувати рядок пошуку або 

проглядати реєстр в алфавітному порядку, ознайомитися з обраним словом дня 

та новими одиницями словника, перевірити значення лексем, які містять 

елемент пошуку, із запропонованого списку.  

Навчальний словник «The Collins COBUILD English Dictionary for 

Advanced Learners» виданий 2001 року. Основні характеристики словника: 

 особлива система структурування словникової статті; 

 інноваційне представлення показника частотності; 

 використання матеріалів корпусу «The Bank of English»; 

 охоплено британський (70 %), американський (25 %), австралійський та 

сінгапурський (5 %) варіанти англійської мови;  

 проілюстровано вживання 105 000 лексичних одиниць; 

 використано адаптовану систему знаків Міжнародної фонетичної 

транскрипції, яка описана у словнику Daniel Jones «The English Pronouncing 

Dictionary»; 

 визначено 2 500 слів основного словника тлумачень. 
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Структурно словник складається із вступу, розділу з інформацією про 

текстовий корпус «The Bank of English», пояснювальної записки до 

словникових статей, розділів з основними відомостями про тлумачення 

одиниць у словнику, стилістику, прагматику, граматику та фонетику, списку 

неправильних дієслів та п‘яти груп лексем, об‘єднаних за параметром 

частотності, власне словника.  

З метою докладнішої ілюстрації мікрорівневих парметрів розглянемо 

описи словникових статей кожної із досліджуваних лексикографічних праць. 

Стаття тлумачного словника починається орфографічним або нормативним 

параметром. Для підтвердження наших спостережень проілюструємо опис 

лексеми mouse зі словника OALDCE: mouse /maVs/ n (pl mice /maIs/) sorts of 

small rodent (‗house ~, ‗field-~, ‗harvest-~); (fig) shy, timid person. ‗~-trap n trap 

for catching mice: ~-trap cheese, (hum) unpalatable kind of cheese. □vi [VP2A] (of 

cats) hunt for, catch, mice: Our cat ~s well. Mouser /‘maVzq(r)/ cat who does this. 

Mousy /‘maVsI/ adj (-ier, -iest) (esp of hair) dull brown; (of a person) timid, 

shy [OALDCE, с. 49]. Словникова стаття побудована за гніздовим принципом. 

Вокабула виділена напівжирним шрифтом як і всі означувані одиниці гнізда. З 

метою економії місця та уникнення повторюваності автор використовує 

загальноприйнятий друкарський знак тильди «~». 

Значно ширше представлено набір лексикографічних параметрів у 

словниковій статті WNID3, яка до того ж представлена чорно-білою графічною 

ілюстрацією з підписом відповідного значення. Стаття має наступний вигляд: 

1
mouse \’maus\ n, pl mice \’mīs\ often attrib [ME mous, fr.OE mūs; akin to 

OHG &ON mūs mouse, L mus, Gk mys, Skt mūs mouse, and perh. To L movēre 

to move – more at move] 1 a : any of numerous small 

rodents typically resembling diminutive rats with 

pointed snout, rather small ears, elongated body, and 

slender hairless or sparsely haired tail, including all the 

smaller members of the genus Mus and many members 
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of other rodent genera and families having little more in common than their relatively 

small size – see HARVEST MOUSE, HOUSE MOUSE, JUMPING MOUSE, POCKET MOUSE, 

WHITE-FOOTED MOUSE b : a young muskrat 2 a slang : WOMAN, GIRL FRIEND <in the 

role of …the rich Chicago ~ – Playbill> <the ~ he was shackin‘ up with – Earle 

Birney> b : a timid or diffident person <he might be a lion, but in … public affairs he 

must remain a ~ –W. H. Hale> c : something trivial or insignificant <labors over a 

mountain of the chaff of experience to bring forth a poor ~ of reflection – Edward 

Sapir> 3 : something that resembles a mouse: as a archaic : a small lump of muscle 

meat b (1) archaic : a knot on a ship‘s stays to prevent a rope from slipping (2) : 

MOUSING c : a dark-colored swelling caused by a blow <a heavy right to the 

cheekbone … raised a ~ – New South Wales Bull.>; specif : BLACK EYE la <began the 

voyage by hanging а ~ on the steward‘s eye –Time> d : RAT 3 e (1) : a small lead 

weight fastened to a string and used to pull window sash cords into place over pulleys 

in the jambs of the frame (2) : a similar weight used by plumbers to clear a stoppage 

in a pipe (3) : a loose-fitting plug that is forced through a conduit by compressed air 

and carries with it wires to be drawn into place 4 a : an olive gray – called also beige 

gray b : MOUSE GRAY [WNID3 , c. 1467]. Вокабулу виділено напівжирним 

шрифтом. Cловникова стаття є об‘ємною і чітко структурованою. 

Укладачі MWLD, не порушуючи традицій вебстерських словників, також 

надають реєстровим одиницям напівжирне шрифтове оформлення, наприклад: 

mouse /ˈmaʊs/  

noun plural mice /ˈmaɪs/  

[count]  

1 : a very small animal that has a pointed nose and a long, thin tail  

 The house was infested with mice and rats.  

 a field mouse [=a type of mouse that lives in fields] 

 a house mouse [=a type of mouse that lives in people‘s houses] 

– see picture at RODENT [MWLD]. 

Стаття словника MWLD побудована за класичним принципом розподілу 

лінгвістичної інформації.  

http://learnersdictionary.com/definition/rodent
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Абсолютно інший підхід до виділення вокабул використано у словнику 

LDOCE, де лексема mouse представлена по-новому:  

mouse  /maVs/ n [C]  

1 plural mice / maIs/ a small furry animal with a pointed nose and a long tail 

that lives in peopleʼs houses or in fields: The cat laid a dead mouse at my feet.│a 

field mouse  

2 plural mouses a small object connected to a computer by a wire, which you 

move with your hand to give instructions to the computer: Select the printer icon and 

then click the left mouse button.→ see picture at OFFICE  

3 plural mice informal a quiet, nervous person → play cat and mouse at CAT 

(4); → quiet as a mouse at QUIET
1
 (1) [LDOCE, c. 1074]. 

Можемо спостерігати, що лексичний вхід подає орфографічну 

інформацію. Виділення реєстрового слова напівжирним шрифтом червоного 

кольору означає, що воно входить до переліку 3000 найуживаніших слів 

англійської мови. Таке шрифтове оформлення допомагає користувачеві 

звернути увагу на ті лексичні одиниці, які варто внести до свого лексикону. 

Загалом лексичні входи позначено блакитним кольором. Для порівняння 

наведемо вокабулу словникової статті ропухи: «toad» [LDOCE, c. 1745]. 

Структура статті подібна до двох попередніх і має загальноприйнятий вигляд.  

Електронний ресурс CED пропонує такий опис лексеми mouse, де 

реєстрова одиниця виділена кольором та напівжирним шрифтом:  

mouse

  

Definitions 

noun (maVs ) 

Word forms: plural mice (maIs ) 

1. any of numerous small long-tailed rodents of the families Muridae and 

Cricetidae that are similar to but smaller than rats See also fieldmouse, harvest 

mouse, house mouse related adjective murine  

                                           

 У статті подано лексикографічний опис лексеми «mouse» зі словника CED у скороченій формі. 
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2. any of various related rodents, such as the jumping mouse  

Derived Forms 

‗mouselike adjective 

Word Origin  

Old English mūs; compare Old Saxon mūs, German Maus, Old Norse mūs, 

Latin mūs, Greek mūs 

Translations for ‗mouse‘ 

British English: mouse  A mouse is a small animal with a long tail. Maʊs 

NOUN animal (переклад лексеми 26 мовами з озвученням вимови) 

British English: mouse maVs You use a mouse to move things on a computer 

screen. NOUN computer (переклад лексеми 25 мовами з озвученням вимови) 

Example sentences containing ‗mouse‘ (9 паспортизованих речень)(CED). 

Усі елементи словникової статті виокремлені в інформаційні блоки з 

великим обсягом інформації, яка, на нашу думку, сприяє виснаженню 

користувача. 

Автори навчального словника CCEDAL як і MWLD, на відміну від 

LDOCE, обмежуються використанням напівжирного шрифту для вокабул: 

mouse /maVs/ (mice)  

1. A mouse is a small furry animal with a long tail. □…a 

mouse running in a wheel in its cage. … the problem of rats and 

mice [CCALED, c. 1006]. 

■■□□□  

N-COUNT 

Словникові статті побудовані за інноваційною схемою з використанням 

технології надбудов й окремої колонки для граматичної інформації та 

частотних даних. Показник частотності, кількість зафарбованих квадратів, 

відповідає одній із п‘яти лексичних груп, вказаних на початку словника. У 

нашому випадку лексема mouse не є дуже вживаним словом. За аналогічним 

принципом параметр частотності представлено в CED, який додатково графічно 

проілюстровано в блокові «Word usage trends for ―mouse‖» за останні 10–300 

років. 
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Ще одним словником з частотними даними є LDOCE. Якщо вокабула 

виділена червоним кольором, то за орфографічним параметром слідує 

додатковий показник частотності використання слова в усному мовлені  та 

на письмі , для mouse одноразово на 2000 та 3000 слів відповідно (див. 

словникову статтю mouse, наведену вище). Лише в описі 13 зоонімів включено 

таку інформацію (bat, buck, cat, cow, dog, horse, kid, mouse, pig, rabbit, seal, 

sheep, snake). На нашу думку, не варто розміщувати інформацію про частоту 

використання лексичної одиниці в мові на початку словникової статті, оскільки 

не відомо, узус якого значення чи системи значень цей параметр відображає.  

Реєстрові зооніми словника OALDCE як і трьох інших (CCEDAL, 

LDOCE, MWLD) візуально позначені як загальні або власні назви. Але 

незрозумілим постає питання про використання великої літери навіть у межах 

вузької лексико-семантичної групи «породи собак», один елемент якої 

виділено, а інший ні. Наведемо дві вокабули зі словника OALDCE для 

порівняння: dalmation 'далматин' [OALDCE, с. 216] та Newfoundland 

'ньюфаундленд' [OALDCE, с. 63]. Обґрунтування вибору великої літери 

можемо знайти у тексті самої дефініції лексеми «large breed of spaniel, originally 

from ~, a large island in Canada, noted for its intelligence and swimming powers» – 

'порода великого спанієля, виведеного на ~, великому острові в Канаді, 

відмічена своїми розумовими та плавальними здібностями', а саме у додатково 

включеному поясненні назви географічного об‘єкта. Водночас варто 

наголосити на тому, що правопис лексеми «dalmation» відрізняється від 

загальноприйнятого «Dalmatian». 

Варто зауважити, що з усіх шести словників, лише у вокабулах WNID3 не 

використано великої літери. Наведемо кілька словникових статей для 

порівняння:  

galloway 'галловейська порода дрібних коней' «\...\ n […] 1 often cap a : a 

breed of small hardy horses of former times originating in Galloway, Scotland b –s : 

a large pony or small horse 2 usu cap : a breed of hardy medium-sized hornless 
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chiefly black beef cattle native to southwestern Scotland and distinguished from the 

Aberdeen Angus chiefly by the very heavy curly coat» [WNID3, c. 931];  

cape wolf snake 'капська вовча змія' «n, usu cap C […] : a small wolf snake 

(Lycophidian capense) of tropical and southern Africa» [WNID3, c. 331]. 

