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ВСТУП 

 

 Стрімкий прогрес науки й техніки сприяв надзвичайно потужному 

розвитку транспортної системи, що, в свою чергу, привів до суспільно-

економічних змін у багатьох країнах світу. Наприклад, наявність потужного 

флоту надала Сполученому Королівству можливість стати однією з 

наймогутніших й найбагатших країн світу, а побудова залізниці в США 

виконувала містоутворюючу функцію та дозволила більш рівномірно 

розподілити людські та економічні ресурси по всій державі. Будь-яка галузь 

людської діяльності послуговується мовою, тому всі зміни у ній також 

відображаються на лексичному рівні.   

Не зважаючи на те, що британці та американці мають спільну мову, 

культура та ментальність цих народів різняться, так само як і їхні пріоритети 

та погляди на дійсність, що зумовлено різними умовами життя, етнічним 

складом цих націй та політикою держав. Системи лексичних засобів, що 

вербалізують  концепт TRANSPORT в британському та американському 

варіантах англійської мови є динамічними, їхнє дослідження виявляє 

особливості номінативних процесів, мотивацію та особливості асоціативно-

образного мислення представників зазначених культур. 

Актуальність дисертаційної праці зумовлена важливістю системи 

вербальних засобів об’єктивації концепту TRANSPORT у британському та 

американському варіантах англійської мови й необхідністю висвітлення 

лінгвокультурних параметрів, що спричиняють, з одного боку, ізоморфізм, а з 

іншого, диференціацію цих систем.   

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

Дослідження виконано в руслі комплексної міжкафедральної наукової теми 

факультету іноземної філології Запорізького національного університету 

“Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження 

мовних одиниць”, затвердженої Міністерством освіти і науки України (код 

державної  реєстрації  0113U000807).  Тему  дисертації  затверджено  науково-
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технічною радою Запорізького національного університету (протокол № 4 від 

18 грудня 2013 р.) й уточнено (протокол № 2 від 12 вересня 2016 року).  

Мета дослідження – виявити лінгвокультурні параметри вербалізації 

концепту TRANSPORT у британському та американському варіантах 

англійської мови.  

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:  

- уточнити поняття «концепт», «мовна картина світу», «лінгвокультура»; 

- розробити комплексну методику аналізу концепту TRANSPORT у 

британській та американській лінгвокультурах;  

- змоделювати лексико-семантичні поля вербалізаторів досліджуваного 

концепту в британському та американському варіантах англійської 

мови; 

- встановити специфіку формування лексико-семантичного поля 

TRANSPORT у британській лінгвокультурі;  

- простежити еволюцію лексико-семантичного поля TRANSPORTATION 

в американській лінгвокультурі;  

- виявити культурно-специфічні засоби мовної актуалізації концепту 

TRANSPORT в обох лінгвокультурах; 

- проаналізувати основні структурні та семантичні особливості 

конституентів зазначених полів з метою виявлення спільних рис та 

лінгвокультурних відмінностей;   

- встановити поняттєвий, образний, оцінний і асоціативний складники  

досліджуваного концепту у британському та американському 

ментальних просторах.  

Об’єкт дослідження – засоби вербалізації  концепту TRANSPORT у  

сучасній англійській мові.  

Предметом є лінгвокультурні параметри вербалізації концепту 

TRANSPORT засобами британського та американського варіантів англійської 

мови. 
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Матеріалом дослідження є корпус номінативних одиниць у кількості 

45532 лексеми, створений шляхом суцільної виборки з биртанських та 

американських друкованих та електронних словників, енциклопедій, 

аглійськомовних галузевих періодичних видань, доповідей профільних 

міністерств Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.  

Теоретико-методологічною базою дисертації є наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені аналізу концептуальної та мовної 

картин світу [36; 44; 67; 74; 75; 165; 169; 190; 201; 202], дослідженню типології 

та структури концепту [72; 157; 166; 167; 246; 247], виявленню специфіки 

концептів як елементів певної лінгвокультури [2; 3; 90; 91;  107; 108; 136] та 

національно-специфічних компонентів останньої [79; 183; 184; 189], 

висвітленню лінгвокультурних параметрів вербалізації концептів [28; 42; 152; 

153], розгляду національних варіантів сучасної англійської мови [70; 71;  80; 

81; 82]. 

 Мета, завдання, об’єкт і предмет дисертаційної праці зумовили вибір 

методів дослідження: загальнонаукових (гіпотетико-дедуктивний метод, 

спостереження, аналіз, синтез, порівняння, метод суцільної вибірки та метод 

кількісних підрахунків), а також власне лінгвістичних методів: 

концептуального аналізу – для з’ясування структури та змісту концепту 

TRANSPORT; дифініційного та структурно-семантичного аналізу – для 

встановлення семантики та ієрархічної структури значення вербалізаторів 

досліджуваного концепту; метод польового моделювання – для створення 

моделей лексико-семантичних полів вербалізаторів аналізованого концепту в 

британському та американському варіантах англійської мови. 

 Наукова новизна розвідки полягає в тому, що в дисертаційній праці 

вперше встановлено поняттєвий, образний, оцінний та асоціативний 

складники досліджуваної ментальної одиниці, характерні для британської та 

американської лінгвокульутр; продемонстровано основні спільні риси та 

відмінності у засобах вербалізації концепту в обох національних мовних 

варіантах; виявлено та верифіковано національно-специфічні вербалізатори 
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концепту TRANSPORT, характерні для британської й американської культур; 

змодельовано лексико-семантичні поля засобів мовної актуалізації концепту. 

 Наукову новизну отриманих результатів дослідження можна 

узагальнити в нижченаведених положеннях, що виносяться на захист:  

1. Концепт TRANSPORT у британській та американській культурах є 

ментальною одиницею, яка відбиває, як загальнолюдські, так і 

національноспецифічні особливості сприйняття та оцінки об’єктів галузі 

транспорту та перевезень.  

2. Концепт TRANSPORT є ментальним утворенням з ядерно-

периферійною структурою. Його ядро формується поняттєвим складником, 

яка є ідентичною для британської та американської культур, що пояснюється 

тим, що досліджуваний концепт є загальнолюдським. Оцінний та образний 

складники конституюють навколоядерну зону концепту, а асоціативний 

складник розташовано на периферії. Образний, оцінний та асоціативний 

складники варіюються під впливом екстралінгвальних чинників, таких як, 

географічні особливості країни, історичні та соціальні умови розвитку 

держави, науково-технічний прогрес, економічні чинники тощо.  

3.  Досліджуваний концепт TRANSPORT є суперконцептом, який 

вербалізується лексичними та фразеологічними засобами. Динаміка розвитку 

якісного та кількісного складу вербалізаторів зазначеного концепту системно 

представлених у вигляді лексико-семантичних полів свідчить про відкритість 

та нерівноважність останніх.Транспортні системи Великої Британії та 

Сполучених Штатів Америки є джерелом формування конвенційних знань та 

уявлень, що покладені в основу семантики конституентів лексико-

семантичних полів TRANSPORT / TRANSPORTATION.   

4.  Ядром досліджуваного лексико-семантичного поля у британському 

варіанті англійської мови є іменник «transport», в той час як в американському 

національному мовному варіанті ядро представлене іменником 

«transportation». 
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5. Лексико-семантичні поля TRANSPORT / TRANSPORTATION є 

макрополями, що складаються з лексико-семантичних полів land transport, 

water transport й air transport у британській  лінгвокультурі та land 

transportation, water transportation й air transportation в американській 

лінгвокультурі. 

6. Серед мовних одиниць, що входять до ядра та навколоядерної зони 

досліджуваних лексико-семантичних полів є ті, що повністю спіпадають в 

обох національних варіантах мови, також є такі, що мають незначні 

семантичні розбіжності, та ті, що є семантично-диференційованими. 

Периферія містить національно-специфічні та стилістично-забарвлені одиниці 

мови, що різняться у кожному з варіантів мови. 

7. Серед конституентів лексико-семантичних полів LAND TRANSPORT 

та LAND TRANSPORTATION є паралельно вживані лексичні одиниці, що 

номінують аналогічні об’єкти. Це пояснюється окремим формуванням систем 

наземного транспорту в США та Великобританії. 

8. Базовими як в британській, так і в американській лінгвокультурах є 

вербалізатори германського та романського походження, але наявна і значна 

кількість лексем, що були запозичені з автохтонних лінгвокультур (з кельтскої 

до британської лінгвокультури та з індіанської до американської 

лінгвокультури). Для американської лінгвокультури релевантними також є  

іспанські, голандські та шведські запозичення. 

9. 80% від загальної кількості аналізованих вербалізаторів досліджуваного 

концепту в британській та  78% в американській лінгвокультурі представлено 

словосполученнями, що є досить природнім для технічних терміносистем. Серед 

конституентів лексико-семантичного поля TRANSPORTATION в американській 

лінгвокультурі виявлено більшу кількість лексем, що утворені за допомогою 

основоскладання, усічення та абревіації. 

 Теоретичне значення роботи.  Результати дослідження є внеском у 

такі галузі англістики, як лексикологія, ономасіологія та історія англійської 

мови, лінгвокультурологія, лінгвокраїнознавство та соціолінгвістика. Окрім 
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того, теоретичне значення полягає у доповненні уявлень про вербальну 

реалізацію концептів, регіональне варіювання англійської мови та сучасні 

процеси номінації. Так, внеском у когнітивну лінгвістику є здійснене 

моделювання ядерної структури концепту TRANSPORT; лінгвокультурологію 

доповнено виділенням образного, оцінного та асоціативного складників 

досліджуваної ментальної одиниці; внеском в ономасиологію є виявлення 

закономірностей номінації об’єктів транспортної галузі; надбання 

соціолінгвістики доповнено встановленням ектралінгвальних чинників, що 

сприяли історичним змінам у досліджуваних лексико-семантичних полях в 

обох лінгвокультурах . 

  Практична цінність дослідження полягає в тому, що матеріал та 

здобутки можуть бути використані: у навчальних курсах з лексикології 

(розділи  «Значення слова»,   «Етимологія»,   «Лексико-семантичні  поля»,   

«Словотвір», «Стилістична диференціація лексики»), лінгвокраїнознавства; 

при розробці спецкурсів із лінгвокультурології, соціолінгвістики, порівняльно-

історичного мовознавства; для укладання посібників і підручників з 

відповідних дисциплін; у лексикографічній практиці – для укладання 

лінгвокультурологічних словників, глосаріїв та довідників галузі транспорту 

та перевезень; для виконання курсових та дипломних робіт студентів. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації висвітлено в 

доповідях на наукових міжнародних конференціях: «Іноземна філологія у XXI 

столітті» (Запоріжжя, 2013, 2014), «Мови і світ: дослідження та викладання» 

(Кіровоград, 2014, 2015), Fourth Internatonal Сongress on  Social Sciences and 

Humanities (Відень, Австрія, 2015), «Пріоритети германського та романського 

мовознавства» (Луцьк, 2015), «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 

комунікації» (Острог, 2015); а також міжвишівських науково-практичних 

конференціях: «Синергетика у філологічних дослідженнях» (Запоріжжя, 2015, 

2016), на щорічних підсумкових конференціях професорсько-викладацького 

складу Запорізького національного університету (2014 – 2016); на засіданнях 

кафедри англійської філології (2014 – 2016). 
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За результатами дослідження опубліковано 8 одноосібних статей у 

виданнях, затверджених ДАК Україи як фахові, а також 2 одноосібні статті у 

зарубіжних періодичних виданнях (Австрія). Загальний обсяг публікацій 

становить 5 друкованих аркушів. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження та її 

актуальність; висвітлено ступінь розробленості проблеми, визначено об’єкт та 

предмет дослідження, сформульовано мету й завдання дисертаційної праці; 

окреслено методологію наукового пошуку і матеріал дослідження; висвітлено 

наукову новизну, зазначено теоретичне й практичне значення отриманих 

результатів; викладено положення, що виносяться на захист; наведено 

відомості про апробацію результатів дослідження та основні публікації, 

подано відомості про структуру дисертації.   

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження лінгвокультурних 

параметрів вербалізації концепту TRANSPORT в англійській мові» 

розглянуто актуальні теоретичні проблеми когнітивної лінгвістики та 

лінгвокультурології; уточнено визначення терміну «концепт», систематизовано 

погляди дослідників на його структуру та типи; проаналізовано поняття «картина 

світу» та окреслено кореляцію між концептуальною й мовною картинами світу; 

систематизовано погляди дослідників на поняття «лінгвокультура» та розглянуто 

існуючі підходи до аналізу національно-специфічних вербалізаторів концепту. 

У другому розділі «Методика дослідження лінгвокультурних 

параметрів вербалізації концепту TRANSPORT в англійській мові» надано 

характеристику основних методів дослідження вербалізованих концептів; 

розроблено комплексну методику, яка охоплює методи семантичного й 

концептуального аналізу. Розкрито поетапний процес дослідження фактичного 

матеріалу, який поєднує концептуальний, компонентний та корпусний види 

аналізу засобів вербалізації концепту, а також розглянуто методику моделювання 

ядерно-периферійної структури концепту та методику моделювання лексико-

семантичних полів. 



13 
 

У третьому розділі «Системна організація вербалізаторів концепту 

TRANSPORT у британській та америсканській лінгвокультурах» 

досліджено поняттєвий, образний, оцінний і асоціативний складники  концепту 

TRANSPORT, характерні для британської та американської лінгвокультур, 

шляхом аналізу семантичних та структурних особливостей його вербалізаторів, 

сукупність яких утворюють лексико-семантичні маркополя “TRANSPORT” та 

“TRANSPORTATION” у відповідних варіантах англійської мови.   

 У четвертому розділі «Лінгвокультурні параметри вербалізації 

концепту TRANSPORT у британському та американському варіантах 

англіської мови» розглянуто основні етапи розвитку зазначених лексико-

семантичних полів в обох країнах, виявлено основні структурно-семантичні 

особливості вербалізаторів досліджуваного концепту. 

 У висновках викладено основні теоретичні та практичні результати 

дослідження, окреслено перспективи подальших наукових пошуків з обраної 

проблематики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ 

“TRANSPORT” У БРИТАНСЬКОМУ ТА АМЕРИКАНСЬКОМУ 

ВАРІАНТАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

1.1 Поняття «концепт» в лінгвістиці 

 

Протягом всієї історії цивілізації людина знаходиться у постійному процесі 

пізнання, усвідомлення та аналізу всього, що її оточує або відбувається з нею. 

Надзвичайний інтерес серед науковців різних галузей викликає механізм 

засвоєння, організації та зберігання інформації у свідомості людей. 

Притаманні людині когнітивні здібності дають їй змогу виділяти із 

загального інформаційного потоку необхідні  деталі  та співвідносити їх з вже 

існуючими знаннями про навколишнє середовище та стан речей [156, с. 20], а 

також сприяють концептуалізації та категоризації дійсності [111, с.3].  На думку 

багатьох дослідників, отримані в результаті когнітивної діяльності людини знання 

«групуються» у її свідомості в концепти, тобто, ментальні та психічні ресурси 

свідомості людини, що відображають її власні знання та набутий життєвий досвід 

[51, с. 47–48.]. 

Незважаючи на важливість вивчення природи концепту у сучасній 

лінгвістиці та активні дослідження цього поняття, будь-яка спроба повною мірою 

усвідомити його сутність асоціюється з величезною кількістю трактувань, які іноді 

навіть протирічать одне одному у тому чи іншому аспекті, що, на нашу думку, 

перш за все зумовлено багатогранністю самого поняття. Ці протиріччя, як зазначає 

Л. А. Грузберг, спричиняють неоднозначність у розумінні цього поняття та 

створення дещо «заплутаної» термінологічної бази [65, с.184].   

Проблема концептів вперше постала у суперечці номіналістів та реалістів. 

Термін «концепт» (від лат. – conceptus) було введено до вжитку Пьєром Абеляром 

у XII ст. у значенні узагальненого, абстрактного уявлення про предмет або явище 

[139, с. 306.]. Він вважав, що звукові оболонки слів не мають первинного зв’язку з 
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позначуваними речами. Вони певним чином «накладаються» людиною на річ. 

Окремі предмети, на думку Абеляра, існують реально й можуть бути подібними 

один до одного, така схожість доступна тільки розуму, який поєднує їх у види, а 

потім у роди. У результаті такої роботи людського розуму виникають концепти 

[160, с. 262]. Отже, концепт  є універсалією, що продукується у результаті 

мисленнєвої діяльності людини. 

Окрім того, Пьєр Абеляр вважав пам'ять та уяву обов’язковими якостями 

концепту, адже, попри те, що ментальна одиниця орієнтована на розуміння у 

теперішньому, вона, як акт пам'яті, спрямована у минуле та, як акт уяви, у 

майбутнє.Цікавою є думка Фоми Аквінського, який вважав, що концепт можна 

назвати внутрішнім осягенням речі у розумі, що виражається знаком. [139, с. 306.]. 

Таке розуміння концепту є спробою поєднасти ідеальне та матеріальне. 

Пізніше суперечка між номіналістами та реалістами загострилася. Перші 

вважали універсалії (концепти) просто іменами, які розум створює в процесі 

сприйняття та пізнання оточуючого світу. Реалісти, в свою чергу, зауважували, що 

загальні поняття реально існують і передують виникненню конкретних речей 

(наприклад, існує транспорт взагалі, а також конкретний вид транспорту та 

окремий засіб пересування). Таке зіткнення точок зору щодо співвідношення 

імені, ідеї та речі привело до виникнення концептуалізму та встановленню 

розуміння концепту як форми пізнання реальності, як певного ментального 

утворення, що має змістову функцію [160, с. 277]. 

Поступово термін «концепт» вийшов за межі логіко-філософської царини, 

став міждисциплінарним.і потрапив до лінгвокультурологічного понятійного 

апарату зарубіжних дослідників, а у вітчизняній лінгвістиці довго корелював з 

термінами «поняття», «значення» та «слово». Як зазначає Р. М. Фрумкіна, початок 

використання терміну «концепт» пов'язаний з розширенням предметної області 

лінгвістики та її взаємодії з філософією та психологією, у результаті чого 

відбулася «зміна ціннісних орієнтацій: від трактування змісту як абстрактної 

сутності, формальне представлення якої абстраговане і від автора висловлювання і 
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від його адресату, до вивчення концепту як ментальної сутності» [198, с. 30]. 

Слід зауважити, що в сучасній лінгвістиці «концепт» та «поняття» не є 

еквівалентними термінами, адже підкреслюється, що «концепт знаходиться у 

метальній площині та включає, на відміну від поняття, не тільки описово-

класифікаційні, але й чуттєво-вольові характеристики» [174, c. 41]. Отже, 

концепти є не просто універсаліями, що позначають загальні  характеристики 

предметів, вони пов’язані з внутрішнім світом людини та культурою. 

А. О. Худяков, відзначаючи, що ментальні одниниці  є «відносно стабільним та 

сталим когнітивним зліпком з екстралінгвістичного світу, адже пов’язані з ним 

більш безпосередньо ніж категорії семантики», зауважував, що концепти є 

основною формою існування понятійного мислення, значення ж є мовним 

феноменом, що формується на основі відповідного концепту [200, c. 102]. 

Одним з центральних питань концептології є співвідношення концептів та 

одиниць мови. Так, С. О. Аскольдов дотримується думки, що концепт є 

еквівалентом слова [16]. Д. С. Лихачов наголошує на тому, що для концепту 

характерною є замісна функція, яка полегшує обмін інформацією, тобто «дозволяє 

долати несуттєві, але завжди існуючі між комунікантами відмінності у розумінні 

слів, їхньому тлумаченні» [128, c. 281]. На думку дослідника, структура 

словникового запасу може бути представлена у вигляді чотирьохрівневого 

утворення, в якому виділяється словниковий  склад; значення словникового типу 

(те, як слово визначається словником); концепти, тобто  підстановки значень, або 

«потенції» значень, що пов’язані з людиною, її культурним, професійним, віковим 

та іншим досвідом; концепти є взаємозалежними та в сукупності складають 

концептосферу»  [128, c. 281]. Отже, концепт не є ідентичним лексемі, він 

актуалізується мовними засобами, концепт не є ізольованим і знаходиться у 

постійній взаємодії з іншими ментальними одиницями.    

В. І. Карасик також наголошує на тому, що ментальна одиниця є значно 

ширшою у порівнянні з мовною одиницею, адже значення слів та фразеологізмів 

представляє лише один з аспектів концепту, який є багатомірним етнопсихічним 

утворенням. Автор називає концепт  «ментальним субстратом значення, на якому 
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лінгвокреативне мислення нарощує різноманітні змісти оцінного, емотивного й 

експресивно-образного характеру» [86, c. 9].   

Концепти є об’єктом вивчення окремої наукової галузі – концептології 

(концептивістики), що визначається О. П. Воробйовою, як «наука про концепти, 

їхній зміст, еволюцію, взаємозв’язки в межах тих чи інших концептосфер та 

концептосистем» [56, с. 54]. З підвищенням інтересу до вивчення ментальних 

одиниць виділяються окремі галузі концептології. Так у роботах О. П. Воробйової 

пропонується виділяти: 1) лінгвоконцептологію, яка, в свою чергу, поділяється на 

зіставну, історичну та діахронічну; 2) концептологію дискурсу і тексту; 

3) концептологію культури, до якої входить лінгвокультурна концептологія; 

4) художню концептологію, що включає в себе ідеоконцептологію. Можливим є 

також ще більш дрібний поділ на галузі, до яких належать: інтерсеміотична 

(мультимодальна), невербальна концептологія, нейроконцептологія, концептологія 

емоцій, психолінгвоконцептологія, педагогічна концептологія [56, с. 55].  

До головних завдань концептології можна віднести: 1) дослідження й 

системний опис концептів певної мови за допомогою лінгвістичних засобів, з  

урахуванням можливої лакунарності концепту або його окремих складників; 

2) простеження процесу концептуалізації знань; 3) розроблення 

загальноприйнятого визначення та класифікації концептів [106]. 

Концепти досліджуються вже багато років, але досі не існує загального 

визначення цієї ментальної одиниці. Так, згідно з Д. С. Лихачовим,  термін 

«концепт» використовується для деномінації узагальненої місленнєвої одиниці, 

яка відображає та інтерпретує явища дійсності в залежності від рівня освіти, 

особистого досвіду, професійного та соціального досвіду носія мови, та є свого 

роду узагальненням різних значень слова в індивідуальних свідомостях носіїв 

мови, що дозволяє  долати існуючі між комунікантами індивідуальні відмінності у 

розумінні слів. [126, с. 5]. Тобто концепт є універсальною ментальною одиницею, 

що, уможливлює комунікацію представників певної лінгвокультури. 

А. Б. Соломоник визначає концепт, як абстрактне наукове поняття, що 

утворюється на базі життєвого поняття [172, с. 246]. Ю. С. Степанов розглядає 
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концепт як ідею, що вміщує абстрактні, асоціативні та оцінні ознаки [176, с. 412]. 

Як зауважує В. Еванс, концепти, як елементи свідомості, достатньо незалежні у 

мові та виступають посередниками між словами та екстралінгвістичною 

реальністю [246, с. 62].  

Бачення концепту О. С. Кубрякової передає наступна цитата: «Концепт – 

оперативна одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи й 

мови мозку, всієї картини світу, квант знання. Найважливіші концепти виражені в 

мові» [111, с. 91], що також корелюється з думкою Ю. Є. Прохорова, який 

стверджує, що концепт – це сукупність правил й оцінок організації елементів 

хаоса картини буття, яку визначають особливості діяльності осіб, що входять до 

певної лінгвокультурної спільноти, і, яка зафіксована в їхній національній картині 

світу та актуалізується забовами мови в процесі їхнього спілкування [158, с. 152.]. 

Отже, концепт є елементом системи уявлень про світ, тобто концептуальної 

картини світу певної нації. 

Отже, концепт є узагальненою ментальною проекцією матеріального або 

абстрактного явища, для якої є характерною багатопрошарковість та наявність   

асоціативних та оцінних ознак, адже він сприймається кожною людиної крізь 

призму її знань та досвіду. У той же час, вербалізуючись засобами мови, 

ментальна одиниця є зрозумілою для певної мовної спільноти. 

С. Х. Ляпін вважає, що концепти можна назвати своєрідними  «культурними 

генами», що входять до «генотипу» культури, проходять процес самоорганізації до 

інтегративних функціонально-системних багатомірних ідеалізованих 

формоутворень, що спираються на понятійний чи псевдопонятійний базис 

[131, с. 28].  Концептами можуть стати тільки ті феномени, які є цінними для певної 

культури, які мають велику кількість лінгвістичних одиниць та активно 

використовуються у прислів’ях та висловах, поезії та прозі. Вони свого роду символи 

або емблеми, які посилаються на текст, ситуацію чи знання, що створили їх 

[138, с. 82]. На думку Ю. С. Степанова, концепти можна назвати  «енергетичним 

згустком культури, ментальною картинкою, яка не завжди є вербалізованою» [176, c. 

40].   
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Базовим для когнітивної лінгвістики є розуміння концепту  як «ідеальної 

абстрактної одиниці, якою людина оперує в процесі мислення» [154], також 

зустрічаються визначення концепту, як «одиниці мови ментальних структур» 

[195, с. 141] та «дискретної одиниці колективної свідомості» [18]. 

Беручи до уваги всі зазначені точки зору, у своїй роботі ми вважаємо, що 

концепт не є еквівалентним поняттю, або лексичній одиниці, будучи ментальною 

одиницею, він має більш складну багатопрошаркову структуру, компоненти якої 

різняться в залежності від екстралінгвістичного досвіду носія мови. 

 

1.2 Концепт як лінгкогнітивний та лінгвгокультурологічний 

феномен 

 

Зважаючи на те, що концепт належить одночасно до когнітивної та 

культурної площини з можливістю вербалізації засобами мови, або її відсутністю, 

що також може бути доведено думкою С. Г. Воркачова, який зазначає, що 

становлення лінгвоконцептології знаходиться на перетині когнітивної лінгвістики 

та лінгвокультурології  [52, c.91].  Отже, у межах дисертаційного дослідження 

вважаємо за необхідне розглянути основні принципи лінгвокогнітивного та 

лінгвокультурного підходів до вивчення концептів. 

У більшості досліджень концепт виступає як багатопланове та структуроване 

явище. Так, наприклад, М. Ф. Алефіренко детермінує його як ментальний образ з 

широким структурним діапазоном, зазначаючи, що за горизонтальною розташовані 

поняття від узагальнених до логічних, а за вертикальною – змістові прошарки від 

поверхневих до глибинних [2, c. 9– 10]. Отже, особливий акцент робиться саме на 

структурі концепту та зв’язках між його конституентами. 

О. О. Селіванова визначає концепт як «інформаційну структуру свідомості, що 

має певну організацію та є вбудованою у колективну чи індивідуальну свідомість» 

[167, с. 297]. Окрім того, у деяких наукових розвідках концепт характеризується 

наявністю дифузної, тобто рухомої та нежорсткої структури [154, 2007]. Отже, 

концепт, еволюціонує з плином часу, відбиваючи зміни у світосприйнятті людей. 



20 
 

На думку Й. А. Стерніна, концепт є комплексною ментальною одиницею, що 

в процесі мислення може «повертатися різними боками, актуалізуючи свої різні 

ознаки та прошарки», при цьому наголошується, що останні не обов’язково є 

повністю вербалізованими, адже незважаючи на використання ресурсів мови для 

актуалізації певних уявлень про світ, лінгвальні засоби не є необхідними для 

формування концепту в свідомості [180, с. 49]. У той же час, визнається, що саме 

засоби вербалізації є ключем до розуміння концепту, а їхній семантичний аналіз 

може розкрити його структуру.  

Отже, аналіз концептів у межах когнітивної лінгвістики фокусується на: 

1) дослідженні когнітивних процесів, що сприяють формуванню концептів; 

2) типологізації, структурації та аналізі змісту концептів шляхом розгляду 

семантики мовних одиниць, що його вербалізують.    

Лінгвокультурний підхід до вивчення концептів не заперечує їхньої 

ментальної природи (тобто у цьому аспекті не є протилежним лінгвокогнітивному), 

але особливий фокус у дослідженнях робиться на специфічні етнічні, або культурно-

марковані компоненти концептів. Як зазначає Н. Д. Арутюнова, формування 

концептів здійснюється під впливом традицій, фольклору, життєвого досвіду, релігії, 

образів мистецтва, системи цінностей, відчуттів, тощо, це «своєрідний культурний 

прошарок, що є посередником між людиною та світом» [12, c. 3]. Відмічається також 

зв'язок концептів не тільки з індивідуальною свідомістю, але й з загальнонародною, 

та підкреслюється можливість утворення індивідуальної та національної мовних 

концептосфер [127, с. 280]. Особливий наголос ставиться на важливості вивчення 

етнокультурної специфіки концептів [51, c. 70].  

Базові характеристики лінгвокультурних концептів висуваються у наукових 

працях В. І. Карасика та Й. А. Стерніна [86, 87, 88, 91, 178, 179]., проаналізувавши 

які, можемо узагальнити та виділити такі:   

1) комплексність (можливість трактування концептів не тільки лінгвальними 

засобами, але й образами мистецтва, що разом з мовою є компонентами культури);   

2) ментальність (саме у ментальній площині здійснюється взаємодія мови та 

культури, отже,Отже будь-яке лінгвокультурологічне дослідження є одночасно і 
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когнітивним;  

3) цінність (домінування ціннісного компоненту культури);    

4) динамічність (зміна образної та понятійної складових концепту під впливом 

екстралінгвальних факторів);  

5) обмеженість певною кількістю носіїв (розділяють загальнолюдські, 

етнокультурні, соціокультурні, мікрогрупові, індивідуальні концепти);  

6) трикомпонентність, тобто наявність ціннісного, образно-перцептивного та 

фактуального компонентів), де фактуальний  компонент є вербальною формою 

концепта у свідомості, а образно-перцептивний не є актуалізованим засобами мови і 

може бути лише інтерпретованим, при чому причини наявності або відсутності 

вербалізації є комунікативно-зумовленими, серед індивідуальних концептів частіше 

зустрічаються такі, що є не повністю вербалізованими, у той час як актуальні для 

свідомості всього народу концепти мають найвищий ступінь актуалізації засобами 

мови (наявність великої кількості номінацій одного концепту);  

7) поліапелятивність (можливість, з одного боку, використання різноманітних 

засобів для актуалізації у мовній картині світу одного і того ж концепту, тобто 

вербалізація лексемами, словосполученнями, реченнями, текстами та цілими 

сукупностями текстів, а з іншого боку можливість використання однієї і тієї ж 

мовної одниці для актуалізації різних концептів у залежності від комунікативної 

ситуації);  

8) багатовимірність  (складна природа концепту, що може бути структурована 

традиційними одиницями когнітивістики: фреймом, сценарієм, тощо);  

9) методична відкритість  (можливість використання для аналізу різних 

методів, як лінгвістичних, так і нелінгвістичних). 

На думку О. О. Селіванової,  усі концепти мають когнітивну природу, та, 

незалежно від спрямування аналізу, мають культурну приналежність [167, с. 297]. 

Зважаючи на всі вище зазначені характеристики лінгвокультурного та 

лінгвокогнітивного бачення концепту, у своєму дослідженні ми вважаємо, що 

обидва підходи є релевантними у дослідженні його природи та структури. 
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1.3  Структурна організація концепту 

 

Кожен концепт має певну чітку структурну організацію, але, зважаючи на його 

ментальну природу та постійну взаємодію з іншими концептами, необхідно 

зауважити, що ця будова є динамічною, тобто схильною до змін. У лінгвокогнітології 

концепт розглядається як відкрита ядерно-периферійна структура, до якої входить 

уся сукупність його експліцитно та імпліцитно виражених компонентів. 

Слід також розмежовувати структуру та зміст концепту. У той час, як 

структура містить базові структурні компоненти різної когнітивної природи та може 

бути описана, як сукупність когнітивних ознак, що належать всім конституентам 

[154, с. 81], зміст концепту утворено когнітивними ознаками, що відображають 

окремі  якості об’єкту або явища, що концептуалізується, та є внутрішньо 

упорядкованим за польовим принципом [179, с. 58–59], тобто складається з ядра, 

навколоядерної зони, ближньої та дальньої периферії. 

Ядро, в свою чергу, містить базовий прошарок, до якого входить певний 

чуттєвий образ, тобто своєрідна одиниця універсального предметного коду, що 

«шифрує» концепт для виконання ментальних операцій, а також деякі додаткові 

концептуальні ознаки. Базовий прошарок також доповнюється іншими когнітивними 

прошарками, що відображають розвиток концепту  та його взаємодію з іншими 

концептами [179, c. 62].   

Ядро концепту, на думку М. М. Болдирєва, складається з конкретно-образних 

характеристик, які є результатом чуттєвого світосприйняття та пізнання. Абстрактні 

ознаки є похідними відносно тих, що відрізняються більшою конкретністю та 

відображають спеціалізовані знання про об’єкти, отримані в результаті теоретичного, 

наукового пізнання. Взаєморозташування цих ознак  має індивідуальний характер, 

адже залежить від умов формування уявлення про концепт у кожного представника 

лінгвокультури. Структура концепту подібна до сніжного кому: «об’єм концепту 

збільшується за рахунок нових концептуальних характеристик, набуття нових 

прошарків» [26, c. 29–30]. Отже, ступінь конкретності знижується з віддаленням від 

ядра, що також доводиться думкою Н. І. Жинкіна стосовно того, що концепт 
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«народжується», як образ, але просуваючись по «сходинкам абстракції», 

перетворюється з чуттєвого образу на мисленнєвий [73].  

Периферію концепту прийнято розглядати, як інтерпретаційну частину, що є 

сукупністю слабко-структурованих предикацій, які відображають інтерпретацію 

окремих концептуальних ознак та їхніх сполучень у вигляді тверджень, установок 

свідомості, що у певній культурі виходять зі змісту концепту. Пропорційно до 

збільшення ступеню абстракції, периферія поділяється на ближню та дальню.   

 Комплексна природа концепту також визнається і в лінгвокультурологічних 

дослідженнях. Так, на думку Ю. С. Степанова, до структури концепту входять «усі 

складові поняття, та, окрім того, все, що робить його фактом культури – форма, 

історія, сучасні асоціації, оцінки, тощо» [174, с. 40]. Отже, структура ментальної 

одиниці може змінюватись під впливом зовнішніх факторів. 

На переконання Н. Д. Арутюнової, не кожне явище може бути основою для 

виникнення концепту, концептоутворюючим може стати лише те, що  підлягає 

оцінюванню, адже для оцінювання об’єкту людина має «пропустити» його через 

себе, що і є моментом первинного утворення концепту в свідомості носія культури 

[14, c. 181]. Отже, досліднецею визнається оціночна природа ментальної одиниці, а 

також приналежність концептів до певної культурної спільноти. Сукупність 

концептів, що розглядаються у контексті цінностей, формує ціннісну картину світу, 

тобто складне ментальне утворення, в якому виділяються найбільш істотні для певної 

культури змісти, ціннісні домінанти, які, в свою чергу, визначають тип культури, що  

вербалізується засобами мови. 

Понятійний елемент концепту формується фактуальною інформацією про 

реальний або уявний об’єкт, що слугує основою для утворення концепту. Як відзначає 

В. І. Карасик,  понятійна сторона концепту включає його мовну фіксацію, описання, 

структуру, дефініцію, а також зіставні характеристики  концепту, по відношенню до 

інших концептів, які ніколи не існують ізольовано. Як підкреслює дослідник, «їхня 

найважливіша характеристика – голографічна  багатовимірна вбудованість у систему 

нашого досвіду» [87, c. 145–146]. 

На думку Ю. С. Степанова, можливо виділити три конституенти понятійної 
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сфери концепту, а саме: 1) основну актуальну ознаку, яка відома кожному носієві 

культури та є значущою для нього; 2) додаткову, або декілька додаткових пасивних 

ознак, що є актуальними для окремих груп носіїв мови; 3) внутрішню форму концепту, 

що не усвідомлюється у повсякденному житті та відома лише спеціалістам [174, c. 41]. 

Така точка зору свідчить про визнання автором комплексності структури 

лінгвокультурного концепту, при цьому можна провести паралелі, як між актуальною 

ознакою та ядром концепту, так і між пасивними ознаками й периферією.    

До структури лінгвокультурного концепту також входить образний складник, 

що пов’язаний зі способом пізнання дійсності, який історично передує понятійному 

складнику. Образний складник, на відміну від понятійного, не завжди піддається 

рефлексії, а результатом образного пізнання є мисленнєва картинка або образ. У 

свідомості людини формується конкретний або абстрактний ментальний образ 

предметів, що можуть бути віднесені до певної категорії. Цей образ можна назвати 

«прототипом», адже з його допомогою людина сприймає дійсність: член категорії, що 

знаходиться ближче до цього образу, буде оцінений, як найтиповіший приклад свого 

класу, тобто найбільш прототипічний  екземпляр поміж усіх інших [111, с. 144]. На 

думку Г. Г. Слишкіна  до образного елементу концепту входять усі фіксовані у мові 

наївні уявлення,  внутрішні форми слів, що актуалізують концепт, сталі мисленнєві 

картинки  [170, c. 13].  