Реєстрове слово, яке прийнято писати з великої літери, фіксують у 

словнику маленьким регістром, ставлячи примітку «cap» (= capital letter) 

'велика літера'. Для багатослівної складної назви тварини вказують які саме 

літери потрібно писати прописом. Зазначена при цьому частота написання 

прописних літер з допомогою супровідних приміт «usu» (= usually) 'зазвичай' 

або «often» 'часто', на нашу думку, не має особливого значення, тому їх можна 

було б опустити.  

Автори CED вдаються до комбінування регістрів, як наприклад: Kodiak 

bear or Kodiak 'Кадьяк' [CED] та middle white 'англійська середня скоростигла 

біла мʼясна порода свиней' «(often capitals) a breed of medium-sized white pig 

commonly kept for pork and bacon, and for fattening» [CED]. У першому випадку 

спостерігаємо використання прописних літер у самій вокабулі, у другому – 

додаткову примітку. Очевидно, такий вибір обґрунтовано тим, що зоонім 

Kodiak завжди пишемо з великої літери, а middle white лише у певних 

контекстах. 

В усіх словниках на основі нормативного параметра представлено 

омонімічний, наприклад при вокабулі mole та calf верхній індекс із порядковим 

позначенням омоніма: «mole 2 » [OALDCE, с. 41] та «
1
calf» [WNID3, c. 316]. 

Спостерігаємо також представлення різних варіантів написання лексеми 

окремими вокабулами. Наприклад, у словнику LDOCE обидві словникові статті 

гієни вміщують вказівку на варіант мов:  

hyaena /…/ a British spelling of HYENA [LDOCE, c. 800]; 

hyena also hyaena BrE /…/ n [C] a wild animal like a dog that makes a sound 

like a laugh [LDOCE, c. 800]. 

Графічна варіативність лексичних одиниць в OALDCE, WNID3, CED, на 

відміну від LDOCE, представлена в межах однієї словникової статті, що 
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вважаємо більш доцільним. Наприклад: «caiman, cayman /…/ n S America reptile 

resembling an aligator» [OALDCE, с. 118]. Автори CCEDAL для інформації про 

можливі варіанти написання відводять окрему зону. Для порівняння наведемо 

словникову статтю лабрадора: «labrador /…/ (…) √ The spelling labrador 

retriever and in American English Labrador retriever are also used. A labrador or 

labrador retriever is a type of large dog with short, thick black or gold hair» 

[CCEDAL, c. 862]. Укладачі MWLD обмежуються описом лише одного із 

можливих варіантів певної лексеми. 

 Після орфографічної інформації зазвичай наведено орфоепічний 

параметр. Словники описують вимову переважної більшості зоонімів. В 

окремих випадках, а саме при складених словах, транскрипція відсутня. 

Наприклад: «bull terrier n cross between a ~dog and a terrier» [OALDCE, с. 111]. 

Відмінності вимови між британським та американським варіантами 

A. S. Hornby зазначає безпосередньо у транскрипції буквосполученням US. 

Наприклад: «marten [‗mRtIn US: -tn]» [OALDCE, с. 17]. У словнику LDOCE 

можливі варіанти вимови розділено знаком «$». До того ж транскрибовано 

лише варіативну частину вимови, як у словниковій статті бабака лісового. 

Наприклад: «groundhog /‘graVndhPg $ -hRg, -hLg/» [LDOCE, c. 716]. 

Словниковий опис барана взагалі виключає орфоепічний параметр. Для 

порівняння: «ram
2
 n [C] 1 an adult male sheep; → ewe» [LDOCE, c. 1354]. Автори 

CCEDAL та MWLD використовують позначення AM та Brit для опису 

відмінних вимов відповідно. Для прикладу: «bullfrog /bVlfrPg, AM –

 frLg/» [CCEDAL, c. 196] та «newt /ˈnuːt/ Brit /ˈnjuːt/» [MWLD]. У словнику CED 

орфоепічний параметр представлено із можливістю озвучення (див. відповідну 

словникову статтю mouse). Цікавий підхід до транскрибування спостерігаємо у 

словнику WNID3, де автори використовують скорочений опис, посилаючись на 

уже затранскрибований елемент попередньої лексеми. Наприклад, 

«aardvark /‘ärd»värk/» [WNID3, c. 1] та «aardwolf /-«wulf/» [WNID3, c. 1]».  
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В усіх словниках акцентуаційний параметр виступає синкретично з 

орфоепічним, хоча може бути представлений в межах нормативного (LDOCE), 

як правило, при складених словах. Наприклад «'musk ox» [LDOCE, c. 1085]. 

Проте, варто зауважити, що наголос присутній лише у тих вокабулах, 

словникові статті яких не містять транскрипції. Для порівняння наведемо 

словникову статтю йоркширського тер‘єра: «Yorkshire terrier» «/jLkSq 'teriq $ 

jLkSIr 'teriqr/» [LDOCE, c.1919]. Іноді наголос зазначений при заголовному слові 

та у самій транскрипції, але лише для лексем з певними акцентуаційними 

особливостями, як правило, говоримо про різні варіанти вимови. Для прикладу 

у словниковій статті про білого ведмедя: «polar 'bear /…$ '…/» 

[LDOCE, c.1264]. Традиційно знак наголосу представлено у вигляді над- чи 

підрядкового символу «'/"»» у п‘яти, обраних нами, словниках, крім CCEDAL, 

де наголошений склад підкреслено. Для порівняння див. словникову статтю 

mouse з CCEDAL. Звичайно для переважної більшості зоонімів основним 

місцем індикації наголошення залишається транскрипція.  

Однією з особливостей словника LDOCE є складоподільчий параметр, 

властивий лише для складних слів і має відповідне графічне вираження, 

відмежовані крапками склади. Наприклад, лексичний вхід словникової статті 

manatee вказує на те, що описувана лексема – назва тварини складається з трьох 

складів: «man‧a‧tee» [LDOCE, c.1000]. 

Зона граматичної інформації, у нашому випадку, про частину мови, 

утворення множини та злічуваність (для іменників) розміщена одразу за 

орфоепічним параметром. Проаналізуємо словникову статтю віслюка з 

OALDCE: «donkey ['dPNkI] n (pl ~s [-kIz]) (the common and usu word for an) 

ass. → the illus at domestic» [OALDCE, с. 258]. Лексема donkey описана як 

іменник («n»), множина якого утворюється за допомогою додавання закінчення 

–s до вхідної леми і наведена в круглих дужках після безпосередньої вказівки 

(«pl»). Крім того, автор вважав за потрібне вставити додаткову орфоепічну 

характеристику, оскільки відбулася зміна слова. Якщо форма множини 
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збігається з реєстровою одиницею або відрізняється в обох варіантах мови, це 

також вказано в статті. Для прикладу: «bison  'бізон' ['baIsn] n [C] (pl 

unchanged) European wild ox; American buffalo. →the illus at 

large» [OALDCE, с. 83]; «buffalo ['bAfqlqu] n (pl ~s, US also ~es) kinds of large, 

usu wild ox in India, Asia, Europe and Africa; N American 

bison» [OALDCE, с. 110]. Категорія злічуваності має аналогічне вираження, що 

й условнику LDOCE «[C]». Цікаво, що частини мови в межах статті розділені 

не зафарбованим квадратом (див. словникову статтю mouse з OALDCE). В 

окремих випадках акцентуаційний, орфоепічний та граматичний параметри 

відсутні, наприклад, у словниковій статті сіамської кішки: «Siamese cat, oriental 

breed of cat with blue eyes and short-haired coat of cream, fawn or light grey 

hair» [OALDCE, с. 291]. 

В інших словниках частиномовну приналежність теж позначено літерою 

«n / N» (LDOCE, WNID3 / CCEDAL) або цілим словом «noun» (CED, MWLD). 

Категорія злічуваності виражена скороченням «[count]» (MWLD), «COUNT» 

(CCEDAL) або ж відсутня взагалі (WNID3,CED). Вказівку на утворення форм 

множини іменника представлено після позначення «plural» (LDOCE, CED, 

MWLD), «pl» (WNID3) або в круглих дужках після транскрипції (CCEDAL). У 

словнику CCEDAL для інформації про частину мови та злічуваність відведено 

окрему колонку. 

Лише у двох із шести словників подано в блокові «Word Origin» (CED) та 

квадратних дужках (WNID3) етимологічні відомості. Укладачі пропонують 

варіанти середньо-, давньоанглійської та споріднених мов.  

Найважливіша частина словникової статті – зона тлумачень. 

Характерною ознакою словникових статей OALDCE є відсутність нумерації 

значень, а також те, що усі похідні лексеми розміщені в межах однієї статті. 

Автор спершу наводить пряме значення лексичної одиниці, за яким слідує 

вторинне, введене стилістичною позначкою «fig» (див. відповідну словникову 

статтю mouse). Низку дефініцій супроводжено додатковою інформацією та 
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поясненнями в межах власне тлумачень, які виокремлені в круглих дужках. 

Наприклад: 

 alligator «reptile (like a crocodile but with a shorter snout) living in the lakes 

and rivers of southeastern US» [OALDCE, с. 24] – 'плазун (схожий на крокодила, 

але з коротшою мордою), який живе в озерах та річках південно-східної 

частини США'; 

baboon «large monkey (of Africa and southern Asia) with a dog-like 

face» [OALDCE, с. 54] – 'велика мавпа (Африки та південної Азії) з мордою як у 

собаки'; 

ermine 'гороностай' «small animal whose fur is brown in summer and white 

(except for its black-pointed tail) in winter» [OALDCE, с. 290] – 'маленька тварина 

з хутром коричневого кольору влітку та білого взимку (крім поцяткованого 

чорним хвоста)';  

whale «kinds of large sea-animal some of which are hunted for their oil and 

flesh (used for pet foods)» [OALDCE, с. 473] – 'вид великої морської тварини, на 

яку полюють для отримання жиру та м‘яса (що використовують для 

виготовлення кормів для домашніх тварин)'. 

Визначення алігатора деталізує опис плазуна схожістю на іншу особину 

класу рептилій, водночас порівнюючи їх носи. У дефініції бабуїна вказана 

інформація про ареал поширення представника мавпячих. Описуючи 

особливості забарвлення хутра горностая у різні пори року, автор наголошує на 

тому, що хвіст тварини не міняє вигляду. Дефініція кита оповідає для чого 

використовують жир та мʼясо впольованих китів. З одного боку, додаткова 

інформація в межах дефініцій, подана у круглих дужках, допомагає краще 

зрозуміти узусний контекст, а з іншого, її можна було б подати як 

повнозначний текст. 

У дефініціях словника WNID3 запропоновано цілу систему значень, 

організовану за історичним принципом. Так, основні значення реєстрової 

одиниці подаються під арабськими цифрами, у межах яких близькі між собою – 

латинськими літерами нижнього регістру напівжирного шрифту, а арабські 
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цифри у круглих дужках вказують на інші підзначення. Цікавим є той факт, що 

двокрапка напівжирного окреслення замінює фразу «is here defined as (or by)» 

'визначається тут (як)' та розділяє значення в межах словникової статті 

(див.словникову статтю mouse з WNID3). Цікаво, що укладачі навчального 

видання MWLD, визначаючи зооніми, дотримуються використання двокрапки 

та нумерації значень арабськими цифрами.  

Зона тлумачення LDOCE поділяється на підзони, в яких додатково 

представлені граматичні та стилістичні дані. Так, наприклад, форма множини 

іменника подана для кожного лексико-семантичного варіанту, при умові 

відмінностей графічної експлікації (див. словникову статтю mouse з LDOCE). 

Категорія злічуваності також супроводжує окремі дефініції, якщо не є спільною 

для усіх визначених варіантів. Власне тлумачення презентує набір істотних 

семантичних ознак інтерпретованого слова і побудоване на основі обмеженого 

набору слів. Але як спостерігаємо у тексті визначення альпаки: alpaca «1 [C] an 

animal from South America with long hair that looks like a 

LLAMA» [LDOCE, c. 41] – '1 [категорія числа] південноамериканська тварина з 

довгою шерстю, схожа на ламу', слово «LLAMA» не входить до цього списку, 

тому виділене малими літерами великого регістру. Множину значень 

пронумеровано арабськими цифрами, які позначені напівжирним шрифтом. 

Варто зауважити, що лише перше тлумачення описує власне зоонім, усі решта є 

вторинними значеннями, виокремлення яких відбулося на основі застосування 

метафори та компресії семантики ідіоматичного виразу.  

Іноді при описі тварини лексикографи LDOCE використовують прийом 

дефініція в дефініції, роз‘яснюючи в такий спосіб ключові елементи змісту. 

Наприклад, тлумачення кенгуру містить лексему «pouch» 'кишеня', за якою 

слідує коротке визначення у круглих дужках після знака рівності «(= a special 

pocket of skin)»: kangaroo « an Australian animal that moves by jumping and carries 

its babies in a POUCH (= a special pocket of skin) on its stomach» [LDOCE, c. 880] – 

'австралійська тварина, яка рухається стрибаючи та виношує малят у кишені на 

животі (= спеціальна кишеня зі шкіри)'. 
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Особливою рисою словника LDOCE вважаємо виділення найважливіших 

компонентів значення прописом та блакитним фоном тексту. Як, для прикладу, 

у дефініції пойнтера: «pointer /… $ -…/ n [C] 6 DOG a hunting dog that stands very 

still and points with its nose to where birds or animals are 

hiding» [LDOCE, c. 1262]. Такий елемент дуже корисний, оскільки сприяє 

швидшому орієнтуванню в змісті визначення. Користувач зможе 

сконцентрувати свою увагу в межах виділеної сфери знань. Однак, серед 

зоонімів така характеристика представлена лише для пʼятьох гасел. 

Значення у словникових статтях СED пронумеровані арабськими 

цифрами, можуть вміщати термінологічний компонент (вказівку на професійну 

галузь) та перехресні посилання. Спостерігаємо повторювання визначень у 

словнику для трьох лексичних входів, що не характеризує видання з кращої 

сторони. Для підтвердження думки наведемо наступні дефініції:  

diamondback «1. Also called: diamondback terrapin, diamondback turtle any 

edible North American terrapin of the genus Malaclemys, esp M. Terrapin, occurring 

in brackish and tidal waters and having diamond-shaped markings on the shell: 

family Emydidae 2. A large North American rattlesnake, Crotalus adamanteus, 

having cream-and-grey diamond-shaped markings» [CED]; 

diamondback terrapin «any edible North American terrapin of the genus 

Malaclemys, esp M. Terrapin, occurring in brackish and tidal waters and having 

diamond-shaped markings on the shell: family Emydidae» [CED]; 

diamondback turtle «any edible North American terrapin of the genus 

Malaclemys, esp M. Terrapin, occurring in brackish and tidal waters and having 

diamond-shaped markings on the shell: family Emydidae» [CED]. 

Особливістю тлумачень словника CCEDAL є використання простих 

повних речень, де означуване слово щоразу виділено напівжирним шрифтом 

(див. відповідну словникову статтю mouse). Усі значення пронумеровано 

арабськими цифрами.  

На противагу навчальним словникам, зокрема OALDCE, LDOCE, 

CCEDAL та MWLD, у двох обʼємніших – CED та WNID3 використано 
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зоологічну термінологію, що створює певні труднощі для користувачів при 

спробі зрозуміти суть визначення. Для порівняння, наведемо кілька дефініцій: 

ankylosaur «any of various quadrupedal herbivorous ornithischian dinosaurs 

constituting the suborder Ankylosauria, which were most abundant in upper 

Cretaceous times and had a very heavily armoured tanklike body» [CED] – 'один з 

чотириногих рослиноїдних птахотазових динозаврів підряду Ankylosauria, які 

були найпоширенішими у верхньому Крейдяному періоді, мали дуже захищене 

величезне тіло'; 

javelin bat 'великий списоносець' «a large carnivorous spearnose bat 

(Phyllostomus hastatus) of tropical America distinguished by a triangular 

prolongation of the nose leaf» [WNID3, c. 1212] – 'великий мʼясоїдний 

списоносний кажан (Phyllostomus hastatus) тропічної Америки, який 

вирізняється трикутним подовженням носової складки'; 

mandrill 'мандрил' «a large monkey that lives in West Africa and that has a 

red and blue face» [LDOCE, c. 1000] – 'велика західноафриканська мавпа з рудо-

блакитним обличчям'; 

weasel 'горностай' «small, fierce animal with red-brown fur, living on rats, 

rabbits, birds‘ eggs, etc» [OALDCE, c. 469] – 'маленька люта тварина з рудо-

коричневим хутром, яка харчується щурами, кроликами, пташиними яйцями 

тощо'. 

Водночас варто наголосити, що у текстах дефініцій присутні слова, які 

вказують на невизначеність автора (probably, believed to be , considered by some, 

regarded as, possibly…), його сумніви щодо певних фактів про тварину та її 

існування взагалі. Таке явище можемо спостерігати в тлумаченнях зоонімів 

bear dog 'амфіціон' та Cotswold 'котсуолдська вівця': 

bear dog «any of several massive carnivorous extinct mammals of Amphicyon 

and related genera (family Canidae) that suggest but were probably not ancestral to 

the bears» [WNID3, c. 192] – 'один з вимерлих масивних м‘ясоїдних ссавців роду 

Amphicyon та йому подібних (родина Canidae), які припускають, але, ймовірно, 

не були предками ведмедів'; 
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Cotswold «a breed of sheep with long wool that originated in the Cotswolds. It 

is believed to be one of the oldest breeds in the world» [CED] – 'порода овець з 

довгою вовною, яку виведено в Котсуолді. Вважається, що це найдавніша 

порода у світі'. 

Іноді визначення уточнюються, конкретизація вводиться словом «esp» 

(скорочення від especially 'зокрема'), що характерно для словників WNID3 та 

CED наприклад:  

dragon 'варан' «any of various very large lizards, esp the Komodo 

dragon» [CED] – 'одна з багатьох дуже великих змій, зокрема комодський 

варан'; 

blindworm 'сліпозмійка' «a small burrowing limbless lizard with minute eyes; 

esp : a small-scaled European lizard (Anguis fragilis) that feeds on grubs and worms 

and is popularly believed to be blind» [WNID3, c. 234] – 'маленька риюча ящірка з 

крихітними очима, у якої відсутні кінцівки, зокрема маленька європейська 

ящірка (Anguis fragilis), яка харчується личинками та черв‘яками, і вважається 

сліпою'. 

Часто автори CED та WNID3 пропонують вибір номенклатурних назв із 

двох вказаних у дефініції, наприклад: American black bear 'ведмідь барибал' «a 

bear, Euarctos (or Ursus) americanus, inhabiting forests of North America. It is 

smaller and less ferocious than the brown bear» [CED].  

У словниках відсутня уніфікація подання ареальних особливостей 

тварини. Найчастіше вказується континент, на якому перебуває певний вид, 

іноді дефініції вміщають пояснення місцезнаходження території існування 

тварини. Особливо це стосується графств Великої Британії, наприклад: 

yorkshire
2
 'йоркширська порода свиней' «any of several breeds or strains of white 

swine originated in Yorkshire, England» [WNID3, c. 2653] – 'одна з порід білих 

свиней, яку вивели в Йоркширі, Англія'. Пояснення цьому можна знайти в 

тому, що WNID3 – американський словник, але аналізуючи дефініції CED, 

зокрема дефініцію Hampshire Down 'гемпширська порода овець' «a breed of 

stocky sheep having a dark face and dense close wool, originating from Hampshire, S 
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England» [CED] – 'порода кремезних овець з темною мордою та густою 

щільною вовною, виведена в Гемпширі, південна Англія', спостерігаємо 

аналогічну вказівку. 

Хоча словники OALDCE, LDOCE, CED та CCEDAL націлені на опис 

британського варіанту англійської мови, американізми знаходять місце у 

працях безпосередньо після граматичного параметру або у тексті. Для 

порівняння наведемо кілька словникових статей: 

Alsatian […] n (US = German shepherd) large breed of dog, like a wolf, often 

trained for police work. → the illus at dog [OALDCE, c. 25]; 

elk […] n one of the largest kinds of living deer, found in N Europe, N Asia, 

and (called a moose) N America [OALDCE, c. 280]; 

Friesian 'голштинська порода великої рогатої худоби' /… $ -Zqn/ n [C] 

especially BrE a type of cow that is black and white [LDOCE, c. 646]; 

Holstein /… $ …-/ n [C] AmE a black and white cow; = Fresian BrE 

[LDOCE, c. 778]; 

hog
1
 /…/ noun plural hogs also hog [count] 1 a chiefly US : a pig 

▪a hog farmer b British : a male pig that has had its sex organs removed and that is 

raised for meat [MWLD]; 

bison /…/ √ bison is both the singular and the plural form. A bison is a large hairy 

animal with a large head that is a member of the cattle family. They used to be very common 

in North America and Europe. [mainly BRIT] √ In AM, usually use 

buffalo. [CCEDAL, c. 144]; 

colourpoint cat 'шартрез' or (US) colorpoint cat /…/ noun a cat with 

increased pigmentation of cooler points of the body, such as ears, feet, tail, nose, and 

scrotum (in males) US name: Himalayan cat [CED]. 

Словникові статті німецької вівчарки та лося зі словника OALDCE 

зазначають синоніми американського варіанту в дужках. Цікаво, що у статті 

«Friesian» автори словника LDOCE вказують на те, що лексемою оперують 

носії британського варіанту мови, без жодної вказівки на існування 

відповідника в американському варіанті. Тоді як стаття «Holstein» містить 
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відповідний еквівалент, як правило, представлений вкінці словникової статті 

після знака «=». Укладачі MWLD описують варіанти як окремі підзначення, 

тоді як в CCEDAL таку інформацію зазвичай подано вкінці статті. Про ще одну 

назву кішки картезіанської породи у словнику CED вказано в самій вокабулі та 

вкінці статті виразом «US name». Укладачі WNID3 теж зазначають синоніми 

лексем, але без особливих вказівок на варіант мови. Інші назви тварин введено 

словосполученням «called also…» 'називається також…'. Описуючи переважно 

два варіанти сучасної англійської мови, очевидним явищем постає вказівка на 

використання лексеми в певному лінгвокультурному середовищі.  

Слововжиток у словнику OALDCE проілюстровано частково. Наприклад, 

ілюстративний компонент – колокація виділений круглими дужками та 

курсивом: «coypu ['kOIpH] n S American rodent with webbed hind feet, bred for its 

fur (nutria fur)» [OALDCE, с. 199]. Ідіоматичні вирази закріплені за головними 

словами, виділені напівжирним курсивом (див. відповідну словникову статтю 

mouse) . 