Отже, людство тяжіє до структурації та категоризації усіх своїх уявлень та 

знань про навколишній світ. Концепт  складається з когнітивних ознак, які можуть 

бути упорядковані за польовим принципом. Отже, структура ментальної одиниці  є 

прошарковою, скаладється з ядра, навколоядерної  зони та периферії. При цьому 

ядро вміщує  найбільш прототипні характеристики, а з віддаленням від нього ступінь 

абстракції цих характеристик знижується. 

  
1.4  Типологія концептів 

 
Існуючі на сучасному етапі розвитку лінгвістичної галузі типології концептів 

відображають різні аспекти вивчення цих ментальних одиниць. Так, за ступенем 
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інтеграції семантичних структур їх можливо поділити на: суперконцепти, 

макроконцепти, базові концепти та мікроконцепти [192, c. 118]. 

У своєму дослідженні ми керуємось визначенням суперконцепту, 

запропонованим Г. В. Гафаровою та Т. А. Кільдебековою, згідно з яким 

суперконцепт є глобальною семантичною категорією, що покладена в основу 

функціонально-семантичних галузей мови. Він є семантичним потенціалом одиниці 

до її реалізації в мовленні та отримує або стисле, або розгорнуте втілення в різних 

одиницях мови [60, c. 85]. Суперконцепт узагальнює значення всіх лексем певного 

змістового простору та виступає як семантична категорія найбільшого ступеню 

абстрактності.    

 М. В. Піменова визначає макроконцепт, як «складне ментальне утворення, 

пов’язане з іншими концептами, що входять до його структури, родовидовими 

відносинами» [146, с. 62]. У роботах  Н. Ю. Шведової [214, с. 508] розглядаються 

базові (великі) та мікро (малі) концепти. Останні визначаються, як необхідне 

оточення базового концепту, що конкретизує його але має власну лексичну 

актуалізацію та доповнює базовий концепт суттєвими елементами. Дослідниця також 

зауважує, що зазначені суттєві елементи розподіляються між мікроконцептами та у 

сукупності дозволяють визначити загальне значення базового концепту, який є 

багатокомпонентною ментальною структурою. 

А. П. Бабушкін пропонує розподіл концептів за типом ментальних структур 

відображення знань та ступенем їхньої абстракції на ментальні картинки (сукупність 

образів у національній, або індивідуальній свідомості), концепти-схеми (концепти, 

що репрезентуються узагальненими просторово-графічними образами, формуючи 

когнітивну та перцептивну картину світу), концепти-гіпероніми (визначення без 

конотату, семантика яких, як правило, представляється архесемою, наприклад, 

словосполучення “public transport” поєднує семантичні ознаки класу транспортних 

засобів, що забезпечують громадські перевезення: bus, tram, underground train), 

концепти-фрейми (сукупність асоціатів у пам’яті), концепти-сценарії  (схема подій, 

репрезентація інформації про стереотипні епізоди, послідовність та зв'язок подій у 

ментальності, що репрезентуються лексично, та їхня динаміка)  інсайти (інформація 
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про конструкцію, або устрій об’єкту, що передається вербально), калейдоскопічні 

концепти (результат метафоризацій без постійних асоціатів, що може виражатися 

або мисленнєвою картинкою, або фреймом, то сценарієм) [18, c. 51].  

Досить часто у сучасній лінгвістиці поряд з терміном «концепт» 

використовується терміни «пропозиційна структура» та «прототип». М. М. Болдирєв 

визначає останній як  категоріальний концепт, що створює уявлення про типового 

члена певної категорії, наприклад “типовий автомобіль”. Такі концепти, на думку 

науковця, слугують опорними точками, за допомогою яких людина членує свої 

знання про об’єкти та явища на певні категорії  та виносить свої судження про них.  

Під пропозиційною структурою автором розуміється модель певної частини 

досвіду, в якому виділяються елементи (аргументи та зв’язки між ними), надаються 

їхні характеристики.   Семантичні зв’язки між аргументами представляються у 

вигляді певних семантичних функцій: агенс, пацієнс, експерієнцер та інші. 

Осмислюючи свій власний досвід у термінах пропозиції, людина аплікує на нього 

певну концептуальну структуру, а саме, модель у вигляді базового предикату та його 

аргументів [27, c. 36]. Отже, пропозиційна структура, або пропозиція, є способом 

структурації знань та уявлень про світ. 

За складністю структури можна виділити три типи концептів:  

1) Однорівневий концепт, що містить тільки чуттєве ядро та є характерною 

структурою для концептів, які є предметними образами та деяких концептів-уявлень 

[162, с. 122] . Серед прикладів однорівневих концептів дослідники наводять такі: 

хвилина, каштан, жовтий, рецепт, шанс.  

2) Багаторівневий концепт, який містить декілька когнітивних прошарків, що 

відрізняються за ступенем абстрактності та доповнюють базовий прошарок. Концепт 

TRANSPORT, на нашу думку, є багаторівневим, aдже, на додачу до базового 

прошарку “a system for carrying people or goods from one place to another using vehicles, 

roads” він також має такі концептуальні ознаки, як “a vehicle”, “a method of travelling” 

тощо. 

3) Сегментний концепт, що складається з базового чуттєвого прошарку, який 

оточений декількома сегментами, що є рівними за ступенем абстрактності, 
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наприклад, концепт ТОЛЕРАНТНІСТЬ [179, с. 60–61]. 

Особливості того чи іншого концепту, на думку А. П. Бабушкіна, 

визначаються специфікою відображених в ньому об’єктів. Отже, предмети 

матеріального світу відображаються когнітивними структурами, що здебільшого є 

колективними, в той час як концепти абстрактних явищ є більш суб’єктивними та 

характеризуються «образністю та оцінністю» й можуть використовуватися в 

контексті певних емоційних настроїв [18, c. 38].  

Отже, логічним є висновок, що зміст та структура перших (концептів-

предметів, натурофактів, або артефактів) може визначатися шляхом аналізу 

словникових дефініцій, що відображають колективне сприйняття концепту, в той час 

як дослідження останніх (ментефактів) може бути здійснене крізь призму власного 

соціального досвіду, вивчення традицій соціуму, до якого вони належать, шляхом 

експерименту або вивірення встановлених словникових значень у «продуктах» 

культури, тобто текстах різної тематики.     

Культурні концепти, фіксуючи цінності певної спільноти та специфіку 

соціальної поведінки її представників, відрізняються неоднорідною структурою. 

Серед них можливо виділити   конкретні концепти та концепти з більшим ступенем 

абстрактності, серед яких, у свою чергу, виділяються такі абстрактні приклади, як 

світоглядні універсалії.    

Спираючись на той факт, що  концепти є «одиницями свідомості та 

інформаційною структурою, що відображає людський досвід» [111, c. 90], а пізнання 

та формуючий його досвід, у свою чергу, можуть бути індивідуальними та 

колективними, можливо, відповідно, виділити індивідуальні та колективні концепти. 

Зазначене твердження також підтверджується думкою В. І. Карасика про те, що 

«існують ментальні утворення, які є актуальними для етнокультури в цілому, для тієї 

чи іншої групи у межах зазначаеної лінгвокультури, та, нарешті, для індивідуума» 

[88, c. 137]. О. О. Залевська виділяє концепт – надбання індивіду та концепт – 

інваріант існуючої  у певному соціумі культури [77, с. 38]. Отже, з огляду на 

реалізацію комунікативних потреб соціуму  концепти поділяються на індивідуальні та 

колективні, останні розподіляються на мікрогрупові, макрогрупові, національні, 
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цивілізаційні та загальнолюдські в залежності від типу спільноти, в якій вони існують.   

За тематикою  В. І. Карасик та Г. Г. Слишкін поділяють концепти на такі, що 

формують емоційну, образну, текстову та інші концептосфери. Також вони 

наголошують, що  можливо виділити концепти, що функціонують у певному виді 

дискурсу: педагогічному, політичному, медичному, тощо Окрім того, дослідники 

зауважують, що індивідуальні концепти є багатшими та різноманітнішими за 

колективні, адже колективна свідомість  та досвід є похідними від свідомості та 

досвіду окремих індивідів, що формують колектив [91, c. 55]. Отже, колективний 

концепт є уявленням представників певної групи про предмет або явище, він 

формується шляхом узагальнення спільних рис та вилучення унікальних 

компонентів, які відображають персональний досвід кожного представника групи. 

Відповідно до засобів мовної реалізації концепти розділяються на такі, що 

вербалізуються за допомогою  одиниць лексичної та фразеологічної систем мови, а 

також ті, що виражаються синтаксично. У результаті узагальнення інформації про 

мовні об’єкти та зв’язки й відносини між ними, а також про те, як ці зв’язки й 

відношення відображають реалії оточуючого світу, виділяються також граматичні 

концепти [38; 26]. Отже, ментальна одиниця, що належить до ідеального світу, 

актуалізується засобами мови, що стають засобом її матеріалізації. 

Відносно вербалізації концептів мовними засобами Й. А. Стернін та 

Г. В. Бикова виділяють номіновані концепти, тобто ті, що мають стандартну 

загальновідому мовну репрезентацію словами або фразово, й неноміновані концепти, 

тобто ті, що  не мають загальновідомого вираження. До останнього типу можна 

віднести концепти, що вербалізуються не окремою лексемою, а групою або класом 

лексем (понятійні категорії, класифікаційні концепти)  та концепти, що не 

актуалізуються у лексико-фразеологічній системі національної мови взагалі, тобто 

внутрішньомовні лакуни [179, с. 56]. А. П. Бабушкін також поділяє концепти на 

вербалізовані та неварбалізовані, додаючи, що  перші, у свою чергу, поділяються на 

універбуми та фразеологічні [18].  

Цікавою, на нашу думку, є також асоціативна класифікація концептів 

Г. Г. Слишкіна [171], який виділяє:  
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1)  Пропорційні концепти, тобто ті, що поповнюють як інтразону (сукупність 

асоціацій, що входять до концепту) та екстразону (сукупність асоціацій, що 

виникають у зв’язку з концептом). Прикладом такої ментальної одиниці є   концепт 

TRANSPORT, інтразона якого постійно поповнюється завдяки науково-технічному 

розвитку та появі нових транспортних засобів (Hyperloop, Jetpack, Velo-City), об’єктів 

інфраструктури (Maglev, Automated rapid transit), тощо, а екстразона містить безліч 

елементів, кількість яких зростає кожен день. 

2) Сформовані концепти, тобто такі, формування інтразони яких вже завершилося, 

але екстразона продовжує функціонувати. До таких концептів можна віднести, 

наприклад, явища природи (RAIN, FLOOD, тощо), або  тварин (PIG, HORSE та інші). 

Дослідник зазначає, що сформовані концепти є свого роду «будівельним матеріалом» 

для збагачення інших ментальних одиниць [171]. Для доведення вищезазначеного 

можемо навести наступний приклад,  лексема “pig”, згідно з її визначеннями з 

лексикографічних джерел є одним з вербалізаторів концептів SLOVEN,  

CORMORANT та MISER ((informal, disapproving) an unpleasant or offensive person; a 

person who is dirty or greedy) [320], а також актуалізує концепт POLICE OFFICER 

(slang usually disparaging:  police officer) [318]. 

3) Концепти, що формуються, тобто ще не мають екстразони, але їхня інтразона є 

достатньо розвиненою. До таких концептів, на нашу думку, можна віднести 

стилістично забарвлені або субкультурні елементи лінгвокультури, які нещодавно 

виникли, наприклад, STREAMER JOURNALIST, BLOGGER, HACKER, тощо. 

4) рубіжні концепти, інтразона яких постійно розширюється, а екстразона є 

відсутньою через високий ступінь абстракції концептуалізованих понять, наприклад, 

LOVE, HAPPINESS, HEROISM;   

5) рудиментарні концепти, тобто такі, що майже, або повністю втратили інтразону, 

та містяться у певних частинах своєї екстра зони, як приклад подібного концепту 

Г. Г. Слишкін наводить актуальне у давнину вироблення баклуш, тобто невеликих 

дерев’яних виробів. Номінативна щільність зазначеного концепту була досить 

великою у минулому, а тепер він функціонує для представників культури лише у 

складі немотивованого фразеологізму «бити баклуші» (не робити нічого важливого). 
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 У царині лінгвокультурології питання щодо видів культурних концептів н є 

остаточно вирішеним. Переважно зазначені ментальні одиниці поділяються на різні 

типи з огляду на галузь ментального світу, в якій вони існують, а також їхнє 

ієрархічне положення. Так, виділяються концепти-універсалії (притаманні будь-якій 

лінгвокультурі, наприклад, movement, feet, function) та унікальні ідіоетнічні, або 

культурно-специфічні концепти [55, с. 15.].  

Тим не менш, деякі дослідники наголошують, що ідіетнічність концептів є 

умовною, тому що деякі культурно-специфічні риси можуть бути також присутніми 

й в концептах-універсаліях, якщо порівнювати останні у різних лінвгокультурах, а 

різниця переважно спостерігатиметься у семантичному складі конституентів  

периферії, та ієрархічністю периферійних елементів [150, с. 61–69.]. 

 Окрім того, існує поділ концептів на індивідуальні або ідіостильові, групові 

та національні, який ґрунтується на тому, що будь-яка спільнота складається з 

індивідів та соціальних груп, в кожної з яких є своя концептосфера, через що 

індивідуальні та національні концепти дещо трансформуються.   

 Щодо розподілення концептів на типи  за рівнем абстракції засобів мови, 

якими вони актуалізуються, то як своєрідні полюси виділяють концепти-універсалії 

духовної культури та концепти-символи або культурно вмотивовані концепти-реалії  

(tea, Big Ben, fish and chips, double decker), між якими також знаходяться: а) емоційні 

концепти, що балансують між предметним та абстрактним світом; б) концепти 

середнього рівня, які можна структурувати за допомогою фреймів, схем та 

мисленнєвих картинок.  

Окрім зазначених, на думку В. І. Карасика, необхідно також виділяти: 

а) параметричні концепти, тобто такі, що вживаються як класифікатори для 

зіставлення реальних характеристик об’єктів (час, простір, кількість) та мають 

предметние складник; б)  регулятивні концепти, центральним елементом яких є 

ціннісний компонент; в) нерегулятивні концепти, які є синкретичними ментальними 

одиницями різного характеру [6, с. 30–31]. 

Згідно з думкою М. В. Піменової, всі концепти, що частково або повністю 

актуалізовані засобами мови, розподіляються за трьома категорійними класами: 
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1) базові концепти (такі, що утворюють своєрідну основу мови та картини світу в 

цілому), які поділяються на: а) космічні; б) соціальні;   в) психічні; 2) дескриптивні 

концепти (такі, що описують базові концепти), серед яких також розрізняють: 

а) діменсіонні (вимірювання фізичних параметрів); б) квалітативні (описання 

фактичних якостей); 3) квантитативні (кількість); 3) релятивні концепти, серед 

яких є: а) оціночні; б) концепти-позиції (за або проти, попереду або позаду всіх); 

3) концепти-привативи (приналежність) [148, с. 96].   

 Окрім того дослідниця вважає, що спираючись на різницю в структурі 

концептів, можна виділити п’ять  типів класифікації ментальних структур: 1) за 

походженням – автохтонні (такі, що виникли в національній концептуальній 

системі, наприклад, SHIP) та запозичені (CANOE); 2) за ступенем розвитку – 

динамічні (такі, що продовжують розвиватись) та статичні (концепти, структури 

яких не поповнюються новими ознаками); 3) за ступенем постійності базової 

структури – постійні (понятійна та ціннісна частини яких не змінились, не зважаючи 

на зникнення або трансформацію референтів, наприклад, cart - > carriage - > fiacre -> 

car та трансформовані (такі, що відповідають новим реаліям та ті, в яких зникла 

референтна база); 4) за рівнем первинності – первинні (to move) та похідні (movement, 

movable, immovable); 5) за ступенем актуальності – провідні (концепти, що широко 

представлені у пареміологічному фонді, фольклорі, літературі) та вторинні (такі, що 

знаходяться на периферії концептуальної системи й не є широко представленими у 

повсякденному житті), а також постійно актуальні (такі, що знаходяться 

у постійному вжитку), неактуальні (вторинні) та перемінні або плаваючі концепти (ті 

концепти, чий ступінь актуальності змінюється) [148, с. 97].    

На думку А. П. Бабушкіна, усі концепти можливо поділити на лексичні  та 

фразеологічні в залежності від способу їхньої словникової репрезентації [18]. 

С. Х. Ляпін визначає концепт як багатомірне ідеалізоване формоутворення, що 

спирається на понятійну основу, закріплену в значенні певного знака: наукового 

терміну, слова або словосполучення повсякденної мови, більш складної лексико-

граматично-семантичної структури, невербального предметного або квазіпредметного 

образу, або дії, тощо [132, с. 18]. Перевагою такого підходу, на нашу думку, є  те, що 
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об’єктивація концепту не обмежується лексико-фразеологічною системою мови, 

тобто він може виражатися й іншими мовними одиницями та навіть невербальними 

засобами.  Як зазначає Г. Г. Слишкін, «кожному культурно-мовному концепту та 

кожному його аспекту не обов’язково відповідає конкретна лексична одиниця» 

[170, c. 17]. Тобто, маючи ментальну природу та характеризуючись багатомірністю, 

концепт не обов’язково є повністю вербалізованим.    

Отже, наявність різноманітних класифікацій свідчить про складність змістової 

і структурної організації концептів. Щодо досліджуваного нами концепту 

TRANSPORT, то за ступенем інтеграції семантичних структур, з огляду на його 

складну багаторівневу структуру, ми розглядаємо його як суперконцепт, який 

вербалізується лексичною та фразеологічною системами мови та є 

загальнолюдським. Також зазначений концепт в англомовних лінгвокультурах 

можна вважати постійно актуальним, динамічним та пропорційним, адже його інтра- 

та і екстразони постійно розвиваються. 

 

1.5  Лексичні одиниці як результат мовної номінації 

 

Людина є соціальною істотою, тобто членом певної суспільної групи,  нації 

або етносу. Для сприяння розумінню під час спілкування та обміну ідеями всі члени 

спільноти мають виражати свої думки за допомогою лексико-граматичних засобів 

їхньої мови, тобто оперувати вже існуючими та відомим всім формами та 

значеннями. 

На думку О. М. Леонтьєва, предметний світ сприймається не лише в 

координатах простору та часу, але й у просторі значень. У той же час, значення 

існують в певній мові, яка, в свою чергу, є особливим об’єктивно-історичним 

продуктом [124, с. 3–4)]. Тобто культура та національна самобутність відображаються 

у мові, що також доводиться думкою Є. М. Вєрєщагіна та В. Г. Костомарова 

стосовно того, що простір значень, в першу чергу лексичних, є цілковито реальним 

відображенням емпіричного та абстрактного знання про оточуючий світ, на яке 

«нашаровується» культурно-мовний досвід членів певної мовної спільноти, а лексема 
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є «дзеркалом життя нації» [42, С.7–8)]. Водночас автори наголошують на тому, що 

слова мають як комунікативну, так і кумулятивну функцію, адже вони передають і 

певний позалінгвальний зміст.  

«З позиції філософії склад мови може відповідати такому рівневі пізнання 

реальності, який переважає в певній мовно-культурній групі, тобто суспільній 

свідомості, а класифікація предметів та явищ, здійснюючись у свідомості, все одно 

пов’язана з мовою, адже передбачає мовну номінацію» [59, с.45]. Отже, в акті 

номінації осягнена інформація закріплюється у формі мовного знаку.  

Природа мовної одиниці, за визначенням сучасних дослідників семантики, є 

складною, рухливою та знаходиться під впливом безлічі чинників, що, в свою чергу, 

поділяються на: а) екстралінгвальні (онтологічні), тобто такі, що мотивуються самою 

природою оточуючої реальності та відображаються у думках та на письмі засобами 

мови; б) концептуальні, тобто зумовлені закономірностями та особливостями 

відображення навколишнього світу свідомістю людини; в) лінгвістичні, тобто такі, 

що керуються закономірностями мови [117,c. 16–17].  

Номінативна функція та значення лексеми походять з акту номінації. Під 

номінацією, в свою чергу, в сучасній лінгвістиці розуміється: а) найменування, як 

процес співвідношення одиниць мови з позначуваними ними предметами; 

б) результат цього найменування; в) увесь комплекс питань, що пов’язані з 

найменуванням. Окрім того, деякі дослідники розуміють під терміном “номінація” 

розділ лінгвістики, який вивчає структуру актів найменування [217, с. 172] , тобто в 

такому  значенні номінація є тотожною ономасіології й протилежною до семасіології. 

Саму номінацію, на думку В. М. Телія, можна розглядати у наступних 

ракурсах: ономасіологічному (за вихідне приймається означувана реалія, тобто 

предмет, явище або подія, яка отримує певне «ім’я» й значення) або 

семасіологічному  (за вихідне береться  значення імені в його проекції на реалію, яка 

позначується) [181, с. 96]. Крім того, дослідниця відзначає, що структура лексичних 

найменувань є триєдиною, тобто складається з означуваного (галузь денотації, 

реальність, яку розподіляють на складові елементи), понятійно-мовного 

відображення означуваного (гносеологічного образу) та імені  [181, с. 113–114].    
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Лінгвістичний аспект мовного позначення полягає у характері знакової 

репрезентації, властивому мові, яка є семіотичною за структурою та функціями, у 

способах та механізмах “переведення” системних засобів у мовні, в умовах 

“семантичного розширення” віртуальних словесних знаків [218, с. 36].  

Елементна номінація, тобто  позначення елементів, з яких складається 

зовнішній та внутрішній досвід людини, може відбуватись у вигляді первинної 

(пряма або немотивована) або вторинної (непрямої) номінації. Наслідуючи теорію Е. 

Бенвеніста, згідно з якою під умовами позначення розуміється наявність засобів 

мовного відображення певного семіологічного значення, входження такого знака в ту 

чи іншу систему та певне осягнення знаку в такій системі, деякі дослідники 

(В. Г. Гак, Г. А. Уфімцева) розуміють під первинною номінацією  мовне позначення 

за допомогою слів і словосполучень, а під вторинною – за допомогою речень. 

Інші науковці  (Н. Д. Арутюнова, О. С. Кубрякова, В. М. Телія) під первинною 

номінацією розуміють первинне мовне позначення, тобто первісне слово, яким 

названо кожен предмет або явище. Більшість дослідників визнають, що на сучасному 

етапі розвитку людства первинна номінація в такому значенні є досить рідкісною, 

адже вона стосується всіх вже загальновідомих слів. 

На думку В. М. Телія, новоутворення на сучасному етапі є результатом 

вторинної номінації, під якою мається на увазі «вживання вже існуючих у мові 

номінативних засобів у новій для них функції найменування» імені [181, с. 117)], 

тобто використання звукової оболонки первинної лексеми для нового денотату, 

появу нового значення цієї одиниці мови. Керуючись класифікацією одиниць 

вторинної номінації, розробленою В. М. Телія [181, с. 118], ми поділяємо такі 

одиниці на дві підгрупи: 

 а) номінативно-похідні, характерним для яких є непряме відображення об’єкту 

реальності, наприклад, словосполучення cats eye, яке в сучасній британській 

лінгвокультурі позначає світловідбивач на дорожньому покритті; позначення виду 

пішохідного переходу  puffin crossing, що не має нічого спільного з птахом «puffin», 

або словосполучення leapfrog a depot, під яким представники британської та 

американської лінгвокультур зовсім не мають на увазі «чехарду у депо», а скоріше 
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позначають вид перевезень приватними перевізниками; 

 б) опосередковано-похідні, тобто ті, що у своєму первинному значенні 

стосувались іншого об’єкту, наприклад, залізничні терміни  shoulder, що позначає 

узбіччя залізничного полотна, або jacket, що номінує обшивку. 

Як вважає Т. В. Грошко, вторинну лексичну номінацію можна назвати  

результатом природнього розвитку мови, що зумовлений пізнавальною і 

комунікативною потребою людини в соціально-історичній практиці. Виникнення 

нових соціальних зв’язків призводить до трансформації сконцентрованої в 

словесному знакові інформації [63]. 

У процесі номінації відбувається не лише денотація, але й конотація, тобто 

нашарування додаткових відтінків значення. «Назви сприймаються як належне тому, 

що їх узгоджено з традиціями та культурними поглядами носіїв певної мови, 

незалежно від етимології таких назв й відповідності та невідповідності об’єктові, 

який вони номінують. Отже, сприйняття додаткового значення часто стає 

домінуючим [20, c. 18]. 

Цікаві приклади такого явища надає у своєму дослідженні Т. В. Гулей, 

зазначаючи, що Fleet Street  більше не сприймається пересічними англійцями, як  

«вулиця, названа на честь річки», а скоріше вважається «вулицею газетних агенцій», 

Savile Row сприймається, як вулиця кравців, а Portland Street, як вулиця автоцентрів 

[66, с. 22]. 

Лексична номінація відбувається також за допомогою деривації, адже, як 

зауважує П. М. Каращук, семантична співвіднесеність пов’язана з семантичним 

зсувом, яким передбачається переусвідомлення категорійної приналежності вихідної 

лексеми, тобто транспозиція, або її уточнення та конвертизація [93, с. 72–73]. 

Деривація, у свою чергу, може бути лексичною (змінюється семантика твірного 

слова, тобто похідна лексема має нове змістове навантаження), синтаксичною 

(значення твірного слова зберігається, а його синтаксичні ознаки підлягають змінам) 

та компресивною (скорочуються вже наявні в мові одиниці) [118, с. 304–305], окрім 

того, виділяємо семантичну деривацію із застосуванням механізмів метафоризації, 

метонімізації, тощо, як один з найуживаніших способів номінації нашого часу. 
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Слова, що утворені іншими способами також виконують номінативну 

функцію. Згідно з класифікацією О. С. Кубрякової, усі способи словотвору 

поділяються на лінійні (афіксація, абревіація, складноскоречені лексеми) та нелінійні  

(компресія, конверсія, фонологічне перетворення та ін.) [113, c. 145–146]. 

Згідно з класифікацією В. В. Виноградова серед способів утворення слів 

виділяються: 

1) морфологічний, який, у свою чергу,  включає в себе: 

а) афіксальний (утворення нових одниниць мови за допомогою суфіксів та префіксів); 

б) фонетико-морфологічний (утворення похідних супруводжується фонетичними 

змінами: чергуванням, наприклад, broad –> breadth, high -> height; переміщенням 

наголосу, наприклад, transport –> transportable, transport -> transportation) 

2) синтаксичний, який поділяється на: 

а) морфолого-синтаксичний (телескопія або словоскладання та конверсія, тобто 

утворення нових одиниць мови шляхом переходу до іншої частини мови без 

морфологічних змін); 

б) лексико-синтаксичний (лексикалізація словосполучень та зрощення); 

в) лексико-семантичний (утворення нових лексичних одиниць за рахунок розпаду слів 

на омоніми, тобто набуття лексемою нового змісту) [43, с. 118]. 

Одним з найпродуктивніших способів словотворення у сучасній англійській 

мові є словоскладання, що відбувається за трьома основними моделями, а саме:   

1) N-основа + N-основа (airport, airfield, carriageway, roadway, hayroad, tollway);        

V-основа + N-основа (stoplight, turnbolt, pushbutton); Adj-основа + N-основа (highway, 

freeway, fastback).  

Також при утворенні англомовної лексики у ХХ - ХХІ ст. спостергіається 

тенденція до максимальної інформативності та мінімалізації засобів вираження, 

виникає багато телескопізмів тобто слів, що утворено з декількох елементів за 

допомогою усічення одного з них, наприклад, avionics (aviation + electronics), heliport 

(helicopter + port).  

Ще одним прикладом збільшення обсягу інформації, що містилася б в  одній 

лексемі є скорочення. Деколи тенденцію до утворення скорочень в англійській мові 
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називають прагненням до моносилабізму [84, с. 45]. Під загальним позначення 

«скорочення» розуміються вельми різноманітні процеси, спільним для яких є те, що 

лексема стає коротшою у порівнянні з початковою формою. При цьому зазначена 

скорочена форма не є єдиною номінацією предмету або явища й існує паралельно з 

повною формою, похідною від якої вона є.  

Існує два типи скорочень: 1) контрактура (усічення), яка утворюється шляхом 

відкидання певної частини слова, кінцевої (наприклад, serg, як скорочення від 

sergeant, limo від limousine) початкової (наприклад, drome  як скорочення від 

aerodrome або plane  від aeroplane) або кількох частин слова (наприклад, expy від 

expressway, boson або bosun від  boatswain, HWY від highway); 2) ініціальне 

скорочення (початкові літери зі слів у словосполученні, наприклад, АААА, що є 

скороченням від Army Aviation Association of America, ABS від anti-locking brake 

system, RAF від Royal Air Force). 

Слід  зауважити,  що співвідношення повної форми та скорочення стосовно 

вживаності  є різними. Існують випадки, коли початкова повна форма повністю 

заміняється у мові скороченою версією лексеми, наприклад, староанглійська лексема 

boatswain вважається застарілою, у той час, як скорочені версії слова bosun та boson 

вживаються достатньо активно у сучасній англійській мові. Подібним чином 

утворилося сучасне слово taxi,  як результат відсічення кінцевої частини лексеми taxi-

cab, яка, у свою чергу, виникла за рахунок контрактури серединної частини слова 

taxi-motorcab, а лексема cab утворилася у результаті скорочення іменника cabriolet. 

Отже, скорочене слово, стає загальновживаним, а повна форма виходить із вжитку. 

Частіше скорочене  слово виконує роль  стилістично забарвленого синоніму 

початкової повної форми лексеми, тобто є другорядним найменуванням предмету 

або явища та вживається лише певними  групами мовців, наприклад, operation – op, 

sergeant – serg, captain – cap.    

Окрім того досить розповсюдженим в англійській мові є використання 

двокомпонентних словосполук, у яких поєднано два іменники або іменник та 

прикметник [57, с. 14–16]. Найвживанішими є сполучення двох іменників, де перший 

елемент є означальним, а другий означуваним (Harlem Airport, railway station, 
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pedestrian bridge). Другий елемент словосполуки є  ядром, що визначає зміст, в той 

час як перший виконує уточнюючу функцію. Слід також зазначити, що носіями 

англійської мови вживаються і сполуки, що містять більше ніж два компоненти, що 

зумовлено аналітичним характером мови. Конктитуентами таких сполучень є  слова, 

що є різними частинами мови, але, все ж таки, їхнім ядром є  іменник, наприклад, 

National Underground Railroad Freedom Center, Providence River Boat Company,  

vehicle manufacturing group. 

Отже, у процесі передачі інформації людина актуалізує ментальні одиниці за 

допомогою мовних засобів, використовуючи структури та форми, що відомі всім 

представникам мовної спільноти, представником якої вона є. Прогрес не стоїть на 

місці й з виникненням кожного нового явища або предмету спричиняє потребу його 

найменування. У наш час більшість новоутворень є результатом вторинної номінації, 

тобто використання вже існуючих у мові номінативних засобів для позначення 

нового об’єкту.  

 
1.6  Поняття концептуальної та мовної картин світу 

 
 Дослідження зв’язку між мовою, мисленням та культурою привело до появи 

таких понять як «картина світу», «концептуальна картина світу», «модель світу», 

«концептуальна система», «індивідуальна когнітивна система» та ін., які є 

відображенням лінгвістичних, психічних, філософських та логічних моделей світу. 

У межах нашого дослідження необхідним є розгляд поняття мовної картини світу, 

або наївної картини світу, не пов’язаної з науковою, що є одним з основних понять 

лінгвокультурології та етнолінгвістики.  

Терміном «картина світу», що був введений наприкінці  XIX ст. фізиком 

Г. Герцем стосовно фізичної картини світу, тобто його фізичного образу, широко 

послуговувалися у філософії, логіці та інших наукових галузях ще на початку XX ст., 

наприклад, він зустрічається у працях  Л. Вітгенштейна [44, с. 12]. Надалі «картина 

світу» перетворилася на одну з універсальних категорій природознавчих та 

гуманітарних галузей. Значущу роль у розвиткові зазначеного терміна відіграли 
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також  дослідження Е. Сепіра та Б. Уорфа. У наш час дослідження  картини світу  

здійснюється в рамках когнітивно-дискурсивної парадигми та є досить 

перспективним напрямом.   

Одним із перших зазначений термін стосовно мови запровадив 

В. фон Гумбольдт у своєму дослідженні, де мова розглядалася як світ, що існує між 

світом зовнішніх явищ та внутрішнім світом людини. На думку В. фон Гумбольдта, 

будь-яка мова формує картину світу певної спільноти за рахунок своєї номінативної 

функції [130]. Подальшого розвитку погляди В. фон Гумбольдта набули в 

дослідженнях Ф. Боаса, Е. Сепіра, Б. Уорфа, Л. Вайсгербера, які також наполягали на 

провідній ролі мови у формуванні світогляду нації. 

Прийнято вважати, що термін «мовна картина світу» закріпився в лінгвістиці 

завдяки  послідовнику В. фон Гумбольдта Л. Вайсгерберу, який працював у галузях 

антропології та семіотики. Для Л. Вайсгербера «мовна картина світу» стала 

центральним аспектом його лінгвофілософської концепції. На думку дослідника, до 

базисних характеристик мовної картини світу можна віднести такі ознаки [36, с. 8]:  

1. Систематизація у межах мовної картини світу всіх можливих змістів, а саме, 

духовних, що детермінують своєрідність культури та менталітету певної мовної 

спільноти, й мовних, що охоплюють існування і функціонування самої мови. 

2. Мовна картина світу, з одного боку, ґрунтується на історичному розвитку етносу 

і мови, а з іншого – детермінує певний курс їхнього подальшого розвитку. 

3. Мовна картина світу відрізняється чіткою структурою та багаторівневістю 

мовного вираження, визначаючи набір звуків і звукових сполук, зумовлених 

особливостями побудови артикуляційного апарату представників мовної 

спільноти, а також просодичні характеристики мовлення, словниковий склад та 

словотворчій потенціал мови, синтаксис словосполучень та речень, 

пареміологічний запас. 

4. Мінливість, можливість розвитку, тобто у діахронічному  аспекті мовна картина 

світу не є тотожною сама собі на кожному етапі свого розвитку. 

5. Можливість утворення однорідної мовної сутності, сприяння закріпленню мовної  

та культурної своєрідності світобачення та його вербалізації. 
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6. Існування у межах певної однорідної самосвідомості мовної спільноти та 

можливість передачі наступним поколінням завдяки певному світобаченню, 

правилам поведінки, способу життя, зафіксованим у лінгвістичних засобах. 

7. Картина світу будь-якої мови є тією силою, що формує  уявлення про 

навколишнє середовище за допомогою мовних засобів, як «проміжного світу» 

носіїв цієї мови. 

8. Мовну картину світу певної спільноти можна вважати її загальнокультурним 

надбанням. 

В українському мовознавстві величезне значення мають дослідження мовної 

картини світу О. О. Потебні, що, розвиваючи ідеї В. Гумбольдта, на думку 

Г. П. Лукаш, випередив етнолінґвістичні ідеї не тільки Е. Сепіра й Б. Уорфа (гіпотеза 

лінгвістичного релятивізму), але й деякі концепції Л. Вайсгербера, та «упритул 

підійшов до тих питань, які поставила американська когнітивна антропологія» [130]. 

М. Дмитренко наголошує на надзвичайному впливі досліджень О. О. Потебні на 

сучасні дослідження картини світу різних народів та культур [102, с. 28]. У наукових 

розвідках О. О. Потебні особливий наголос робиться на наявності у будь-якій мові 

національної забарвленості та тому факті, що народ виконує мовотворчу функцію.  

Багато сучасних дослідників звертаються до вивчення концептуальної картини 

світу та мовної картини світу, так  у роботах А. Ф. Журавльова, В. В. Іванова, 

В. М. Топорова, Т. В. Цив’ян, [74; 83; 190; 202] розробляється типологія картин світу, 

у наукових розвідках О. С. Кубрякової та  Т. І.  Вєндіної  [116; 41] розглядаються 

аспекти словотворення у межах картини світу, роль тропів досліджується 

Н. Д. Арутюновою та В. Н. Телія [15; 181], відображення мовної картини світу у 

наївних ставленнях до буття зустрічається у працях Ю. Д. Апресяна та 

О. С. Яковлєвої [10; 223]. 

В. А. Маслова вважає, що мовна картина світу детермінує комунікативну 

поведінку, розуміння зовнішнього та внутрішнього світу людини,  «відображає 

спосіб мовно-мисленнєвої діяльності, характерний для тієї чи іншої епохи, з її 

духовними, культурними і національними цінностями» [36, с. 64.]. У дослідженнях 

Л. А. Лисиченко акцентується необхідність дослідження структури мовної картини 
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світу, у якій наявні ядро (мовець) та  периферія  (мовний колектив) [125.], отже 

дослідницею виділяється індивідуальна та колективна мовні картини світу.   

О. О. Селіванова визначає мовну картину світу, як структурування предметів, 

явищ, фактів, ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів, життєвих стратегій і сценаріїв 

поведінки в мовних знаках, категоріях, явищах мовлення, що є семіотичним 

результатом концептуальної репрезентації дійсності в свідомості етносу [165, с. 365–

367] та виділяє картину світу носіїв однієї мови, об’єднаних територіально за 

«певними ознаками та психічними властивостями (освітою, професією, статтю, 

ерудованістю, темпераментом, характером, тощо)» [164, с. 148]. Отже, дослідження 

мовної картини світу певної групи людей є шляхом  до розуміння їхніх цінностей та 

поглядів на життя. 