Ілюстративний параметр у LDOCE часто запропонований у вигляді цитат 

з авторитетних джерел, представлених у «The Longman Corpus Network». Лише 

15 дефініцій зоонімів включають вербальний ілюстративний компонент, як 

правило, відмежований двокрапкою та виділений курсивом. Наприклад: «snake
1
 

 /sneIk/ n [C] 1 an animal with a long thin body and no legs, that often has a 

poisonous bite: A snake slithered across our path. | a poisonous / venomous 

snake; → see picture at REPTILE» [LDOCE, c. 1564]. Крім того, словникова стаття 

зооніма snake представляє зону колокацій, де типові словосполуки виділені 

жирним шрифтом та відмежовані прямою вертикальною рискою. Іноді 

колокативні вирази наведені перед ілюстрацією або у самому прикладі 

вживання означуваної лексичної одиниці.  

Сталі вирази у словнику розміщено вкінці статті за частотним 

принципом. Вони іноді вміщують посилання на головний компонент ідіоми, у 

словниковій статті якого представлене її визначення. Наприклад: «mule /…/ n 
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[C] 1 an animal that has a DONKEY and a horse as parents → stubborn as a mule at 

STUBBORN» [LDOCE, c. 1081]. Дефініція мула, включаючи ідіому «stubborn as a 

mule» 'упертий як баран', водночас відсилає читача до вокабули «stubborn» 

‗упертий‘ уточнити значення одиниці вторинної номінації. 

Ілюстративний параметр словникових статей WNID3, наведений в 

кутових дужках, супроводжується паспортизацією, вказівкою на джерело 

цитати. Іноді вербальний опис лексичного значення зооніма супроводжується 

картинкою, яка сприяє швидшому формуванню уявлення про тварину (див. 

словникову статтю mouse з WNID3).  

Матеріал слововжитку, екстрагований з авторитетних аутентичних 

джерел, наведений переважно після тлумачення відповідних значень. У 

словнику CED для цієї зони відведена ціла секція під назвою «Example 

sentences containg 'mouse'» (Приклади речень з «mouse»). Цікаво, що 

паспортизація або бібліографічний параметр, який зазвичай супроводжує 

ілюстративні приклади, присутній лише у WNID3 та CED.  

У словнику CCEDAL зона ілюстративної інформації виділена 

незафарбованим квадратом та курсивом, а в MWLD подана списком після 

тлумачення, де лише реєстрова одиниця написана курсивом (див. словникові 

статті mouse з CCEDAL та MWLD).  

Крім того, словники OALDCE, WNID3, MWLD та LDOCE пропонують 

додатково до семантичного опису певних лексем відповідно чорно-білі та 

кольорові зображення референтів. Укладачі CED та CCEDAL обмежуються 

лише вербальним матеріалом.  

Для уточнення значення чи додаткової інформації автори вводять 

відсилки до інших словникових статей. Наявність посилань вказує на потребу 

звернутися до іншої реєстрової одиниці, словникова стаття якої пропонує 

докладнішу інтерпретацію значення лексеми чи ідіоматичного виразу, до 

складу якого входить описуване слово. У словниках OALDCE, CCEDAL та 

LDOCE параметр має графічне позначення у вигляді стрілки. Наприклад, у 

дефініції бультерʼєра лексикографи рекомендують проглянути словникову 
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статтю пітбультерʼєра: «bull 'terrier [C] a strong short-haired dog → pit bull 

terrier» [LDOCE, c. 194]. Рідше зустрічаємо посилання на графічний елемент, 

наприклад: «iguana /…/ n [C] a large tropical American LIZARD → see picture at 

REPTILE» [LDOCE, c. 807]. Велика кількість посилань, у тому числі й для 

порівнянь, введено словами «compare…» 'порівняйте' «see…» 'дивіться' 

(паперові та електронні словники) або виділено кольором (електронні 

словники). 

Про особливості та відмінності аналізованих видань свідчать також 

своєрідне шрифтове та колірне оформлення, певна символьна наповненість та 

порядок розміщення лексикографічних мікрорівневих параметрів.  

Для порівняння дослідимо механізм роботи з електронною версією 

словника LDOCE та розглянемо наповнення словникової статті зооніма mouse. 

Створивши запит, користувач отримує список реєстрових одиниць з 

відповідним компонентом. Обравши потрібну вокабулу, яка здебільшого 

супроводжується вказівкою на певну лексико-темантичну групу, у межах якої 

вона визначається, у нашому випадку – «Animals» 'тварини'.  

Проаналізуємо словникову статтю зооніма mouse (див. Рис.3.1) з 

електронної версії словника LDOCE. Спостерігаємо, що словникова стаття 

електронної версії лексикографічного видання структурована за такими самими 

параметрами як і паперової, але відрізняється їх наповненням. Так, 

ілюстративний параметр представлений не лише вербально, а вміщає й 

невербальний компонент (кольорові картинки). Зона орфоепічної інформації, 

окрім транскрипції вміщує піктограму, яка відповідає за озвучення вимови 

слова та вербального ілюстративного матеріалу. Шрифтове оформлення статті 

також відрізняється кольорами виділення вокабули. Що стосується зони 

тлумачення, то вона залишається без змін. 

Опис лексеми включає форму написання, транскрипцію, всі лексико-

семантичні варіанти, фразеологічні одиниці з відповідними тлумаченнями; 

стаття наведена у різних кольорах та шрифтовому оформленні, які 

відмежовують основні змістові блоки інформації. Факультативно подана 
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інформація про значення в розмовній мові, а також гіперпосилання на 

фразеологічні одиниці. 

 

Рис. 3.1. Інтерфейс словникової статті LDOCE 

Зважаючи на численні переваги електронного словника, основну роль в 

якому відіграє дефініція, її наповнення все ж незмінне. Такий словник є лише 

електронною версією паперового словника з додатковими інтерактивними 

функціями. 

Аналіз словникових статей, зокрема зооніма mouse показує, кожна 

словникова стаття зооніма є двокомпонентною: в ній виділяється реєстрова, 

номінативна одиниця мови на позначення представника світу тварин, що є 

об‘єктом лексикографування, та інтерпретаційна, в якій подається 

лінгвістичний опис відповідної реєстрової одиниці (її значення, лексичні 

характеристики тощо) або міститься різноманітна інформація про об‘єкти, які 

вона позначає.  

Структура та зміст словникової статті залежить від призначення 

лексикографічної праці. У проаналізованих джерелах найбільша кількість 

лексикографічних мікрорівневих параметрів запропонована нескороченими 
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словниками CED та WNID3, найменша – у навчальних виданнях OALDCE, 

LDOCE, CCEDAL та MWLD. На нашу думку, словникові статті WNID3 та CED 

характеризуються досить чіткою структурною організацією, але 

перенавантаження додатковою інформацією текстів дефініцій певним чином 

ускладнює користування лексикографічною працею. 

Цілком передбачуваним явищем є кількісне та якісне варіювання значень, 

що залежить від типу словника. Укладачі WNID3 пропонують користувачам 15 

значень, розглянутої вище, лексеми «mouse», CED – 9, CCEDAL, LDOCE, 

OALDCE – по 3 та MWLD – 2. Варто зауважити, що кожна із словникових 

статей спершу інтерпретує пряме значення лексеми mouse, а далі всі вторинні.  

Стосовно наповнення зони семантичної інформації, стає очевидним той 

факт, що словники CCEDAL, MWLD, LDOCE та OALDCE призначені для 

користувачів, які вивчають англійську мову або володіють нею на початковому 

рівні. Тлумачення значень у цих словниках, на нашу думку, корелюють із 

тенденцією до мінімізації, спрощення опису, але не є достатніми для розуміння 

та формування уявлень про референтів реальної дійсності. Вважаємо за 

доцільне розширити дефініції докладнішою інформацією про зовнішній вигляд 

тварини.  

Значно більші за обсягом словники, CED та WNID3, пропонують 

користувачам повніші дефініції. З огляду на використану у тексті тлумачень 

лексику, адресатами лексикографічних видань є носії мови, можливо, навіть 

вузько-спеціалізовані фахівці, або особи, які володіють нею на компетентному 

рівні. Дефініції написано надто складними словами для пересічного носія мови. 

Крім того вони насичені інформацією, яка виходить за межі зазвичай 

представлених даних у власне лінгвістичних словниках тлумачного типу. CED 

та WNID3 належать до лексикографічних видань, які переслідують мету 

комплексного представлення інформації про описувані одиниці.  

Що стосується словника, побудованого за гніздовим принципом, він має 

безперечну перевагу з точки зору відображення системності словотвору. У 

гніздовій словниковій статті окрім поділу на частини мови, спостерігаємо ще й 
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лексико-семантичне групування. Однак при послідовному втіленні гніздового 

принципу розташування реєстрових одиниць доводиться долати низку 

труднощів. Перш за все, складність полягає у визначенні синхронних меж 

гнізда, у принципах розподілу і порядку розміщення слів. Крім того, 

порушується принцип утилітарності словника, оскільки ускладнюється й 

уповільнюється одержання довідок про окреме слово.  

Електронні версії словників характеризуються інтерактивністю, а 

відповідно мають значно ширші можливості, ніж традиційні паперові видання. 

Перспективу все ж вбачаємо за ними. 

 

3.2 Невербальна ілюстрація як один із засобів лексикографічної 

інтерпретації зоонімів 

 

Англомовна лексикографія звертається до зображувальних засобів ще з 

початку XVIII ст. У процесі лексикографічної інтерпретації зоонімів у 

тлумачних словниках сучасної англійської мови часто, поруч з вербальними 

засобами, використовують невербальні елементи – малюнки, рисунки, 

фотографії.  

Питання про функцію зображувальних засобів в англійській та 

американській лексикографічних традиціях є неоднозначним. За словами 

S. I. Landau: «нині у Сполучених Штатах прийнято вважати, що будь-який 

загальний словник має містити ілюстрації… У Британії, принаймні досі, 

відповідь негативна. Жоден з провідних словників для природних мовців, 

виданих у видавництвах Оксфордського університету, Колінз чи Чеймберс, не 

ілюстрований» [88, с. 147]. 

Певна річ, що конкретні об‘єкти, які мають особливі зовнішні риси, легше 

уявити з ілюстрацій, ніж зі слів опису. Але думка про те, що картинка усуває 

потребу в означенні, є цілком хибною. Виступаючи репрезентативним 

прикладом класу означуваної речі, вона далеко не охоплює повного набору 
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можливостей, означуваних певним словом. Наприклад, різноманіття порід 

тварин. 

Основне призначення ілюстрацій L. Zgusta вбачав у «зображенні 

незвичних та незнайомих речей» [230, с. 256]. Пізніше він зауважував, що 

«зображувальні засоби потрібні для наочності і зазвичай використовуються як 

додаток до визначення» [231, с. 217]. 

Наші спостереження за мірою використання невербальних ілюстрацій 

лексем-зоонімів у тлумачних словниках сучасної англійської мови дають такі 

результати: найчастіше до використання малюнків вдаються автори 

словника MWLD, які ілюструють 20,3 % статей, OALDCE, LDOCE та 

WNID3 – 4,71 %, 4,2 % та 3,85 % відповідно. У словниках CCEDAL та CED 

взагалі відсутні невербальні засоби дефініціювання.  