На думку Ю. Д. Апресяна, характерною рисою кожної природної мови є 

можливість відображення своєрідного способу сприйняття та організації світу. 

Значення, що вербалізуються мовою, складаються у певну універсальну систему 

поглядів, яка «є обов'язковою для всіх носіїв мови та виступає мовною картиною 

спільноти»; одночасно, дослідник наголошує на тому, що погляд на світ, властивий 

мові, є частково універсальним, частково національно-специфічним, адже «носії 

різних мов можуть бачити світ дещо по-різному, крізь призму своїх мов» [161].  

Як зазначає В. М. Манакін, мовна картина світу є «образом осягнення 

реальності, що відображається засобами мови», дослідник також наголошує на 

необхідності розмежування понять мовної та концептуальної, або когнітивної моделі 

світу, яка,  в свою чергу, являє собою «основу мовного втілення, словесної 

концептуалізації сукупності знань людини про світ» [133, с. 46] 

Питання про концептуалізацію світу ресурсами різних мов є наздвичайно 

актуальним у сучасній лінгвістиці. Один із засновників контрастивної лінгвістики, 

Р. Ладо, наголошує: «існує певна ілюзія, що характерна навіть для освічених людей, 

начебто значення однакові у всіх мовах та, що мови відрізняються тільки формою 

вираження цих значень. По суті ж, значення, в яких класифікується наш досвід, є 

культурно детермінованими, Отже, вони суттєво відрізняються від культури до 

культури» [119, c. 34–35]. Отже, можемо дійти висновку, що  представники різних 
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культур не тільки по-різному номінують предмети або явища, але й вкладають у них 

різні концептуальні ознаки. 

Деколи мовну картину світу називають «наївною», що походить з ідеї про 

наївну модель світу, яка полягає у тому, що кожному носієві мови нав’язується 

певний спосіб сприйняття світу.  Так, Ю. Д. Апресян у своїх роботах називає мовну 

картину світу наївною у тому сенсі, що наукові визначення та мовні тлумачення не 

завжди співпадають  за обсягом та навіть змістом [8, с. 357]. Концептуальна  картина 

світу постійно змінюється, відображаючи результати когнітивної та суспільної 

діяльності людини та суспільства. Слід за цим виникають відповідні зміни і в мовній 

картині світу, але в деяких її фрагментах зберігаються реліктові уявлення людей про 

дійсність, отже, мовна картина світу є незамінним інструментом для вивчення певної 

культури крізь засоби вербалізації основних конституентів концептосфери.  

Актуальним у дослідженні мовної картини світу є питання її співвідношення з 

концептуальною картиною світу, яку Ф. С. Бацевич визначає як «різновид картини 

світу; уявлення певної національної лінгвокультурної спільноти, людства в цілому про 

елементи та організацію  об’єктивної дійсності (чи дійсності, яка вважається 

об’єктивною), відображені в наукових поняттях [19]. Зазначене питання також 

розглядається у наукових працях Г. А. Брутяна, Ю. М. Караулова та О. С. Кубрякової.  

Зацікавленість науковців таким співвідношенням є, на нашу думку, досить 

закономірною, адже, незважаючи на те, що за допомогою мови вербалізуються 

основні елементи концептуальної картини світу та експлікуються інші картини світу, 

далеко не всі поняття є лінгвістично актуалізованими, що може бути також доведено 

думкою О. С. Кубрякової, яка зазначає, що концептуальна  картина світу є значно 

ширшою за мовну, вона формується, як з ментальних утворень, тобто концептів, так і 

з  «ідеальних стуностей», тобто  гештальтів, які не завжди вербалізуються 

[113, с. 146]. Тим не менш, на нашу думку, більш зручного та  ефективного способу 

дослідження концептосфери, ніж кріз мову, не існує.  

Незважаючи на відмінності, дослідники вбачають беззаперечний тісний 

зв’язок між концептуальною та мовною картинами світу. Так, Л. М. Босова 

стверджує, що мова, як знакова система, є «інтегративним компонентом» 
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репрезентації концептуальної картини світу, тому вона має здатність ситуативно 

актуалізувати будь-який її елемент. Окрім того, являючи собою «символічний 

репрезентант картини світу», мова, на думку дослідниці, може співвідноситися з 

будь-яким елементом концепту, тобто з його емоційним, понятійним, асоціативним 

змістом.  [34, с. 57]. 

Як зауважує О. С. Кубрякова,  мовна картина світу постійно задіяна у 

когнітивній діяльності та «задає зразки інтерпретації сприйманого», також це 

«проекція концептуальної системи нашого знання, куди, можливо, входять, як деякі 

вроджені концепти, так і концепти, що склалися в ході предметно-пізнавальної 

діяльності, і, нарешті, концепти, вичленовані з повторюваних у семантичних 

структурах  слів об'єднань концептів [111, с. 47]. Отже, завдяки номінативній функції, 

ресурсами мови здійснюється вербалізація елементів концептуальної картини світу, 

виділених у ході ментальної та когнітивної діяльності людини, тобто в процесі 

когнітивного членування. Отже, мова також в певній мірі є опосердкованим 

елементом когніції, концептосфери народу. 

На думку З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, концептуальна  та мовна картини 

світу пов’язані між собою як «первинне та вторинне, як ментальне явище та його 

вербалізація, як зміст свідомості та засіб доступу дослідника до цього змісту» [152]. 

Така ж думка наводиться у дослідженні Д. Бікертона, який наголошує на тому, що 

первинна (когнітивна) система репрезентації дає модель світу, що спирається на 

чуттєві данні, пам’ять, вторинна ж (мовна рперезентація) є моделлю першої та 

виражає, або потенційно може виразити, її [226, с. 209]. Тобто  концептуальна  та 

мовна картини світу знаходяться у постійній взаємодії та у сукупності репрезентують 

зв’язок мови та мислення. 

Отже, на сучасному етапі розвитку лінгвістичного знання, мовні картини світу 

стають об’єктом опису та інтерпретації у межах антропоцентричної парадигми. 

Проаналізувавши існуючі точки зору на зв'язок мовної та концептуальної картини 

світу, у своїй дисертації ми дотримуємося думки, що поняття мовної картини світу є 

базовим  для лінгвокультурології, адже її ресурсами здійснюється вербалізація 

основних лінгвокультурних концептів та номінація результатів когнітивної 



44 
 
діяльності. Під мовною картиною світу ми розуміємо систему, характерну для 

кожної мовної спільноти, за допомогою якої носії цієї мови сприймають світ. 

Вивчення мовної картини світу є актуальним для сучасної лінгвістики, адже це спосіб 

для кращого осягнення системи уявлень окремого народу про світ, ключ до 

самобутності та ментальності нації, або етносу, тобто їхньої концептуальної картини 

світу. Також, слід зазначити, що мовна картина світу відрізняється динамічною 

природою та чітко реагує на будь-які зміни в оточенні, лінгвістично фіксуючи їх.  

 
1.7  Етнокультурна специфіка концептів та засоби її об’єктивації у  

мові 

 

Лінгвокультура є об’єктом дослідження лінгвокультурології та, певним чином,  

перетинається з мовною картиною світу. У своєму дослідженні ми услід за 

В. В. Красних,  розглядаємо лінгвокультуру, як втілену та закріплену в знаках живої 

мови культуру, що проявляється у мовних процесах у вигляді вербалізованих образів 

свідомості й має лінгвокогнітивну природу [109]. Лінгвокультура не є тотожною 

мовній картині світу. Основна різниця між цими поняттями полягає у тому, що  

остання є більш лінгвістичним поняттям, для дослідження якого доцільно 

використовувати лінгвістичні методи (наприклад, дослідження семантики), у той  час 

як для вивчення особливостей лінгвокультури суто лінгвістичних методів 

недостатньо, що зумовлює необхідність їхнього комбінування з когнітивними..  

На думку В. В. Красних, лінгвокультура виникає на межі двох окремих 

семіотичних систем (культури та мови) і являє собою третю, окрему семіотичну 

систему, в якій наявні власні одиниці, рівні, закони організації, правила 

функціонування [110, с. 10–24]. Предметами дослідження лінгвокультури є 

«граматика та словник лінгвокультури», під граматикою розуміється опис 

структурування та систематизація категорій, класів, видів та типів одиниць, відносин 

між ними та правил функціонування, під словником – лексикографування базових 

одиниць усіх підсистем. Отже, при проведенні аналізу певних компонентів будь-якої 
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лінгвокультури надзвичайно важливою є структурація, категоризація та побудова 

ієрархії компонентів.  

Щодо принципів опису та аналізу певної лінгвокультури, у своєму дослідженні 

ми послуговуємося концепцією В. В. Красних стосовно того, що лінгвокультура 

може бути описана цілісно, або фрагментарно у параметрах наступних підсистем: 

когнітивної (ментефакти: знання, поняття, концепти, уявлення), метафоричної (базові 

метафори), еталонної (змістові ніши базових еталонів), символьної (базові символи), 

та вважаємо для нашої наукової розвідки найбільш актуальним поле когнітивної 

підсистеми з особливим акцентом на культурно-, етно-, національно-марковані 

елементи вербалізації концептів, що згідно з думкою більшості дослідників є 

надзвичайно актуальним у сучасній етнопсихолінгвістиці в цілому та 

лінгвокультурології зокрема. Так, на переконання О. О. Залевської, «подальші 

дослідження мови в контексті культури скоріше всього будуть вестись у руслі 

інтегративного підходу при зростанні ролі теоретичних надбань з використанням 

різноманітних процедур звернення до мовної свідомості представників різних етносів 

для виявлення природніх механізмів семіозису та впливу комплексу факторів на 

реальні процеси означування та взаєморозуміння в умовах міжкультурної 

комунікації  [79, с. 214]. 

Пізнаючи світ за допомогою мови, людина членує його на концепти, тобто 

ментальні одиниці, які уособлюють усі її знання про навколишнє середовище та 

життя,  наслідуючи певні правила та уявлення про дійсність мовної та культурної 

спільноти, представником якої вона є [292, с. 213–214].  Для культури кожного 

народу або етносу, в свою чергу, характерні певні елементи, що є непритаманними 

іншим культурним спільнотам.  Наявність  таких реалій зумовлена специфічними 

умовами життя та оточенням  [189, с. 8].  

На думку Дж. Локка, у кожній мові є лексичні одиниці, які  не мають 

еквівалентів в інших мовах, що зумовлено традиціями та укладом життя [265, с. 226]. 

Така думка також корелюється  з ідеями Дж. Гердера та  В. Гумбольдта про те, що 

відмінність картин світу відображається мовними засобами .  
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Як зазначає  М. П. Кочерган, такі засоби присутні у будь-якій мові та складають 

близько 6-7% від загальної кількості  одиниць словникового складу [104, с. 171–172]. 

Отже, екстралінгвальні реалії, які є характерними для певної етнічної або національної 

спільноти, вербалізуються лексичними засобами, що сприяє появі у кожній мові 

лексем, значення яких є частково, або повністю відсутнім в інших мовах, що свідчить 

про розбіжності між лінгвістично-понятійними кодами етносів та націй.  

Вищезазначені мовні одиниці у своєму дослідженні ми називаємо   «етно-» та 

«національноспецифічними компонентами лінгвокультури», або «культурно-

маркованими мовними засобами», під якими розуміємо слова, словосполучення, 

прислів’я, приказки, які вербалізують явища, що є притаманними певній культурі і 

актуалізують певні цінності етнічної, або національної спільноти та риси менталітету.  

Такі одиниці мови розглядаються нами у межах лінгвокультурного підходу, 

центральним для якого є структуралізація й категоризація їхніх змістових та 

асоціативних елементів. На думку Р. Дірвена та М. Верспур, культурно-

специфічними можна вважати лексичні одиниці, що за своїми денотатами мають 

еквіваленти в інших мовах, але не повністю збігаються з ними своїми конотатами 

[243, с. 134–137], тобто емоційно-естетичні асоціації представників різних мовних 

спільнот на такі одиниці мови будуть різними.   

Для ілюстрації зазначеного явища можемо навести приклад англомовних 

складних іменників, що позначають типи пішохідних переходів: pelican crossing, 

toucan crossing, puffin crossing є національно-специфічними засобами вербалізації 

досліджуваного концепту в британській лінгвокультурі. Детермінуючи типи 

переходу з різними світловими та звуковими сигналами та пріоритетністю проїзду, ці 

словосполучення мають у своєму складі назву птаха. Семантика цих одиниць та їхня 

мотивація не є прозорими для представників інших лінгвокультур. Британці ж 

розуміють що, pelican crossing є переходом зі світлофорами, що регулюються 

пішоходом, toucan crossing позначає перехід, який дозволяє одночасне пересування 

пішоходів та велосипедів, а puffin crossing  це сучасний тип переходу з детектором, 

що дозволяє включення зеленого світла для водіїв тільки за умов, що поблизу немає 

пішоходів. Семантика цих номінативних одиниць зумовлена зокрема й способом 
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їхнього утворення. Так, pelican є скороченням з подальшою графічною 

трансформацією від pe(destrian) li(ght) con(trolled), toucan походить від 

словосполучення two-can та є його омофоном, а puffin є абревіатурою, утвореною від 

словосполучення p(edestrian) u(ser) f(riendly) in(telligent) з подальшою незначною 

графічною трансформацією. Назви птахів, що входять до складу зазначених 

номінацій, стали результатом графічної трансформації твірних мовних одиниць. 

Такий спосбів утворення відбиває образне  мислення та почуття гумору британців й 

робить ці номінативні одиниці культурно-маркованими.   

 

1.8 Британський та американський варіанти  полінаціональної 

англійської мови 

 

Глобалізаційні процеси у світі викликали нагальну потребу у 

спрощенні спілкування між представниками різних націй. Сворідною 

lingua franca, тобто мовою зрозумілою всім, стала англійська, що є 

офіційною національною мовою Великої Британії, США, Канади, 

Австралії, Нової Зеландії й островних країн Карибського басейну та 

Тихого океану, а також однією з державних мов Індії, Філіпін, Сінгапуру, 

ПАР та багатьої інших країн. Зазначене вище, а також той факт, що 

англійську мову вивчають як іноземну майже по всьому світові, робить її 

насправді глобальною. За останнімі підрахунками майже третина світового 

населення спілкується англійською мовою [347].  

Крім того, пояснюючи, чому саме англійська мова стала світовим 

універсальним засобом спілкування, Д. Крістал наголошує, що не тільки 

кільксть мовців робить мову глобальною, але й такі екстралінгвальні 

чинники, як політична та військова сила, економічний вплив та соціальне 

благополуччя націй, що вважають цю мову рідною [240, с.5]. 

Питання регіональної варіантивності національно негомогенних мов 

набуло особливої актуальнсті у другій половині XX ст. Вперше системний 

аналіз британського та американського варіантів англійської мови було 
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здійснено А. Д. Швейцером, який довів, що мова, якою послуговується 

декілька націй, поділяється на національно-територіальні варіанти [215, 

с. 65]. Тобто британський та американський мовні варіанти розглядаються 

як мікросистеми, що є елементами макросистеми  англійської мови. 

 Отже, будь-яка національна мова є мовою соціально-історичної 

спільноти людей. Разом з іншими ознаками, такими як спільна територія, 

культура, тощо, мова визнається одним із критеріїв виділення нації. 

Національна мова обов'язково має літературну форму існування. 

 Британський варіант англійської мови вживається офіційною мовою 

у Великій Британії. Історія цього національно-територіального варіанту 

мови є давньою та зазвичай поділється на п'ять періодів: 

1) протоанглійський (мова германських племен, що були предками 

сучасних англійців); 2) давньоанглійський (V – XI ст.), під час якого 

відбулося переселення германських племен на землі сучасної Великої 

Британії; 3) середньоанглійський (XI – XV ст.), що співпав з нормандським 

завоюванням та поширенням мови завойовників, тобто діалекту 

давньофранцузської мови; 4) ранньоновоанглійський (XV – XVIIІ ст.), 

коли відбувся великий зсув голосних, були зафіксовані правила орфографії 

та граматики; 5) новоанглійський (з XVIIІ ст.) [347]. 

 Американський варіант англійської мови функціонує як офіційна 

мова Сполучених Штатів Америки. Історія цього національного мовного 

варіанту розпочалася з часів заселення нового континенту переселенцями з 

Великої Британії більше 400 років тому. Опинившись на новому 

континенті, люди стикнулися з новим ландшафтом, тваринами, рослинами, 

ризиками. До 1776 р. дві третини мігрантів у США складали переселенці з 

Англії, але після зазначеної дати до кінця ХІХ ст. до країни приїхало 

більше мільйону ірландців та велика кількість німців. Крім того, вже після 

Американської громадянської війни мільйони мігрантів з країн 

Скандинавії, слов’яни та італійці почали приїжджати до США [240]. Отже, 

американський варіант англійської мови розвивався під впливом реалій, 
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культур, мов, і потреб, що були відмінними від тих, які існували у Великій 

Британії. 

Досліджуючи кореляцію елементів мікросистем (британського та 

американського національних варіантів англійської мови), ми слідуємо теорії 

розробленій Ч. Хокетом та доопрацьованої А. Д. Швейцером, яка полягає у 

тому, що, як конституенти однієї і тієї ж макросистеми, вони мають спільні 

риси, що переважають над диференційними. Сукупність цих спільних 

(інваріантних) елементів є зоною перехрещення, що утворюється при 

накалданні мікросистем одна на одну, та складає їхнє спільне ядро [215, с. 65]. 

Таким чином, ми відносимо досліджувані мовні явища до таких категорій: 1) 

інваріанті одиниці, тобто такі, що належать до спільного ядра; 2) явища, 

притаманні суто британському варіанту англійської мови; 3) американізми, 

тобто одиниці мови, що є специфічними для американського національно-

теориторіального мовного варіанту. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Лінгвокультурологія є комплексною дисципліною, об’єктом вивчення 

якої є взаємозв’язок та взаємовплив мови та культури, який відображається 

як цілісна структура в єдності їхнього лінгвістичного та 

екстралінгвістичного змісту.  

Предметом лінгвокультурології є матеріальна та духовна культура, 

створена людиною, що конституює мовну картини світу. Об’єктом  

лінгвокультурологічних досліджень слугує  матеріал, що ілюструє 

особливості світогляду носіїв певної мови (культурно-марковані концепти, 

фразеологізми, паремії). Актуальними є дослідження, спрямовані на 

виявлення лінгвокультурологічних характеристик окремих концептів,  як у 

межах однієї картині світу, так і компаративні дослідження актуалізації 

концепту у декількох мовних картинах світу. 
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У свою чергу, мовна картина світу це система понять, характерна для 

кожної мови, за допомогою якої носії мови сприймають світ. Вивчення 

мовної картини світу є способом осягнення системи уявлень окремого 

народу про світ та ключем до самобутності й ментальності нації  або етносу, 

тобто концептуальної картини світу. Звертаючи увагу на те, що далеко не 

всі елементи концептуальної картини світу є номінованими, безперечним 

ми визнаємо той факт, що мовна картина світу не може повною мірою 

охопити та актуалізувати світосприйняття. Ресурсами мовної картини світу 

здійснюється вербалізація основних лінгвокультурних концептів та 

номінація елементів когнітивної діяльності. 

Концепт є ментальною одиницею зі складною прошарковою 

структурою, компоненти якої різняться в залежності від 

екстралінгвістичного досвіду носія мови та його приналежності до певної 

культури.  Отже, концепт належить одночасно до когнітивної та культурної 

площини. Обидва з зазначених  підходи не є взаємовиключаючими та 

використовуються нами у дослідженні концепту TRANSPORT як 

взаємодоповнюючі. 

У межах цієї наукової розвідки досліджувана ментальна одиниця 

розглядається, як загальнолюдський суперконцепт, що постійно 

розвивається та має свої національно-специфічні риси, характерні для 

британської або американської лінгвокультур.     

Складність природи  концепту полягає у тому, що він є одиницею 

мислення, але в той же час постійно актуалізується засобами мови.  При 

чому, у процесі комунікації член певної спільноти має використовувати 

структури та форми, що відомі всім її представникам.  

У нашу епоху розвитку та прогресу людина постійно стикається з 

потребою найменування нових винаходів. Більшість лексичних 

новоутворень є результатом вторинної номінації, тобто для позначення 

нового об’єкту використовуються вже існуючі у мові номінативні засоби. 

Отже, перед дослідниками постає завдання встановлення кореляції 
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денотативного та конотативного аспектів формування лексикону сучаної 

англійської мови. 

Серед способів словотворення англомовної лексики 

найпродуктивнішими є телескопія. Окрім того досить частим є  вживання 

двокомпонентних сполук, найпродуктивнішою з моделей яких є поєднання 

двох іменників. 

Основні положення розділу висвітлено у накових працях автора [204; 

205; 206; 207; 208; 209]. 

 

 

РОЗДІЛ 2   

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ 

АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ “TRANSPORT” В БРИТАНСЬКІЙ ТА 

АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ 

 

2.1 Методологічні засади аналізу концепту “TRANSPORT” 

 

Об‘єкт нашого дослідження, концепт, є одночасно продуктом когніції та 

культури, тому для його всебічного аналізу існують різноманітні методики 

залежно від онтологічних та семантичних характеристик ментальної одиниці, 

цілей та завдань дослідження, а також вибору певного підходу у вивченні 

концептів.  

Провідним методом дослідження концептів вважається концептуальний 

аналіз, що трактується О. О. Селівановою як «головний метод логічного 

аналізу мови й когнітивної лінгвістики, що передбачає моделювання й опис 

концептів» [165, с. 261]. На думку дослідниці, він полягає у «реконструкції 

когнітивних механізмів індивідуальної чи колективної свідомості, які 

опосередковують формування й упорядкування знань про об‘єкти дійсності та 

результати внутрішнього рефлексивного досвіду» [166, с. 419]. 
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Як зазначає О. В. Пашина, залежно від позицій дослідника 

концептуальний аналіз включає когнітивний та культурологічний підходи. 

Перший  пов’язаний із залученням даних логіки, психолінгвістики та 

фізіології мозку до вивчення мовного матеріалу. У той час як другий 

передбачає широке використання екстралінгвальних даних культурології, 

історії, соціології, антропології [145, с. 5–6]. Окрім того, дослідниця зазначає, 

що подібне розмежування є досить умовним, тому ці підходи переважно 

використовуються у взаємодії.  

Основною метою  аналізу ментальної одиниці є опис її концептуальної 

структури, під якою розуміється сукупність усіх знань, які детермінують 

об‘єкт концептуалізації. Під час дослідження необхідно також враховувати, 

що, як багатовимірне утворення, концепт містить не тільки поняттєво-

дефініційні, але й конотативні, образні, оцінні та асоціативні характеристики 

[37, с. 66].  

З огляду на мету нашої наукової розвідки, комплексна методика аналізу 

концепту TRANSPORT у дисертації ґрунтується на засадах як семантико- 

когнітивного [4; 25; 26; 72; 115; 116; 59], так і лінгвокультурологічного 

підходу [5; 22; 50; 51; 52; 53; 87; 88; 143; 151; 156]. Метою застосування 

першого є дослідження поняттєвих конституентів концепту, а також оціночно-

категоризаційного потенціалу ключової лексеми-вербалізатора, що 

виражається в аналізі його семантичної сполучуваності, похідних слів, 

синтаксичних конструкцій, в яких зберігається  концептуальна інформація.  

У свою чергу, застосування лінгвокультурологічного підходу дозволило 

встановити ціннісні та асоціативні компоненти концепту в британській та 

американській картинах світу. Слід також зазначити, що дослідження 

виконано у межах  aнтропоцентричного пiдходу, який передбачає 

фокусування на анaлізі змістового навантаження мовних одиниць крізь 

знання, що зaкріплені у їхніх значеннях. Окрім того, антропоцентричність 

досліджуваного концепту полягає у тому, що транспорт є винаходом людини, 

контролюється людиною та використовується для досягнення її цілей.  
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Дослідження складається з таких етапів: 

1. Встановлення семантичної структури вербалізованого концепту:  

1.1. Виокремлення поняттєвих конституентів ментальної одиниці з 

застосуванням дефініційного аналізу ключової лексеми-вербалізатора 

“transport”;  

1.2. Розкриття образних та ціннісних складників концепту шляхом аналізу 

словникових дефініцій, фактичного матеріалу з національних корпусів та 

довідкової літератури;  

1.3. Дослідження асоціативного компоненту концепту шляхом аналізу його 

культурно-специфічних вербалізаторів; 

3. Моделювання польової структури концепту з використанням результатів, 

отриманих під час попереднього етапу дослідження.  

 

2.1.1 Методика аналізу поняттєвих складників концепту  

 

Зважаючи на те, що структура концепту є тришаровою  (С. Г. Воркачов, 

В. І. Карасик), центральне місце у ній займає поняттєвий компонент. Як 

зауважує В. І. Карасик, дослідження поняттєвого складника концепту 

передбачає його виокремлення, позначення, структурування, дефініювання та 

визначення його місця у системі концептів [89, с. 58]. М. Ф. Алефіренко 

розглядає концепт як сукупність ядра (тобто інтенсіоналу поняття) з 

імплікаціоналом (тобто асоціативно-образним макрокомпонентом значення, 

що містить різні конотації) [4, с. 64]. Отже, поняттєвий компонент є ядром 

концепту. 

 Згідно з концепцією Й. А. Стерніна дослідженню підлягають як ядро, 

так і периферія концепту, але важливим є диференціювати їх у процесі опису, 

адже їхні статус та роль у структурі свідомості та процесах мислення є 

різними [179, с.60]. Аналіз ядра концепту починається з виявлення базових 

лексем, що репрезентують його у мові за такими критеріями, як частотність 

вживання, достатній рівень абстрактності значення, загальновживаність. Так, в 
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результаті аналізу фактичного матеріалу, ми встановили, що базовою 

лексемою-репрезентантом досліджуваного нами концепту для обох 

лінгвокультур  є  слово “transport”.  

Як зауважує В. В. Левицький, найпростішою та найефективнішою 

методикою компонентного аналізу є лексикографічна процедура виділення 

семантичних компонентів [120, с. 120]. Отже,  для дослідження поняттєвих 

складників концепту застосовуємо аналіз словникових дефініцій. Згідно з 

базовими засадами компонентного аналізу, у дослідженні ми послуговуємся 

такими термінами як «сема» та «компонент», що є ідентичними мінімальними 

одиницями плану змісту, «семема», під яким розуміємо окреме значення 

багатозначної лексеми,  а також «семантема», тобто сукупність значень 

полісемантичного слова. Сeмeми, що зазвичай фіксуються лeксикографічними 

джeрелами, вкaзують на те, що у свiдомості людей існують пeвні кoгнітивні 

oзнаки. Їхній змiст виявляється шляхом контекстуального та концептуального 

аналiзу ключових лексем.  

Як зазначає Р. Лангакер, кожна семема відсилає до певного когнітивного 

домену (тобто сфери концептуалізації, відносно якої характеризується 

семантична структура) [264, c. 547], що також доводиться думкою 

М. М. Болдирєва про те, що значення слів співвідносяться з певними 

когнітивними структурами або блоками знань, які стоять за цими значеннями 

та забезпечують їхнє розуміння [26, с. 27].  

Отже, аналіз словникових дефініцій ключової лексеми-вербалізатора 

TRANSPORT спрямовано на з‘ясування ментальних структур, які містяться у 

свідомості носіїв англійської мови стосовно однойменного концепту. Окрім 

того, як зауважує  М. О. Красавський, найбільш часто вживані у 

лексикографічних джерелах визначення  відображають ознаки, що утворюють 

базовий прошарок, ядро досліджуваного концепту, синоніми, в свою чергу 

відображають додаткові ознаки, що конституюють навколоядерну зону 

[105, с. 115], 
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Подальший синтез цих знань передбачає об‘єднання когнітивних ознак, 

репрезентованих окремими семемами  іменника та дієслова “transport”, у 

концептуальні сфери, до яких вони реферують. У своїй сукупності ці семеми 

утворюють семантичний простір номінативного поля досліджуваного 

концепту. У словниках синонімів та тезаурусах представлені ті лексичні 

засоби, які уточнюють семантику лексеми transport, а також позначають 

додаткові оціночні смисли.  

Диференційні ознаки концепту виокремлюються з застосуванням 

методики компонентного аналізу. Дослідження поняттєвих складників 

концепту TRANSPORT, здійснюється у ракурсі їхніх дефінітивних, лексичних 

та синонімічних характеристик, виявлених нами у тлумачних словниках, 

словниках синонімів та тезаурусах (загальною кількістю 30 джерел) з 

подальшим вивіренням значень у національних британському та 

американському сучаних та історичних корпусах (216000 текстових 

фрагментів). Результати дефініційного аналізу запропоновано у додатках 1 і 2. 

 Під час виконання дефініційного аналізу  нами встановлено 12 значень 

іменника та дієслова “transport”, серед яких 3 вживаються найчастіше та 

відрізняються достатнім рівнем абстракції. Поняттєві ознаки з великою 

частотністю вживаності є конституентами ядра концепту. Нами встановлено, 

що для  досліджуваної   ментальної одиниці такими ознаками є: транспортна 

система, процес або акт перевезення, транспортний засіб. 

  Щодо інших виявлених нами значень, необхідно зазначити, що такі з 

них, як «розповсюдження хвороб або вірусів», «збагачення організму киснем, а 

також «акт занурення людини у фантастичний світ або спогади» є 

прикладом метафоричного переносу процесу переміщення або перевезення з 

однієї точки в іншу, адже усім їм притаманна семантика «руху» й «простору». 

Проте через достатньо високий рівень конкретизації значення ми не можемо 

віднести їх до центральних поняттєвих конституентів ядра концепту. 

 Такі дефініції, як «військовий або торгівельний транспортний засіб», 

«в’язень, якого депортують» та «частина пристрою» також відрізняються 
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достатньо високим рівнем конкретизації та спеціалізації. Історично значення 

всіх з них передавалося словосполученнями («військовий транспорт» – 

military transport; war transport; tactical transport; «торгівельний транспорт» – 

trading transport, тощо), але поступово було скорочене до одного слова. 

Зазначені елементи є релевантними для нашого дослідження, але не належать 

до ядра концепту. У той же час, вони демонструють зв'язок досліджуваної 

ментальної одиниці з такими концептами, як TRADE, ARMY, WAR, 

PUNISHMENT, TECHNOLOGY.  

 Щодо таких значень, як «акт зміни настрою» та «емоція», ми 

визнаємо, що значення є метафоризованим, в ньому присутня сема «руху» або 

«зсуву», але вони не є релевантними для нашого дослідження. Згідно з 

етимологічними словниками, до  XIV cтоліття, коли лексему “transport” було 

запозичено зі старофранцузької, у мові-джерелі вона вже набула значення 

“overwhelmed with emotions” [322]. Тим не менш, в англійській мові 

використання лексеми у значенні “carry away with strong  feelings” [322] 

вперше занотовано  у   XVІ cтолітті, починаючи з якого зазначена лексема 

досить часто зустрічається у наведеному значенні, наприклад: “ I should be 

glad to know whether you deem every man that is transported with anger, without 

an adequate cause, to be a madman?” [259, p. 934]. Отже, цілком можливим є те, 

що периферійна зона досліджуваного нами концепту  з XVІ cтоліття 

знаходилася у взаємодії з периферійною зоною концепту EMOTION.  

До XVІ cтоліття зазначений поняттєвий конституент концепту 

актуалізувався у мові дієсловами: “delight” (з початку XVІ cтоліття), “move” 

(у значенні “to affect with emotion” з початку XIV cтоліття), “enchant” (кінець 

XIV cтоліття). Найактивніший його розвиток спостерігається у XVІ – XVІІ 

століттях, коли, як зазначено вище, центральною та найбільш абстрактною 

лексемою-вербалізатором стає слово “transport”, а також додаються нові 

засоби актуалізації, що є більш поетичними та метафоричними та утворені 

способом семантичної деривації, наприклад: “captivate” (в значенні “charm” 
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вживається з середини XVІ cтоліття), “ravish” (в значенні “to ravish with 

delight” входить до вжитку XIV cтоліття), “enthrall” (використовується XIV 

cтоліття).  

Тим не менш, надалі нами спостерігається зниження активності,  адже 

зафіксовано  значно меншу кількість вербалізаторів у загальному вжитку, 

натомість переважну більшість випадків вживання становлять сленгізми та 

професіоналізми, що входять до вжитку  в ХХ – ХХІ століттях. Наприклад, 

дієслово “send” набуває значення зміни емоційного стану, яке є сленговим та 

походить від джазового жаргону американської варіанту англійської  мови 

(вперше зафіксовано у 1932 році з визначенням “to transport with emotion, 

delight”) Також, дієслово “zonk” набуває метафоричного значення “putting 

somebody into stupor” (вводити в ступор, ошелешувати) у 1968 році, що є 

відголоском прямого значення  “fitting hard on the head” (наносити сильний 

удар по голові) [322].   

Отже, не всі дефініції з лексикографічних джерел мають достатню 

частотність вживаності та рівень абстракції для можливості їх віднесення до 

основних поняттєвих складових концепту TRANSPORT. Деякі з визначень 

основної лексеми-вербалізатора демонструють зв'язок досліджуваної 

ментальної одиниці з іншими елементами концептосфери.   

 
2.1.2 Методика дослідження образних та ціннісних 

складників концепту  

 

 Оцінний елемент концепту часто привертає увагу дослідників [87, 

с. 25], адже центром культурного концепту завжди є цінність [22, с. 3], що 

виникає у сприйнятті суб’єктом певної діяльності чи морально-етичної 

ситуації [17, с. 27]. Під час оцінювання людина, спираючись на певні образні 

або функціональні характеристики, формує свою думку  про предмет або 

подію та виносить судження. Вербалізація оцінки при цьому може бути 
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експліцитною (наприклад, efficient / inefficient), або імпліцитною 

(актуалізується на тлі понятійної або образної) [94]. 

 Виходячи з того, що оцінка є універсальною понятійною категорією, 

дослідження оцінних одиниць лексичного рівня у системно-структурній 

парадигмі з урахуванням досягнень когнітивного підходу уможливлює 

поєднання на єдиній концептуальній основі мовних та ектралінгвальних знань 

[40, с. 169]. Оцінка є антропоцентричною категорією та узгоджується з 

нормами та принципами, які є актуальними для певної мовної спільноти, тому 

її можна назвати невід’ємною складовою національної специфіки 

світосприйняття, що виражається в мові. 

 Як зазначає А. І. Новіков,  образ визначається як узагальнена картина 

світу, яка формується у результаті переробки інформації, що надходить від 

органів чуття [140, с. 61]. Пізнаючи щось нове, людина невідмінно порівнює 

його з вже відомою інформацією,  абстрактні явища інтерпретуються завдяки 

їхній подібності до предметного світу та вербалізуються образними 

лексичними  засобами.   

 У когнітивній лінгвістиці терміном  «образ»  позначається структурний 

елемент концепту. На думку З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, «базовим  

прошарком концепту є чуттєвий образ, що кодує його як ментальну одиницю в 

універсально-предметному коді та утворює ядро концепту [153, с. 60–62].   

 У результаті взаємодії когнітивних (концептуалізація дійсності) та 

семантичних (вербалізація)  процесів утворюються концептуальні структури, 

які містять певні знання, що є ширшим за значення та не завжди представлене 

у мові. Отже, когнітивна парадигма, яка уможливлює описання зв’язку мови з 

ментальнми процесами, є найбільш оптимальним підходом до опису 

образного та ціннісного аспектів концепту TRANSPORT.  

 Враховуючи те, що ментальна одиниця є планом змісту мовного знака, 

вважаємо, що понятійна, образна та ціннісна інформація у структурі концепту 

TRANSPORT співвідноситься зі структурними компонентами значення 

засобів його вербалізації (понятійна – з денотатом, який категоризує явище 
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репрезентоване концептом TRANSPORT та визначає те, що може бути 

підведене під цей концепт, тобто названо транспортом; а образна й ціннісна – 

з конотатом, що вказує на національно-специфічну інтерпретаційну низку 

оцінних та образних-оцінних асоціацій, що пов’язані з уявленням про 

транспортну галузь у британській та американській лінгвокультурах). 

 Кожна дефініція у лексикографічних джерелах зазвичай складається з 

дефініційної та ілюстративної частин. У дефініційній частині міститься 

інформація про обсяг, зміст й межі поняття, в той час як ілюстративна містить 

контексти вживання лекчисчної одиниці (тобто приклади вживання слова в 

літературі, текстах тощо), які розкривають сутність цього поняття. Отже, 

словникова дефініція зберігає інформацію як про саме поняття, так і про його 

оцінку та розуміння носієм мови. Отже, аналіз дефініції лексичної одиниці 

виявляє понятійний компонент концепту, а дослідження ілюстративної 

частини словникової статті встановлює його образний та ціннісний складники. 

 Окрім того, ми доповнюємо своє дослідження образного та оцінного 

аспектів концепту TRANSPORT аналізом фактичного матеріалу з довідників, 

періодичних видань,  національних британського та американського корпусів. 

Отже,  образний та ціннісний компоненти концепту TRANSPORT мають 

cпецифічні об’єктивації лексичними засобами. Перші відображено 

дескриптивно-орієнтованими лексичними номінаціями разом з ім’ям 

концепту, його частиномовними дериватами, членами синонімічного ряду. 

Другі представлено прагматично-орієнтованими лексичними номінаціями, 

структура конотата яких містить образний компонент, що додає емотивну 

оцінку. 

 Під час аналізу ми користуємось маркерами цінностей та образних 

характеристик, виражених концептом, розробленими О. В. Бабаєвою [17, 

с. 25–34], серед яких є такі: 

1) наявність у сполученні мовного знака-ідентифікатора концепту (як 

лексичної одиниці, що має абстрактне значення, так і слова або 

словосполучення з конкретним значенням); 
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2) розгалужена система субкатегоріальних ознак та засобів їхньої 

номінації; 

3) регулярна сполучуваність субкатегоріальних ознак з оцінними 

семемами у значенні лексичних або фразеологічних одиниць, адже 

категорія оцінки віддзеркалює систему цінностей соціуму в семантиці, 

адже соціальні норми формуються на базі ціннісних орієнтирів, якими 

керуються його представників; 

4) постійна актуалізація шляхом використання ключових і тематичних 

слів, імплікацій та алюзій. 

 Більш детальний опис образних та ціннісних  ознак концепту наведено 

у розділі 3. 

 

2.1.3 Методика аналізу асоціативних складників 

досліджуваної ментальної одиниці  

 

 Як вже зазначалося вище, стикаючись з предметами та явищами, 

що її оточують, людина сприймає їх крізь призму свого досвіду, саме 

тому ті чи інші характеристики предметів викликають виникнення у 

ментальній площині певних асоціацій. 

 Одним із перших дослідників, які акцентували важливість аналізу 

асоціативного складнику концепту був Г. Г. Слишкін, який зазначав, що 

процес номінації та реномінації об’єктів є безперервним, з’являються 

нові та втрачаються старі асоціативні зв’язки між мовними одиницями та 

об’єктами, які вони номінують. Номінативна щильність концепту у 

межах запропонованого дослідником підходу є основною 

характеристикою інтразони концепту (сукупність асоціацій, що входять 

до концепту), а метафорична дифузність характеризує екстразону (всі 

асоціації, що виникають у зв’язку з концептом) [171, с. 60]. 

 Спираючись на теорію І. В. Кононової стосовно того, що 

асоціативний складник концепту є ізоморфним його лексико-
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семантичному полю [99, с. 55], у своїй науковій розвідці ми досліджуємо 

асоціативні складники концепту TRANSPORT застосовуючи 

семантичний аналіз конституентів однойменного лексико-семантичного 

поля. 

 Окрім того, зважаючи на те, що асоціативна складова є ключем до 

розуміння ментальності нації, вважаємо за необхідне сконцентрувати 

увагу на дослідженні асоціативних елементів культурно-специфічних 

засобів вербалізації концепту. Для досягнення поставленої мети ми 

групуємо всі зазначені засоби мовної актуалізації у тематичні групи за 

спільною семантикою, досліджуємо їхню структуру та особливості 

вживання.  

  
2.1.4 Методика дослідження етимологічного та історичного складників 

концепту TRANSPORT 

  

Спираючись на еволюційний підхід до явищ соціального характеру, що 

динамічно розвиваються, запропонований  Т. Морганом та Дж. Тейлором 

[286], у своєму дослідженні ми розглядаємо концепт, як явище, що існує у 

тісному зв’язку з зовнішнім оточенням, яке визначається змінами в 

останньому та характеризується наявністю етапів розвитку. Зовнішнє 

оточення репрезентовано певною культурою, що, в свою чергу, дозволяє 

стверджувати, що еволюція концепту прямо пропорційно залежить від  

розвитку культури.  

Така точка зору також може бути доведена науковим дослідженням 

Л. Уайта [191] та ідеєю Ю. Степанова, який наголошує на тому, що концепти, 

як і інші компоненти духовної культури, містять у своїй структурі три 

прошарки: 1) базовий, або центральний на певному етапі розвітку; 

2) додатковий, тобто спеціалізований, або пасивний, який не є сучасним та 

може розглядатися як історичний, або вузькоспеціальний; 3) внутрішню 

форму, тобто етимологію, що не є очевидною та міститься у засобах 
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вербалізації  [177, с. 46].  

На думку В. Гумбольдта та О. О. Потебні [6; 155], дослідження 

концепту також є неможливим без розуміння його внутрішньої форми, 

тобто етимології засобів його лексичної репрезентації та їхніх 

синонімічних рядів, дослідження яких дозволяє не лише встановити 

первинне значення лексичних одиниць та їхнє походження, але й 

простежити появу нових конституентів концепту у різні періоди його 

існування.  

 Отже, наступним етапом нашого дослідження є етимологічний аналіз 

основної лексеми-вербалізатора, його дериватів та синонімів. Розуміння 

первинних концептуальних ознак також сприяє усвідомленню ціннісного та 

асоціативного компонентів у синхронії. 

Як зазнаає І. В. Кононова, у процесі свого історичного розвитку 

концепт «змінює оболонку», набуваючи нової мовної репрезентації з 

діахронічними змінами у лексичній системі, тому його етимологічну 

складову необхідно виявляти у межах окремих історичних зрізів [99, с. 95]. 

Отже, надалі у своєму дослідженні ми проводимо дефініційний аналіз 

основних вербалізаторів концепту з використанням лексикографічних 

джерел різних періодів, відносячи інформацію про минулі етимони до 

історичного (або додаткового) прошарку концепту. 

 
 

2.2 Моделювання польової структури концепту 

 

 У сучасній лінгвістиці є кілька підходів до структуруваня концепту, всі 

з яких ґрунтуються на тому, що ментальні одиниці репрезентують семантичні 

структури різного рівня складності та абстрактності, які можуть 

вербалізуватися засобами лексичної системи мови. Окрім того, не зважаючи 

на деякі розбіжності у трактуванні структури концепту, всі дослідники 

констатують його багатопрошарковість. Так, А. М. Приходько зазначає, що 
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структура концепту є тришаровою та складається з ядра (поняттєвий 

складник) та нашарованих на нього образного та ціннісного конституентів 

[157, 2013]. У наукових працях Й. А. Стерніна та З. Д. Попової пропонується 

польова модель концепту, що є аналогічною до польової організації значення 

слова та лексико-семантичного поля. Наслідуючи ідеї Е. Рош, Є. В. Рахіліної 

та Л. О. Чернейко, вони виділяють 3 базові компоненти у структурі ментальної 

одиниці: образний елемент (перцептивні компоненти) та когнітивний образ 

(когнітивні ознаки); інформаційний зміст (дефініційний мінімум ознак, які 

визначають сутність концепту, його функції, диференційні риси, тощо) та 

інтерпретаційне поле (когнітивні ознаки, що інтерпретують зміст концепту: 

оцінна, енциклопедична, утилітарна, регулятивна, соціо-культурна, паремійна 

зони) [154, с. 104 – 115].  На базі вищенаведеної теорії  Й. А. Стернін пропонує 

моделювати структуру концепту наступним чином:  ядро (образна складова та 

додаткові концептуальні ознаки, що передають такі характеристики, як форма, 

функція, розмір, матеріал тощо), яке оточено переферією (інтерпретаційна 

частина, тобто інтерпретація окремих концептуальних ознак та їхніх 

сполучень у вигляді тверджень [179, с. 62].   

 У своєму дослідженні ми спираємося на ідею Т. П. Вільчинської,  яка 

зазначає, що концепт охоплює не тільки зміст наївного (тобто суму 

інтегральних і диференційних ознак предмета), але й усі конотації слова, а 

моделювання смислової структури концептів має враховувати не тільки 

поняттєво-дефініційний шар, образні та оцінні компоненти, але й асоціативні 

конституенти [46]. Отже, з метою аналізу національно-специфічних рис 

концепту TRANSPORT в британській та американській лінгвокультурах, 

вважаємо за необхідне дослідити асоціативні компоненти ментальної одиниці, 

які, на нашу, думку містять найбільший обсяг етноспецифічної інформації. 

 Отже, при моделюванні польової структури концепту, виділяємо в ній 

ядро, навколоядерну зону і периферію (ближню та дальню). Нами виявлено, 

що до ядра в обох розглянутих лінгвокультурах відносяться основні поняттєві 

конституенти ментальної одиниці, виявлені під час дефініційного та 
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етимологічного аналізу базової лексеми вербалізатора концепту та її 

синонімів, це – транспортна система, акт перевезення, транспортний засіб. 

Окрім того, під час дефініційного аналізу чітко виділяється така диференційна 

ознака, як простір руху (land, water, air).  

 Навколоядерна зона конституюється образною та оцінною складовими: 

1) тип живлення (animal-drawn, electric, foot, petrol, steam, тощо); 

2) напрям або простір руху (continental, interstate, long-haul, short-haul 

underground,); 

3) форма власності (опозиція private та public); 

4) спосіб руху (drift, drive, float, fly,  go, ride, run, sail, swim, travel  та ін.); 

5) функція (від загальних, таких як, cargo, military або passenger, до більш 

конкретних, як то: milk, pedestrian, police, post, tour, тощо); 

6) колір (black and white, blue, yellow та ін.); 

7) конструкція (three-lane, two-door, two-masted, 4-wheeled, roofless та ін.); 

8) час функціонування (all-year-round, night, 8-o’clock, summer, тощо); 

9) ефективність, що виражається у швидкості, вантажності або 

провідності (fast, heavy, jet, slow, 100-tonne, тощо). 

Ближня периферія містить культурно-специфічні асоціативні складники, 

а дальню периферію конституюють  асоціативні елементи певних соціальних 

груп Великої Британії та США. Слід зазначити, що елементи периферії в обох 

лінгвокультурах не повністю співпадають, що дає змогу простежити спільні та 

відмінні риси ментальності громадян зазначених країн.   

 

2.3 Моделювання лексико-семантичних полів “TRANSPORT” та 

“TRANSPORTATION” 

 

Проблема структурування у мовній системі привертає увагу багатьох 

дослідників. Однією з найоптимальніших моделей семантичних відношень з 

урахуванням системи когнітивних категорій є лексико-семантичне поле, 

дослідження конституентів якого надає можливість об’єднати мовні й 
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позамовні знання. Отже, лексико-семантичне поле являє собою мовну модель 

картини світу. 

Під лексико-семантичним полем у нашому дослідженні розуміється 

сукупність одиниць мови, що мають у структурі значення спільний 

семантичний компонент. Ми проводимо опис лексико-семантичного полів з 

урахуванням наступних параметрів:  

− виділення центрального значення (архелексеми), навколо якого 

формується польова структура;  

− віднесення до поля тільки тих лексем, в семантичній структурі яких 

виявлено сему, що отримала статус інтегральної для досліджуваної групи 

одиниць мови, тобто тих, у яких є спільна інтегральна ознака, наприклад, 

дієслова  go, run, drive, ride, travel, sail, float, drift, swim, fly мають спільну 

ознаку «рухатись у просторі»;  

− виявлення семантичної структури конституентів поля здійснюється із 

застосованням дефініційного аналізу визначень з лексикографічних 

джерел;  

− аналіз диференційних ознак, за якими одиниці лексико-семантичного 

поля відрізняються одна від одної, наприклад: speed (of movement); 

surface (of movement); time  (of movement).  

− місце конституента в структурі поля (ядерна, навколоядерна чи 

периферійна частина) відзначається відповідно до позиції інтегрального 

семантичного компонента в змісті лексичної одиниці  [193]. 

Як зазначає І. Е. Коротаєва, інтегральні семантичні ознаки за певних 

умов можуть виступати як диференційні. Так,  «ознака спорідненості», що 

поєднує лексеми mother, father, son, daughter, стає диференціною при 

переході до семантичного поля, що включає позначення відносин між іншими 

групами людей (наприклад, в ситуації «driving a car») типу driver, passenger, 

тощо [101, c. 47]. У цьому виявляється один з видів зв’язку  (ієрархічний) 

одиниць у межах лексико-семантичних полів.   
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Окрім того, лексико-семантичне поле може взаємодіяти з іншими 

полями, що простежується на прикладі полісемічних лексем, наприклад, наше 

дослідження показало, що лексема conductor у значеннях «а person who 

collects fares and sells tickets on a bus» (Br.) та «а guard on a train» (Am.) 

належить до лексико-семантичних полів “TRANSPORT” та 

“TRANSPORTATION”, у значенні «material or device that conducts or transmits 

heat or electricity, especially when regarded in terms of its capacity to do this»  – 

до лексико-семантичного поля “ELECTRICITY”,  а в значенні «A person who 

directs the performance of an orchestra or choir)»  – до лексико-семантичного 

“MUSIC”.  

У своєму дослідженні ми виділяємо такі основні ознаки лексико-

семантичного поля “TRANSPORT” в британській та американській мовних 

картинах світу: 

1. Лексико-семантичне поле є сукупністю елементів, що семантично пов’язані 

між собою та виконують схожу функцію у мові, тому об’єктом  наукової 

розвідки є іменники та словосполучення, що позначають предмети та явища з 

транспортної  галузі Сполученого Королівства та США, які й конституюють 

відповідне лексико-семантичне поле. 

2. Лексико-семантичні поля “TRANSPORT” / “TRANSPORTATION” 

розглядаються нами як макрополя, які конституюється трьома полями: 

“WATER TRANSPORT”, “AIR TRANSPORT” та “LAND TRANSPORT”, що, в 

свою  чергу конституюється з мікрополів “ROAD TRANSPORT” та “RAIL 

TRANSPORT” в британській лінгвокультурі та відповідні поля в 

американській лінгвокультурі. 

3. У структурі кожного із зазначених полів є ядро, навколоядерна зона та 

периферія. Конституенти ядра мають повний набір ознак, що характеризують 

це угрупування слів, вони є найбільш частотними, прототипічними та 

абстрактними (наприклад, transport / transportation). Рухаючись до периферії, 

змістові зв’язки  в полі слабшають, її конституенти мають не всі, характерні 

для поля ознаки, можуть також мати ознаки, що перетинаються з сусідніми 
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полями, часто є культурно-специфічними, наприклад, словосполучення Navy 

Art Collection, що входить до периферії лексико-семантичного поля “WATER 

TRANSPORTATION” в американській мовній картині світу, також 

перетинається з лексико-семантичними полями “ART” та “HERITAGE”. 

Окрім того, до дальньої периферії відноситься стилістично-забарвлена 

лексика, наприклад,  doughnuts (Am. = tyres). 

4. Межі лексико-семантичного поля є дифузними, тобто поля можуть 

накладатися одне на одне, в результаті чого утворюються зони переходу.  

Зважаючи на те, що мова відображає дійсність,  лексико-семантичне поле не 

може бути константним, адже воно є чутливим до нелінгвальних змін. У 

своєму первинному значені стилістично забарвлені конституенти периферії 

ЛСП належать до іншіх полів. У результаті вторинної номінації, такі лексеми 

отримують нове значення за метафоричним переносом через спільні ознаки, 

характеристики або функції. Так, прикладом з американської лінгвокультури 

може слугувати лексема “zoo”, що існує в англійській мові з 1847 та є 

скороченною назвою організації “Zoological Gardens of the London Zoological 

Society”, що була заснована в 1828 р. у Регентському парку Лондона для 

розміщення колекції диких тварин. Пізніше зазначена лексема пошириась для 

номінації подібних установ у всьому світі.  У 1935 р. лексема набула 

сленгового значення  “crowded and chaotic place”, що вперше занотовано в 

американському варіанті англійської мови, через деякий час зазначена 

лексема почала використовуватись як неофіційна назва “Air Force Academy”. 

Отже, лексема “zoo” у цьому значенні утворилася способом семантичної 

деривації з застосуванням механізму метафоризації базуючись на схожості 

поведінкових патернів тварин та кадетів. В свою чергу, від зазначеної 

стилістично-забарвленої лексеми утворились деривати, наприклад, лексема 

“Zoomie”, яка є «прізвиськом» для випускників академії та кадетів та 

корелюється з лексемою “zoome”, якою позначають тварин у зоопарку або 

національному парку.  У цьому  випадку спостерігається накладання полів 
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одне на одне, адже система мови є «сукупністю полів, що безперервно 

переходять одне в одне своїми периферійніми зонами» [85, с. 4].   

5. Структура поля є складною та може містити мікрополя, тематичні групи та  

підгрупи. 

   На думку  А. А. Уфімцевої, лексико-семантичні групи слів досліджують 

для виявлення внутрішніх зв’язків слів у межах семантичної системи мови та 

визначення структури та специфічних смислових зв’язків останньої» 

[193, с. 89]. Ф. П. Філін акцентує увагу на різниці таких понять, як лексико-

семантична група та тематична група, зауважуючи, що у межах однієї 

тематичної групи існують дрібніші, але тісно пов’язані між собою лексико-

семантичні групи слів  [196, с.  315].  

 Відбір конституентів лексико-семантичних полів у нашій науковій 

розвідці здійснювався на основі виявлення в їхньому значенні доказу про 

приналежність позначуваних ними об’єктів до досліджуваної галузі.  

Висновки до розділу 2 

 

 У науковій розвідці застосовано антропоцентричний підхід, згідно з 

яким ментальні структури репрезентуються лексичними значеннями мовних 

одиниць.  Основним методом дослідження є концептуальний аналіз, який 

спрямовано на реконструкцію різноманітних уявлень, асоціацій та переконань, 

які конституюють концепт TRANSPORT у британській та американській 

культурах.  

 Зважаючи на багатоаспектність такого явища як концепт, ми визнаємо, 

що його структура включає поняттєвий, образний та ціннісний складники, 

належний аналіз яких є необхідним для розуміння сприйняття досліджуваної 

ментальної одиниці представниками британської та американської націй. 

Окрім того, ми також розглядаємо асоціативну складову зазначеної одиниці 

ментальності, що здійснюється за допомогою семантичного та структурного 

аналізу національно-специфічних засобів вербалізації концепту, а також 
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історичну та етимологічну складову, розуміння якої дозволяє осягнути зміст 

концепту на сучасному етапі його розвитку. 

 Комплексна методика, яку застосовано для дослідження концепту 

TRANSPORT передбачає аналіз прошаркової структури ментальної одиниці із 

залученням семантико-когнітивного та лінгвокультурологічного підходів. 

Застосування першого є необхідним для аналізу поняттєвих конституентів 

концепту, в той час як другий спрямовано на виявлення його образних,  

ціннісних та асоціативних складників, у яких розкривається ментальність 

нації. 

 У процесі дослідження концептів крізь аналіз засобів їхньої мовної 

актуалізації виникає потреба у систематизації зазначених лексичних одиниць, 

одним з найпоширеніх способів чого є моделювання лексико-семантичних 

полів. Структура лексико-семантичного поля є подібною до структури 

концепту й складається з ядра, навколоядерної зони та периферії.   

 Ядро конституюється одиницями мови, що є найбільш частотними, 

прототипними та абстрактними. З наближенням до периферії, змістові зв’язки  

в полі слабшають, а її конституенти мають не всі характерні для поля ознаки. 

Окрім того конституенти периферії можуть також мати ознаки, які 

перетинаються з ознаками конституентів сусідніх полів. 

 Природа поля є дифузною, адже воно є відкритою системою і, 

реагуючи на зміни в екстралінгвальній дійсності, постійно поповнюється 

новими елементами та вступає у взаємодію з іншими полями. Конституенти 

додосліджуваних лексико-семантичних полів у нашій науковій розвідці 

відбрано на основі виявлення в їхньому значенні елементу, що доводить 

приналежність об’єктів, які вони позначують, до досліджуваної галузі.  

Лексико-семантичні макрополя “TRANSPORT” та 

“TRANSPORTATION” є відкритими системами, що реагують на зміни у 

транспортних галузях Великої Британії та США, постійно поповнюються 

новими елементами та вступають у взаємодію з іншими полями. Дослідження 

семантики елементів зазначених полів уможливлює аналіз асоціативного 
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складника концепту, який вивчається. Аналіз структури конституентів поля 

дозволяє простежити типові номінативні процеси. 

Основні положення розділу висвітлено у накових працях автора [206; 

207; 208; 209; 210; 233; 234]. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕРБАЛІЗАТОРІВ 

КОНЦЕПТУ TRANSPORT У БРИТАНСЬКІЙ ТА АМЕРИСКАНСЬКІЙ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ 

  

3.1 Лексико-семантичне поле як модель відображення концепту 

TRANSPORT у мові 

 

 Лексико-семантичне поле розглядається як певний рівень системи мови, 

що має свої  властивості та принципи організації. Окрім того, Ю. М. Караулов 

трактує поняття «поле» як спосіб сегментації лексико-семантичного 

контінууму, що допомагає зрозуміти принцип членування певної галузі знань 

[92, с. 11].  Вживаючи ту чи іншу одиницю мови, для її розуміння людина 

також активує інші одиниці у своїй свідомості, наприклад, слово розуміється у 

контексті його семантичного оточення. Зв'язок конституентів у межах 

лексико-семантичного поля відрізняється, як і структура та склад останніх у 

різних мовах, що пояснюється історичною зумовленістю формування лексико-

семантичних полів та національними особливостями зовнішніх зв’язків між 

полями. Таким чином, лексико-семантичне поле відображає понятійну 
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картину певної мовної спільноти.  

 На думку А. А. Уфімцевої, лексико-семантичне поле можна назвати 

мовним відображенням понятійного змісту, що зумовлений логікою 

предметного світу та мислення [193]. Отже, лексико-семантичне поле є 

системно-організованим мовним відображенням сукупності уявлень певної 

мовної спільноти про той чи інший предмет, а аналіз поля вербалізаторів 

концепту є найефективнішим способом  дослідження ментальної одиниці. 

  Як було зазначено у 2 розділі, ми досліджуємо образні, оцінні та 

асоціативні складники концепту TRANSPORT  характерні, для британської та 

американської лінгвокультур шляхом аналізу семантичних та структурних 

особливостей його вербалізаторів, сукупність яких утворюють лексико-

семантичні маркополя “TRANSPORT” та “TRANSPORTATION” у 

відповідних варіантах англійської мови. Зазначені назви полів було обрано з 

урахуванням критеріїв, запропонованих Ю. М. Карауловим: 

1) ім’я лексико-семантичного поля, тобто його ядерна лексема, не може бути 

багатозначним;  

2) воно не має бути емоційно-забарвленим, експресивним або метафоричним;  

3) ім’я поля не може бути представлене вузько-спеціалізованим терміном, що 

зрозумілий тільки певній маленькій групі людей;  

4) воно не може вказувати на якийсь конкретний денотат;  

5) ядерна лексема поля відрізняється асоціативною (або семантичною) 

«прозорістю»;  

6) ім’я поля  є найбільш частотним із групи блищьких за значенням слів [92, 

с. 139]. 

 Еквівалентом британської лексеми “transport”, яка є ядром аналізваного 

лексико-семантичного поля у відповідному варіанті англійської мови, в 

американському  мовному варіанті є іменник термін “transportation”. Зазначені 

лексеми мають семантичні розбіжності.  Згідно з результатами дифініційного 

аналізу, лексема transportation також вживається в британському варіанті 

англійської мови, але позначає лише перевезення вантажів (“the action of 
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transporting something or the process of being transported”) і не відбиває таких 

поняттєвих складових концепту, як: транспортна система та транспортний 

засіб. Таким чином, в американській лінгвокультурі спостергіається 

розширення значення цієї ядерної лексеми. У свою чергу, лексема “transport” в 

американському варіанті англійської мови переважно вживається як дієслово 

у значенні “take or carry (people or goods) from one place to another by means of a 

vehicle, aircraft, or ship” [333].  

 Лексико-семантичне макрополе TRANSPORT в британській 

лінгвокультурі конституюється трьома полями: “WATER TRANSPORT”, “AIR 

TRANSPORT” та “LAND TRANSPORT”, яке, в свою  чергу, конституюється з 

мікрополів “ROAD TRANSPORT” та “RAIL TRANSPORT”. 

 Зазначені лексико-семантичні макрополя є щільним за лексичним 

складом та різнорідними за морфологічною приналежністю їхніх 

конституентів: іменники (car, bus, lorry, ship, cruiser, craft,  Cuilfail Tunnel, 

Bristol Bridge та ін..), дієслова (to drive, to ride, to move, to park, to race, to sail 

тощо), прикметники (fast, slow, mechanical, mobile, 4-wheeled, marine і т.д.), 

прислівники (fast, slowly, mechanically та ін.). Більшість конституентів поля 

представлено конструкцією N + N та 3-6 компонентними словосполученнями. 

 У своїй науковій розвідці ми фокусуємось на іменниках та 

словосполученнях з огляду на їхню значну кількість у межах ЛСП та тим 

фактом, що саме вони дозволяють дослідити національно-специфічні 

компоненти лінгвокультури.   

 Серед відібраних нами для дослідження лексичних засобів є 

загальновживані, термінологічні та неформальні одиниці. Слід також 

зазначити, що периферія досліджуваних ЛСП містить значну кількість 

антропонімів та топонімів, у яких відображається національна історія та 

культура. Як зазначає Г. Д. Томахін,  такі лексичні одиниці є ономастичними 

словами-реаліями [189, с. 45]. 

 

3.2 Конституенти лексико-семантичних полів LAND TRANSPORT / 
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TRANSPORTATION у британському та американському варіантах 

англійської мови  

  

3.2.1 Лексико-семантичне поле LAND TRANSPORT у британському 

варіанті англійської мови  

 

 У результаті проведення дефініційного аналізу, нами встановлено, що 

словосполучення “land transport” та його більш рідко вживаний синонім 

“ground transport” визначаються, як “the transport or movement of people, 

animals, and goods from one location to another on land, usually by rail or road” 

[321].  Ядро зазначеного лексико-семантичного поля конституюється з двох 

мікрополів ROAD TRANSPORT та RAIL TRANSPORT.  

 Словосполучення road transport визначається в лексикографічних 

джерелах, як “carrying or conveyance of people or freight by road in a vehicle, 

such as car, lorry or bus” [317], та конституює ядро однойменного лексико-

семантичного мікрополя.   

 Беручи до уваги визначення та проведений аналіз особливостей 

вживання зазначеного словосполучення в британському національному 

корпусі, ми виділяємо такі складові навколоядерної досліджуваного ЛСП, як: 

1) засіб пересування: vehicle, car, bus, motorcycle, lorry, bycicle, van тощо; 

2) інфраструктура: road, motorway, street, bridge, tunnel, station, toucan 

crossing, panda crossing, tiger crossing, pelican crossing, puffin crossing, traffic 

lights, crossdorads та ін.; 3) учасник дорожного руху: motorist, passenger, 

pedestrian, traffic warden, traffic police officer, crossing guard, haulage company 

тощо. 

 Ближня периферія досліджуваного лексико-семантичного мікрополя 

конституюється переважно національно-специфічними одиницями мови, 

Дальня периферія вербалізується стилістично-забарвленим засобами 

(професіоналізми, сленгізми, жаргонізми), які  є національно-специфічними, 

або вживаються тільки певними прошарками британського й американського 
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суспільств у якості синонімів загальновживаної лексики. Серед культурно-

маркованих мовних одиниць можна навести наступні приклади з британської 

лінгвокультури: panda car (поліцейський автомобіль чорно-білого кольору), 

barge (велика автівка), artic (скорочення від articulated lorry, що може бути 

розтлумачено, як сідільний тягач з напівпричепом), lollipop man  (синонім 

crossing guard), всі з яких утворено способом семантичної деривації з 

застосуванням механізму метафоризації.   

 Слід зазначити, що з досліджених нами 6330 лексем, які входять до 

зазначеного ЛСП,   592 є культурно-забарвленими, що складає приблизно 9% 

від загальної кількості. Для розгляду семантичних та структурних 

особливостей, ми поділяємо усі з зазначених вербалізаторів на наступні 

тематичні групи: 1) географічні (близько 4 % від вказаної кількості); 

2) етнографічні (майже 3%); 3) соціо-політичні (1,4 % лексики); 4) культурно-

мистецькі (0,6 % від загальної кількості культурно-специфічних 

вербалізаторів).   

 Під час аналізу тематичної групи «географічних» культурно-маркованих 

мовних одиниць,  ми встановили, що переважну більшість складають назви 

доріг, наприклад: M1, A329(M), B316, Split Crow Road та ін. Серед 

релевантних одиниць велика кількість представлена літерно-нумеральним 

сполученням, де літера зазначає тип дороги (М – найбільші магістралі з 

швидкісним рухом; А – дорожні артерії загальнодержавного значення 

рекомендовані для транспорту, що рухається на далекі дистанції; В –  дороги 

меншого ступеню важливості, або шляхи регіонального значення; C та D – 

менш значні дороги; U – некласифіковані дороги), кількість цифр у 

нумеральному елементі уточнює ступінь важливості (одна цифра позначає 

найважливіші шляхи, чотири цифри – наймень важливі), а наявність літери в 

дужках вказує на те, що тип дороги було змінено. Так, наприклад, назва  

A1(M) позначає те, що дорогу загальнодержавного значення класу А було 

покращено до магістралі зі швидкісним рухом.  

 Цікавим, на нашу думку, є також той факт, що деякі з доріг, які мають 
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назву вище зазначеного типу, також мають своєрідні стилістично та 

культурно-марковані «прізвиська», наприклад,  шосе M1 також називають 

метафоризованим словосполученням “Gateway to the North”, що конкретезує 

напрям руху та важливість, а A57(M) також номінують “Mancunian Way”, де 

іменник «way» (від староанглійської weg) є синонімом лексем «road» та 

«path», a прикметник «Mancunian» є топонімом, що походить від 

середньовічньої латинської назви місцевості «Mancunium» та в наш час 

деномінує мешканця  Манчестеру. У стилістично забарвленій назві дороги 

зазначений прикметник також вказуює на напрям руху. 

 Інша підгрупа досліджених нами номінацій доріг складається з двох та 

більше компонентних словосполучень, де останній елемент детермінує тип 

дорожньої артерії, як то road, way, lane, drive тощо, а перші складові часто 

виконують описову або конкретизуючу функцію. Усі з конституентів 

зазначеної підгрупи за семантикою поділяються нами на наступні тематичні 

підгрупи:  

1) натуралізми (назви тварин, птахів, риб, комах, рослин), наприклад, Antelope 

Paddock Road, Moths Grace Lane, Little Ox Road, Lizard Head Road, Roast Calf 

Lane. При цьому у деяких випадках назва походить не від назви істоти як 

такої, а від топоніму, який вже є одиницею вторинної номінації, наприклад, 

Lizard Head Road, що може бути розтлумачено, як дорога в напрямку села 

Lizard і також віднесене до нижчезазначено четвертої категорії;  

2) концептуалізми (позначення уявлень про життя та стан речей), наприклад, 

Karma Way, Good Intent Road , Small Profits Road;  

3) дескриптивізми (описові назви, до яких входять ті, що вказують напрям), 

наприклад, Zig Zag Road, Crooked Mile Road, Yonder Road, Suburban Road, 

There-And-Back-Again Lane, Turnagain Lane, Little Benty Road, Happy Land 

West;  

4) топонімізми (назви доріг, що використовують топонім, як британський, так 

і іноземний), наприклад, Little Britain Road, New York Road, Lebanon Road;  

5) готизми (назви, що викликають страх або огиду), наприклад, Vampire Road, 
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Spittle Ley, Stalkers Entry, Vengeance Street. 

 До зазначеної тематичної групи також належить певна кількість назв 

тунелей та мостів, наприклад,  Brynglas Tunnel, Saltash Tunnel, Dartford Tunnel, 

Cuilfail Tunnel, Bristol Bridge, Humber Bridge, більшість з яких за структурою 

належать до типу N1 + N2, де N1 є географічною назвою, N2  позначає тип 

об’єкту інфраструктури.  

 Слід додати, що за походженням зазначені одиниці є кельтськими, 

саксонськими, скандинавськими, латинськими, що зумовлено 

екстралінгвальними факторами, а саме історією країни. Також серед 

зазначаних вербалізаторів є декриптивні назви, тобто такі, що описують 

вигляд, конструкцію, призначення, наприклад, Cobweb Bridge (також відомий, 

як Spider Bridge, тому що за будовою міст складається з великої кількості 

металевих дротів, які нагадують павутиння),   Ironbridge (перший в світі міст з 

кованого заліза), The Mathematical Bridge (складається з багатьох прямих 

ліній).  

 У межах дослідженої нами тематичної групи «етнографічних» 

конституентів периферії лексико-семантичного мікрополя ROAD 

TRANSPORT у британській лінгвокультурі переважають марки та моделі 

автомобілів, наприклад: Aston Martin Rapide Silver Shadow, Rolls-Royce, Lotus 

Evora,  Superlight 620R, Bentley Mulsanne, Morris LC4, Morris Minor.  Cлід 

зазначати, що певна кількість назв авто, а саме спортивні машини, містить 

тільки літерно-нумеральні елементи, наприклад, DBMKIII, DB1.  

 Найменування ж інших автівок часто мають дескриптивний або 

порівняльний характер. Так, наприклад, деякі назви, що за структурою є 

словосполученнями, у повній версії позначають тип кузова, наприклад, 

Continental GT coupé, Arnage saloon, Continental GT convertible. Певна 

кількість назв є метафоричними, та містить натяк на призначення та функцію 

автівки, наприклад, Bentley Flying Spur, Mini Cooper S Countryman, Mini 

Paceman, Aston Martin Vanquish, Aston Martin Virage, Rolls-Royce Phantom VI. 

 Серед лексичних одиниць, що належать до культурно-мистецької 
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тематичної групи, переважають назви шоу, фестивалів та виставок, усі з яких 

за структурою є 2 – 8 компонентними словосполученнями. При цьому, у ряді 

назв перший елемент словосполучення є топонімом, та вказує на маштаб 

події, а другий (або другий та третій позначають тип події) наприклад, Kimber 

Festival, Britain on the Green, The London Motor Show, Bath Festival of Motoring 

2016, Scottish Car Show 2016.  Окрім того, зустрічаються вербалізатори, в яких 

перший елемент вказує на те, чому саме присвячено подію, наприклад,  Bus 

Types VW Show 2016, GTI Spring Festival 2016, Volksworld Show 2016, Ford 

Meet Squires 2016, Simply Jaguar 2016, Simply Ford 2016, All Types 2016, All Car 

Showdown 2016, Total Retro Show 2016 . 

  Також наявна у назвах культурних подій і комбінація дорожнього 

транспорту з іншими видами розваг, наприклад, Tech Session & Car Open 

House, при цьому, найвживанішим з’єднувальним елементом виступає & – 

графічний варіант сполучникa and. Присутні у зазначеній тематичній групі 

також одиниці мови, що дуже ретельно описують всі параметри події, 

вказуючи на порядковий номер, частотність та місце проведення, тематику, 

наприклад, 16th Annual Williamsburg British & European Car Show, The 33rd 

Annual British Car Day.  

 Слід також зазначити, що під час аналізу конституентів зазначеної 

тематичної групи, нами  виявлено назви шоу, які утворені з залученням 

сленгізмів запозичених з американського варіанту англійської мови, 

наприклад, Japday 2016 (де лексема «jap» є стилістично забарвелним 

американізмом, що вживається, замість прикметника «japanese»). 

 Окрім того до зазначеної тематичної групи належать назви музеїв, 

наприклад, Beaulieu National Motor Museum, Lakeland Motor Museum, які за 

структурою є 3 – 4 компонентними словосполученнями, в більшості з них N1 

є топонімом або антропонімом, (N1а) позначає масштаб установи, N2 вказує на 

те, чому призначено музей, а останнім компонентом словосполучення N3 

завжди є тип установи, наприклад, Haynes Motor Museum, Coventry Transport 

Museum, Lakeland Motor Museum. Окрім того, зустрічаються назви, в яких 
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елемент N1 відсутній, наприклад, Heritage Motor Centre, тобто назва 

починається із лексичної одиниці, що вказує значущість установи та дозволяє 

причислити автотранспорт до культурної спадщини нації. 

 До соціо-політичної тематичної групи культурно-специфічних засобів 

вербалізації зазначеного концепту відноситься  велика кількість назв 

організацій, компаній та установ, що переважно представлені  2 – 6 

компонентними словосполученнями, які, у свою чергу, вказують на 

призначення та територію дії, наприклад, Scottish Citylink, Transport for 

London, National Express Group тощо.   
 Щодо конституентів лексико-семантричного мікрополя RAIL 

TRANSPORT, британці актуалізують його ядро словосполученням “railway 

transport”. Аналіз дефініції зазначеної мовної одиниці та проведене вивірення 

її вжитку в британському національному корпусі, дозволяють зробити 

висновок, що досліджуване поле має складну структуру, його навколоядрерна 

зона конституюється такими елементами, як:  

1) інфраструктура (rails, gauge, depot, tunnel, bridge, station, organization,  track, 

line, beams, sleepers, buildings, network);  

2) рухомий склад (vehicle, locomotive, engine, train, trolley, handcar, railcar);  

3) учасники перевезень (organization, personnel, passengers, people, conductor, 

driver, engine driver, motorman, points man, coupler).  