Кольорові дороговартісні зображення властиві лише LDOCE 

(див. Рис. 3.6, 3.7 та 3.8), а чорно-білі – OALDCE, WNID3 та MWLD 

(див. Рис. 3.2 – 3.5 та 3.9 – 3.12). Більше того, A. S. Hornby та укладачі MWLD 

пропонують дещо відмінний підхід до ілюстрування: групування рисунків за 

класифікаційною ознакою, зображуючи декілька видів (родів) в межах одного 

рисунка (див. Рис. 3.2 – 3.4 та 3.5). Завдяки такій презентації користувач одразу 

аналізує та порівнює дані опису з елементами картинки, що сприяє 

ефективнішій ідентифікації тварини. Так, автор OALDCE вважав за потрібне 

зобразити тварин таких груп як земноводні, мавпи, ведмеді, дикі кішки, пси, 

домашні тварини, великі та маленькі дикі тварини, плазуни, морські тварини та 

змії. Однак, дві лексеми dinosaur та mammoth 'мамонт' подано ізольовано. 

Власне для порівняння об‘єктів, а не їх опису. Для прикладу, проаналізуємо 

рисунок 3.2 зі словника OALDCE.  

Автор OALDCE розмістив групову картинку «snakes» на тій сторінці, де 

тлумачить зоонім snake. Але словникова стаття лексеми не містить жодного 

посилання на невербальну ілюстрацію. Наприклад, «snake […] n kinds of long, 

legless, crawling reptile, some of which are poisonous;…» [OALDCE, с. 310] – 

'види довгих безногих повзучих плазунів, деякі з яких отруйні;… '. Очевидно, 
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що автор покладався на певний рівень фонових знань користувачів та їхнє 

логічне мислення.  

 

Рис 3.2. Ілюстрація зоонімів групи snakes у словнику OALDCE  

Цікавим виявилося те, що усі дефініції видових зоонімів зображених 

референтів, adder, boa, cobra, mamba, rattlesnake, python, окрім viper, містять 

посилання на рисунок при словниковій статті родової назви групи. Для 

порівняння: 

«cobra […] n poisonous snake of Asia and Africa. → the illus at 

snake» [OALDCE, с.159] – 'отруйна змія Азії та Африки'; 

«viper […] n kinds of poisonous snake of Africa, Asia, and Europe. The 

common ~, the adder (the only poisonous snake in GB)» [OALDCE, с.454] – 'види 

отруйних змій Африки та Азії. Гадюка звичайна – єдина отруйня змія Великої 

Британії'.  

Зазначимо, що на рисунку з підписом «adder or viper» зображена ознака, 

forked tongue 'роздвоєний язик', про яку не згадано у жодному із текстів 

відповідних дефініцій. Про вказану здатність звиватися 'coil' також нічого не 

сказано. Але словникова стаття під гаслом coil містить відсилку до цього 

рисунку. В такий спосіб автор словника OALDCE демонструє додаткові ознаки 

тварини.  

Не менш цікавими виявилися картинки з маленькими та великими 

дикими тваринами (див. Рис. 3.3. та 3.4.). 
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Рис 3.3. Ілюстрація зоонімів групи «small wild animals» 

'маленькі дикі тварини' у словнику OALDCE  

 

Рис. 3.4. Ілюстрація зоонімів групи «large wild animals» 

'великі дикі тварини' у словнику OALDCE  

Рисунки маленьких та великих диких тварин мають одну важливу 

особливість. Кожне зображення тварини супроводжується підписом-назвою 

тварини та символьним кодом типу «Lc+х cm» або «Hc+х cm», які позначають 
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приблизні розміри тварини в сантиметрах, довжину та висоту відповідно. Така 

інформація сприятиме кращому уявленню про розмір тварини.  

Зауважимо, що для групи маленьких диких тварин вказується приблизна 

довжина їх тіла, а для групи великих диких тварин – їх зріст. У жодній із 

вербальних дефініцій лексем-зоонімів словника OALDCE ми не виявили 

кількісних вимірів довжини та висоти тварини. Щоб не спричинити 

непорозумінь, на одному рисунку подано небагато об‘єктів. 

Крім того, A. S. Hornby наочне представлення, наприклад, класу 

земноводних тварин, доповнив графічним описом життєвого циклу одного із 

представників (див. Рис. 3.5), групи псів та домашніх тварин – докладною 

інформацією про назви частин тіла. 

 

Рис. 3.5. Ілюстрація зоонімів групи «amphibians»  

'земноводні' у словнику OALDCE  

Вважаємо за потрібне наголосити на тому, що з допомогою 

зображувальних засобів у словнику OALDCE описано найпоширеніших 

видових представників – відповідників зоонімів певних лексико-тематичних 

груп. 

З огляду на вище сказане, можна говорити про те, що групові рисунки 

мають дуже важливе значення для формування адекватного уявлення про ту чи 
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іншу тварину. Методом порівняльно-зіставного аналізу в межах спорідненої 

групи користувач має змогу виявити спільні та відмінні риси зовнішнього 

вигляду її представників.  

У свою чергу, укладачі словника LDOCE також вважали за потрібне 

представити декілька зоонімів комплексно, наприклад, ведмедів, великих кішок 

та плазунів. Усі ж решта назв тварин проілюстровано окремо. 

 

Рис. 3.6. Ілюстрація зооніма bear у словнику LDOCE  

На рисунку «big cats» 'великі кішки', усі зображення тварин 

супроводжуються відповідними назвами, при потребі з вказівкою на назву в 

американському варіанті англійської мови (наприклад: «lynx BrE / bobcat 

AmE»), окремі з них – підписами частин тіла (наприклад: tail, claw, whiskers, 

mane, haunch) (див. Рис. 3.7).  

 

Рис 3.7. Ілюстрація зоонімів групи «big cats» у словнику LDOCE  
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Вартим уваги вважаємо той факт, що дефініція зооніма deer «a large wild 

animal that can run very fast, eats grass, and has horns» [LDOCE, с. 410] – 'велика 

дика тварина, яка дуже швидко бігає, їсть траву і має роги' описує тварину, яка 

має роги, а на супровідному малюнку (див. Рис. 3.8) вони відсутні. 

 

Рис. 3.8. Ілюстрація зооніма deer у словнику LDOCE  

Очевидно, автори лексикографічного видання зобразили на малюнку 

самицю оленя або оленя. Тому, наголошуємо на потребі в корелюванні змісту 

вербальної та невербальної інформацій у словникових статтях зоонімів.  

Колектив авторів WNID3, напевне, вважав доцільним зображати певних 

представників фауни в межах відповідних статей, уникаючи цілої низки 

посилань.  

Порівняємо вербальний опис тварини з даними представленими на 

відповідному рисунку, наприклад, зооніма aardvark (див. Рис. 3.9): 

«a burrowing nocturnal African mammal about five feet long that feeds on ants 

and termites, has a long snout, a snakelike tongue, large ears, and a heavy tapering 

tail, and is usu. Considered to form a single variable species (Orycteropus afer) that 

is the sole recent representative of the obscure mammalian order 

Tubulidentata» [WNID3, c. 1] – 'африканський риючий нічний ссавець завдовжки 

близько пʼяти футів, який харчується мурахами й термітами, має довге рило, 

змієподібний язик, великі вуха і важкий завужений хвіст, вважається єдиним 

представником виду (Orycteropus afer) порядку ссавців Tubulidentata'.  

У двох видах інформації спостерігаємо її значне дублювання стосовно 

рила, хвоста, вух, язика, кігтів, оскільки вказано, що тварина риє. До того ж 

підпис до рисунка включає, окрім загальної назви тварини, біноміальний вираз, 

уже зазначений в дефініції. 
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Рис. 3.9. Ілюстрація зооніма aardvark у словнику WNID3 

Однак, беручи до уваги лише словесний опис, користувач навряд чи 

відтворить в уяві образ референтного обʼєкта без наявності фонових знань чи 

пов‘язаного з цією твариною досвіду. Картинка об‘єднує усі вербалізовані 

ознаки зовнішнього вигляду трубкозуба певною мірою відповідно до їх 

реального співвідношення, максимально наближаючи зображення до дійсного 

вигляду тварини. До того ж ми можемо дізнатися з рисунка про наявність 

шерсті, товсті ноги, хвіст та шию, горбату спину та форму голови.  

Цілком зрозуміло, що загальновідомі тварини, такі як пес, кіт чи миша не 

потребують унаочнення, натомість ілюстрації подано для таких екзотичних 

тварин як імпала, квага, гну, трубкозуб, гривастий африканський баран тощо.  

Окрім маловідомих тварин, автори словників невербально демонструють 

ще й види, отримані за допомогою селекції, зокрема в межах порід 

псів (див. Рис. 3.10). Для прикладу наведемо ілюстрацію зоонімів bloodhound 

'бладгаунд' та English foxhound 'англійський фоксгаунд' й порівняємо 

вербальний та невербальний описи двох порід: 

bloodhound «a large powerful hound of a breed (Bloodhound) originated in 

European monasteries but largely developed in England, distinguished by long 

smooth pendulous ears, long head, and wrinkled face and by remarkable acuteness of 

smell, and used formerly in tracking game but now almost entirely in tracking 

criminals or lost persons» [WNID3, c. 325] – 'великий сильний пес породи 

Бладгаунд, виведеної в європейських монастирях, яка поширена переважно в 

Англії, відрізняється довгими гладкими підвісними вухами, довгою головою і 
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зморшкуватою мордочкою, має гострий нюх, якого раніше використовували 

для гри, сьогодні – для відстеження злочинців або зниклих осіб'; 

 

Рис. 3.10. Ілюстрації зоонімів bloodhound та English foxhound  

у словнику WNID3 

english foxhound «a breed of foxhounds developed in England and 

characterized by a large heavily boned form, rather short ears, and lightly fringed 

tail» [WNID3, c. 425] – 'порода гончих псів, виведених в Англії, яка 

характеризується масивними формами, короткими вухами та маленьким 

чубчиком на хвості'. 

Дефініції порід псів включають багато інформації щодо екстер‘єру 

тварин, але із запропонованих у словниках рисунків можемо вказати на 

важливість зовнішнього вигляду голови – для першого, та тіла загалом – для 

другого. Кількість ознак, описаних вербально та невербально складає три для 

bloodhound та дві для English foxhound. Зважаючи на те, що тварини змальовані 

в чорно-білих кольорах, варто було б включити інформацію про забарвлення 

шесті тварин у саму дефініцію, оскільки масть для порід псів також є досить 

вирізняльною ознакою.  

Укладачі MWLD використовують найбільше зображувальних засобів у 

порівнянні з іншими лексикографічними працями, використаними у нашому 

дослідженні. Попри те, що це електронне інтерактивне видання, усі малюнки 

мають чорно-білу кольорову гаму (див. Рис. 3.11, 3.12). У словнику 

використано зображення як поодиноких тварин так і групові малюнки.  
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Ілюструючи словникову статтю зооніма dog, автори зображують кілька 

порід собак, на підписах до яких вказують інформацію про інші можливі назви 

псів та їх регіональні варіанти (див. Рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Ілюстрація зооніма dog у словнику MWLD 

Дефініції усіх зазначених на картинці собачих порід містять посилання на 

малюнок при реєстровій лексемі dog «see picture at dog» [MWLD].  

Наприклад, визначаючи алігатора, автори словника пропонують 

користувачеві наочно ознайомитися із зовнішнім виглядом плазуна та 

порівняти його із спорідненою твариною – крокодилом. 

 

Рис. 3.12. Ілюстрація зооніма alligator у словнику MWLD 

Хоча словникова стаття крокодила (crocodile «a large reptile that has a 

long body, thick skin, and a long, thin mouth with sharp teeth and that lives in the 
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water in regions with hot weather — see picture at alligator» [MWLD] – 'великий 

плазун з довгим тілом, товстою шкірою та довгим тонким ротом з гострими 

зубами, який живе у воді в районах з жаркою погодою') містить посилання на 

цей рисунок, у дефініції нічого не вказано про зв‘язок з алігатором.  