 Ближня периферія досліджуваного лексико-семантичного мікрополя 

конституюється з таких компонентів, як:  

1) призначення транспортного засобу або об’єкту інфраструктури:  coaching 

stock, freight stock, passenger train, sleeper або sleeping car, brake post office 

stowage van, railway milk traffic, Milk Tank Wagon, freight train, passenger train, 

mountain railway, cliff railway, cliff lift;  

2) технічна характеристика транспортного засобу: a high speed freight vehicle, a 

4-wheeled rail vehicle, a light rail train, a slam-door train, a driving brake standard 

open, a standard open, а six-wheeled third class brake coach, а three-axle tank 

wagon , a small shunter, a large shunter, a javelin train, a steam locomotive;  
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3) класифікація елементів інфраструктури, наприклад, motive power depot,  

high-speed rail, monorail, MagLev interchange station, terminus,  staffed station , 

unstaffed station , national hub, commuter rail, industrial railway.    

 Дальня периферія досліджуваного лексико-семантичного мікрополя 

конституюється культурно-маркованими лексичними засобами, що 

поділяються на наступні семантичні групи:  

1) класи потягів та трамваїв:  Class 64, Class 97/6, 18000 тощо;  

2) назви компаній-виробників: Ffestiniog Railway, Hunslet Engine Company,  

Rhino Industries Ltd., Severn Lamb,  Southern Locomotives Ltd.,  Steam Loco 

Design, Alan Keef Ltd., English Electric, Brush Traction, Yorkshire Engine 

Company, Birmingham Railway Carriage and Wagon Company;  

3) власні назви потягів та трамваїв, наприклад: Aberdonian,  Broadsman,  

Bristol Pullman (Pullman train), Skippy (Motorised skip wagon), Sir Winston 

Churchill,  Steam Elephant; 

4) музеї, культурні події та шоу: The Great Electric Train Show 2015,  The Great 

Electric Train Show, National Garden Railway Show, The Blues Train Festival,  

Bahamas Locomotive Society, Barrow Hill Engine Shed, Bideford Railway Heritage 

Centre,  Bishop's Castle Railway Museum, Bressingham Steam Museum,  Bristol 

Harbour Railway and Industrial Museum, Colonel Stephens Railways Museum,  

Darlington Railway Centre and Museum (Recently renamed: Head of Steam), 

Electric Railway Museum,  Market Drayton Railway Preservation Society, 

Monkwearmouth Station Museum, National Railway Museum, National Tramway 

Museum; 

5) назви залізничних станцій та станцій метро, а також їхні кодові позначення 

або історичні назви: Aber (ABE), Barking (BKG), Camberley (CAM), Darsham 

(DSM), Ystrad Mynach (YSM), London Euston (EUS), Acton Town (Mill Hill Park: 

1879 –1910 роки), Arsenal (Gillespie Road: 1906 – 1932 роки,  Arsenal (Highbury 

Hill): з 1932 року – до нашого часу, частина назви, наведена в дужках 

поступово перестала вживатись), Barbican (Aldersgate Street: 1865 – 1910 роки, 

Aldersgate: 1910 – 1923 роки) Aldersgate & Barbican: 1923 – 1968 роки); 
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2)  назви мостів, шляхопроводів та тунелей: Accrington Viaduct, Appleford 

Railway Bridge, Belah Viaduct, Black Potts Railway Bridge and Viaduct, Cogload 

Junction Flyover, Ampthill Tunnel, Old Warden Tunnel, Dove Holes Tunnel,  

Redhill Tunnel 1, Whatstandwell Tunnel, Shakespeare Tunnel, South Eastern Main 

Line. 

 Дальню периферію зазначеного мікрополя також актуалізовано 

стилістично-забарвленими мовними засобами (професіоналізми, сленгізми, 

жаргонізми), які є культурно-специфічними, або вживаються виключно 

певними прошарками британського суспільства, як замінники 

загальновживаної лексики. Серед зазначених мовних одиниць можна навести 

наступні приклади з британської лінгвокультури: railway mogul (синонім для 

officials, influential people, tycoons), який утворено способом семантичної 

деривації із застосуванням механізму метафоризації, або “The Railway Age”, 

“The Victorian Railway Age”  та “Rail's Golden Age” (для позначення стрімкого 

розвитку залізничного транспорту в ХІХ столітті),   bell-ringer (синонім для 

«engine driver»), gricer, trainspotter або anorak (синоніми для «rail 

enthusiast/fan»), normals (для деномінації людей, що не є залізничними 

фанатами), Wessie (стилістично забарвлена назв потягу British Rail Class 442, 

скорочення від Wessex Electric, компанії-виробника), Rat або Splut (як 

стилістично забарвлені  синоніми-назви для British Rail Class 25), MacRats (як 

жартівлива назва шотландських потягів класу 26 та 27, утворена від префіксу 

Mac, що часто вживається у шотландських прізвищах та Rat для акцентування 

схожості з потягами класу 25). 

 Слід зазначити, що з досліджених нами 5427 слів та словосполучень, які 

входять до зазначеного лексико-семантичного мікрополя, 361 одиниця мови є 

культурно-забарвленою, що складає приблизно 6,6% від загальної кількості, з 

яких 2,1 % одиниць належать до тематичної групи географічних лексичних 

одиниць, близько 1,8%  входять до групи етнографічних, 1,5% лексики можна 

віднести до адміністративної тематичної групи, 1,2%  слів та словосполучень 

належать до групи культурно-мистецьких.   
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 Проаналізувавши культурно-марковані мовні одиниці, що входять до 

тематичної групи «географічних», ми встановили, що переважну більшість 

складають назви залізничних шляхопроводів та мостів, наприклад: Belah 

Viaduct, Bennerley Viaduct, Broadsands Viaduct, Burntisland Viaduct, Glenfinnan 

Viaduct, Albert Edward Bridge, Angarrack Viaduct та ін. Серед знайдених нами 

прикладів більшість представлена словосполученнями типу  N1+ N2, де N1  це 

топонім (вживаний в наш час, або історичний), а N2 визначає тип об’єкту, 

тобто viaduct, bridge, causeway, наприклад, Betley Bridge, Bittaford Viaduct, 

Britannia Bridge, Butterley Causeway. Слід відзначити, що у 85% назв, 

зустрічається саме іменник viaduct. 

 Також наявні трьохкомпонентні словосполучення зі структурою N1а + 

N1b + N2, де N1а  та N1b деномінують топонім, або назву залізничної гілки, а N2 

є лексемою viaduct або bridge, наприклад, Lobb Ghyll Viaduct, Greenwich 

Railway Viaduct, London Road Viaduct, Ouse Valley Viaduct, Somerleyton Swing 

Bridge, Darcy Lever Viaduct, Appleford Railway Bridge. Окрім того, серед 

трьохкомпонентних вербалізаторів зустрічається структура Adj + N1  + N2, де 

Adj. завжди представлено скороченням «St.», a N1 є антропонімом, точніще 

іменем святого, а N2 є лексемою viaduct, наприклад, St. Austell Viaduct, St. 

Germans Viaduct,  St. Pinnock Viaduct, St. Thomas Viaduct, отже акцентується 

особливе ставлення британців до релігії. 

 Також, до зазначеної тематичної групи входять назви тунелей. Більшість 

з таких вербалізаторів досліджуваного концепту є словосполученнями зі 

структурою  N1+ N2, де N1  це топонім, а N2 є лексемою «tunnel», наприклад, 

Ampthill Tunnel, Linslade Tunnel, Wymington Tunnel, Saltash Tunnel, Shillingham 

Tunnel, Tal-y-llyn Tunnel, та ін.  Окрім того, зустрічаються словосполучення 

зазначеної моделі з додаванням нумерального або літеро-нумерального 

компоненту, наприклад, High Tor Tunnel 1, High Tor Tunnel 1А, High Tor 

Tunnel 2, Redhill Tunnel 1, Redhill Tunnel 2, Newchurch No.1 Tunnel, Newchurch 

No.2 Tunnel тощо. У дуже маленької кількості випадків N1 у зазначеній моделі 

є антропонімом, наприклад, Bruce Tunnel, Shakespeare Tunnel. 
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 Окрім того, слід  зазначити, що зустрічається також дещо менш вживана 

структура трьохкомпонентних словосполучень, що деномінують тунелі, а саме: 

Adj / N1а + N1b + N2, де Adj або N1а та N1b є топонімом, що вказує на 

розташування,  а N2 є лексемою «tunnel», наприклад, Stowe Hill Tunnel, Dove 

Holes Tunnel, Cat Hill Tunnel, Innocent Tunnel, Scotland Street Tunnel, Barry Island 

Tunnel тощо.  

 Окрім того, серед трьох-  та чотирьохкомпонентних словопсолучень, що 

деномінують тунелі є невелика кількість такихномінацій, другий / третій 

компонент яких є описовою характеристикою тунелю, наприклад, Colwall New 

Tunnel, Colwall Old Tunnel, Dudley Railway Tunnel, Winsor Hill Down Tunnel, 

Winsor Hill Down Tunnel, Winsor Hill Up Tunnel, Weekday Cross Tunnel, Aylsham 

Bypass Tunnel. 

 Слід зазначити, що в Сполученому Королівстві існує певна кількість 

тунелів, які мають подвійні назви, наприклад, метафорична назва Innocent Tunnel 

та друга назва  St. Leonard's Tunnel, Haslingden Tunnel та North Hag Tunnel, 

Winchester Tunnel, який також називають St. Giles Tunnel або Chesil Tunnel. Серед 

топонімів, що входять до складу зазначених вище словосполучень, 

зустрічаються лексеми різного походження (див. таблицю 3.1.):  

Таблиця 3.1. 

Походження топонімів, що входять до складу конституентів ЛСП 

TRANSPORT 
Походження Топонім Тлумачення 

Ге
рм

ан
сь

ке
 

Windsor Від староангл. Windlesoran (1060 р.), тобто «bank 
or slope with a windlass». 

Westwood Складається  з «west» від староангл. west, тобто 
«in or toward the west, in a westerly direction та 
«wood» від староангл. wudu, тобто «tree, trees 
collectively, forest, grove; the substance of which 
trees are made»,  від протогерманського *widu. 

Oxford Від староангл. Oxnaforda (Х c.), що тлумачиться, 
як «where the oxen ford». 

Scarborough Від загальноскандинавського Scarðabork,  що 
позначає «fortified place of a man called Skarthi», в 
свою чергу, “skartð” тлумачиться, як «notch, hack 
(in the edge of a thing); mountain pass», тобто «gap-
hill», що відповідає географічним властивостям 
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місцевості. 
К

ел
ьт

сь
ке

 Angarrack Від корнуельського “An Garrek”, тобто «The 
Rock». 

Trent Від кельтського «great wanderer», що 
пояснуюється великим розливом річки. 

Knucklas Від валійського “Cnwclas”, що тлумачиться як 
«green hillock». 

То
по

ні
ми

, у
 с

кл
ад

і я
ки

х 
є 

ча
ст

ин
и 

по
дв

ій
но

го
 

по
хо

дж
ен

ня
 

Pont-y-Cafnau Складається з французького «pont», тобто 
«bridge» та валійського «сafnau», що дорівнює 
англійському «troughs». 

Ashby-de-la-Zouch Складається з англо-датського за похожденням 
слова «Ashby», яке позначає «Ash-tree farm» або 
«Ash-tree settlement», та вперше було занотовано 
як назва міста у 1086 р., та з норманського  «de la 
Zouch», яке було додане до первинної назви  під 
час нормандського завоювання, коли за 
правління Генрі ІІІ місто було передано у 
володіння родини La Zouche. 

 Наявність таких мультикутурних топонімів пояснюється історією країни 

та переплетінням багатьох культур: германської, кельтської, французької. 

 До зазначеної тематичної групи також належать назви залізничних 

ліній, які за структурою поділяються на дві групи: а) ті, що складаються суто з 

топонімів, які передають напрям руху, наприклад: Ashington–Bedlington–

Newcastle, Cambridge–Oxford, Colne–Skipton; б) ті, що мають офіційну назву зі 

структурою N1 + N2, де N1 є топоніммом, а N2 детермінує тип лінії, однак, 

після офіційної назви у дужках додається напрям руху, наприклад: Marlow 

Branch (Bourne End–High Wycombe),  Wealden Line (Uckfield–Lewes), Woodhead 

Line (Hadfield–Penistone), Portishead Railway (from Portishead to Bristol Temple 

Meads). Унікальним для британської культури є такі вербалізатори 

досліджуваного концепту, як cliff railway (Margate Cliff Railway, Padstow Cliff 

Railway) та cliff lift (South Cliff Lift, St Nicholas Cliff Lift), які актуілазують у 

мові підйомні гірські залізничні лінії. 

 Окрім того, цікавим є поєднання у британській лінгвокультурі 

залізничного та водного транспорту, яке спостерігається у таких 

конституентах лексико-семантичного поля, як: Dutchflyer rail/sea/rail service 

та Ireland Sail Rail service. 
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 До зазначеної тематичної групи також відносяться назви залізничних 

станцій та станцій метро, велика кількість з яких представлена одним або 

двома елементами, які разом утворюють топонім, що позначає місце 

знаходження, окрім того, всі назви станцій мають поштове кодове позначення 

та абревіаційну назву, які вживаються професіоналами галузі, наприклад,  

Abbey Wood (SE2 9QG, ABW), Adderley Park (B8 1BY, ADD),  Datchet (SL3 9ED, 

DAT),  Dean Lane (M40 3AN,  DNN).  

 Слід також зазначити, що серед проаналізованих нами лексичних 

одиниць зустрічається дуже велика кількість повторюваних назв, у випадку 

чого до назви станції додається уточнення, яке інколи подається у дужках та 

доповнює інформацію про місце знаходження, напрямок або призначення, 

наприклад, Adlington (Cheshire) (SK104NE, ADC), Adlington (Lancashire) 

(PR74HB, ADL), Bentley (Hampshire) (GU105LB,  BTY), Bentley (South 

Yorkshire) (DN50BE, BYK), Birkenhead Central (CH419DB, BKC), Birkenhead 

Hamilton Square (CH411AL, BKQ), Birkenhead North (CH417AY, BKN), 

Birkenhead Park (CH418AT, BKP).  

 Окрім того, існує достатньо невелика кількість станцій, що 

обслуговують декілька населених пунктів, у такому випадку топоніми, що 

позначають місце знаходження, подаються разом та пов’язуються логограмою 

«&», наприклад, Abergele & Pensarn (LL22 7SD, AGL), Ansdell & Fairhave 

(FY81AE, AFV), Arrochar & Tarbet (G837DA, ART), Borough Green & 

Wrotham  (TN158AJ, BRG), або, в більш рідких випадках, сполучником «and», 

наприклад, Blundellsands and Crosby (L238TJ, BLN), Caledonian Road and 

Barnsbury (N78XH, CIR). Нами також виявлено декілька назв станцій, що 

мають зазначену структуру, але їхні складові не є топонімами, наприклад, 

станцію Elephant & Castle (SE171LB, EPH) названо на честь місцевого 

заїжджого двору (Elephant and Castle Coaching Inn), який у наш час 

функціонує як паб. 

  У межах дослідженої нами тематичної групи етнографічних одиниць 

мови, що входять до лексико-семантичного мікрополя в британській 
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лінгвокультурі, переважають класи та назви транспортних засобів. Перші 

представлено нумерально-літерним сполученням та лексемою «class», 

наприклад, D5900 Class, D600 Class, Class 180, Class 166.  

 Близько 30% транспортних засобів рухомого складу британської 

залізниці мають власні назви, які можна поділити на наступні семантичні 

підгрупи, починаючи з найчисленішої за кількістю:  

1) транспортні засоби, названі на честь видатних особистостей, які є гордістю 

нації, наприклад, видатних спортсменів чемпіонів Олімпійських та 

Параолімпійських ігор: Dame Kelly Holmes, Jamie Staff, Steve Backley, Sir Steve 

Redgrave, Rebecca Adlington, Sir Chris Hoy, Ben Ainslie, Daley Thompson, 

Duncan Goodhew, Katherine Grainger, Lord Sebastian Coe, Dame Tanni Grey-

Thompson, Alistair Brownlee, Ed Clancy, Hannah Cockroft, Jessica Ennis, Mo 

Farah, Jason Kenny, Jonnie Peacock, Victoria Pendleton, Ellie Simmonds, Dame 

Sarah Storey, Laura Trott, David Weir;  

2) засоби, назви яких апелюють до духу пригод та подорожування, наприклад, 

Adelante (з іспанської «Вперед»), Voayger, Super Voyager, Meridian/Pioneer;  

3) засоби, пов’язані з монаршими особами (переважно для Royal Trains), 

наприклад, Queen's Messenger, Royal Sovereign, Diamond Jubilee (від Diamond 

Jubilee of Elizabeth II);  

4) транспортні засоби, названі на честь військових кораблів, наприклад, Ark 

Royal, Bulldog, Conquest, Cossack (всі з зазначених потягів функціонували у 

1950–1970 рр.); названі на честь гірських вершин, наприклад, Scafell Pike, 

Ingleborough, Penyghent, Snowdon. 

 Слід зазначити, що назви деяких класів потягів мають жартівливі 

еквіваленти, що застосовуються переважно пошановувачами або фанами 

залізничного транспорту, але деколи також зустрічаються у спеціалізованій 

літературі та пресі. Такі номінації є стилістично забарвленими, ми відносимо 

їх до дальньої периферії лексико-семантичного поля. За семантикою всі 

виявлені нами лексичні одиниці можна розподілити на наступні підгрупи:  

1) звуконаслідувальні номінації, наприклад, Chopper (British Rail Class 20) 
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[381],  Dyson  (British Rail Class 92), Growler (British Rail Class 37 diesel-electric 

locomotive) [381], Gurgler (British Rail Class 31) [363, с. 115.], Hoover (British 

Rail Class 50) [381], Roarer (British Rail 25 kV AC electric locomotive) [369, с. 7], 

Splut (потяги British Rail Class 25) [363, с. 110.], Terrier (потяги LB&SCR A1 

Class 0-6-0 steam locomotive через звук двигуна, схожий на гавкання) [231, 

с. 52.], Thumper (BR Classes 201–207), Tractor (British Rail Class 37), Whistler 

(British Rail Class 40 diesel-electric locomotive) [381];  

2) формонаслідувальні номінації або ті, що асоціюються з певним 

зображенням,  наприклад, Bicycling Lion (за минулою емблемою British 

Railways «Лев на колесі»), Blue Flash  (через обшивку сидінь), Bone (потяги 

British Rail Class 58, через те, що кабіни з обох боків є ширшими за весь потяг 

та нагадують кістку за формою), Darth Vader (British Rail Class 460 Juniper за 

схожість передньої частини потягу з шоломом героя Зоряних війн), Happy 

Train (British Rail Class 365, через те, що передня частина потягу схожа на 

усміхнене обличчя), Predator (потяги British Rail Class 70 за схожість з 

чужинцем з однойменних американських філмів жахів), Shed (Class 66 diesel-

electric locomotive через форму даху), Skip (потяги Class 67 diesel-electric 

locomotive, що нагадують перегорнутий контейнер), Slim Jim (вузькі потяги 

British Rail Class 33) [374];  

3) кольоронаслідувальні назви потягів, наприклад, Barbie (потяги компанії 

First Group  за їхні рожевий та фіолетовий кольори), Black Five (LMS Stanier 

Class 5 4-6-0) [381], Blood and Custard (потяги British Railways 1950х-60х років 

за їхні малиновий та кремовий кольори), Dutch (потяги відділу  British Rail 

Civil Engineers за схожість за кольором з потягами компанії Nederlandse 

Spoorwegen) [372], Flying Banana (GWR diesel railcars за їхній жовтий колір та 

швидкість) [372];  

4) ті, що характеризують особливості функціонування, наприклад,  Bagpipe 

(British Rail Class 33/1), що працює за принципом тяги-штовхання, Coffee pot 

(SR Q1 class steam locomotives через виділення пару) [357], Merry-go-round 

(MGR) train (вугільний потяг, що перевозить паливо з шахти до електростанції 
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й повертається назад), Nodding Donkey (British Rail Pacer Unit, через своєрідне 

«підстрибування» під час руху), Slam-door train (будь які потяги з дверима на 

петлях, в яких пасажири можуть самі відчиняти й зачиняти їх), Thunderbird 

(рятувальний потяг, за аналогією з однойменними рятувальними літаками), 

Top and tail (для потягів, що можуть рухатись в обидва боки);  

5) «зменшувальні» номінації, створені в основному за допомогою лексеми 

«baby», Baby Deltic (D5900 class) за аналогією з потягами Class 55, які є 

довшими та носять стилістично забарвлену назву Deltic через використання 

двигуна Napier Deltic, або  Baby Warship (North British D6300) за аналогією з 

потягами Class 41, що носили назви військових кораблів, але навідміну від 

зазначеного мали не один, а два двигуни й були потужнішими [380]. Окрім 

того, можна навести як приклад назву потягу Teddy Bear (потяги British Rail 

Class 14, що стали зменьшеною версією потягів попередьного класу, які 

носили прізвисько Bear) [372];  

6) номінації транспортних засобів, названих за частиною, технічною 

характеристикою або матераілом, наприклад,  Base plate, Plastic pig (потяги 

British Rail Class 442, багато частин яких вироблено з пластмаси); 

7) «усічені» назви, наприклад, Bed pan (іздять зі станції Bedford до London St. 

Pancras) [258, с. 182.], Goyle (British Rail Class 31 скорочення від «gargoyle» 

через надбудови на корпусі, які роблять потяг схожим на міфічну істоту, що 

також доволяє віднести зазначену одиницю до підгрупи 2) [362], Metrovick 

(потяги компанії виробника Metropolitan-Vickers), Wessie (потяги British Rail 

Class 442 компанії-виробника Wessex Electric) [373]. 

 До складу дослідженої нами тематичної групи культурно маркованих 

«етнографічних» конституентів лексико-семантичного мікрополя RAIL 

TRANSPORT  в британській лінгвокультурі входять назви знарядь праці та 

предметів побуту залізничників. Усі з виявлених нами лексем є стилістично 

забарвленими та вживаються професіоналами в роботі замість 

загальновживаних термінів, наприклад, замість загально відомого терімну 

smokestack у розмові британських залізничників можна почути сhimney, funnel 
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або stack. Досить поширеним є вживання прислівників  down  та  up  для 

позначення напряму руху. Так,  лексемою down позначають рух з Лондону або 

з головної станції певної залізничної компанії, в той час як прислівник up 

вживається для позначення руху до Лондону, або до головної станції  [381] 

Окрім того, у професійних журналах для залізничників та пошановувачів 

галузі постійно з’являються жартівливі синоніми для позначення 

загальновідомих об’єктів, так, наприклад, у щомісячному журналі «Modern 

Railways» ліхтарі (cutter’s torches), що встановлені на  потязі British Rail Class 

460 Juniper, який має прізвисько Darth Vader , були названі іменником  

lightsabers. 

 Окрім того, до зазначеної тематичної групи входять стилістично 

забарвлені назви професій, роду діяльності, а також сленгові відповідники 

загальновживаних лексем, що позначають учасників перевезень, наприклад, 

лексема сattle  вживається для позначення пасажирів (через те, що вони 

жаліються, що їх перевозять у поганих умовах, тобто like сattle) [346], замість 

довгого загальновживаного терміну «operator of a railway locomotive» 

вживається скорочене driver. Спостерігання за потягами та вивчення історії 

залізниці є настільки популярним у британській культурі, що для фанів навіть 

є окрема назва – gricer [321],  що напевне є жартівливим еквівалентом вимови 

«grouser» (a person who hunts grouses) [321], в той же час людей, що не входять 

до такої спільноти, називають normals [375]. 

 Така велика кількість стилістично забарвлених лексичних засобів, на 

нашу думку, свідчить про підвищений інтерес представників британської 

культури до залізничного транспорту, та, отже, доводить важливість ролі 

досліджуваного базового концепту, який актуалізується у мові лексико-

семантичним мікрополем RAIL TRANSPORT, для нації. 

 Серед одиниць мови, що належать до культурно-мистецької тематичної 

групи, переважано зустрічаються назви музеїв та культурних центрів, всі з 

яких за структурою є 2 – 5 компонентними словосполученнями. У більшості 

назв, першим елементом є топонім, що вказує на місце знаходження, другим 
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елементом є іменник (рідше прикметник), який детермінує присвячення 

закладу, а третім є іменник «museum» або «centre», наприклад, Amberley 

Working Museum, Bishop's Castle Railway Museum, Bressingham Steam Museum, 

Buckinghamshire Railway Centre, National Tramway Museum, Shildon Locomotion 

Museum. У декількох випадках останнім елементом є альтернативна лексема, 

наприклад, Barrow Hill Engine Shed, Hopetown Carriage Works, Shillingstone 

Railway Project.   Окрім того, показовим серед елементів зазначеної 

тематичної групи є поєднання залізниці та промисловості, наприклад, Bristol 

Harbour Railway and Industrial Museum, Scottish Industrial Railway Centre. 

 Особливе місце досліджуваного концепту у британській культурі також 

доводиться наявністю у зазначеній тематичній групі великої кількості 

вербалізторів, що позначають спільноти та історичні об’єкти, в яких лексема 

«railway» зустрічається разом з heritage, наприклад,  Pallot Heritage Steam 

Museum, Somerset & Dorset Railway Heritage Trust, Cambrian Heritage Railways, 

Bideford Railway Heritage Centre. Отже, можна дійти висновку, що залізниця 

вбачається представниками британської культури, як частина їхнього 

культурного спадку. 

 Також до зазначеної тематичної групи входять назви культурних подій, 

більшість з яких за структурою є 2 – 8 компонентними словосполученнями. Їх   

можна поділити на наступні підгрупи:  

1) назви, що вказують на місце проведення та тип події (Steaming Back To 

Eridge, Last Train to Bitton - 50th Anniversary Event);  

2) номінації, що вказують на час або частотність проведення (February Half 

Term, Winter Steam Festival, Spring Steam Gala, Diesel Weekend, Easter 

Steamings); 

3) метафоричні назві (On the Wagon, Day Out With Thomas, GCRN Easter 'Egg-

spress' Specials, Easter Steam-up); 

4) номінації, що актуалызують призначення подорожі залізницею (Mums Can 

Do, Mothers VIP Day, Mothering Sunday Cake Train, Easter Egg Hunt ).   

 До адміністративної тематичної групи культурно-мистецьої лексики 
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належить велика кількість назв організацій, компаній та установ, що 

переважно представлені  2 – 5 компонентними словосполученнями, які, в свою 

чергу, вказують на призначення та межі подорожі, наприклад,  International 

Union of Railways, British Railways,  British Transport Commission, Office of Rail 

Regulation.  

 Також, до зазначеної тематичної групи належать назви компаній-

виробників залізничного транспорту. Серед зазначених лексичних одиниць 

досить велика кількість представлена антропонімом – іменем засновника, або 

засновників, наприклад, Clayton Equipment Company, Hudswell Clarke, Clarke 

Chapman, Ruston & Hornsby.  Іноді до зазначеної моделі додається форма 

організації, наприклад, Alan Keef Ltd, Thomas Hill Ltd. У деяких назвах 

виробників першим елементом є топонім, що детермінує місце знаходження, а 

другим тип або призначення компанії, наприклад, Gloucester Railway Carriage 

and Wagon Company, Midland Railway Carriage and Wagon Company. 

  Отже, лексико-семантичні мікрополя ROAD TRANSPORT та RAIL 

TRANSPORT у британській лінгвокультурі налічують велику кількість 

конституентів. Ядро в обох полях представлене найбільш загальними та 

абстрактиними одиницями мови, у той час як периферія складається з етно-

специфічних та стилістично забарвлених лексем.  

 Більшість конституентів обох мікрополів є словосполученнями, одним з 

компонентів яких є топонім або антропонім, етимологічний аналіз яких 

свідчить про взаємопереплетіння германської, кельтської та романської 

культур на території сучасної Великої Британії. Моделі зазначених мікрополів 

наведені у додатках 3 та 4. 

 

3.2.2 Лексико-семантичне поле LAND TRANSPORTATION в 

американському варіанті англійської мови 

 

 Лексико-семантичне макрополе TRANSPORTATION конституюється з 

полів LAND TRANSPORTATION (до якого входять мікрополя ROAD 
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TRANSPORTATION та RAIL TRANSPORTATION), WATER 

TRANSPORTATION та AIR TRANSPORTATION, під час більш детального 

аналізу яких ми встановили, що ядро кожного з цих полів представлене  

однойменними словосполученнями.  Проаналізувавши визначення останніх 

надані у лексикографічних джерелах та довідковій літературі, ми встановили, 

що семантичні групи лексики, які входять до їхніх навколоядерних зон, є 

аналогічними подібним групам  лексики, які конституюють досліджуване 

макрополе у британській лінгвокультурі. Тим не менш, не зважаючи на таку 

ідентичність у семантиці, елементи цих груп лексики частоково 

відрізняються.   

 Окрім того, периферія лексико-семантичного поля TRANSPORTATION 

в американській лінгвокультурі складається з унікальних культурно-

специфічних елементів, аналіз семантики яких довзолить встановити спільні 

риси та відмінності в асоціативних складниках концепту TRANSPORT для 

обох лінгвокультур.  

 Дорожній транспорт розвивався у Великій Британії та США одночасно, 

чим і зумовлюється певна різниця у конституентах лексико-семантичних 

полів засобів його номінації. Так, досліджуючи конституенти  навколоядерної 

зони ЛСП ROAD TRANSPORTATION, ми встановили, що воно містить такі 

самі групи номінацій, що і в британському варіанті англійської мови, такі, як: 

1) засіб пересування; 2) інфраструктура; 3) учасник дорожного руху.  

 Тим не менш, серед лексичних засобів, що входять до цих груп, ми 

виявили випадки неспівпадіння номінації одного і того ж явища в двох  

мовних варіантах, дослідивши які ми виділяємо декілька тенденцій: 

1)  Схожий зміст передається різними засобами. Наприклад, британці 

називають капот автівки іменником bonnet, тоді як американці віддають 

перевагу лексемі hood. Не зважаючи на таку різницю, обидва слова мають 

подібну семантику, адже перше походить від старофранцузького “a kind of 

cap”, а друге – від староанглійського іменника, що тлумачиться як “soft 

covering for the head”, отже, обидві лексеми утворено способом семантичної 
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деривації із застосуванням механізму метафоризації за схожістю функції. 

Лексеми windscreen (BrE) та windshield (AmE) містять один спільний елемент 

wind, а складники screen – “upright piece of furniture providing protection from 

heat of a fire, drafts, etc.” та  shield  –  “protector, defense” мають схоже значення 

– “захист”. Так само другим елементом словосполучень ring road (BrE), belt 

way (AmE) є синонімічні лексеми  road  та  way, а обидва перші елементи 

вказують на рух по колу (ring –  “circular band”; belt –  “sash, cord drawn about 

the waist and fastened”). Отже, не зважаючи на певну різницю в лексичній 

репрезентації, семантика багатьох конституентів досліджуваних лексико-

семантичних полів збігається. 

2) Для американської лінгвокультури характерна більша акцентуація 

простору руху. Наприклад, іменник sidewalk вказує на те, що пішоходи 

повинні рухатись збоку вулиці на противагу британському еквіваленту 

pavement, що фокусує увагу на типі покриття. Іменник streetcar, вживаний у 

США, позначає транспорт, що рухається по вулицях, у той час як більш 

звичне для британців tram (cкорочене від tramway) акцентує тип дороги, якою 

рухається транспорт. Американізм roadster вказує на простір руху автівки, 

тоді як британський еквівалент two-seater – на максимальну кількість 

пасажирів.  

3) Більша акцентуація функції предмета в американській лінгвокультурі, у 

той час як британці більш фокусуються на перцептивних відчуттях, 

наприклад, у словосполученні  soft/hard top (BrE) підкреслюється гнучкість 

або твердість даху автівки, а лексична одиниця convertible top (AmE) позначає 

можливість складання / розкладання даху. Словосполучення outside lane (BrE)  

вказує на місце знаходження полоси руху, а сполука overtaking lane (AmE) 

демонструє функцію обгону. 

4) Частіше вживання в американському варіанті лексичних одиниць 

латинського походження викликане мультиетнічністю нації та бажанням 

спростити комунікацію між носіями різних мов, а також значним впливом 

іспанськомовної спільноти в США. Водночас еквіваленти зазначених лексем 
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із британського варіанта англійської мови акцентують образний складник 

предмета або об’єкта. Зокрема, британці надають перевагу терміну  dynamo 

(скорочення від  dynamo-electric machine), тоді як американці вживають 

generator (від лат. generator – “a begetter, producer”). У британському варіанті 

англійської мови вживається іменник gearbox (від загальносканд. fighting 

equipment, armor and weapons + давньоангл. box – “ a wooden container”), 

еквівалентом якого в США  є  лексема transmission (від лат. transmissionem – 

“a sending over or across, passage”), а британському словосполученню cat’s eyes 

(від протогерм.*kattuz +  протогерм. *augon), що утворене шляхом 

семантичної деривації, в американському варіанті англійської мови відповідає 

іменник reflector (від лат. дієслова reflect – “to divert, to turn aside, deflect” + - 

or). Британці вживають іменник juggernaut (від санскриту  jagat – “ the world, 

men and beasts” + natha-s – “lord, master”), замість якого американці 

послуговуються лексемою tractor-trailer (від лат. іменнику  tractor – “that 

which draws” + лат. tragula – “ javelin thrown by a strap”). 

5) Наявність несуттєвої морфологічної різниці, наприклад: tyre (BrE) таtire 

(AmE), або несуттєвої морфологічної різниці, наприклад, driving licence (BrE) 

та driver’s license (AmE), roadworks (BrE) й roadwork (AmE), drink driving 

(BrE)  та  drunk driving (AmE); 

3) Схильність до використання в американському варіанті англійської мови  

скорочених версій  еквівалентів з британського, наприклад, hard shoulder 

(BrE)  та shoulder (AmE), sparking plug (BrE)  та spark plug (AmE); 

6) Більша апеляція до водного транспорту для номінації наземного 

транспорту у американській лінгвокультурі, наприклад, британсці вживають 

словосполучення  lorry park та car park, американці ж надають перевагу їхнім 

еквівалентам truck fleet та car fleet; 

7) Співпадіння лексеми та неспівпадіння позначуваного нею об’єкту, 

наприклад, лексична одиниця motor car (графічний варіант motorcar) в 

британському варіанті англійської мови позначає “(formal) a car (motor 

vehicle)” [321], водночас  американці розуміють під зазначеною одиницею 
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мови “a self-propelled railway vehicle” [318]. У британському варіанті 

англійської мови лексема tailback належить до досліджуваного лексико-

семантичного поля та має значення “queue of vehicles, traffic jam” [321], в той 

час як США зазначена лексема не належить до лексико-семантичного поля 

TRANSPORTATION, адже її значення “ offensive backfield position in American 

football” [321] не містить релевантної семи, а відповідником британської 

лексеми tailback в США є слова gridlock та backup. 

 Окрім того, до такої групи номінацій, як інфраструктура, у 

американському варіанті англійської мови входить велика кількість лексичних 

одиниць зі словом “drive”, наприклад,  drive-in bank, drive-in restaurant, drive-

in theater, drive-in church. 

 До периферії ЛСП ROAD TRANSPORTATION в американській 

лінгвокультурі входять національно-специфічні компоненти. Слід зазначити, 

що з досліджених нами 6750 лексичних одиниць, які актуалізують зазначений 

концепт, нами виявлено 610 «культурно-забарвлених» лексем, що складає 

приблизно 9% від загальної кількості, з яких 4 % належать до тематичної 

групи географічних назв, близько 3,5 %  – до етнографічних, 1,4 % лексем 

можна віднести до тематичної групи адміністративних номінацій, 0,1 % 

лексичних одиниць належать до групи культурно-мистецьких.   

 Під час аналізу тематичної групи «географічних» культурно-маркованих 

номінацій,  нами виявлено, що переважну більшість складають назви доріг, 

наприклад: Oregon Trail, Santa Fe Trail, Chisholm Trail, Wilderness Road, United 

States National Road, Kennedy Expressway, North Freeway, South-Eastern 

Freeway, U.S. Route 60 (або Highway 60), Interstate 95 та ін. [251].  

 Відібрані нами номінативні одиниці, головним чном, представлено 

словопсолученнями зі структурою N1 + N2, де N1 є топонімом; Adj.+N та 

N+Num, в яких іменник, що означується, завжди номінує тип дороги: trail – 

“тропа, прокладена крізь складну для проходження місцевість, наприклад,  

крізь ліс або болото”; road – “широкий шлях, який веде з одного місця до 

іншого, особливо зі спеціально підготованим покриттям для використання 
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транспортних засобів”, expressway – “автомагістраль для швидкісного 

транспорту з контрольованим в’їздом та виїздом, розділювальною полосою 

для транспортних засобів, що рухаються в протилежні боки, з двома та більши 

полосами для руху в кожен бік”, freeway – “швидкісна автомагістраль, 

особливо з контрольованим допуском”, route – “лінія дороги, тропи, 

залізниці”, highway –  “центральна дорога, що  поєднує міста, часто синонім 

до expressway”, interstate – “одна з системи автомагістралей, що  поєднують 

суміжні штати”. 