Зважаючи на результати аналізу, можемо констатувати, що ілюстрація в 

словниковій статті зооніма є допоміжним, додатково до тлумачення, засобом 

лексикографічної інтерпретації.  

Ілюстрації не повинні бутинадспецифічними, вони мають подавати 

загальний вигляд, аби користувач помилково не сприйняв випадкову рису 

конкретного рисунку як характерну ознаку тварини. В ідеалі такі малюнки мав 

би переглядати експерт із зоології [75, с. 147]. 

Що ж стосується аспекту інформативності певних видів ілюстрацій, то 

малюнки або рисунки передають здебільшого зовнішні ознаки типових 

представників фауни, а фотографії зображують індивідуальну особину. Крім 

того, у словниках перевага надається чорно-білому зображенню. Водночас 

інформативність ілюстрацій в кольорі є значно вищою. Проте цей дорого 

вартісний процес через відносно низьку якість паперу та фотовідбитків іноді 

себе не виправдовує. 

Ще однією негативною особливістю картинок є їх маленький розмір, що 

вимагає від користувачів відчуття відстані та простору, аби мати змогу уявити 

реальні розміри тварини. 

Крім того, усі словники відрізняються за набором лексичних одиниць – 

зоонімів, дефініції яких доповнені картинками. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Словникова стаття являє собою групу, в якій формальні ознаки строго 

організовані. Їхня кількість залежить від ступеня полісемічності реєстрового 

слова: чим багатша полісемія, тим більше підстав для урізноманітнення 

формальних ознак словникової статті. Отже, словникова стаття постає перед 
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нами як комплекс формальних ознак із конкретизованою структурою, з якої не 

можна вилучити або до якої не можна додати жодної частини так, щоб не 

змінити інші частини і не викликати загального перегрупування. Оскільки 

словникова стаття виступає інструментом інтерпретації лексичного значення 

реєстрової одиниці, то її перетин з іншими, але відмінними формальними 

ознаками дає можливість формалізовано описувати співвідношення між 

лексичними значеннями в системі мови. 

Словникова стаття повинна бути побудована таким способом, щоб вона 

могла задовольняти потреби користувача повною мірою. Саме з цієї причини 

мікроструктура словника потребує чіткого та адекватного розроблення 

параметричної структури.  

Звичайно, обсяг і якість матеріалів, підготовлених різними укладачами, 

неоднакові. Одні з укладачів не мали належної фахової підготовки чи досвіду 

лексикографічної роботи, іншим бракувало відчуття відповідальності за 

виконувану роботу, ще іншим – зібраності, організованості. Тому окремі 

матеріали потребують часом істотного доопрацювання.  

Беручи до уваги теоретичні принципи та аналіз лексикографічних 

параметрів, серед основних квантів інформації макрорівнів англомовних 

тлумачних словників, розглянутих у нашій дисертації, виділяємо лексичний 

вхід, зону орфографічної, фонетичної, граматичної інформації та тлумачення 

значення. Переважна більшість лексикографічних параметрів закріплена у 

системі ремарок та поміт, однак деякі з них характеризуються відсутністю 

формального вираження.  

У свою чергу, частотність, етимологія слова, паспортизація 

ілюстративного матеріалу, відсилки та ряд інших належать до розряду 

факультативних. Особливе значення, на нашу думку, має шрифтовий параметр, 

який найчіткіше відображає антропоцентризм у словнику, оскільки він 

покликаний полегшити орієнтування користувачем у лексикографічному 

виданні.  
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Разом з тим поступове нарощення кількості параметрів у межах одного 

словника свідчить про відсутність об‘єктивних перепон на шляху побудови 

будь-якої сполучуваності параметрів у межах словникової статті. Загалом 

спостерігаємо різні підходи до лексикографічного опису конкретної іменної 

лексики в аналізованих словниках, кожен з яких має право на існування, але 

повинен бути більшою чи меншою мірою антропоорієтованим. 

Основним компонентом словникової статті тлумачного словника є 

дефініція. Невербальна ілюстрація використовується як додатковий засіб 

лексикографічної інтерпретації лексичного значення; ілюстрація допомагає 

розкрити суттєві розпізнавальні ознаки, які складно або ж неможливо 

вербалізувати, такі як форма тіла, ніг, колір, наявність інших характеристичних 

ознак; характер та об‘єм ілюстративного матеріалу залежить від міри 

ознайомлення користувачів з твариною, цільової аудиторії, обсягу словника та 

інших чинників. 

Основні положення й висновки цього розділу відображені в одноосібних 

публікаціях авторки [159; 162]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У лексикографічних дослідженнях останніх десятиліть висвітлюються 

проблеми, пов‘язані з укладанням тлумачних словників, їх змістом, 

принципами побудови, структуруванням словникової статті, вичерпним та 

адекватним витлумаченням значення слова. Особливо складними для 

вирішення ці питання постають у контексті двох провідних підходів до 

лексикографування, а саме системного, де лексика розглядається як чітко 

організована система, яка характеризується численними угрупованнями, та 

антропоцентричного, націленого на взаємодію чинників адресата та адресанта. 

Дефініції одиниць лексико-семантичної групи зоонімів у словниках 

англійської мови характеризуються чіткою структурною організацією, 

наявністю єдиного спільного семантичного компонента значення  – архісеми 

«тварина» – та набором диференційних ознак, за якими всі компоненти 

групи розрізняються чи протиставляються. Лексичне значення будь-якого 

зооніма зумовлюється передусім його денотативним (сигніфікативним) 

компонентом, у межах якого можна виділити емпіричний та подекуди 

енциклопедичний складники. Усі компоненти, що формують структуру 

лексичного значення зооніма, відіграють важливу роль у процесі 

лексикографічного опису зоолексики англійської мови. 

У досліджуваній групі на підставі приналежності денотата до певної 

біологічної родини виділено три семантичні підгрупи на позначення 

ссавців, плазунів та земноводних (відповідно 3610, 672 та 131 зоонім у 

повній вибірці з шести словників сучасної англійської мови). 

Аналіз дефініцій зоонімів, екстрагованих з тлумачних словників, 

показав, що кількість дефініцій дещо менша від загальної кількості 

реєстрових одиниць лексико-семантичної групи (ми виявили 3647, 688 та 

135 дефініцій відповідно). Така різниця пояснюється різними причинами. 

Серед них домінують такі: наявність синонімічних назв та різних варіантів 

написання зоонімів, включення посилань до інших словникових статей, 
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внесення декількох зоонімів до одного гнізда, а також перехід певних 

лексем – назв тварин – з розряду нейтральної до стилістично маркованої 

лексики. 

Комплексний огляд дефініцій зоонімів дав змогу виокремити набір 

інваріантних та диференційних семантичних ознак, що знайшли своє 

відображення у відповідних тлумаченнях. До розряду інваріантних ознак 

відносимо наявність гіперонімічного компонента, через який реалізується 

параметр загальної категоризації та визначається тварина. 

Найчисельнішими виявилися гіперонімічні схеми типу «animal», «animal + 

конкретизатор», «гіперонім + біноміальна номенклатура або назва ряду, 

родини, роду, виду».  

У дефініціях зоонімів найважливіша роль належить набору власне 

диференційних ознак, які покликані відображати ті характеристики, що 

притаманні лише певному роду чи виду. У дисертації виокремлено двадцять 

чотири параметри, які включені до дефініцій зоонімів у досліджуваних 

словниках: загальна категоризація, зовнішній вигляд тварини (розмір 

тварини та окремих частин її тіла, будова тіла, висота, довжина, ширина 

тварини та частин її тіла), кількість окремих частин тіла; покрив, його вид, 

забарвлення, текстура; відсутність деяких частин тіла; схожість на інших 

тварин; вік; стать; вага; температура тіла; здатність до відтворення; 

здатність видавати звуки та продукувати запахи, секрет; особливості нюху; 

швидкість руху, спосіб переміщення; здатність бачити або відсутність такої 

здатності; ареал поширення та міра поширеності; типове середовище; час, 

спосіб, специфіка існування; особливості харчування; загальне враження від 

поведінки тварини; культурне використання тварини та її роль у житті 

людини. Лексикографи подекуди додатково включають лінгвокультурну 

інформацію, вказівку на місце в біологічній таксономії та біноміальну назву 

виду, місце та час виведення породи, походження виду тощо. Звичайно, 

жоден із словників не містить дефініцій з повним набором виокремлених 
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параметрів. Звичайно, жоден із словників не містить дефініцій з повним 

набором представлених параметрів.  

До характерних ознак, притаманних лексикографічному опису назв 

тварин, слід віднести відсутність загальної системи словникового 

представлення лексичного значення, яка охоплювала б усі зооніми в межах 

одного словника, хоча в практиці лексикографування такі спроби були. 

Відсутність уніфікації призводить до кількісного та якісного варіювання 

набору релевантних ознак у різних словниках. Результати дослідження 

дають змогу стверджувати, що використання малої кількості ознак не 

забезпечує чіткого уявлення про тварину, тоді як їх збільшення виводить 

дефініції за межі власне лексикографічного опису. Найповніші дефініції за 

кількістю ознак зближаються з описом тварини в енциклопедичному 

словнику. Загалом, за нашими даними, в дефініціях зоонімів автори 

використовують від однієї диференційної ознаки до двадцяти (це 

максимальне число параметрів, які введено в структуру дефініції).  

Щодо кількості диференційних ознак, то слід також зауважити, що на 

неї впливає міра обізнаності людини з певною твариною. Так, при описі 

одомашнених тварин чи тварин, близьких до людини, автори словників 

використовують менше ознак: від двох до чотирьох в OALDCE, LDOCE, 

CCEDAL і MWLD та чотири-п‘ять у CED і WNID3. Дефініції диких чи 

екзотичних тварин у середньому містять від п‘яти до дев‘яти 

диференційних ознак.  

Важливу роль у структурі лексичного значення групи зоонімів 

відіграє емпіричний компонент. Загалом переважають диференційні ознаки, 

які експлікують враження від тварини, сприйняті людиною через зоровий 

аналізатор (ріст, розміри, вигляд окремих частин тіла тощо); значно рідше 

вводяться ознаки, сприйняті нюхом (запах тварини), дотиком (характер 

покриву) та слухом (звук, який видає тварина).  

Експлікація основних ознак тварини часто здійснюється за допомогою 

параметричних прикметників, які описують переважно окремі частини тіла, 
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зрідка тварину загалом. Більшість таких прикметників утворюють 

антонімічні пари, задаючи таким способом семантичний простір ознаки, в 

межах якого знаходиться її нормальний, стереотипний образ. Для більшості 

представників фауни нормою виступає певна середньостатистична величина 

в межах відповідної таксономічної категорії. У словниках використовуються 

як прості так і складні параметричні прикметники.  

Серед всіх параметрів тварин при лексикографічному описі 

найчастіше використовується параметр «розмір». У його межах виявлено 

два класи: загальні та частинні розміри, тобто розмір цілої тварини та 

розмір частин її тіла. Найбільшою частотою вживання в дефініціях 

вирізняються два антонімічні прикметники загального розміру (small і 

large), які створюють цілісне враження про зовнішній вигляд тварини. Саме 

тому ці прикметники розташовуються на початку тлумачення.  