 До зазначеної групи також належить певна кількість назв тунелей та 

мостів, наприклад,  Holland Tunnel, Lincoln Tunnel, Brooklyn Bridge, George 

Washington Bridge, більшість з яких за синтаксиною структурою належать до 

типу N1 + N2, де N1 є топонімом або антропонімом, а також  Queens Midtown 

Tunnel, Front Street Tunnel, Webster Street tube, Virginia Avenue Tunnel, Sixth 

Street Viaduct, 14th Street Bridge, що складаються з трьох компонентів, перший 

з яких відображає конкретне місце знаходження об’єкту інфраструктури.  

 У межах дослідженої нами тематичної групи етнографічних 

вербалізаторів концепту ROAD TRANSPORT в американській лінгвокультурі 

переважають марки автомобілів, наприклад: Ford, Buick, Cadillac, Pontiak,  

Oldsmobile, Dodge , які походять від  прізвища винахідників, власників 

підприємств, що виробляють ці автівки або їхніх рідних, а також назви 

дорожних та залізничних транспортних засобів.  

 До соціо-політичної тематичної групи культурно-специфічних засобів 

вербалізації концепту належать назви організацій, компаній та установ, що 

переважно представлені 3 – 6 компонентними словосполученнями, що в, свою 

чергу, також можуть скорочуватись до абревіатур, наприклад: American 

Automobile Association (AAA), Urban Traffic Optimisation by Integrated 

Automation  (UTOPIA),   Burlington Northern and Santa Fe Railway Company 

(BNAU), Burlington Northern Manitoba Limited (BNML) [350]. 

  Ми також виділяємо лексичні одиниці, в яких відображено менталітет 

американської нації, переважна більшість з яких є словосполученнями 
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утвореними за моделлю N + N. Як приклад можна навести термін Mayflower 

Americans – “американці, що прибули на кораблі Мейфлауер”, який з гордістю 

використовується носіями американської лінгвокультури для позначення своєї 

приналежності до перших переселенців; ford family, що є безеквівалентною 

мовною одиницею, та може бути розтлумачена, як бідна родина, що 

переїжджає з місця на місце у пошуках роботи. Використання марки 

автомобілю “Ford” при цьому експлікується доступністю навіть для 

небагатих американців.  

  Значна кількість досліджених нами засобів вербалізації розгляданого 

концепту також підкреслює важливість транспортнх засобів для 

американської культури, наприклад: термін mobility  або  automobility, що не 

має еквіваленту в інших мовах, позначає  “використання автомобілів та все, 

що  робить це можливим, як то дороги, магістралі, парковки” [248, с. 28]. 

Словосполучення“nation on the move” – “нація, що переїжджає, або рухається” 

(пізніше “nation on wheels” – “нація на колесах”) характеризує готовність 

американців рухатися вперед та починати все з початку. Цікавим, на нашу 

думку, є також вираз America BC, де BC позначає “before car”, що за рахунок 

мовних засобів доводить важливість для американців автомобіля, поява якого 

ознаменувала нову еру  розвитку країни. 

 Проаналізувавши конституенти лексико-семантичного мікрополя RAIL 

TRANSPORTATION,  ми виявили, що елементи його навколоядрерної зони 

також співпадають із зазначеними елементами еквівалентного поля у 

британській лінгвокультурі та складаютья з таких тематичних груп, як: 

1) інфраструктура; 2) рухомий склад; 3) учасники перевезень. Досліджуючи 

конституенти зазначених груп лексики, ми встеновили, що 98 мовних 

одиниць, які до них входять, є американізмами, але майже всі з них мають 

еквіваленти у британській лінгвокультурі.   

 Дослідивши вищезазначені лексеми, ми виявили ряд закономірностей: 

1) Передача схожого змісту різними засобами. Наприклад, британці 

номінують зціплення вагонів лексемою coupling (від лат. copula “tie, 
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connection” + -ing), американці ж називають той самий процес словом adding 

(від лат. addere “add to, join, attach” + -ing). Обидві лексеми походять з 

латинської мови та мають спільну семантику – з’єднання, зворотній процес 

номінується  uncoupling (BrE)  та    cutting (AmE), що поєднуються спльним 

змістом – «роз’єднання»; 

 2) Використання в американській лінгвокультурі скорочених еквівалентів з 

британської лінгвокультури, наприклад, signal lineman (BrE) та 

signalman(AmE),  workshop (BrE) й shop (AmE), gradient (BrE) та grade (AmE), 

carriage (BrE) й car (AmE);  

1) Більш креативний та образний підхід американців до утворення 

залізничних термінів, наприклад, британці вживають іменник plough для 

позначення передньої захисної частини локомотиву, водночас американці 

надають перевагу метафоризованому cow-catcher, для позначення 

залізничної аварії у Британії вживається словосполучення head-on collision, 

замість якого в США частіше вживають вираз cornfield meet; 

2) Більша деталізація значення порівняно з британським евківалентом, 

наприклад, у британському варіанті англійської мови вживається іменник 

carriage, еквівалентом якого в американському мовному варіанті є 

словосполучення day coach, що вказує на тип вагону; 

5)  Співпадіння лексеми та неспівпадіння позначуваного нею об’єкту, 

наприклад, лексема railroad вживається в обох країнах, але в Британії вона є 

застарілим синонімом іменника tramway, в той час як в США зазначена 

лексема є загальновживаною для позначення “the system of mass transit using 

trains running on rails” [318]. Цікавим є той факт, що іменник railway в 

британському варіанті англійської мови позначає “the system of mass transit 

using trains running on rails” [321], а в Сполучених Штатах навпаки вживається 

у значенні “tramway” [318]. Іменник rider в американському національно-

территоріальному варіанті англійської мови має значення “rider” [318], 

водночас для британців ця лексема позначає “a person who rides a horse, bicycle 

or motorcycle” [321], тобто конституює лексико-семантичне мікрополе ROAD 
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TRANSPORT. Лексемою sleeper у Великій Британії номінують “a railway 

vehicle providing sleeping accommodation (a sleeping car)” [321], в той час як в 

США вона конституює лексико-семантичне мікрополе ROAD 

TRANSPORTATION у значенні “an automobile modified for high performance 

but with a normal-looking exterior” [371], еквівалентом якого в британському 

варіанті англійської мови є лексема Q-car. 

 Отже, навколоядерна зона ЛСП RAIL TRANSPORTATION в 

американському варіанті англійської мови містить достатньо багато 

конституентів, номінація яких не співпадає з найменуваннями подібних 

об’єктів у британській лінвгокультурі. 
 Периферія досліджуваного лексико-семантичного поля містить 

культурно-специфічну та стилістично-забарвлену лексику, що налічує 293 

одиниці мови від загальної кількості (3261 лексична одиниця), тобто 

приблизно 9%, з яких 2,9 % одиниць належать до тематичної групи 

географічних назв, близько 2,7%  лексичних  одиниць входять до групи 

етнографічних номінацій, 2,2% одиниць мови належать до групи культурно-

мистецьких, 1,2% лексики можна віднести до тематичної групи 

адміністративних номінацій.   

 Проведений нами аналіз культурно-специфічних одиниць мови, що 

входять до тематичної групи «географічних» вербалізаторів досліджуваного 

концепту, дозволив встановити, що переважну більшість складають назви 

залізничних станцій та станцій метро, наприклад, Lafayette Square (Metro 

Rail), Utica (Metro Rail), 63rd station (CTA), Chicago Union Station.  

 Більшість із зазначених назв містить у своєму складі тільки топонім, а 

саме: назву вулиці (Pleasant Street, Perkins Street, Moraine Street, Carolina 

Avenue, Chiswick Road), площі (City Square, Jackson Square, Sullivan Square) 

або закладу, біля якої знаходиться станція (VA Medical Center, Science Park, 

Northeastern University, Allen-Medical Campus, Zoological Garden). У 

випадку, якщо станція метро розташована між двома вулицями, назва 

завжди подається через дефіс, наприклад, Tasker-Morris, Walnut–Locust, 
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York–Dauphin [368]. 

 Окрім того, у деяких випадках до топоніму додається іменник  

«station», наприклад, LaSalle Street Station. Невелика кількість назв  мають у 

своєму складі порядковий числівник, що позначає назву вулиці, та іменник 

«station», наприклад, 69th station, 47th station, або тільки нумеральний 

компонент, наприклад, 33rd, 29th. Окрім іменника  «station» також, значно 

рідше, але все ж таки зустрічаються й інші назви об’єктів інфраструктури, 

наприклад, Old Burnside Yard, Nickel Plate Depot, Wells Street Terminal, 

Elmwood Carhouse, Eastwick Loop. 

 Окрім номінацій із зазначеною структурою, зустрічаються також 

комбінації типу Adj1+ Adj2+N, у складі  яких Adj1 та Adj2 вказують на ступніь 

важливості та уточнюють місце знаходження станції, а N є іменником 

«station», наприклад, Great Central Station, Grand Central Station. 

 Цікавим є той факт, що  в назвах окремих станцій є один або навіть 

декілька офіційних синонімів. Так, Baltimore & Ohio Railroad Station, що 

названа на честь однойменної залізної дороги, також відома як B&O Station, 

що є абревіатурою, окрім того, ту ж саму станцію називають Chestnut Street 

Station та 24th St. Station. Такий феномен виник через те, що навіть якщо 

станцію офіційно перейменовано, певна кількість людей продовжує 

використовувати стару назву.  

 Також, до зазначеної тематичної групи входять назви залізничних 

мостів і невелика кількість назв залізничних шляхопроводів, наприклад:  

Harahan Bridge, Rock Island Bridge, Cherry Avenue Bridge та ін. Серед 

знайдених нами прикладів значна кількість номінацій представлена 

словосполученнями зі структурою  N1а+ (N1b) + N2, де N1+ (N1b)   є топонімом 

або антропонімом, що позначає місце знаходження або людину, на честь якої 

названо об’єкт інфраструктури, а N2 визначає тип такого об’єкту, наприклад, 

Clio trestle, Ross Creek Bridge, Yancopin Bridge, Lyman Viaduct, Niantic River 

Bridge, Eads Bridge, Henry Ford Bridge, тощо.  Окрім того, існує ще один 

варіант зазначеної структури, в якій наявні декілька топонімів, що пишуться 
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через дефіс та вказують на те, які населені пункти повязано мостом, 

наприклад, Derby-Shelton Bridge, Missouri–Kansas–Texas Bridge.  

 Серед вербалізаторів зазначеної тематичної групи також наявні 

словосполучення зі структурою N1а + (N1b)+ N2 + N3, де N1а  та N1b 

деномінують топонім, N2 є лексемою rail або railroad, a  N3 детермінує тип 

об’єкту інфраструктури, наприклад,  Louisiana Railroad Bridge, Quincy Rail 

Bridge, Sibley Railroad Bridge, Glasgow Railroad Bridge, Keokuk Rail Bridge, 

Kinzie Street Railroad Bridge. 

 Близько 10% елементів зазначеної тематичної групи містять 

додатковий опис конструкції, довжини, системи функціонування або 

зовнішнього вигляду мосту, наприклад, Union Pacific Intermodal Bridge, St. 

Joseph Swing Bridge, Short Line Bridge, Soo Line High Bridge, Fort Madison Toll 

Bridge, Seven Mile Bridge, Stone Arch Bridge, Gimlet Pegram Truss Railroad 

Bridge, тощо. Слід зазначити, що в американській лінгвокультурі порівняно з 

британською досить рідко вживаним у назвах мостів є іменник viaduct. 

 Окрім того, серед конситуентів зазначеної тематичної групи нами 

виявлено скорочення, а саме утворені із застосуванням елементів абревіації, 

наприклад, ASB (Armour-Swift-Burlington)Bridge, D&RG (Denver and Rio 

Grande) Narrow Gauge Trestle,  та усічення, наприклад, Frisco Bridge (від San 

Francisco Railway, що скорочується до «Frisco»). 

 До зазначеної тематичної групи ми також відносимо назви тунелей. 

Більшість з таких номінацій  представлено словосполученнями зі структурою  

N1а + (N1b) + N2, де N1а + (N1b) є топонімом або антропонімом, а N2 

представлено лексемами tunnel, tube, pass або subway, наприклад,  Fort Mason 

Tunnel, Market Street Subway, Santa Susana Tunnel, Transbay Tube, Tennessee 

Pass та ін.  Окрім того, зустрічається варіація зазначеної моделі де присутні 

два топоніми написані через дефіс, що позначають місця по обивда боки від 

тунелю, наприклад, Busk–Ivanhoe Tunnel, тощо.  

 Серед номінацій цієї групи також заустрічаються  вживаються 

словосполучення зі структурою N1а + (N1b) + Adj / N2 + N3, перший елемент 
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якої за функціоналом подібний до зазначених вище, Adj або N2 надають 

додаткову характеристику (призначення, знучущість і т.д.), а  N3 позначає тип 

об’єкту, наприклад, Anton Anderson Memorial Tunnel, St. Paul Pass Tunnel,  

Conococheague Mountain Tunnel, Downtown Seattle Transit Tunnel, тощо. Слід 

також зазначити, що серед назв тунелей нами виявлено декілька скорочень, 

наприклад,  J&L Tunnel (від Jones and Laughlin Steel Company) або PATH (від 

Port Authority Trans-Hudson). 

 Щодо етимології топонімів та антропонімів, що входять до складу 

зазначених вище вербалізаторів досліджуваного концепту, то серед них 

зустрічаються лексеми германського (наприклад, Taft від староанглійського 

«toft», що тлумачиться, як «homestead, site of a house»; Sandwich від 

староанглійської «Sandwicæ», тобто «sandy harbor»); кельтського (наприклад, 

Duncan від гельського «donn», що тлумачиться, як «brown, dark»); 

романського (наприклад, Buzzard, що потрапило до англійської  мови через 

старофранцузьку «buisart», тобто «buzzard, harrier, inferior hawk»),   

латинського (наприклад, Sacramento від іспанського «sacramento» на честь 

«Holy Sacrament»); а також велика кількість лексем автохтонного індіанського 

походження (наприклад, Manhattan від алгонкінської мови «munahan», що 

тлумачиться як «island»; Shepaug від назви річки мовою індіанців племені 

Tunxis, з можливим тлумаченням «great pond»; Pequabuck  від назви 

водоймища мовою індіанців племені Wangunk, яка тлумачиться, як «clear, 

open pond»).  

 Також зустрічаються такі топоніми, у складі яких є частини подвійного 

походження, наприклад,  Brookville ( від «brook», що тлумачиться, як «а small 

stream» від староанглійського «broc», тобто «flowing stream, torrest» + -ville, 

тобто «town», що є часто вживаним в топонімах суфіксом та потрапив до 

англійської мови з латини через старофранцузьку мову). Зазначений 

етимологічний склад констиуентів досліджуваного ЛСП, легко пояснюється 

впливом екстралінгвальних факторів, таких, як історія країни та 

мультиетнічність її населення. 
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 До зазначеної тематичної групи також належать назви залізничних 

ліній, які за структурою поділяються на дві групи: а) ті, що представлено  3 – 4 

компонентними словосполученнями, елементи яких передають знаходження 

та напрям руху або тип залізної дороги, наприклад: Norfolk Southern Railway, 

Kansas City Southern Railway, Union Pacific Railroad, Alamo North Texas 

Railroad, South Side Elevated Railroad; б) ті, що представлено 

словосполученнями, один з компонентів яких є аббревіатурою, наприклад: 

CSX Railroad (скорочення від назви корпорації Chessie System), BNSF Railway 

(Burlington Northern Santa Fe), The C&NC Railroad (скорочення від Connersville 

and New Castle Railroad).  

 Серед складників дослідженої нами тематичної групи етнографічних 

номінацій конституентів ЛСП RAIL TRANSPORTATION в американській 

лінгвокультурі нами виявлено переважно класи й назви транспортних засобів. 

Перші представлено нумерально-літерним сполученням, наприклад, SDP40F, 

E60, 6000.  

 Невелика кількість транспортних засобів рухомого складу 

американської  залізниці мають власні назви, які можна поділити на наступні 

семантичні підгрупи:  

1) анімалізми:   Coyote Special, Antelope, Badger Express, Beaver, Aztec Eagle, 

Black Hawk, Blue Bird, Lark, Wolverine, Whippoorwill [383], Peacock Special, 

Valley Eagle, Skunk, Nightingale, Flamingo, Flying Crow [371] і т.д.; 

2) антропоніми, що вказують на видатних особистостей, на честь яких названі 

об’єкти, наприклад, Will Rodgers, Asa Packer, Clark Special, Cheney Special, 

H.P. Lowe Special, Miss Nellie Bly Special тощо;  

3) антропологізовані номінації, що вказують на місце походження 

транспортного засобу, наприклад, Westerner, West Virginian, Bostonian, The 

Texan, San Diegan, Kansas Cityan, El Pasoan, Chicagoan, Illini, Flying Yankee 

і т.д. [379];  

4) міфологізми, наприклад, Argonaut, Texas Zephyr,   Neptune,  Mercury;  
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5) номінації, що вказують на особливу швидкість, наприклад, Bullet, Blue Dart, 

Wabash Cannon Ball, Blue Arrow, Blue Comet, Valley Flyer,  Fast Fifteen, Turbo, 

Turboliner, Jet Rocket, тощо; 

6) топоніми, що актуалізують територію функціонування транспортного 

засобу, наприклад, Buffalo Local, Bay Shore Special, Atlantic Limited і т.д.;  

7) номінації, що апелюють до духу патріотизму (в основному представлені 

назвами квіток-символів певного штату), наприклад, Bluebonnet (квітка-

символ штату Техас), Orange Blossom (символ штату Каліфорнія), тощо; 

8) назви, що вказують на рівень обсулговування або потенціну цільову групу 

пасажирів, наприклад, Santa Fe de Luxe, Night Diamond, Royal Blue, Mount 

Royal, De Luxe, тощо; 

9) релігійні назви, наприклад, Saint, Angel, The Missionary і т.д.; 

10) номінації, що апелюють до автохтонної культури, наприклад, Tomahawk, 

Sioux, Shawnee, Narragansett, Navajo, Iroquois, Hawkeye і т.д.; 

11) функціоналізми, наприклад, The Ranger, The Scout, The Chief, Super Chief, 

El Capitan, Statesman, Senator, Pacemaker, Pilgrim, Pioneer, Prairie Marksman, 

General, Xplorer, тощо; 

12) назви, що вказують на призначення потягу, Shoppers Special, New York 

Mail, Tourist Flyer, Speed Merchant, Iron & Copper Country Express, Mail 

Express, тощо; 

13) номінації, що вказують на час здійснення подорожі, наприклад, Noon 

Daylight, Noon Flyer, Night Express, Louisiana Daylight, Morning Flyer і т.д. 

 Цікавим є той факт, що деякі назви потягів мають жартівливі 

еквіваленти, які переважно вживаються фанами залізничного транспорту, але 

час від часу використовуються у пресі та навіть у спеціалізованій літературі.  

Зазначені вербілазатори є стилістично забарвленими. За семантикою всі 

виявлені нами зазначені лексичні одиниці можна розподілити на такі 

підгрупи:  

1) формонаслідувальні номінації: Aardvark (для потягів GP20C через довгий 

ніс потягу, що нагадує ніс мурахоїда), Alligator (для локомотивів RSD-15 через 
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довгий витягнутий ніс) [360], Amcan (пасажірський вагонів компанії Amtrack 

через схожість на консервну банку), Winnebago (для локомотивів класу EMD 

F40PHM-2 за їхню схожість з однойменним туристичним авто), Washboards 

(для потягів метро через ребристість обшивку їхнього корпусу) [358], Toaster 

(для потягів компанії Amtrak серії AEM-7 через  їхню схожість з однойменним 

побутовим пристроєм) [371], Owl-eyed Cars (прізвисько для потягів залізниці 

Pennsylvania Railroad моделі MP54 через схожість передніх вікон на очі сови) 

[370]; 

2) кольоронаслідувальні номінативні одиниці: Zebra Stripes (потяги залізниці 

Santa Fe), Warpumpkin (для потягів залізниці BNSF через їхній помаранчево-

чорний колір) [358], Vomit Bonnet (для потягів залізниці BNSF, що офіційно 

називають Yellowbonnet через невдалий гірчично-оливковий відтінок однієї з 

серій), Pepsi Can (потяги компанії Amtrak серії GE Dash 8-32BWH через 

червоно-сині широкі полоси по боках) [358], Raccoon (для локомотивів 

залізниці Norfolk Southern через білий колір передніх вікон, що нагадує 

забарвлення єнота), Rainbow / Skittles consist / lineup (для потягу, якщо до 

одного локомотиву причеплені вагони різного кольору) [281, с. 92.], Ghost  

(для номінації непофарбованих в кольору компанії потягів); 

3) трансформовані слова: ALCOhaulic,  Reefer (від refrigerator car) [358], Big 

Mac (як скорочення від назви моделей  SD70MAC, SD80MAC та SD90MAC) 

[Railfan and Railroad Magazine]; 

4) функціонаслідувальні номінації: Green Goat (для позначення гібридних 

локомотивів) [370], Coal jimmy (маленький потяг для перевезення вугілля) 

[White 1995, p. 156–159.] 

5) зменшувальні назви (створені в основному за допомогою іменника baby): 

Baby Boat (локомотиви GE U18B за невеликий розмір) [358], Baby Tunnel 

Motor (локомотиви EMD GP15-1, що схожі на більш великі  SD40T-2, які, в 

свою чергу, мають прізвисько Tunnel Motor) [358] 

  До складу дослідженої нами тематичної групи культурно-специфічних 

лексем з тематичної групи «етнографічних» лексичних засобів входять 
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номінації  особливих  процедур та предметів  побуту залізничників США. Усі 

з виявлених нами лексичних одиинць, що належать до зазначеної тематичної 

групи,  є стилістично забарвленими та вживаються професіоналами у роботі як 

замінники  загальновживаної лексики, наприклад, під час формування складу 

потягу, американські працівники залізниці вживають такі специфічни терміни, 

що деномінують варіанти зціплення або розташування вагонів, як:  nose to ass 

(фразема, що тлумачиться, як  «а group of locomotives that are oriented in 

elephant style»), sisters (лексема, що позначає «adjacently numbered 

locomotives»), mother (слово, під яким американці розуміють a  «locomotive 

that is paired with a slug») [383], сut  (лексема, що тлумачиться, як «а set of cars 

coupled together»), miniquad (слово, під яким розуміють «four permanently 

coupled ore cars») [361]. Ще одним прикладом специфічних професіоналізмів 

можуть слугувати назви сигналів семафору, що походять від назв 

дорогоцінних каменів: emeralds – “green colored signal lights indicating 

maximum allowable speed for that section of track or route” та rubies – “red 

colored stop signal lights or a red aspect in conjunction with other colors”, остання 

назва також має стилістично-забарвлений синонім cherries.  

 До зазначеної тематичної групи вербалізаторів також входять 

стилістично забарвлені назви професій або роду діяльності. Так, наприклад, 

замість загальновживаних термінів «railroad car repair-person» або «car 

inspector» часто вживається складний іменник сar knocker, походження якого 

пояснюється тим, що перевірка на справність здійснюється «постукуванням» з 

метою проідентифікувати несправність за звуком [318], замість терміну 

«telegraph operator» перевага надається стилістично-забарвленому lightning 

slinger [358], працівників, що обслуговують колії часто називають Gandy 

dancer через їхні енергічні рухи [358], а «railroad police officer» часто 

заміняють образливим bull. 

  Працівника, який перевіряє залізниці також деколи називають mud 

hop, що також пояснюється його функцією, адже він має пройти уздовж лінії 

вагонів, тобто по немощеній дорозі, а замість  «locomotive engineer» 
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професіонали галузі часто вживають термін hogger [371]. Окрім того, для 

залізничників США існує так званий Hog law, що покликаний обмежувати час 

роботи певних професіоналів галузі, включаючи машиністів, з міркувань 

безпеки [371] а ті робітники, що цей закон проігнорували, в свою чергу, 

називаються outlawed [358] 

  У США, як і в Великій Британії, досить поширеним є таке хоббі, як  

спостерігання за потягами та вивчення історії залізниці. Отже, для фанатів  

такого заняття також є стилістично забарвлені назви, наприклад, аrmchair 

railfan (для позначення фанів, що насолоджуються хоббі вдома),  roster shooter  

(для тих, хто віддає перевагу фотографуванню потягів та їхніх номерів), 

foamer (для тих, в кого хоббі перейшло межі розумного, від «foam at the 

mouth»). 

 Серед вербалізаторів, що входять до культурно-мистецької тематичної 

групи, за кількістю переважають назви музеїв та культурних центрів. За 

структурою вони є 2–6 компонентними словосполученнями. Першим 

елементом у більшості назв, є топонім, що вказує на місце знаходження, 

другим елементом є іменник (або прикметник та іменник), який позначає те, 

чому присвячено заклад, а третій елемент детермінує тип закладу, наприклад,  

Colorado Railroad Museum, Gold Coast Railroad Museum, Monticello Railway 

Museum, Boothbay Railway Village, Golden Spike National Historic Site, Oregon 

Electric Railway Museum. 

  Окрім того, зустрічаються серед зазначених лексичних одиинць і 

словосполучення фразового типу, у складі яких перший елемент називає 

об’єкт, якому присвячено заклад, другий номінує тип закладу, а топомнім  

приєднано за допомогою прийменника of, наприклад, Railroad Museum of Long 

Island, Railroad Museum of Pennsylvania, Railroad Museum of New England, 

Trolley Museum of New York. На відміну від британської лінгвокультури, в 

американській значно рідше зустрічається сполучення іменників «railway / 

railroad» з лексемою «heritage», нами виявлено лише один наприклад: Oregon 

Rail Heritage Center. 
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 Окрім того, до вище згаданої тематичної групи національно-

специфічних вербалізаторів досліджуваного концепту входить зовсім невелика 

кількість назв культурних подій, більшість з яких за структурою є 2–4 

компонентними словосполученнями, наприклад, Historic Appomattox Railroad 

Festival, Amory Railroad Festival, Festival Express. 

 До тематичної групи адміністративних культурно-специфічних 

номінацій належать  назви організацій, компаній та установ, що в більшості 

представлено  2–5 компонентними словосполученнями, які, у свою чергу, 

вказують на мету та територію функціонування, наприклад,  Association of 

American Railroads, National Underground Railroad Freedom Center, American 

Association of Railroad Superintendents, American Train Dispatchers Association. 

 До цієї тематичної групи також належать назви сучасних та історичних 

компаній-виробників залізничного транспорту. Серед зазначених 

вербалізаторів   одиниць досить велика кількість представлена антропонімом – 

іменем та прізвищем засновника, або засновників, наприклад, Whitehead & 

Kales, John Stephenson & Company, G.W. Snyder, Michael Schall, Burr and 

Ettinger. У багатьох випадках першим елементом  назви виробника є топонім, 

що позначає місце знаходження, або антропонім, яким позначається власник 

компанії, а другим – тип та / або призначення компанії, наприклад, Altoona 

Machine Shops, Baltimore Car and Foundry, Huntingdon Car Works, Milwaukee 

Car Manufacturing Company. Слід додати, що назви багатьох сучасних крупних 

виробників представлено скороченнями, наприклад,  Harsco Corporation (від 

Harrisburg Steel Corporation), RELCO Locomotives (від Rail electric locomotive 

company), GE Transportation (від General Electric), Wabtec Corporation (від 

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation). 

  

3.3  Системна організація  концепту LAND TRANSPORT у британській та 

американській лінгвокультурах 
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 У результаті проведення компонентного та семантичного аналізу 

елементів лексико-семантичних мікрополів ROAD TRANSPORT / 

TRANSPORTATION та RAIL TRANSPORT / TRANSPORTATION, ми 

виділяємо образні, оцінні та асоціативні складники ментальної одиниці LAND 

TRANSPORT, що конституює концепт TRANSPORT у британській та 

американській лінгвокультурах:   

 Як вже було зазначено вище, поняттєві складники концепту 

TRANSPORT є  однаковими в обох лінгвокультурах. Серед образних 

складників ментальної одиниці LAND TRANSPORT релевантними для 

британської та американської лінгвокультур є такі, як: 

- колір транспортного засобу, що вербалізується такими одиницями мови, 

як, наприклад, Yellow Cab (BrE), blue and white police cruiser (BrE), Blue 

Dispatch Car (AmE), zebra car (AmE); 

- форма транспортного засобу або об’єкту інфраструктури, прикладами 

вербалізаторів є – U-shaped washer (BrE), horseshoe curve (BrE), Toaster (AmE), 

Owl-eyed Cars (AmE); 

- розмір транспортного засобу, який актуалізовано, такими одиницями 

мови, як: Morris Minor (BrE), Baby Deltic (BrE), miniquad (AmE), Baby Boat 

(AmE); 

- комплектність або кількість елементів у конструкції транспортного 

засобу або об’єкту інфраструктури, що вербалізується такими одиницями 

мови, як, наприклад, 4-wheeler (BrE), two-lane tunnel (BrE), double decker (BrE), 

two-door car (AmE), 2 locomotive street (AmE), 8-lane road (AmE). 

 Слід зазначити, що серед образних складників досліджуваної 

ментальної одиниці в британській лінгвокультурі також виявлено такий, як 

звук транспортного засобу (приклади засобів вербалізації: Chopper,  Dyson, 

Growler, Gurgler та ін.), водночас для американської лінгвокультури 

зазначений складник не є характерним. 

 Щодо оцінних складників концепту TRANSPORT, виявлено, що для 

обох лінгвокультур спільними є такі, як: 
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- функція або алюзія на користувача транспортного засобу, що 

вербалізується такими одиницями мови, як, наприклад, public transport (BrE), 

private vehicle (BrE), family car (BrE), royal car (BrE), passing lane (AmE), 

Shoppers Special (AmE), New York Mail (AmE); 

- важливість або діапазон діяльності об’єкту, що вербалізовано такими 

одиницями мови, як:  principal road (BrE), “A”, “B” та “C” road (BrE), 

interstate highway (AmE), Westerner (AmE), West Virginian (AmE); 

- напрям руху, прикладами вербалізаторів якого є – Mancunian Way (BrE),  

Gateway to the North (BrE), Downtown Seattle Transit Tunnel (AmE), Alamo 

North Texas Railroad (AmE). 

 Окрім того, тільки для британської лінгвокультури характерними є такі 

елементи оцінки, як час функціонування, що актуалізується численними 

лексичними одиницями, наприклад, 24/7 bus service, Noon Daylight, Noon 

Flyer, Night Express, а також рівень безпеки / небезпеки, що вербалізується 

наступними мовними одиницями: vehicle crash, emergency lane, mitigating 

action,тощо. 

 Щодо асоціативних складників досліджуваної ментальної одиниці, то 

спільними для обох лінгвокультур можна назвати такі, як: 

- асоціація зі стрімкістю, невловимістю та швидкістю, що демонструється 

такими вербалізаторами, як:  Aston Martin Rapide Silver Shadow (BrE),  Bentley 

Flying Spur (BrE),  Aston Martin Virage (BrE), Bullet, Blue Dart (AmE), Wabash 

Cannon Ball (AmE), Blue Arrow (AmE); 

- асоціація з розвагами, прикладами вербалізаторів чого є – Kimber 

Festival (BrE), Britain on the Green (BrE), The London Motor Show (BrE), Amory 

Railroad Festival (AmE), Festival Express (AmE); 

- пов’язаність з релігією, що вербалізується такими одиницями мови, як, 

наприклад, St. Austell Viaduct (BrE), St. Germans Viaduct (BrE), Saint, Angel 

(AmE), The Missionary (AmE); 

- з’вязок з військовими силами, що вербалізовано, такими одиницями 

мови, як:  Conquest (BrE), Cossack (BrE), Big Rig Tug 'O War Demonstartions 
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(AmE); 

- розгляд транспорту, як хоббі, що демонструється такими 

вербалізаторами:  gricer (BrE), normals(BrE) ,  roster shooter (AmE), foamer 

(AmE). 

 Окрім того, унікальними асоціативними складниками концепту LAND 

TRANSPORT для британської лінгвокультури є: 

- пов’язаність з цінностями повсякденного життя, що актуалізується 

такими одиницями мови, як, наприклад, Good Intent Road, Small Profits Road 

тощо; 

- асоціація з перемогою,що вербалізується такими одиницями, як, 

наприклад,  Aston Martin Vanquish; 

- асоціація з культурною та історичною спадщиною, , що демонструється 

такими вербалізаторами, як: Heritage Motor Centre, Pallot Heritage Steam 

Museum, Cambrian Heritage Railways та ін.; 

- з’вязок з монархією, прикладами вербалізаторів чого є – Queen's 

Messenger, Royal Sovereign, Diamond Jubilee; 

- пов’язаність з іншими націями, що демонструється такими 

вербалізаторами, як:  Japday 2016, 16th Annual Williamsburg British & European 

Car Show та ін.; 

- пов’язаність з промисловістю, що вербалізується такими одиницями 

мови, як, наприклад,  Bristol Harbour Railway and Industrial Museum, Scottish 

Industrial Railway Centre. 

 Водночас для американської лінгвокультури характерні такі 

асоціацітивні складники досліджуваної ментальної одиниці, як: 

- пов’язаність зіншими видами транспорту, що вербалізується такими 

одиницями мови, як, наприклад, truck fleet, prairie clipper, prairie schooner; 

- пов’язаність з автохтонною культурою, що демонструють такі 

вербалізатори, як: Tomahawk, Sioux, Shawnee, Narragansett, Navajo, Iroquois, 

Hawkeye та ін. 

- асоціація з занепадом, прикладами вербалізаторів чого є –  defunct 
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railroad, abandoned railroad, disused station тощо. 

 Отже, більшість елементів образного складнику досліджуваного 

концепту є спільними для обох лінгвокультур. Вийняток складають номінації 

звуків транспортних засобів, що присутні у британській лінгвокультурі, але не 

є релевантним для американської. Щодо оцінного складнику, то нами виявлені 

певні неспівпадіння, так, згідно з проаналізованим нами фактичним 

матеріалом, рівень безпеки / небезпеки транспортного засобу є важливим для 

британців, але не акцентується американцями. Окрім того, такий складник, як 

«час функціонування» є більш важливим для представників американської 

нації ніж для британців. У асоціативній складовій досліджуваного концепту 

нами виявлено суттєві відмінності. Більш детальний огляд складників 

розгляданого концепту наведено у додатку 7. 

 

3.4 Лексико-семантичні поля AIR TRANSPORT / TRANSPORTATION 

 

3.4.1 Лексико-семантичне поле AIR TRANSPORT у британському 

варіанті англійської мови 

 
 У результаті проведення аналізу словникових дефініцій, нами 

встановлені найбільш розповсюджені визначення словосполучення “air 

transport”, яке конституює ядро однойменного ЛСП в британській 

лінгвокультурі, серед яких можна навести такі: 1) А method of transportation by 

which passengers, mail, and cargo are conveyed by air [329]; 2) А form of travel in 

vehicles or aircraft such as airplanes, helicopters, hot air balloons, blimps, gliders, 

hang gliding, parachuting, or anything else that can sustain flight, both as a 

passenger or pilot / operator [347]; 3) Аn aircraft designed for use in transporting 

especially military personnel and cargo [318]. 

 Здійснивши аналіз визначень, можемо виділити такі елементи, що 

належать до навколоядерної зони досліджуваного лексико-семантичного поля, 

як: 1) транспортний засіб (airplane, helicopter, hot air balloon, blimp, glider, 
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hang glider, parachute); 2) учасник / об’єкт перевезення (passengers, mail, 

cargo, pilot, operator, passenger, military personnel).  

 Незважаючи на те, що в лексикографічних джерелах, на відміну від 

визначень словосполучень “road transport” та “rail transport”, посилання на 

такий конституент лексико-семантичного поля, як «інфраструктура» не 

спостерігається, аналіз фактичного матеріалу доводить, що він є досить 

актуальним, адже вживання назв об’єктів інфраструктури разом зі 

згадуванням учасників перевезень та транспортних засобів є надзвичайно 

частим. Отже, вважаємо за можливе також віднести зазначений елемент до 

навколоядерної зони ЛСП. 

 Ближня периферія зазначеного ЛСП складається з національно-

специфічних лексичних засобів, що поділяються на такі семантичні групи:  

1) назви транспортних засобів: Hercules, Hermes, Griffin, Stirling, Spitfire, тощо;  

2) назви компаній-виробників: Britten-Norman, Cobham plc., Vickers  та ін.,  

3) назви організацій та авіаліній: United Kingdom Aerospace Agency, Atlantic 

Express, Eastern Airways, Scotairways, EasyJet тощо; 

4) назви об’єктів інфраструктури авіасполучень: Leicester Airport, Wickenby 

Aerodrome, Hucknall Airfield, Wycombe Air Park, Silverstone Heliport тощо; 

5) музеї, культурні події та шоу: Southend Airshow & Military Festival, Little 

Gransden Air & Car Show, Dunsfold Wings and Wheels, Weymouth Carnival and 

Air Display, Military and Flying Machines Show та ін.; 

6) звання та ранги офіцерів британських військових повітряних сил: Group 

Captain, Wing Commander, Squadron Leader тощо. 

 Дальня периферія лексико-семантичного поля AIR TRANSPORT 

конституюється стилістично-забарвленим культурно-специфічними мовними 

засобами. Для ілюстрації зазначеного явища можемо навести приклад 

англомовної лексеми “erk”, що визначається, як “a worthless, stupid person”. У 

той же час зазначена мовна одиниця вживається британськими льотчиками, як 

«прізвисько» для рядових британських військових повітряних сил. 
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Слід зазначити, що з досліджених нами 6720 лексичних одиниць, які 

входять до зазначеного ЛСП, нами виявлено 761 «культурно-забарвлену» 

лексему, що складає приблизно 11,3 % від загальної кількості. З 761 

досліджуваних лексичних одиниць  296 (38,2 %) належать до тематичної 

групи номінацій інфраструктурних об’єктів, 310 (40 %)  – до етнографічних 

назв, 92 (13,7 %) можна віднести до групи назв культурно-мистецьких об’єктів 

та заходів, 61 (8,1 %)  належать до групи позначень адміністративних 

інституцій.   

Під час аналізу групи «інфраструктурних» культурно-маркованих 

мовних одиниць,  нами виявлено, що переважну більшість складають назви 

аеропортів, наприклад: Leicester Airport, Wickenby Aerodrome, Hucknall Airfield, 

Wycombe Air Park, Silverstone Heliport, Hammerwood Helipad та ін. Відібрані  

нами номінації представлено головним чином словопсолученнями. 

Найпоширенішою структурою є N1 + N2, де N1 є топонімом, а N2, в свою 

чергу, детермінує, або специфікує тип літовища за рівнем, розміром та 

призначенням, а саме: airport позначає найбільше та акредитоване на 

міжнародному рівні літовище, aerodrome  є меншим за розміром об’єктом, 

який використовується для чартерних рейсів, внутрішніх рейсів та 

орендується часто використовується маленькими авіакомпаніями, airfield 

може зовсім не мати службових будівель та працівників й  має значно нижчого 

рівня покриття, air park функціонує як стоянка та літовище, а heliport та 

helipad використовуються гвинтокрилами. Також зустрічаються номінації 

схожих за функцією об’єктів, представлені словосполучення побудованими за 

моделлю: N1 + N2+ N3, де N1 є головним топонімом, N2 конкретизуючим 

локацію, а  N3 типом літовища, наприклад: London Heathrow Airport, London 

Southend Airport, London Stansted Airport,  або N1 + N2+ N3+ N4, де N1 є 

топонімом, N2 та N3 – антропоніми,  N4 – тип літовища, наприклад, Liverpool 

John Lennon Airport. Окрім того, нами виявлена певна кількість 

словосполучень, що містять означувальний елемнт зі структурою  N1 + Adj 

+N2, де  N1 є топонімом, Adj  специфікує призначення, а N2  вказує на тип 



114 
 
літовища, наприклад, Norwich International Airport, Peterborough Business 

Airport, Ascot Racecourse Heliport.    

До зазначеної тематичної групи також належить певна кількість назв 

військово-повітряних баз та радарних станцій, наприклад,  RAF Waddington, 

RAF Scampton, RRH Benbecula,   майже всі з яких містять у структурі акронім + 

антропонім. Акроніми, у свою чергу, демонструють структурний підрозділ 

армії Обєднаного Королівства (RAF = Regular Air Force), або тип  радарної 

станції (RRH = Remote Radio Head). Цікавим, на нашу думку, є той факт, що в 

обох згаданих нами підгрупах серед топонімів за походженням зустрічаються 

автохтонні кельтскі (Caernarfon, Llanbedr), латинські (Moray, Chester), 

германські (Wick, Fife) назви, що відображає поліетнічність британської нації 

та специфічність британської лінгвокультури.  

У межах дослідженої нами тематичної групи «етнографічних» 

лексичних засобів номінації переважають назви літаків та гелікоптерів, 

наприклад: Eurofighter Typhoon , Britten-Norman Islander, BAe 146,  BAE 

Systems Hawk,  Westland Puma, 98% з яких мають як серійну назву, тобто 

літерно-цифрову, так і фразовий аналог, що представлений словосполученням 

зі структурою N1 + N2, де N1 позначає назву виробника, а N2 – модель. Серед 

других субстантивних компонентів виділяємо декілька підгруп, що 

відображають етно-специфічні асоціації представників британської 

лінгвокультури з повітряним транспортом, утворені способом семантичної 

деривації із застосуванням механізму метафоризації за зовнішньою, якісною, 

або функціональною схожістю, а саме:  

1) назви катаклізмів та природних явищ, наприклад, Typhoon, Tornado, 

Hurricane, Whirlwind, Tempest, Lightning, Meteor, що створюють паралель між 

літальним апаратом та міццю й нищівною силою. Вони застосовуються 

головним чином у назвах штурмовиків та бомбордувальників, або cloud 

(хмара) та shadow (тінь), що поширені у назвах розвідувальних літальних 

апаратів;  
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2) анімалізми (назви тварин, риб, птахів, комах), серед яких виділяємо такі, що 

демонструють хитрість та непомінтність – vixen (самиця лисиці), fox (лисиця), 

tiger moth (нічний метелик) що є поширеними у назвах розвідувальних  

літаків; вірткість, маневровість та невеликий розмір – squirrel (білка), 

chipmunk (бурундук), mosquito (комар), firefly (світляк), golfinch (щегол) та 

використовуються у назвах винищувачів; можливість використання у повітрі 

та на воді – seal (морський котик), seafox (морська лисиця), seawolf (морський 

вовк), walrus (морж), shark (акула), swordfish (риба-меч), barracuda (баракуда),  

albacore (білий тунець), skua (поморник), seagull (чайка) для літаючих човнів 

та гідролітаків; силу та стрімкість – hawk (яструб), merlin (різновид сокола), 

eagle (орел), wildcat (дика кішка), lynx (рись), puma (пума), що 

використовуються у різних типах літаків; граційність – hartebeest (різновид 

антилопи), gazelle (газель), hind (самка оленя). У зазначеній підкатегорії нами 

також виділено 2 назви традиційно британських порід собак: Blenheim (кінг-

чарльз- та кавалер-кінг-чарльз-спаніель  з коричневими плямами на білому), 

Beagle Basset (бассет), що демонструє любовь нації до чотироногих друзів й 

гордість за свої національні надбання у галузі кінології; 

3) міфологізми, до яких відносимо імена фольклорних персонажів з різних 

світових культур та літературних героїв, якостями та характеристиками яких 

наділялися відповідні літаки, наприклад, Hercules (Геракл), Hermes (Гермес), 

griffin (грифон), roc (птах рух), Lysander (Лізандр з комедії Шекспіра «Сон у 

літню ніч»); 

4) топоніми та антропоніми, наприклад, Stirling, Lancaster, Manchester, 

Harward, Halifax, Buckingham, St. Ripon; 

5) психологізми, тобто лексичні одниці, що передають «характер» повітряного 

транспортного засобу за аналогією з характером людини, наприклад, 

запальність та вибухова натура – Spitfire та Hotspur, Fury, Vigilant, Defiant, 

Power; 

6) функціоналізми,  тобто лексичні одниці, що передають призначення об’єкту 

номінації, наприклад, демонстрація статусу та переваги – Air King, Sea King, 
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Douphin, Magister; охоронна функція – Waterkeeper (той, що контролює 

водний простір), Sentinel та Sentry, Defender; помста, реванш, виклик –  

Gauntlet, Avenger, Battle, Reaper (женець, як алюзія на Біблію); подорожі – 

Islander (для внутрішніх міжостровних рейсів), Voyager; тренування – Tutor та 

Trainer. 

 Щодо назв професій та рангів, які також належать до зазначеної 

тематичної групи, то всі досліджені нами культурно-марковані лексичні 

одиниці переважно представлені двокомпонентними словосполученнями (57% 

від загальної кількості досліджених одиниць), одним з елементів яких є 

лексема, що вказує на приналежність до повітряного транспорту, а другим є 

звання, наприклад,  Air Marshal, Flight Lieutenant,  Flying Officer, Sergeant 

Aircrew.  

Також серед двокомпонентних словосполучень зустрічаються такі мовні 

одиниці, першим елементом яких є підрозділ, яким керує службовець, а 

другим звання, наприклад, Group Captain, Wing Commander, Squadron Leader. 

14 % досліджених лексичних одиниць зазначеної групи є 3 – 5 компонентними 

словосполученнями, що окрім зазначених вище елементів також містять 

конкретизуючий, або специфікуючий компонент, наприклад, Flight Sergeant 

Aircrew, Marshal of the Royal Air Force, Senior Aircraftman Technician. Такі 

звання, як Sergeant, Corporal,  Officer складають 29% від досліджених 

конституентів тематичної групи та є вживаними для позначення подібних 

позицій і в інших національних спільнотах, єдиним британським національно-

специфічним елементом для них є той факт, що вони відповідають нижчому 

рівневі рангу в наземних військах та на флоті.  

До тематичної групи культурно-мистецьких національно-специфічних 

конституентів ЛСП переважно входять назви авіа шоу, серед яких можна 

виділити наступні типи структур: а) N1+ (N2) + N3, де  N1 є топонімом та 

позначає місце проведення, або антропонімом, який номінує людину, на честь 

якої названо подію,  (N2) присутній не завжди, але при наявності специфікує 

простір події (air), або тип транспортного засобу, а N3 детермінує тип 
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культурної події, наприклад, Weston Air Festival, Northampton Balloon Festival, 

Buckenham Air Show, Mudeford Lifeboat Funday, Bristol Balloon Fiesta, 

Shuttleworth Flying Proms, при чому, усі з зазначених N3-елементів 

демонструють розважальний характер подій, та асоціюються зі святом, 

насолодою, відпочинком.  

Між іншим у зазначеній тематичній групі нами виявлені 

словосполучення, які мають у своєму складі прикметник, що окреслює 

масштаб події й/або час проведення, наприклад, Sunderland International 

Airshow, Shuttleworth Best of British Evening Airshow, Shuttleworth Season Finale 

Airshow, The Wales National Air Show, Scottish Airshow, Royal International Air 

Tattoo. Окрім того, певна кількість з досліджених нами лексем з зазначеної 

групи містить також назви історичних подій, що є важливими для британців, 

або реконструюють події минулого, демонструючи повагу нації до 

культурного спадку та традицій, наприклад, War and Peace Revivial, The 

Victory Show, The Battle of Britain Anniversary Airshow, Shuttleworth Edwardian 

Picnic Evening Airshow.  

Також наявна у назвах культурних подій і комбінація назв повітряного 

транспорту з різними видами подій та розваг, наприклад, Southend Airshow & 

Military Festival, Little Gransden Air & Car Show, Dunsfold Wings and Wheels, 

Weymouth Carnival and Air Display, Military and Flying Machines Show, 

Shuttleworth Airshow & LAA Party in the Park, при цьому, найчастішими є 

поєднання авіа й дорожнього транспорту, та поєднання  з військовою 

технікою, а найвживанішим з’єднувальним елементом виступає сполучник 

and, або його графічний варіант &. 

До тематичної групи адміністративних номінацііій належить велика 

кількісті назв державних організацій, установ та військових підрозділів. Вони 

переважно представлені 3 – 6 компонентними словосполученнями, що, в свою 

чергу, також скорочуються до абревіатур, наприклад: United Kingdom 

Aerospace Agency (UKAA). Ми також відносимо до цієї тематичної групи 

лексичні одиниці, переважна більшість з яких є словосполученнями, або 
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лексемами, утвореними шляхом словоскладання з двох елементів, що 

номінують приватні авіалінії та підприємства, які виробляють повітряні 

транспортні засоби, наприклад:   Atlantic Express, Eastern Airways, Scotairways. 

У складі цих словосполучень перший елемент позначає географічний простір 

здійснення рейсів, або EasyJet, в якому перший елемент демонструє фінансову 

доступність сучасних перевезень.  

Щодо назв підприємств, то на відміну від виробництв дорожнього 

транспорту, авіазаводи та аерокосмічні виробничі комплекси Великої Британії 

досить рідко містять у своїй назві антропонім, а саме прізвище засновника, 

приклади можливо знайти тільки серед назв досить маленьких старих 

виробництв, що в наш час здебільшого були поглинені сучасними компаніями, 

наприклад, Britten-Norman, Cobham plc., Vickers. Такий тренд пояснюється 

розвитком великих міжнародних концернів та глобалізацією.  

Отже, незважаючи на те, що концепт  AIR TRANSPORT існує у 

британській культурі відносно нещодавно, лексико-семантичне поле його 

вербалізторів є достатньо багаточисельним. Характерною для досліджуваного 

ЛСП є велика кількість національно-специфічних конституентів периферії. 

Зазначені лексичні  одиниці переважно утворені за допомогою семантичної 

деривації з застосуванням механізму метафоризації за схожістю форми, 

функції, характеристик. Слід також зазначити, що семантичний аналіз 

культурно-специфічних лексичних одиниць з ЛСП AIR TRANSPORT 

дозволив виділити достатньо велику кількість асоціативних складових, що є 

характерними для однойменної ментальної одиниці. Модель зазначеного 

лексико-семантичного поля наведено у додатку 5. 

 

3.4.2 Лексико-семантичне поле AIR TRANSPORTATION в 

американському варіанті англійської мови. 

 

 Ядро лексико-семантичного поля AIR TRANSPORTATION в 
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американській лінгвокультурі представлене однойменним словосполученням, 

а його навколоядерна зона конституюється з таких самих тематичних груп 

лексики, що і в британській лінгвокультурі, а саме: 1) транспортний засіб; 

2) учасник / об’єкт перевезення; 3) інфраструктура.  

 Серед лексичних одиниць, що входять до зазначених вище груп, нами 

виявлено один випадок графічного неспівпадіння форми слова в 

американській лінгвокультурі. Так, в AmE існує термін airfoil (1922 р.), що є 

результатом графічної зміни британської лексеми aerofoil (1907 р. від 

грецького словотвірного елементу aero- “air, lower atmosphere” + foil = фр. 

“very thin sheet of metal”). 

 Периферія зазначеного ЛСП складається з національно-специфічних 

лексичних засобів, що поділяються на наступні семантичні групи:  

1) назви транспортних засобів:  Skyrocket, Sabreliner, Combat Spear, 

Switchblade, Venom, Thunderbolt, Lancer  тощо;  

2) назви компаній-виробників:  The Boeing Corporation, Lockheed Corporation, 

Cessna Aircraft Company, Sonex Aircraft Company, Northrop Grumman 

Corporation  та ін.,  

3) назви організацій та авіаліній:  Humanitarian Assistance Rapid Response Team 

(HARRT), Headquarters Air Force (HAF), AFNSEPO  Air Force National Security 

Emergency Preparedness Office (AFNSEPO), Atlantic Southeast Airlines, 

Evergreen International Airlines,  Inland Aviation Services, World Airways, North 

American Airlines, Regions Air, World Jet тощо; 

4) назви об’єктів інфраструктури: Lafayette Regional Airport, Rhinelander-

Oneida County Airport, Wisconsin Central Airport, Westover Joint Air Reserve 

Base, Andrews Naval Air Facility  тощо; 

5) музеї, культурні події та шоу:CAF Dixie Wing WWII Heritage Days, Defenders 

of Liberty Air Show - Barksdale AFB Open House, American Heroes Air Show   та 

ін.; 

6) звання та ранги американських військових:   Master Sergeant (MSGT), 

Technical Sergeant (TSGT), Staff Sergeant (SSGT)  тощо. 
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 Слід зазначити, що серед проаналізованих нами 9234 лексичних 

одиниць, які конституюють досліджуване ЛСП, 876 є культурно-

специфічними, що складає близько 9,4 % від загальної кількості. З 876 

лексичних одиниць, 500 (57 %) належать до тематичної групи 

інфраструктурних номінацій, 225 (25 %) – до  групи етнографічних назв, 86 

лексичних одиниць (10 %) можна віднести до назв культурних закладів та 

подій, а 65 мовних одиниць (8 %) належать до тематичної групи 

адміністративних номінацій.   

 Аналізуючи тематичну групу інфраструктурних національно-

специфічних вербалізаторів досліджуваної ментальної одиниці, ми дійшли 

висновку, що більшість з них деномінують літовища, наприклад: Aniak 

Airport, Dillingham Airport, Gustavus Airport. У свою чергу, зазначену групу 

можна поділити на наступні підгрупи, які представлено 2 – 6 компонентними 

словосполученнями, які ми поділяємо на декілька підгруп (див. Таблицю 3.2.). 

Таблиця 3.2. 

 

Структура словосполучень, що номінують літовища в США 
Структура 

словосполучення 
Пояснення Приклади 

N1 + N2 (+N2a) N1 є топонімом (назва міста, 
округу, штату), а N2 (+N2a) 
визначає тип об’єкту 
інфраструктури в залежності 
від його призначення 

Kahului Airport, 
Wrangell Seaplane Base, 
Meadows Field, Boise 
Airterminal, Central 
Wisconsin Airport 

N1(+ N1a +N1b)  + 
N2 

N1 (+ N1a +N1b) є 
антропонімом,  що визначає 
видатну людину, на честь якої 
названо аеропорт, а N2  
детермінує, або специфікує 
тип літовища в залежності від 
його призначення 

Eppley Airfield, Antonio 
Rivera Rodríguez 
Airport, Henry E. 
Rohlsen Airport, Lincoln 
Airport, Cyril E. King 
Airport 

N1 або/та N2 (+ N2a 
+N2b) + Adj +N3 

N1 є топонімом, що позначає 
місце знаходження об’єкту 

Cheyenne Regional 
Airport, Pago Pago 
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інфраструкту-ри, N2 (+ N2a 
+N2b) є антропонімом, що 
визначає особу, на честь якої 
названо аеропорт, Adj  вказує 
на маштаб дії або 
призначення, N3 визначає тип 
літовища 

International Airport, 
Antonio B. Won Pat 
International Airport, 
Lafayette Regional 
Airport, Rhinelander-
Oneida County Airport, 
Wisconsin Central 
Airport, Lebanon 
Municipal Airport, 
Ronald Reagan 
Washington National 
Airport, Nantucket 
Memorial Airport. 

 

 До зазначеної вище тематичної групи також входить певна кількість 

культурно-специфічних лексичних засобів, що деномінують військові 

повітряні бази та станції берегової охорони. Майже всі з назв військових 

повітряних баз репрезентовано 3-5 компонентними словосполученнями зі 

структурою N1 (+ N1a +N1b)+ (Adj+) N2 + N3 + N4, де перший елемент  

зазвичай є топонімом (місце знаходження) або антропонімом (особа, на честь 

якої названо базу), у свою чергу, зазначені елементи представлено 1-3 

лексемами, другим елементом є слово «air», перед яким також іноді 

наводиться специфікуючий прикметник, а третій та четвертий елементи є 

іменниками, що детермінуют тип бази та її призначення, наприклад: Edwards 

Air Force Base, United States Air Force Academy, Westover Joint Air Reserve Base, 

Andrews Naval Air Facility, Westover Joint Air Reserve Base.  

 Єдиним винятком з вищезазначеної закономірності є номінації 

об’єднананих баз: Joint Base Lewis-McChord, Joint Base Pearl Harbor Hickam, 

де першим елементом є прикметник «joint». Щодо станцій берегової охорони, 

їхні назви представлено 5 – 7 компонентними словосполученнями, де першим 

елементом завжди є  N1+N2 (coast guard), другим –  N3+N4 (air або aviation, 

station або facility) а останнім N5/Adj (+ N5a +N5b) є топонім, що складається з 
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1 – 3 лексем, наприклад: Coast Guard Air Station Atlantic City, Coast Guard Air 

Station Elizabeth City, Coast Guard Air Facility Norfolk, тощо. 

 Слід зауважити, що у складі назв аеропортів нами виявлено топоніми 

та антропоніми англійського (Bishop International Airport), німецького 

(Rhinelander-Oneida County Airport), кельтського (Morgantown Municipal 

Airport), французького (Lafayette Regional Airport), автохтонного індіанського 

(Wisconsin Central Airport), полінезійського (Pago Pago International Airport) та 

іншого походження. Окрім того, характерним для американської 

лінгвокультури є називати містечка, міста та навіть штати на честь інших, 

раніше заснованих  географічних локацій, що також відображається у назвах 

аеропортів, військових повітряних баз та станцій берегової охорони, 

наприклад:  Pullman/Moscow Regional Airport, Manchester Air Force Base, 

Panama City Tyndall Air Force Base, Birmingham–Shuttlesworth International 

Airport. 

 Щодо культурно-маркованих лексем, які належать до тематичної групи 

етнографічних номінацій, найбільш чисельними є назви  повітряних 

транспортних засобів.  Вони складаються з декількох елементів. Один 

репрезентовано літерно-цифровою комбінацією, якою позначається версія 

літаку або гелікоптеру. Другий елемент має структуру (Participle 1 / Adj / N0) + 

N1, де перший компонент детермінє N1, демонструючи деякі метафоризовані 

характеристики або вказуючи на виробника / конструктора, та 

використовується у близько 30% вербалізаторів. Останній є римською 

цифрою, та вказує на серію транспортного засобу, наприклад: EC-130J 

Commando Solo III, E-11A Northrop Grumman, Combat King II. Елементи  N1 

можуть, у свою чергу, бути розділені на підгрупи за семантикою, що 

розташовані за частотністю вжитку та відображають етноспецифічні асоціації 

представників американської лінгвокультури стосовно повітряного 

транспорту. Зазначені іменники утворено способом семантичної деривації із 

застосуванням механізму метафоризації  за зовнішньою схожістю, подібністю 

внутрішніх характеристик, або функції:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Global_Express
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1) анімалізми (назви птахів, тварин, комах, риб), що також розділяються на 

наступні підгрупи:  

a) назви, що демонструють силу, жорстокість, агресію, наприклад: Predator, 

Tiger, Eagle, Hawk, Whitehawk, Goshawk, Black Hawk, Osprey, Viper, Black 

Widow тощо [353];  

б) номінації, що вказують на швидкіть та маневреність, наприклад: Greyhound, 

Harrier, Grasshopper, Fly, Shrike, Stallion, Little Bird, Hornet, Mustang [376];    

в) назви, що акцентують стратегічне планування, як: tiger, puma;  

г) номінації, що вказують на можливість використання над водою, наприклад: 

Widgeon, Seagull, Seamew, Otter, Dolphin. Назви повітряних транспортних 

засобів, що належать до підгрупи анімалізмів,  також іноді містять 

прикметник, який уточює функцію, призначення або поверхню руху, 

наприклад: Rescue Hawk, Global Hawk, Fighting Falcon, Supercobra, Strike 

Eagle, Scan Eagle, Pave Hawk, Nighthawk, Airacobra, Sea Stallion, Super Stallion, 

Super Hornet [US Air Force]; 

2)   функціоналізми, або лексичні одиниці, що деномінують призначення 

транспортного засобу, наприклад:  

a) номінації, які підкреслюють фізичну або економічну перевагу – Combat 

King, Dominator, Galaxy, Metroliner, Open Skies, Globemaster [385]; 

б) назви, що актуалізують благородство та менторство –  Sentry, Sea Knight, 

Sea Ranger, Liberator, Vanguard;  

в) номінації, які містять натяк на помсту, виклик –  Avenger, Firescout, 

Vindicator, Vengeance [385];   

г) номінації, які підкреслюють можливість використання у якості зброї – 

Skyrocket, Sabreliner, Combat Spear, Switchblade, Venom, Thunderbolt, Lancer;  

д) назви, що актуалізують грубу силу – Coursair, Jayhawk (синонім  freebooter), 

Raptor (синонім robber), Commando, Devastator;  

е) номінації, які підкреслюють витривалість – Stratofortress,  Superfortress;  

є) назви, що актуалізують мету використання – Compass Call, Extender,  

Stratotanker, Mariner, Combat Shadow, Courier, Widget;  
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ж) номінації, що підкреслюють подібність до більш ранніх транспортних 

засобів – Clipper, Baby Clipper, Skytrain, Aviocar, Skytruck; 

3) міжкультурні вербалізатори, що позначають зв'язок між американською та 

індіанською культурами шляхом використання назв індіанських племен, 

наприклад: назва літака Tomahawk (a light ax used as a missile and as a hand 

weapon especially by North American Indians) та  її пізніші стилістично-

забарвлені синоніми: Kittyhawk, Huron, Mescalero (скорочення від Mescalero 

Apalachi), літак Iroques та його сленгові синоніми Heye, Apache та Apache 

Invader, Chinook, Kiowa, Lakota [385]; 

4) міфологізми та алюзії, до яких ми відносимо імена і прізвища героїв 

фольклору та літературних творів, чиї риси є характерними для повітряних 

транспортних засобів, наприклад, Hercules, Learjet (allusion to “King of Lear” 

by W. Shakespear), Sea Dragon, Constant Phoenix, Orion, Poseidon, Shadow, 

Reaper (алюзія на Біблію), Spartan, ARIES, Demon, Phantom, Spectre, Blackjack 

(pirate flag), Spirit, Mercury [353]; 

5) географічні назви та власні імена, включаючи засновників компаній та 

конструкторів, наприклад: Gulfstreem, Boston, Baltimore, Martin-Maryland, 

Seversky, Prioria Robotics Maverick, Lockheed Martin Stalker, Northamerican 

Lockheed, Texan (житель Техасу) [376];  

6) психологізми, або лексичні одиниці, які відображають «риси характеру» 

повітряного транспортного засобу аналогічно людській природі.   Цікавим є 

той факт, що характерною для досліджуваної лінгвокультури є лише одна риса 

– злість або лють, наприклад: Growler (one who keeps gwoling due to constant 

dissatisfaction), Hellcat (witch, an ill-tempered woman), Dragon Lady (an 

overbearing or tyrannical woman) [349]. Також слід додати, що в двох з трьох 

прикладів лексичні однинці є гендерно-детермінованими та наділяють 

транспортний засіб жіночою рисою характеру, отже, повітряний транспортний 

засіб у певній мірі асоціюється з жінкою;   

7) гумористичні лексичні засоби, що демонструють здатність представників 

американської лінгвокультури сміятись над самими собою, наприклад: назва 
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літаку Hawkeye (утворена, від сленгової назви жителя штату Айова, який 

жартівливо називають Hawkeye State), назви новачків пілотів винущувачів 

Bolo (що тлумачиться як «a person who cannot shoot properly») або Peashooter 

(тобто «a toy blowgun that uses peas for projectiles»).  

 Щодо до рангів поітряних сил США, назви яких також належать до цієї 

тематичної групи, можна зазначити, що вони можуть функціонувати як у 

повній формі, так і у вигляді абревіатури.  Повні назви представлено однією 

лексемою (Major, Captain, Colonel) aбо 2–7 компонентними 

словосполученнями.  Більшість з зазначених словосполучень утворені за 

моделлю: N1 / Adj. + N2, де N1 або Adj. деномінують спеціалізацію або 

специфікацію, а N2 вказує на звання, наприклад:  Master Sergeant (MSGT), 

Technical Sergeant (TSGT), Staff Sergeant (SSGT). Деякі структури містять 

нумеральний компонент,  який детермінує ранг, наприклад,  First Lieutenant 

(1ST LT), Second Lieutenant (2ND LT). Трикомпонентні вербалізатори 

зазначеної групи мають структуру  Adj. + N1 +  N2, де обивда компоненти Adj. 

та  N1 уточнюють або спеціалізують звання,  що позначається N2, наприклад, 

Chief Master Sergeant (CMSGT), Senior Master Sergeant (SMSGT). 

Полікомпонентні вербалізатори, які містять 4 – 7 елементів у проаналізованих 

нами випадках мають у своєму складі прийменник “of”, наприклад: Chief 

Master Sergeant of the Air Force (CMSAF), General of the Air Force (GEN), окрім 

того, лексема “air” використовується для  їхньої диференціації від звань 

морського флоту. 

 Слід зазначити, що  під час дослідження нами виявлено, що звання 

wing commander існує як у британській, так і в американській лінгвокультурі, 

але його значення різниться, так у США воно відповідає (lieutenant) colonel, 

що є вищим за британський еквівалент, адже підрозділ wing в США налічує 

більшу кількість людей. 

 Найбільша кількість лексичних одиниць, що належать до тематичної 

групи номінацій культурних таходів та подій, є назвами авіашоу. Половину із 

зазначених назв представлено словосполученнями зі структурою  N1+ (N2) + 
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N3 + N4, де  N1 та (N2) є топонімами, які повідомляють місце події, або 

антропонімами, що нагадають, кому присвячено шоу,   N3 вказує на простір, в 

якому відбувається подія (air), або тип транспортного засобу, а N4 надає 

інформацію стосовно типу заходу, наприклад, Valkaria Air Fest, Buckeye Air 

Fair [353]. Слід зазначити, що N4 завжди вказує на зв'язок події з розвагами, 

задоволенням, відпочинком.  У деяких випадках у складі вищезгаданої 

структури також присутній прикметник, що вказує на її масштаб, наприклад,  

Florida International Air Show, Fort Smith Regional Air Show.  

 У 20% назв шоу актуалізується  зв'язок між повітряним транспортом та 

іншими видами транспортних засобів, наприклад Planes, Trains & Automobiles, 

New Smyrna Beach Balloon & Sky Fest, Walterboro Wings-n-Wheels, Planes, 

Trains & BBQ, що демонструється шляхом застосування знаків & or -n-, які є 

графічними неформальними варіантами and. Окрім того, в зазначеній 

тематичній групі присутні дещо романтизовані назви, утворені  способом 

семантичної деривації із застосуванням механізму метонімізації або 

метафоризації, наприклад: Wings Over South Texas, Wings Over Flagler Rockin' 

the Runways, Take to the Skies AirFest, Tico Warbird Airshow, Thunder Over 

Louisville, Thunder and Lightning over Arizona, Pacific Coast Dream Machines 

Show. На додачу, приблизно 9% зазначених назв передають відчуття гордості 

американців за їхню історичну спадщину, наприклад: CAF Dixie Wing WWII 

Heritage Days, Defenders of Liberty Air Show - Barksdale AFB Open House, 

American Heroes Air Show, Stars & Stripes Air Show Spectacular. 

 Також, до зазначеної тематичної групи належать назви операцій, в 

яких брали участь американські військові повітряні сили. Ці номінативні 

одиниці представлено полікомпонентними словосполученнями, окрім того їх 

можна розглядати, як метафоризовані. Ми розділяємо зазначені номінативні 

однинці в залежності від їхньої семантики на наступні підгрупи:  

a) номінації, що передають агресію та домінантність, наприклад, Operation 

Eagle Claw (1980 Iranian hostage rescue), Operation Urgent Fury (1983 US 
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invasion of Grenada), Operation Deliberate Force (1995 NATO bombing in Bosnia 

and Herzegovina), Operation Desert Storm (1990–1991 Persian Gulf War);  

б) іронічні або саркастичні назви:  Operation El  Dorado Canyon (1986 US 

Bombing of Libya), Operation Just Cause (1989–1990 US invasion of Panama);  

в) номінації, що вказують на потребу в допомозі та несуть елемент надії на 

краще майбутнє: Operation Desert Shield (1990–1991 Persian Gulf War), 

Operation Southern Watch (1992–2003 Iraq no-fly zone), Operation Enduring 

Freedom (2001–present Afghanistan War), Operations Iraqi Freedom and New 

Dawn (2003–2011 Iraq War), Operation Odyssey Dawn (2011 Libyan no-fly zone), 

Operation Babylift (orphans evacuation from southern Vietnam), Operation Provide 

Hope (humanitarian aid delivery to post-soviet countries), Operation Provide 

Promise (humanitarian aid delivery to Bosnia), Operation Provide Relief  

(humanitarian aid delivery to Somali), Operation Unified Assistance (humanitarian 

aid delivery to the countries which suffered from tsunami in  2004) [385].  

 Щодо тематичної групи номінацій адміністративних об’єктів, вона 

містить значну кількість назв державних установ та військових підрозділів. 

Зазначені назви переважно представлені 3–7 компонентними 

словосполученнями, що часто скорочуються до абревіатур, наприклад: 

Humanitarian Assistance Rapid Response Team (HARRT), Headquarters Air Force 

(HAF), AFNSEPO  Air Force National Security Emergency Preparedness Office 

(AFNSEPO).  До зазначеної тематичної групи також входять лексичні одиниці, 

що номінують державні та приватні авіалінії. Усі  назви за структурою є  2 – 4 

компонентними словосполученнями та, залежно від їхньої семантики, 

підрозділяються нами на наступні підгрупи:  

a) назви, що вказують на територію дії, наприклад,  Atlantic Southeast Airlines, 

Evergreen International Airlines,  Inland Aviation Services, World Airways, North 

American Airlines, Regions Air, World Jet;  

б) номінації, що надають інформацію стосовно спектру послуг та цільової 

аудиторії користувачів, наприклад: United Parcel Service, TradeWinds Cargo, 

Sportsflight Airways, Presidential Airways, Premium Executive Transport Services, 
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Justice Prisoner and Alien Transportation System, Freight Runners Express, Focus 

Air Cargo;  

в) назви, що вказують на тип повітряних транспортних засобів, які 

застосовуються для перевезень, наприклад, Heli USA, World Jet, Vintage Props 

and Jets; 

 г) номінації, що мають метафоризоване символічне значення, наприклад, 

Spirit Airlines, Skyway Airlines, Sky King, Inc., Salmon Air, Lynx Aviation, Icon, 

Horizon Air, Freedom Airlines, Compass Airlines, American Eagle Airlines. 

 Щодо назв виробників авіатранспорту,   90% з них представлено 2 – 

3 компонентними словосполученннями з такою структурою: (Article) + N1 + 

(N2) + N3, де N1 є антропонімом, що вказує на ім’я / імена (після злиття 

компаній) засновника або засновників, N2 є лексемою aircraft та не є 

обов’язково присутнім у словосполученях, а N3 вказує на тип компанії, 

наприклад, The Boeing Corporation, Lockheed Corporation, Cessna Aircraft 

Company, Sonex Aircraft Company, Northrop Grumman Corporation.  

 
3.5 Системна організація  концепту концепту AIR TRANSPORT у 

британській  та американській лінгвокультурах 

 

 Провівши компонентний та семантичний аналіз конституентів лексико-

семантичних полів AIR TRANSPORT / AIR TRANSPORTATION, ми 

виділяємо образні, оцінні та асоціативні складові  ментальної одиниці AIR 

TRANSPORT, що конституює концепт TRANSPORT  у британській та 

американській лінгвокультурах: 

 Як вже було зазначено вище, поняттєві складники концепту AIR 

TRANSPORT є однаковими в обох лінгвокультурах. Серед образних 

складників зазначеної ментальної одиниці релевантними для британської та 

американської лінгвокультур є такі, як: 

- призначення транспортного засобу або об’єкту інфраструктури, що 
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вербалізується такими одиницями мови, як, наприклад, military aircraft (BrE), 

floatplane (BrE), seaplane base (BrE), control tower (BrE), rescue plane (AmE),  

strategic aircraft (AmE), refueling base (AmE); 

- простір функціонування транспортного засобу, акту перевезення або 

об’єкту інфраструктури, що актуалізується такими вербалізаторами, як: 

amphibious aircraft (BrE), seaplane (BrE), international airport (BrE), domestic 

passenger flight (AmE), Manchester Air Force Base (AmE); 

- комплектність або кількість елементів у конструкції, прикладами 

вербалізаторів чого є – single-seat Panavia 100 (BrE), the twin-seat Panavia 

(BrE), non-towered airport (BrE), tri-motor transport (AmE), single-engine plane 

(AmE). 

 Характерним тільки для американської лінгвокультури є такий образний 

складник досліджуваної ментальної одиниці, як розмір транспортного засобу 

або об’єкту інфраструктури, прикладами мовної актуалізації якого є такі 

лексичні одиниці: medium bomber aircraft, a small twin engine aircraft, a large 

flying boat та ін. 

 Серед оцінних складників, що є харакетрними для обох лінгвокультур 

виділяємо такі: 

- час дії, що представлений у мові такими лексичними одиницями, як: 

non-stop flight (BrE), short take-off and landing aircraft (BrE), long-haul flight 

(AmE), short-haul flight (AmE); 

- ціна перевезення, що актуалізується наступними засобами мови: budget 

flights (BrE), lowest price airline tickets (BrE), cheap airfare (AmE),  luxury fly-

drive road trips (AmE), airfare superdeals (AmE). 

 Характерним тільки для американської лінгвокультури є такий 

конституент оцінного складнику досліджуваної ментальної одиниці, як 

безпека / небезпека повітряного транспортного засобу, прикладами мовної 

актуалізації якого є такі лексичні одиниці: safe landing, airplane safety, 

America's safest airports, terrorist attack та ін. 