Використання в дефініції прикметників із загальним значенням 

«розмір» свідчить про те, що, розглядаючи певну тварину, яку можна 

схарактеризувати через велику кількість емпіричних ознак (колір, форму і 

розмір окремих частин тіла, покрив і т.п.), людина спершу аналізує її 

цілісний образ. Параметри розміру «великий» і «малий» можуть зрідка 

передаватися такими прикметниками як tiny, gigantic, huge та інших. 

Окрім параметра загальної величини, тлумачення зоонімів містять також 

характеристику окремих частин тіла тварини, а саме, розмір, довжину, ширину 

хвоста, вух, ніг, вовни тощо, швидкості руху, міцності, сили, ваги тощо. 

У розглянутому словниковому матеріалі спостерігаємо тенденцію до 

цілеспрямованого об‘єднання в одній словниковій статті відомостей і про 

слово, і про те, що стоїть за ним (реалії). Характерною особливістю 

сучасних лінгвістичних словників є наявність значної енциклопедичної 

(логіко-понятійної, екстралінгвальної) інформації. У тлумаченні назв 

тварин співіснують наукова (зоологічна) номенклатура, 

вузькоспеціалізована термінологія, відомості про ареал поширення, 

походження, особливості існування тварини, культурна та національно 
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маркована інформація, зокрема використання людиною, символічне 

значення тварини тощо. Як правило, енциклопедичні дані вводяться 

всередині словникової статті після мовної характеристики заголовної 

одиниці і часто перемішані з так званими «наївними» ознаками, 

орієнтованими на пересічного носія мови.  

Матеріал опрацьованих словників дозволяє стверджувати, що в 

дефініціях чітко виявляється суб‘єктивний чинник, тобто позиція автора 

словникової статті. З одного боку, автор вкладає в дефініцію свої уявлення 

про тварину, а з другого боку – орієнтується на користувача словника, його 

знання та потреби. Суб‘єктивність дефініцій корелює з антропоцентризмом 

як базовим принципом, закладеним у семантику мовних одиниць.  

У досліджуваному матеріалі ми виділили прояви антропоцентризму в 

різних аспектах: у кількісному варіюванні параметрів опису (введення 

довільної кількості ознак), в авторській інтерпретації інформації про 

навколишній світ (представлення власного бачення та досвіду), у доволі 

вільному використанні параметричних прикметників (еталони вимірювання 

варіюються в межах мовного колективу), у використанні в дефініції назви 

тварини-прототипу (в цьому можна вбачати реалізацію принципу редукції в 

лексикографічному описі), у включенні інформації про загальне враження від 

поведінки тварини, в описі емпіричних компонентів, значення для людини 

тощо.  

Проведений аналіз дефініцій зоонімів вказує на те, що загалом 

інформація, запропонована у тлумаченнях назв тварин, здебільшого не 

забезпечує користувача чіткими та ясними уявленнями про значення 

відповідних лексичних одиниць. Про це свідчать виявлені нами розбіжності 

в лексикографічному представленні одиниць, що позначають ту саму 

тварину. Подекуди опис є надто лаконічним, зокрема у навчальних 

словниках OALDCE, LDOCE, CCEDAL та MWLD, і не подає достатньої 

інформації про тварину, що зумовлено специфікою жанру.  
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Дефініції, побудовані за таким принципом, потребують конкретних 

уточнень, які б розкривали особливості тварин різних таксономічних рангів. 

Усвідомлення цього призводить до того, що автори намагаються ввести в 

тлумачення додаткові параметри (специфічні зовнішні ознаки, властиві для 

тварин певного виду, біологічну характеристику, відомості про спосіб 

життя, ареал поширення, використання людиною тощо). Ця тенденція 

перетворює лінгвістичний опис зооніма на енциклопедичний опис тварини. 

Зауважимо, що для ідентифікації тварини-референта користувач словників 

CED та WNID3 повинен володіти мінімальними знаннями з природничих 

наук, зокрема зоології, оскільки майже всі визначення зоонімів 

починаються архісемами – відповідниками біологічної таксономії, 

вказівкою на родо-видовий зв‘язок чи схожість з іншими тваринами. 

Важливим складником статей у сучасних словниках є невербальна 

ілюстрація (картинка, схема, модель), яка може розглядатися як один із 

видів семантизації. Звичайно, адекватна ілюстрація полегшує сприйняття 

інформації про тварину. Проте зміст вербального опису у словниках іноді 

суттєво відрізняється від того, що вводиться графічно. Поряд із одиничними 

малюнками широко використовуються групові ілюстрації, які створюють певні 

уявлення щодо споріднених представників групи (наприклад, породи собак, 

роди змій тощо). 

З огляду на дедалі ширше впровадження комп‘ютерних технологій у 

лексикографію, було б доречним супроводжувати всі словникові статті 

ілюстраціями, звуковими та відео-файлами, які можуть збагатити уявлення 

користувача про ту чи іншу тварину. 

Отже, проведене дослідження лексикографічного опису зоонімів у 

шести словниках сучасної англійської мови дозволяє зробити  загальний 

висновок про відсутність єдиного підходу до дефініціонування одиниць цієї 

лексико-семантичної групи, що зумовлено як об‘єктивними (складністю 

елементів групи, наявністю в них значної кількості параметрів), так і 

суб‘єктивними чинниками (передусім індивідуальним, волюнтаристським 
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підходом авторів словників до виділення релевантних ознак описуваної 

тварини). 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в застосуванні 

представлених методик для аналізу дотичних груп лексики з метою 

вдосконалення лексикографічного опису конкретної іменної лексики, 

вироблення принципів побудови уніфікованих дефініцій в межах тематично 

близьких груп. 
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Додаток А  

Таблиця 2.3 

Параметричний аналіз словникових статей зооніма cow  
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OALDCE any animal 
of the ox 

family 
fully grown female large the domestic kind 

kept by farmers 

for producing 

milk 

- 

LDOCE animal - - female - is kept on farms 
used to produce 

milk or meat 
- 

CED 
any species of 

cattle 
- mature female - domesticated  - - 

WNID3 cattle 
of the genus 

Bos 
mature female - domestic and wild - 

the male of 

which is 

called bull 

CCEDAL animal - - female large is kept on farms  for its milk 

People 

sometimes 

refer to male 

and female 

animals of 

this species 

as cows 

MWLD animal - adult female large usually on a farm 

is raised by 

people for milk or 

meat 

- 
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Додаток Б 

 Таблиця 2.4 

Параметричний аналіз словникових статей зооніма pig  

Ознака 
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OALDCE animal - - - - - - - - - - - flesh as meat 
domestic 

and wild 

LDOCE animal - - - - 
short 

legs 

a fat 

body 

a 

curved 

tail 

- - - - 

kept for their 

meat, which 

includes 

pork, bacon 

and ham 

farm 

WNID3 swine - 

young, not 

yet sexually 

mature 

- - - - - - - - - - domesticated 

CED mammal 

artiodactyl, 

African and 

Eurasian 

family 

Suidae, esp 

Sus scrofa 

(domestic 

pig) 

- 

a 

long 

head 

a 

movable 

snout 

- - - 

a thick 

bristle-

covered 

skin 

in wild 

species, 

long 

curved 

tusks 

- 

weighing 

more 

than 120 

pounds 

(54 kg) 

- - 

CCEDAL animal - - - - 

with 

short 

legs 

- - 

not 

much 

hair on 

its skin 

- 
a pink or 

black 
- 

for their 

meat, which 

is called 

pork, ham, 

bacon, or 

gammon 

often kept on 

farms 

 

 

 

MWLD animal - - - 
a wide 

nose 

with 

short 

legs 

a fat 

body 

a small 

tail 
- - - - - 

is raised on 

a farm or 

lives in the 

wild 



220 

 

Додаток В 

Таблиця 2.5 

Параметричний аналіз словникових статей зооніма cat  

Ознака 
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OALDCE animal - - - small  
fur-

covered 
- - - 

kept as a pet, 

to catch mice 
domestic - 

LDOCE animal - - - small 
four 

legs 
- - - 

sometimes 

kill small 

animals 

and birds 

people often 

keep as a pet 
- - 

CED mammal Felis catus - carnivorous - - - - - - 

as a pet and 

for catching 

rats and mice 

domesticated - 

WNID3 mammal 

feline, Felis 

catus (or 

domesticus) 

- - small - 
thick soft 

fur 
- - - 

kept as a pet 

or to catch 

rats and mice 

domesticated 

occurring 

in many 

breeds in 

which the 

colour of 

the fur 

varies 

greatly 

CCEDAL animal - - - - - furry 
has a long 

tail 

sharp 

claws 
- 

often kept as 

pets 
- - 

MWLD animal - 

is related to 

lions and 

tigers 

- small - - - - - 

often kept by 

people as a 

pet 

- - 
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Додаток Д 

Таблиця 2.6 

Параметричний аналіз словникових статей зооніма hamster  
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OALDCE rodent - - like a rat large - - - - - 

kept by 

children 

as a pet 

- 

LDOCE animal - - 
looks like a 

mouse 
small - no tail - - - - - 

CED rodent 

of the tribe 

Cricetini, such as 

Mesocricetus 

auratus (golden 

hamster), 

- - - 

a 

stocky 

body 

short tail 
cheek 

pouches 
- burrowing - - 

WNID3 rodents 

of Cricetus and 

related genera 

family Cricetidae 

Eurasian, 

Old World 

somewhat 

resembling the 

American 

white-footed 

mouse 

commonly 

larger 

(than 

white-

footed 

mouse) 

- short-tailed 

very 

large 

cheek 

pouches 

- 

of 

burrowing 

habits 

popular 

pets 
numerous 

CCEDAL animal - - 

which is 

similar to a 

mouse 

small - - - furry - 
kept as 

a pet 
- 

MWLD animal - - - small - - - - - 
kept as 

a pet 
- 
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Додаток Е 

Енциклопедична стаття зооніма hamster  

HAMSTER, a European mammal of the order Rodentia, scientifically known as 

Cricetus frumentarius (or C. Cricetus), and belonging to the mouse tribe, Muridae, in 

which it typifies the sub-family Cricelinae. The essential characteristic of the Cricetines 

is to be found in the upper cheek-teeth, which (as shown in the figure of those of Cricetus 

in the article RODENTIA) have their cusps arranged in two longitudinal rows separated 

by a groove. The hamsters, of which there are several kinds, are short-tailed rodents, 

with large cheek-pouches, of which the largest is the common C. Frumentarius. Their 

geographical distribution comprises a large portion of Europe and Asia north of the 

Himalaya. All the European hamsters show more or less black on the under-parts, but 

the small species from Central Asia, which constitute distinct subgenera, are uniformly 

grey. The common species is specially interesting on account of its habits. It constructs 

elaborate burrows containing several chambers, one of which is employed as a granary, 

and filled with corn, frequently of several kinds, for winter use. As a rule, the males, 

females, and young of the first year occupy separate burrows. During the winter these 

animals retire to their burrows, sleeping the greater part of the time, but awakening 

about February or March, when they feed on the garnered grain. They are very prolific, 

the female producing several litters in the year, each consisting of over a dozen blind 

young; and these, when not more than three weeks old, are turned out of the parental 

burrow to form underground homes for themselves. The burrow of the young hamster is 

only about a foot in depth, while that of the adult descends 4 or 5 ft. Beneath the surface. 

On retiring for the winter the hamster closes the various entrances to its burrow, and 

becomes torpid during the coldest period. Although feeding chiefly on roots, fruits and 

grain, it is also to some extent carnivorous, attacking and eating small quadrupeds, 

lizards and birds. It is exceedingly fierce and pugnacious, the males especially fighting 

with each other for possession of the females. The numbers of these destructive rodents 

are kept in check by foxes, dogs, cats and pole-cats, which feed upon them. The skin of 

the hamster is of some value, and its flesh is used as food. Its burrows are sought after in 

the countries where it abounds, both for capturing the animal and for rifling its store. 

America, especially North America, is the home of by far the great majority of 

Cricetinae, several of which are called white-footed or deer-mice. They are divided into 

numerous genera and the number of species is very large indeed. Both in size and form 

consider-able variability is displayed, the species of Holochilus being some of the 

largest, while the common white-footed mouse (Eligtnodon leucopus) of North America 

is one of the smaller forms. Some kinds, such as Oryzomys and Peromyscus have long, 

rat-like tails, while others, like Acodon, are short-tailed and more vole-like in 

appearance. In habits some are partially arboreal, others wholly terrestrial, and a few 

more or less aquatic. Among the latter, the most remarkable are the fish-eating rats 

(Ichthyomys) of North-western South America, which frequent streams and feed on small 

fish. The Florida rice-rat (Sigmodon hispidus) is another well-known representative of 

the group. In the Old World the group is represented by the Persian Calomyscus, a near 

relative of Peromyscus. (R. L.*) [EB, c. 907]. 
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Додаток Ж  

Таблиця 2.7 

Параметричний аналіз словникових статей зооніма gnu  

Ознака 
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OALDCE - - - - - - - -  - - 

LDOCE animal - African - large - 
with a 

tail 

curved 

horns 
 - - 

CED antelopes 

Connochaetes 

taurinus 

(brindled gnu) 

or the much 

rarer C. 

Gnou(white-

tailed gnu), 

inhabiting 

the 

savannas 

of Africa 

an oxlike 

head 
- sturdy 

a long 

tufted tail 
- - - 

either of 

two 

WNID3 antelopes 

(genera 

Connochaetes 

and Gorgon) 

African 

a large 

head like 

that of an 

ox 

rather 

large 

compact 

and 

blocky 

long and 

flowing 

tail 

horns in 

both 

sexes 

that 

curve 

down-

ward 

and 

outward 

and then 

up 

short 

mane, 

forming 

a frontal 

shield in 

old indi-

viduals 

(про 

роги) 

any of 

several 

CCEDAL deer - African - large - - - - - - 

MWLD - - - - - - - - - - - 
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Додаток З 

Таблиця 2.8 

Параметричний аналіз словникових статей зооніма wolf  

 

Ознака 
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OALDCE animal 
of a dog 

family 

flesh-

eating 
- - - wild 

hunting in 

packs 
- 

LDOCE animal - - - large 
looks like a 

dog 
wild 

lives and hunts 

in groups 
- 

CED mammal 

a anine, 

Canis 

lupus 

predatory 

North 

America 

and 

Eurasia 

- - - hunts in packs 

formerly 

widespread 

but is now 

less common 

WNID3 - 

canids 

(genus 

Canis) 

predatory - large 
resemble the 

related dogs 
- 

live and hunt 

in packs 
- 

CCEDAL animal - - - large that looks like 

a dog 
wild - - 

MWLD animal - - - large that is similar 

to a dog 
wild 

often hunts in 

groups 
- 
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Додаток К 

Таблиця 2.9 

Параметричний аналіз словникових статей зооніма okapi  

Ознака 
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OALDCE animal ruminant - - - - - - 
Central 

Africa 
rare 

LDOCE animal - - - - - 
a shorter 

neck 

like a 

giraffe 
African - 

WNID3 mammal 

ungulate, 

Okapia 

johnstoni 

yellowish 

white on 

the 

cheeks 

purplish-black 

and cream 

rings on the 

upper parts of 

the legs 

a coat 

typically 

of solid 

reddish 

chestnut 

on the 

trunk, 

- 
a relatively 

short neck 

closely 

related 

to the 

giraffe 

- - 

CED mammal 

ruminant, 

Okapia 

johnstoni 

- 

horizontal 

white stripes 

on the legs 

a reddish-

brown 

coat 

small 

horns 
- - 

of the 

forests of 

central 

Africa 

- 
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Додаток Л 

Таблиця 3.1 

Параметричний аналіз словників (на прикладі зоонімів) 

 

 Словник 

Параметр 
OALDCE WNID3 CCEDAL LDOCE CED MWLD 

1 2 3 4 5 6 7 

Рік видання 1982 1986 2001 2005 

Проект запущено 

2011, у дисертації 

використано 

інформацію 

станом на 2014. 

2016 

Вид словника 
Навчальний 

словник 
Нескорочений словник 

Навчальний 

словник 

Навчальний 

словник  

з СD-ROM 

Нескорочений 

електронний 

словник 

Навчальний 

електронний 

словник 

Приблизна 

кількість одиниць 
50 000 450 000 106 000 207 000 722 000 35 800 

Регіональний 

варіант англійської 

мови 

Британський 

варіант  
Різні варіанти 

Британський, 

американський, 

австралійський 

та 

сінгапурський 

варіанти 

Британський та 

американський 

варіанти 

Британський та 

американський 

варіанти 

Американський 

варіант 

Хронологічний 

параметр 

Мовні дані  

IXХ та XX 

226ст. 

Описано мову  

з 1755 р. 

Усне та 

писемне 

мовлення  

з 1990-х рр. 

Описано мову  

з 1755 р. 

Усне та писемне 

мовлення  

з 1990-х рр. 

Матеріали ХХІ 

ст.  
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Термінологічний 

параметр 
– 

Представлено 23,5 % 

вузькоспеціалізовано

ї лексики 

– – + – 

Орфографічний 

параметр 
+ + + + + + 

Графічний параметр 

(шрифтове оформлення) 
+ + + + + + 

Орфоепічний параметр 

«The English 

Pronouncing 

Dictionary» 

A. C. Gimson 

«The English 

Pronouncing 

Dictionary» D. Jones 

Міжнародний 

фонетичний 

алфавіт 

Міжнародний 

фонетичний 

алфавіт 

Міжнародний 

фонетичний 

алфавіт 

Міжнародний 

фонетичний 

алфавіт 

Акцентуаційний 

параметр 

+ 

(наголошений 

склад виділено 

апострофом) 

+ 

(наголошений 

 склад виділено 

апострофом) 

+  

(наголошений 

склад виділено 

педкресленням) 

+ 

(наголошений 

склад виділено 

апострофом) 

+ 

(наголошений 

склад виділено 

апострофом) 

+ 

(наголошений 

склад виділено 

апострофом) 

Складоподільчий 

параметр 
– – – 

+ 

(склади 

розділені 

крапками) 

– – 

Частиномовний 

параметр та його 

вираження 

+ 

(n) 

+ 

(n) 

+ 

(N) 

+ 

(n) 

+ 

(noun) 

+ 

(noun) 

Категорія числа та її 

вираження 

+ 

([C]) 
– 

+ 

(COUNT) 

+ 

([C]) 
– 

+ 

([count]) 

Форма множини 
+ 

(pl) 

+ 

(pl) 

+ 

((лексема у формі 

множини)) 

+ 

(plural) 

+ 

(plural) 

+ 

(plural) 
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Продовження таблиці 3.1. 

1 2 3 4 5 6 7 

Омонімія  Суперскрипт із порядковим номером омоніма позначеного арабськими цифрами 

Словотворчий 

параметр 

– 

(Короткий 

довідник з 

граматичної 

інформації 

включає дані 

про правила 

словотвору) 

– 

(Основні правила 

словотвору 

описано в 

граматичній 

довідці) 

– 

(Основні правила 

словотвору 

описано в 

короткому 

граматичному 

довідникові) 

– 

(Вміщає додаток 

про правила 

словотвору та 

(електронна версія) 

видає список 

одиниць з гасловим 

словом) 

+ 

(представлено у 

розділі «Derived 

Words») 

– 

(представлено 

перелік одиниць з 

гасловим словом) 

Семантема  

Словникові 

статті 

побудовано за 

гніздовим 

принципом  

Значення у 

словникових 

статтях розміщено 

за історичним 

принципом 

Значення у 

словникових 

статтях 

розміщено за 

принципом 

частотності 

Значення у 

словникових 

статтях розміщено 

за частотним 

принципом 

Значення у 

словникових 

статтях розміщено 

за принципом 

частотності 

Значення у 

словникових 

статтях 

розміщено за 

історичним 

принципом 

Багатозначність 

Відсутність 

нумерації 

значень 

Використано 

складну систему з 

використанням 

арабських цифр, 

літер алфавіту та 

розділових знаків 

Значення 

пронумеровано 

арабськими 

цифрами 

Значення 

пронумеровано 

арабськими 

цифрами 

Значення 

пронумеровано 

арабськими 

цифрами 

Значення 

пронумеровано 

арабськими 

цифрами 

Частотність  
– 

 

– 

 

– 

 

+ 

Представлено 

частотність 

вживання в усному 

та писемному 

мовленні.  

+ 

Використано 

графічну 

презентацію 

частотного 

показника 

протягом певних 

періодів існування 

лексеми. 

– 
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Ілюстративний 

параметр 

Більше 1000 

ілюстрацій. 

Вербальні 

ілюстрації 

подано після 

двокрапки 

курсивом. 

+ 

Зазначено в 

кутових дужках 

Створено на 

основі «The Bank 

of English», 

виокремлено не 

зафарбованим 

квадратом та 

курсивом 

Використано дані 

«The Longman 

Corpus Network» та 

«The Longman 

Examples Bank». 

Слововжиток 

представлено після 

тлумачення та 

виділено курсивом 

Засновано на «The 

Bank of English». 

Усі речення 

паспортизовано. 

Більше 160 000 

ілюстрацій. Гасло 

у складі 

вербальної 

ілюстрації 

виділено 

курсивом. 

Зображувальні 

засоби 

Чорно-білі 

малюнки 

Чорно-білі  

малюнки 
– Кольорові малюнки – 

Чорно-білі  

малюнки 

Посилання 

У дефініціях усіх словників використано систему посилань до гасел інших словникових статей: 

графічно та 

вербально 
вербально 

графічно та 

вербально 
графічно та 

вербально 
гіперпосилання гіперпосилання 

Етимологія  – 

+ 

Етимологічні 

дані наведено 

після зони 

граматичної 

інформації в 

квадратних 

дужках.  

– – 

+ 

Зона етимології 

виокремлена в 

блок «Word 

Origin» 

– 

Бібліографічний  – 

+ 

Процитовано 

14 000 авторів 

– – + – 
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Продовження таблиці 3.1 

Додатки  

 список неправильних дієслів; 

 перелік абревіатур; 

 правила словотвору; 

 система числення; 

 одиниці вимірюваня; 

 список топонімів; 

 перелік антропонімів; 

 правила пунктуації. 

Численні 

додатки у 

формі 

таблиць та 

повно 

сторінкових 

ілюстрацій  

Граматичний 

довідник, 

списки 

неправильних 

дієслів та 

виокремлених 

за частотним 

принципом 

лексем 

 карти; 

 зразки ділових паперів; 

 таблиця числівників; 

 одиниці вимірювання; 

 правила словотвору; 

 список неправильних дієслів; 

 перелік топонімів та 

антропонімів; 

 словник лексики дефініцій. 

Інтерактивні 

можливості 

ситеми 

Інтерактивні 

можливості 

ситеми 
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