 Серед асоціативних складників досліджуваної ментальної одиниці 
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виділяємо такі спільні для обох лінгвокультур, як: 

- асоціація з міццю та нищівною силою, що представлена у мові такими 

лексичними одиницями, як: Typhoon (BrE), Tornado (BrE), Hurricane (BrE), 

Predator (AmE), Tiger (AmE), Eagle (AmE), Hawk (AmE); 

- зв'язок повітряного транспорту з розвагами, що актуалізується 

наступними засобами мови: Northampton Balloon Festival (BrE), Buckenham Air 

Show (BrE),  Franklin's Flying Circus (AmE), Defenders of Liberty Air Show 

(AmE); 

- пов’язаність з наземним або водним транспортом, прикладами 

вербалізаторів чого є – Little Gransden Air & Car Show (BrE), Dunsfold Wings 

and Wheels (BrE), Skytrain (AmE), Aviocar (AmE), Planes, Trains & Automobiles 

(AmE), New Smyrna Beach Balloon & Sky Fest (AmE); 

- зв'язок з військовими силами, що актуалізується наступними засобами 

мови:  Military and Flying Machines Show (BrE), War and Peace Revivial (BrE), 

The Battle of Britain Anniversary Airshow (BrE), Skyrocket (AmE), Sabreliner 

(AmE), Combat Spear (AmE), Switchblade (AmE);  

- асоціація з домінуванням, прикладами вербалізаторів чого є – Air King 

(BrE), Sea King (BrE), Douphin (BrE), Magister (BrE), Combat King (AmE), 

Dominator (AmE), Galaxy (AmE), Metroliner (AmE); 

- натяк на лють, що актуілазіється у таких номінаціях літаків: Spitfire 

(BrE), Hotspur (BrE), Fury (BrE), Growler (one who keeps gwoling due to constant 

dissatisfaction) (AmE), Hellcat (witch, an ill-tempered woman) (AmE), Dragon 

Lady (an overbearing or tyrannical woman) (AmE); 

- асоціація з захистом, що актуалізується наступними культурно-

маркованими вербалізаторами:   Waterkeeper (BrE), Sentinel (BrE), Sentry (BrE), 

Operation Southern Watch (AmE), Operation Enduring Freedom (AmE); 

- натяк на маневреність, що актуілазіється у таких номінаціях літаків: 

Squirrel (BrE),Chipmunk (BrE), Mosquito(BrE), Harrier (AmE), Grasshopper 

(AmE), Fly (AmE), Shrike (AmE); 

-  зв'язок із традиціями та цінностями країни, що актуалізується 
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наступними культурно-маркованими вербалізаторами: Beagle Basset (BrE),   

Buckingham (BrE), St. Ripon (BrE), Heritage Days (AmE), American Heroes Air 

Show (AmE), Stars & Stripes Air Show Spectacular (AmE). 

 Окрім того, ми виділяємо такі асоціативні складники досліджуваного 

концепту, характерні тільки для британської лінгвокультури, як: 

- асоціація з хитрістю, що актуілазіється у таких номінаціях літаків:  

Vixen, Fox та ін. 

- асоціація з помстою, що представлена у таких назвах літаків:  Gauntlet, 

Avenger, Battle, Reaper та ін. 

 Асоціативним складником досліджуваного концепту, характерним 

тільки для американської лінгвокультури є зв'язок повітряного транспорту з 

автохтонною культурою, що продемонстрований у таких назвах літаків:  Heye, 

Apache та Apache Invader, Chinook, Kiowa, Lakota та ін. 

 Отже, всі з виявлених нами елементів образного складника 

досліджуваного концепту є спільними для обох лінгвокультур за винятком   

«розміру транспортного засобу або об’єкту інфраструктури», що акцентується 

в американській лінгвокультурі, але не є релевантним для британської. Щодо 

оцінного складника, то нами також виявлено одне неспівпадіння, а саме 

«рівень безпеки / небезпеки», який, згідно з проаналізованим нами фактичним 

матеріалом, є важливим для американців але не акцентується британцями, що 

також демонструє тенденцію, яка є протилежною тій, що спостерігається у 

оцінних складниках ментальної одиниці LAND TRANSPORT / 

TRANSPORTATION.  Серед елементів асоціативної складової досліджуваного 

концепту нами виявлено декілька відмінностей, а саме: американці не 

асоціюють повітряний транспорт з хитрістю та помстою, а представники 

британської нації не пов’язують його з автохтонною культурою. Більш 

детальний розгляд складників розгляданого концепту наведено у додатку 8. 

 

3.6 Лексико-семантичні поля WATER TRANSPORT / 

TRANSPORTATION 
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3.6.1 Лексико-семантичне поле WATER TRANSPORT у британському 

варіанті англійської мови. 

  

 Дефініційний аналіз словосполучення “water transport” та його 

синоніму “ship tranport”, дозволив виділити найбільш розповсюджені 

визначення зазначеної лексичної одиниці, яка конституює ядро 

однойменного ЛСП в британській лінгвокультурі. Серед найбільш часто 

вживаних у лексикографічних та довідкових джерелах можна навести такі: 

1) transportation of people or goods by boat or other waterborne vessel such 

as a  barge, ship or sailboat over a sea, ocean, lake, canal, river, etc. [321]; 

2) conveying passenger, shipping or freighting cargo along internal (inland) 

and external waters [329]; 

3) watercraft carrying people (passengers) or goods (cargo) [388]. 

 Здійснивши аналіз наведених визначень, можемо виділити такі 

конституенти навколоядерної зони ЛСП WATER TRANSPORT, як:  

1) засіб пересування: vessel, ship, boat, barge, sailboat, тощо;  

2) інфраструктура: bay, haven, port, dock, marina, canal, та ін.;  

3) учасник або об’єкт перевезення: people, passengers, seaman, captain, cargo 

тощо;  

4) простір руху: river, sea, ocean тощо.  

 Окрім того, необхідно додати, що частотність вживаності лексеми 

“canal”, a також таких термінів, як: canal lock, canal worker, water lift, у  

текстах, що репрезентують британську лінгвокультуру є значно більшою, 

тобто можна зробити висновок, що мікроконцепт “Canal” є важливим 

конституентом макроконцепту TRANSPORT для британців. Таке явище 

есплікується тим  фактом, що в США канали перевежано 

використовувались в XIX столітті подібно до залізничних колій, з утратою 

актуальності прийшли у занепад, y той час як y Великій Британії групи 

волонтерів разом з такими організаціями, як Environment Agency та British 
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Waterways Board перетворюють непотрібні для перевезення вантажів 

канали на так звані “canal rings” (наприклад, the Fens Waterways Link та the 

Bedford and Milton Keynes Waterway), що використовуються з метою  

рекреації та відпочинку британців [342; 343]. 
Ближня периферія досліджуваного ЛСП містить переважно 

культурно-марковані лексеми (власні назви), які  є національно-

специфічними, або вживаються тільки певними прошарками суспільства як 

синоніми загальновживаної лексики. Так, до національно-специфічних 

можна віднести такі семантичні підгрупи лексичних засобів:  

1) назви систем річок, заток, морів, озер, придатних для навігації: the Irish 

Sea, the North Sea, the Humber, the Mersey, the Ribble, The Thames, The Severn, 

Loch Ness, тощо; 

2)  назви каналів, портів: Immingham Dock, Port of Immingham, Port of King's 

Lynn, Harwich Ferry Port, Bridgewater Canal, тощо; 

3) власні назви учасників перевезення (компанії-виробника / перевізника / 

контролюючого органу): Navigation Safety Branch (NSB), Maritime and 

Coastguard Agency (MCA), Ailsa Shipbuilding Company, Appledore 

Shipbuilders, Austin & Pickersgill, Brooke Marine, Cammell Laird Shipbuilders, 

тощо; 

4) назви культурних заходів та закладів: The Mayor’s Thames Festival 2015, 

Hartlepool Tall Ships 2010, Belfast Maritime Festival and Tall Ship Atlantic 

Challenge, Captain Cook and Staithes Heritage Centre, Captain Cook Memorial 

Museum, тощо; 

5)  власні назви водних транспортних засобів: HMS Formidable, HMS 

Illustrious, HMS Indomitable, Silver Shadow, Crystal Serenity, Seabourn Quest 

тощо. 

Дальню периферію досліджуваного ЛСП конституюють елементи, що 

представлені в мові стилістично забарвленою лексикою. Серед прикладів 

подібних лексичних засобів у британській лінгвокульутрі можна навести 

іменник “gongoozler”, що походить від слів gawn та gooze, які в 
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лінкольнширському діалекті є синонімами дієслів stare та gape. Сучасні 

британці номінують іменником gongoozler людей, які люблять спостерігати 

за роботою на каналі, сидячі на березі. Історично зазначений іменник мав 

сатиричний відтінок та використовувся переважно працівниками каналів, як 

образлива номінація ледарів, що спостерігали за їхньої тяжкою працею, але 

з часом образливий відтінок зник. Цікавим прикладом стилістично-

забарвлених вербалізаторів є лексема scandiwegian та її варіанти Scowegian 

або Scandihoovian, які британськими мореплавцями використовуються для 

позначення моряків або кораблів з Норвегії, Швеції або Данії.  Окрім того, 

можна навести приклад словосполучення schooner on the rocks, визначенням 

якого є “roast joint of meat with roast potatoes round it” [367]. 

Слід зазначити, що з досліджених нами 7100 слів та словосполучень, 

які входять до зазначеного ЛСП, 436  лексичних одиниць є «культурно-

забарвлений» вербалізатор, що складає приблизно 6,2% від загальної 

кількості, з яких 1,1 % одиниць належать до тематичної групи географічних 

назв, близько 3%  – до етнографічних номінацій, 1,2 % лексики можна 

віднести до назв адміністративних установ, 1,4% вербалізаторів належать до 

групи культурно-мистецьких подій та об’єктів.   

Аналізуючи  тематичну групу «географічних» культурно-маркованих 

номінацій,  ми встановили, що переважну більшість складають назви 

каналів, наприклад: Bridgewater Canal, Birmingham and Warwick Junction 

Canal, Fairbottom Branch Canal, Huddersfield Narrow Canal та ін. Серед 

знайдених нами прикладів більшість представлена словосполученнями типу 

(N1a)+ N1b + N2, де N1a  зустрічається не дуже часто та є іменником “river”, 

N1b це топонім, а N2 вказує на тип водної артерії (canal, dyke, navigation(s), 

link, waterway, cut). Також наявні трикомпонентні словосполучення зі 

структурою N1 +Adj/N2+ N3, де N1 це топонім, Adj/N2 надають додаткову 

характеристику або призначення каналу а N3 є лексемою, що номінує тип 

каналу, наприклад, Hertford Union Canal, Hollinwood Branch Canal, 

Huddersfield Broad Canal, Huddersfield Narrow Canal, Southwick Ship Canal, 
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Somerset Coal Canal, Wednesbury Old Canal. Окремі назви складаються з 

двох топонімів, поєднаних сполучником “and” або його варіантом “&” та 

лексемою “canal”, тобто мають структуру N1 + and/& + N2+ N3, наприклад, 

Warwick and Birmingham Canal, Wey and Godalming Navigations, Forth and 

Clyde Canal.  

 Серед топонімів, що зустрічаються у складі зазначених вище 

словосполучень нами виявлено лексеми різного походження (див. Таблицю 

3.3.) 

 

 

Таблиця 3.3. 

Походження топонімів, що входять до складу культурно-маркованих 

вербалізаторів концепту TRANSPORT у британській дінгвокультурі 

 

Походження Топонім Тлумачення 

Ге
рм

ан
сь

ке
 

Warwick утворено від “war” зі староанглійської 

wyrre, werre = “large-scale military 

conflict” + wick за староанглійської weoce 

“wick of a lamp or candle” від 

західногерманського *weukon. 

Shrewsbury від староанглійської Scrobbesbyrig = “the 

fortified place in (a district called) The 

Scrub”. 

Oxford від староанглійської Oxnaforda (10c.) = 

“where the oxen ford”. 
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К
ел

ьт
сь

ке
 

Trent “great wanderer”, Llangollen від 

валійського “llan” = “a religious 

settlement” + Saint Collen,  і’мя  монаха, 

який у зазначеному місці у 6 столітті та 

заснував церкву. 

То
по

ні
ми

, у
 

ск
ла

ді
 я

ки
х 

є 

ча
ст

ин
и 

по
дв

ій
но

го
  Gloucester від латинської Latin Coloniae Glev (2cт.), 

від “Glevo”, a кельтської назви “bright 

place” +  chester від латинської “castrum” 

= “fortified place” 

 

Досить незначна кількість назв складається з антропоніму у присвійному 

відмінку та іменника, що позначає тип каналу, наприклад, Sir Nigel Gresley's 

Canal, Sir John Glynne's Canal, Pidcock's Canal, Parnall's Canal. 

До зазначеної тематичної групи також належать назви річок , за якими 

здійснюється навігація: Humber, Mersey, Ouse, Severn, Thames, Trent. Окрім 

того, слід зазначити, що деякі менші за розміром річки класифікуються у 

багатьох довідниках, як канали, незважаючи на їхнє природне походження, 

отже класифікація здійснюється не за походженням, а за специфікою 

використання. Слід також зазначити, що серед назв річок зустрічається Jubilee 

River, що насправді є найбільшим каналом у країні. 

Окрім того, до зазначеної тематичної групи також належать назви 

портів, велика кількість з яких представлена одним елементом – топонімом, 

що позначає місце знаходження порту, наприклад, Redcar, Whitby, 

Scarborough, Bridlington.  Серед виявлених нами номінативних одиниць є 

також словосполучення типу N1 + of + N2, де N1  це іменник «port», а N2 є 

топонімом та вказує на місце положення, наприклад Port of Dover, Port of 

Ramsgate, Port of Holyhead. 

Також, певна кількість конституентів зазначеної групи має структуру  

N1 + N2, де N1 це топонім, а N2 є іменником dock або harbour, наприклад,  

Falmouth Docks, Cardiff Docks, Portland Harbour, Bristol Harbour. 
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У межах дослідженої нами тематичної групи «етнографічних» мовних 

одиниць, що конституюють периферію ЛСП WATER TRANSPORT у 

британській лінгвокультурі, переважають назви водних транспортних засобів, 

як військового, так й цивільного призначення, наприклад: Albion, Ocean, HMS 

Eagle, HMS Africa, LST 3009 тощо.  

Cлід зазначати, що тенденції номінації транспортних засобів цивільного 

та військового призначення є зовсім різними.  Так, наприклад, усі назви, 

транспортних засобів ВМФ Британії можливо поділити на наступні 

семантичні підгрупи, починаючи з найчисленішої за кількістю:  

1) метафоризовані назви, що також можуть бути розділені на декілька підгруп:  

а) психологізми, тобто ті номінативні одиниці, що наділяють корабель рисами 

характеру, наприклад, HMS Audacious,  HMS Courageous, HMS Furious, HMS 

Formidable, HMS Illustrious, HMS Indomitable, HMS Indefatigable, HMS 

Implacable (основними рисами, що акцентуються є відвага, лють, перевага);  

б) міфологізми, наприклад, HMS Ajax, HMS Hermes, HMS Unicorn, HMS 

Theseus, HMS Perseus, HMS Basilisk, HMS Phoenix; 

в) антропоморфізми, тобто ті лексичні одиниці, що приписують 

транспортному засобу роль чи функцію людини, наприклад,  LST 3010 

Attacker, HMS Warrior, HMS Pioneer, HMS Vanguard, HMS Monarch, HMS 

Conqueror, HMS Iron Duke;  

г) анімалізми, наприклад,  HMS Eagle,  HMS Lion, HMS Tiger, HMS Salamander, 

Greyhound;  

д) символізми, наприклад,  HMS Vengeance, HMS Triumph, Truelove, Society;  

2) нумеральні номінації, наприклад, MV24, MV25, MV26, MV27,  де MV є 

абревіатурою від “motor vessel”; LST 3028, LST 3029, LST 3031 (LST = 

maintenance ship);  

3) номінації літаків, названих на честь графств та міст Сполученого 

Королівства або інших країн співдружності, наприклад, Devonshire, 

Hampshire, Kent, HMS Canada, HMS New Zealand, HMS Malaya;  
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4) номінації літаків, названих на честь видатних осіб, наприклад,  HMS King 

George V, HMS Nelson, HMS Prince of Wales та ін.   

Слід зазначити, що назви деяких кораблів мають жартівливі еквіваленти, 

наприклад, судно  HMS Ramillies також називали Rolling Ressie, через погані 

показники роботи під час шторму (rolling = той, що хитається + Ressie = 

зменшувальне від повної назви). 

Цікавим також є той факт, що велика кількість водних транспортних 

засобів військового призначення є повторно номінованими, тобто одна і та ж 

назва могла використовуватись для номінації корабля, що побудували замість 

знищеного транспортного засобу. 

Щодо назв водних транспортних засобів громадського призначення,  у 

більшість з них представлена словосполученням зі структурою Adj + N, 

наприклад, Silver Shadow, Crystal Serenity, Seabourn Quest, що акцентують 

романтичність подорожей. Також наявна певна кількість кораблів, названих на 

честь монархів, наприклад, Queen Elizabeth Queen Mary 2, Queen Victoria. Слід 

зазначити, що в результаті проведеного нами аналізу таких назв, не знайдено 

жодної, в якій би згадувався член королівської родини чоловічої статі.  

Серед назв паромів досить поширеним є використання частини назви 

компанії-перевізника у назві самих транспортних засобів, так, наприклад, у 

назвах паромів компанії Celtic Link Ferries першим елементом є прикметник 

“celtic”, другим компонентом є іменник, що позначає природне явище, або 

астрономічне тіло, наприклад, Celtic Mist, Celtic Star, Celtic Sun. Подібна 

тенденція спостерігається у назвах паромів компанії Condor Ferries. Усі з 

зазначених лексичних одиниць є словосполученнями, першим елементом 

якого є іменник  “condor”, а другим – назва самого транспортного засобу, або 

його номер, наприклад, Condor Liberation, Condor Rapide, Condor Vitesse, 

Condor 12, Condor 10. 

До складу дослідженої нами тематичної групи етнографічних номінацій, 

що є конституентами ЛСП WATER TRANSPORT у британській 

лінгвокультурі, входять назви професій, або рангів, пов’язаних з водним 
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транспортом або флотом. Більшість із зазначених лексичних одиниць 

представлено словосполученнями зі структурою N1 + N2, де N1 вказує на 

функцію, а N2  детермінує ранг, наприклад, warrant officer,  brigadier general 

тощо. Наявні серед зазначених вербалізаторів і трикомпонентні 

словосполучення зі структурою  Adj +N1 + N2, наприклад, commissioned 

warrant officer, де Adj вказує на додаткову характеристику, N1 вказує на 

функцію, N2 номінує ранг.  

Окрім того, досить розгалуженою є система стилістично забарвлених 

синонімів, що вживаються як професійні жаргонізми. Так, моряків часто 

називають Jack (або Jenny для жінок), що є скороченням від історичного Jack 

Tar, та слугує алюзією на звичай «смолити» (tar) одяг, щоб зробити його 

водовідштовхуючим. Окрім того, тих, хто виходить у море, у британській 

лінгвокультурі деколи називають Matelot (від французького «моряк»). 

Робітників доків замість “dockers” у Британії часто називають stevedore (назва 

завезена англійськими моряками з Португалії, як неправильна вимова лексеми 

estivador  = a man who stuffs, here in the sense of a man who loads ships). 

Серед одиниць мови, що належать до культурно-мистецької тематичної 

групи, переважають назви музеїв, які за структурою є 2–5 компонентними 

словосполученнями. У таких назвах, першим елементом є топонім, що вказує 

на місце знаходження, другим елементом є прикметник, або іменник, який 

детермінує, чому присвячено музей, а третім є іменник museum, наприклад, 

Scottish Maritime Museum, Aberdeen Maritime Museum, Arbroath Signal Tower 

Museum, Arklow Maritime Museum, British Military Powerboat Team, Chatham 

Historic Dockyard, Cotehele Quay Museum . Деякі з зазначених культурних 

закладів є кораблями-музеями, тому їм передається назва самого судна, 

наприклад,  'HMS' Bronington, HMS Cavalier (D73). Певна кількість музеїв 

присвячена видатним мореплавцям, тому їхнє імя міститься у назві закладу, 

наприклад, Captain Cook and Staithes Heritage Centre, Captain Cook Memorial 

Museum, Blake’s Museum.   
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Також до зазначеної тематичної групи національно-специфічних 

вербалізаторів досліджуваного концепту входять назви культурних подій, 

більшість з яких за структурою є 2–8 компонентними словосполученнями. Ці 

номінативні одиниці можливо поділити на наступні підгрупи:  

1) назви, що вказують на місце проведення та тип події (Sail Royal 

Greenwich, Agecroft Small Boats Head, Henley Women’s Regatta); 

2) назви, що вказують не тільки на місце, але й на час або частотність 

проведення заходу (The Mayor’s Thames Festival 2015, Hartlepool Tall Ships 

2010, Belfast Maritime Festival and Tall Ship Atlantic Challenge 2009 ); 

 3) метафоричні назви (Weybridge Silver Sculls).   

До тематичної групи «адміністративних» культурно-специфічних 

конституентів досліджуваного ЛСП відноситься  велика кількість назв 

організацій, компаній та установ, що переважно представлені 2–5 

компонентними словосполученнями, які, в свою чергу, вказують на 

призначення та місце знаходження установи, наприклад, British Royal Navy,  

Inland Waterways Association, Erewash Canal Preservation Association. Також, 

до зазначеної тематичної групи належать назви компаній-виробників водного 

транспорту. Серед аналізованих лексичних одиниць досить велика кількість 

номінацій представлена антропонімом – іменем засновника, або засновників, 

наприклад, Ferguson Brothers, William Denny & Brothers, William Doxford & 

Sons, Sir W. G. Armstrong Whitworth & Company, Hall, Russell & Company, 

Harland & Wolff, R. & W. Hawthorn, Leslie & Company, Henry Robb. Іноді до 

зазначеної моделі додається форма організації, наприклад, Austin & Pickersgill 

Ltd, Vickers-Armstrongs Limited, Yarrow Shipbuilders Ltd (YSL); призначення 

організації, наприклад, Cammell Lairds Shipbuilding and Ship repairs, або 

місцезнаходження, наприклад, Short Brothers of Sunderland. У деяких назвах 

виробників першим елементом є топонім, що детермінує місце знаходження, а 

другим тип або призначення компанії, наприклад, Appledore Shipbuilders, 

Caledon Shipbuilding & Engineering Company, Thames Ironworks, Shipbuilding 

and Engineering Company.  
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 Отже, водний транспорт є одним з найстаріших способів перевезення 

в британській культурі та протягом історії існування держави відігравав 

значну роль у економічних й політичних процесах. Тому лексико-семантичне 

поле вербалізторів однойменного концепту є достатньо багаточисельним та 

налічує велику кількість національно-специфічних лексичних одиниць. 

Модель зазначеного поля наведено у додатку 6. 

 

3.6.2 Лексико-семантичне поле WATER TRANSPORTATION в 

американському варіанті англійської мови. 

 

 Ядро лексико-семантичного поля WATER TRANSPORTATION в  

американській лінгвокультурі представлене однойменним словосполученням, 

а елементи його навколоядерної зони, як і в інших досліджених ЛСП, 

співпадають зі складом конституентів у навколоядерній зоні відповідного 

поля британській лінгвокультурі: 1) засіб пересування; 2) інфраструктура; 

3) учасник або об’єкт перевезення; 4) простір руху.  

 Слід зазачити, що під час дослідження лексичних одиниць, що входять 

до зазначених вище груп, нами виявлено лише одне неспівпадіння, а саме: в 

BrE вживається словосполучення  sailing boat ,  а в AmE його скорочений 

еквівалент sailboat. Окрім того, в американській лінгвокульутурі значно рідше 

вживається лексема canal, що свідчить про втрату актуальності зазначеної 

водної артерії. 

 Периферія досліджуваного ЛСП містить конституенти, що представлені 

культурно-маркованими лексемами (власні назви) та стилістично-

забарвленими засобами, які  є національно-специфічними, або вживаються 

тільки певними прошарками суспільства як синоніми загальновживаної 

лексики. Так, до національно-специфічних конституентів периферії можна 

віднести такі семантичні підгрупи як:  

1) назви систем річок, заток, морів, озер: Intracoastal Waterway System, 

Okeechobee Waterway, Point Pleasant Canal, Manasquan Inlet, Lewes and 
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Rehoboth Canal, Waccamaw River, Wilmington River, Halifax River та ін.;  

2)  назви портів та заток:  Pensacola Bay, Perdido Bay,  Salem Harbor, Southeast 

Missouri Port,  Port of Redwood City [336] та ін.;  

3) власні назви учасників перевезення (компанії-виробника / перевізника / 

контролюючого органу):  Aker American Shipping, Hawkes Ocean Technologies, 

Derecktor Shipyards, Erie Shipbuilding LLC, Marinette Marine, Northrop 

Grumman Ship Systems, Cal Yachts, The American Waterway Operators,  Naval 

Safety Center тощо;  

4) назви культурних заходів та закладів: Battleship Memorial Park, Arkansas 

Inland Maritime Museum, US Navy SeaBee Museum, National Liberty Ship 

Memorial, ONE Regatta, Clipper Around the World Yacht Race, Ronstan Bridge to 

Bridge, Sail For Hope та ін.;  

5)  власні назви водних транспортних засобів: Sally Ride, Burlington, Wichita, 

USS Warrior, Oasis, Freedom, Jewel of the Seas тощо. 

 Щодо стилістично забарвлених конституентів периферії досліджуваного 

ЛСП в американській лінгвокультурі, можна навести наступні приклади: 

1) жаргонні номінації водних транспортних засобів та їхніх частин, 

наприклад: сranky (від голландського krengd), що можна розтлумачити, як 

хитке ненадійне судно; galley (утворене не від типу судна galley, як 

неправильна вимова лексеми “gallery”, або скорочення від gallery of bricks, на 

яких в минулому готувалася їжа на судах), корабельна кухня; head, як 

жаргонний замінник слова lavatory, що пояснюється традиційним 

розміщенням останніх на носу корабля, тощо; 2) предмети побуту, одягу й 

аспекти зовнішнього вигляду моряків та робітників галузі водних 

транспортних перевезень:  crew cut – «стандартна зачіска для членів екіпажу 

суден та робітників порту»; сup of Joe, фразема, яка позначає чашку кави (від 

імені міністра ВМФ США Джозефа Деніелза, який заборонив вживання 

алкоголю на борту, після чого кава стала найміцнішим напоєм, дозволеним 

для моряків); dungarees та dunnage (від хінді dungri), лексема, що номінує 

робу портових робітників, судових механіків, прибиральників; old salt – моряк 
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на пенсії; жартівливе прізвисько Limey, яке американські моряки дали 

британським колегам ще у XVIII столітті через колір шкіри від браку вітаміну 

С, та вживають до сих пір, тощо; 3) звання та ранги, наприклад, слово non-com 

вживається військовими моряками для позначення молодшого офіцерського 

складу, та є скорочення від non-commissioned officer.    

 Слід зазначити, що з досліджених нами 7100 лексичних одиниць, які 

входять до ЛСП WATER TRANSPORTATION в американській 

лінгвокультурі, нами виявлено 561 національно-специфічну лексему, що 

складає приблизно 7,9 % від загальної кількості, з яких 1 % одиниць належать 

до тематичної групи географічних назв, близько 3%  – до етнографічних 

одиниць, 1,3 % лексики можна віднести до номінацій адміністративних 

об’єктів, 1,4 % мовних одиниць належать до групи номінацій культурно-

мистецьких заходів та закладів.   

 Під час аналізу тематичної групи «географічних» культурно-маркованих 

мовних одиниць,  нами встановлено, що переважну більшість серед них 

складають назви портів, наприклад:   Port of Beaumont, Port of Memphis, Burns 

Waterway Harbor, Baton Rouge, Two Harbors та ін. Серед знайдених нами 

прикладів більшість представлена словосполученнями типу N1 + of + N2, де 

N1 це іменник “port” або “harbor”, а N2 є топонімом та вказує на місце 

положення. Серед топонімів зустрічаються лексеми германського (Cleveland 

(утворено від середньо-англійської “land of cliffs” на честь засновника Мозеса 

Клівленда (Cleaveland) з невеликою графічною зміною); Portland від 

староанглійської Portlanda = “land surrounding a harbor” тощо), романського 

(Detroit від французької détroit = “straits”; Cincinтati від латинської cincinnus 

= “curly hair” на честь римського героя Люциуса Кінтуса Цинциннатуса 

(Lucius Quinctius Cincinnatus); San Juan (від іспанської на честь святого 

покровителя міста) та ін.), кельтського (Toledo (від кельтської tol = “hill”), 

автохтонного індіанського (Kalama  від індіанського calama = “pretty maiden”; 

Chicago від індіанської мови салішан Seatlh на честь вождя та ін.) та австрало-

індонезійського (Honolulu (від гавайського hono = “port” + lulu = ”calm”); ) 
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походження, що пояснюється історією країни та багатоетнічним складом 

населенням.  

 У декількох випадках у назвах портів спостерігається тавтологія, 

наприклад: Port of Port Arthur та Port of Port Lavaca, за наявності у назві міста, 

де розташовано порт, самої лексеми “port”. Окрім того, один з портів США 

названо на честь видатної жінки політика  Helen Delich Bentley Port of 

Baltimore, отже, назву утворено за моделлю N1 + N2 + of + N3, де N1 є 

антропонімом,  N2 це іменник “port”, а N3 є топонімом та вказує на місце 

положення. 

 Інша підгрупа досліджених нами офіційних назв портів має у своєму 

складі лише лексему-топомнім, що співпадає із назвою міста, наприклад, 

Baton Rouge, Pascagoula, Valdez та ін. Також виявлено так звані 

«узагальнюючі» назви, тобто такі, що використовуються для конгломерації 

портів та баз ВМФ США та утворені способом семантичної деривації із 

застосуванням механізму метафоризації, наприклад: Hampton Roads, що 

об’єдyeє порти та якорні стоянки Чесапикської затоки США та, річок, які до 

неї впадають, включаючи порти Norfolk, Portsmouth, Newport-News, військово-

морську базу Norfolk, амфибійну базу Little Creak, а також порти Virginia 

Beach, Hampton, Yorktown, Jamestown, Williamsburg. З наведного списку портів 

видно, що Хемптон є лише одним з портів, що входить до групи Hampton 

Roads, назву якого утворено за аналогією перехрестя декількох доріг. 

 До зазначеної тематичної групи також належать назви річок та каналів, 

увздовж яких здійснюється навігація. Більшість номінативних одиниць за 

синтаксичною структурою належать до типу N1 + N1(а) + N2, де N1 (N1(а)) є 

географічною назвою, а  N2 детермінує тип водоймища, як то river, lake, bay, 

sound, lagoon, canal. Серед назв, що  мають таку структуру можна навести такі 

одиниці: Boca Ciega Bay, Bogue Sound, Cape Fear River, Cape Cod Canal та ін. 

Вони є рефлексією мультінаціональності та різнобарвності культур, адже 

складаються з лексем германського, романського та автохтонного 

індіанського походження. 
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 У межах дослідженої нами тематичної групи «етнографічних» 

конституентів ЛСП WATER TRANSPORT в американській лінгвокультурі 

переважають назви водних транспортних засобів торгівельного, цивільного та 

військового призначення, наприклад: Harmony of the Seas, USS Texas, USS 

Theodore Roosevelt, USS Typhoon, тощо. Cлід зазначати, що зовсім різні 

тенденції спостерігаються у назвах транспортних засобів військового та 

цивільного призначення.  Так, наприклад, назви  транспортних засобів ВМФ 

США можливо поділити на наступні семантичні підгрупи, починаючи з 

найчисленішої за кількістю:  

1) номінації водних транспортних засобів, названих на честь видатної 

особистості, наприклад, USNS (United States Naval Ship) Henry J. Kaiser, USNS 

Alan Shepard, USS (United States Ship) Winston S. Churchill, USS Theodore 

Roosevelt, USS Abraham Lincoln, Canonchet, та ін. [354]; 

 2) номінації водних транспортних засобів, названих на честь міста, штату, або 

автохтонного племені, що мешкає або мешкало на цій території,  наприклад, 

USS Texas, USS Tennessee, USS Toledo, USS Vicksburg, USS Albuquerque, USNS 

Sioux, Menominee тощо;  

3) номінації водних транспортних засобів, названих на честь історичних подій, 

наприклад, USS Bataan (як пам'ять про військовий злочин Японців проти 

полонених на півострові Батаан у 1942 році), USS Chancellorsville (на честь 

перемоги конфедератів у битві поблиз однойменного містечка), USS Chosin 

(як нагадування про битву на Чосинському водосховищі під час Корейської 

війни), USS Boxer (на честь однойменного судна, захопленого англійцями у 

1812 році), USS Antietam (на честь битви поблизу однойменного міста часів 

Громадянської війни) та ін.;  

4) метафоризовані номінації, що також можуть бути розділені на декілька 

підгруп:  

а) антропоморфізми, тобто такі лексичні одиниці, що приписують 

транспортному засобу роль чи функцію людини, наприклад USS Champion, 

USS Chief, USS Devastator, USS Gladiator, USS Pioneer, USS Scout, USS 



146 
 

Devastator, USS Seawolf, USNS Warrior, USNS Safeguard, USNS Salvor;  

б) психологізми, тобто ті номінативні одиниці, що наділяють корабель рисами 

характеру людини, наприклад, USS Invincible, USNS Effective, USNS Able, USS 

Gravely, USS Dextrous, USS Ardent, USNS Loyal, USNS Victorious, Defiant, 

Reliant;  

в) номінації, що утворено способом семантичної деривації від назв природних 

явищ, наприклад, вітру: USS Sirocco, USS Shamal, USS Whirlwind, USS Zephyr, 

USS Squall; катаклізмів: USS Typhoon, USNS Tempest, USS Tornado;  

г) номінативні одиниці, що утворено способом семантичної деривації від назв 

зброї USS Firebolt, USS Spearhead;  

д) назви, що актуалізують символи американських цінностей, наприклад USS 

Freedom, USS Independence. 

 Назви деяких кораблів мають жартівливі еквіваленти, наприклад, судно 

USS Constitution також називають Old Ironsides та Old Constitution, назва 

ракетного есмінця USS Stout має стилістично забарвлений синонім Bold Knight 

авіаносець USS Cowpens, названий на честь битви за однойменне місто, має 

“прізвисько” The Mighty Moo [354], в якому представники американської 

лінгвокультури апелюють до зооніму, який входить до топоніму, а також 

підкреслюють значний розмір транспортного засобу. 

 Цікавим також є той факт, що близько 50% водних транспортних 

засобів військовго призначення є повторно номінованими, тобто за умови 

знищення одного з кораблів, назву отримує наступний виготовлений корабель. 

Наприклад, 4 кораблі у різні часи мали назву USS Helena, на виготовлення 

кожного корабля після знищення першого збиралися кошти, для чого 

проводилися масштабні рекламні кампанії. 

 Щодо назв водних транспортних засобів громадського призначення, у 

номінціях кораблів деяких компаній присутня назва самої компанії (Carnival 

Victory, Carnival Breeze, Carnival Magic) у той час як інші провайдери 

туристичних послуг вважають за краще не “прив’язувати” свою назву до 

лайнерів. Назви водного транспорту таких компаній також поділяються на дві 
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підгрупи: однотипні за структурою назви (Harmony оf the Seas, Oasis оf the 

Seas, Allure оf the Seas, Emerald Princess, Golden Princess, Grand Princess) та 

лексичні одиниці, що не є підпорядкованими якомусь чіткому принципу. Усі 

розглянуті нами назви круїзних лайнерів, екскурсійних транспортних засобів 

та паромів для пасажирских перевезень семантично поділяються на декілька 

підгруп:  

1) назви, що декларують відчуття свободи (Freedom of the Seas, Independence 

of the Seas, Liberty of the Seas, тощо);  

2) номінації, що  акцентують романтичність подорожі (Serenade оf the Seas, 

Enchantment of the Seas, Poesia і  т.д.);  

3) назви, що апелють до духу пригод (Conquest, Explorer of the Seas, Escape, 

Getaway, Quest, тощо);  

4) номінації, що вказують на красу, розкіш та велич (Radiance of the Seas, 

Jewel of the Seas, Brilliance of the Seas, Crown Princess, Diamond Princess, 

Carnival Splendor, і т.д.);  

5) назви, що прославляють національні цінності та символи (America, 

American Eagle, Independence, American Star, American Spirit, American Glory, 

Carnival Liberty, Carnival Freedom, тощо);  

6) номінації, що вказують на функцію, або простір руху (Whitehaven Ferry, 

Staten Island Ferry, Queen of the Mississippi, Queen of the West, Caribbean 

Princess, Island Princess, Sea Princess, Pacific Princess, Voyager, Navigator, 

Mariner оf the Seas, Adventure of the Seas, Explorer of the Seas, тощо);  

7) назви, що апелюють до емоцій подорожуючого та обіцяють святковість, 

захват, казвоку подорож (Carnival Dream,  Carnival Miracle, Carnival Magic, 

Carnival Sensation, Carnival Elation, Carnival Fantasy, Carnival Ecstasy, 

Carnival Fascination, Carnival Inspiration і т.д.).  

 До складу дослідженої нами тематичної групи культурно маркованих 

етнографічних лексичних одиинць входять назви професій, пов’язаних з 

водним транспортом. Більшість із зазначених лексичних одиниць 

представлено словосполученнями зі структурою N1 + N2, де N1 вказує на 
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функцію, а N2 детермінує ранг, наприклад, Seaman Recruit, Seaman Apprentice, 

Constructionman Recruit,  Constructionman Apprentice, Fireman Recruit,  Fireman 

Apprentice [386] тощо. Цікавим є той факт, що працівники берегової охорони, 

що є екіпажами човнів охорони та літаків охорони, мають спільні назви: 

Airman  Recruit, Airman Apprentice, Gunner Sergeant, що пояснюється 

приналежністю до одного департаменту. Наявні серед зазначених 

вербалізаторів і трикомпонентні словосполучення зі структурою  N1 + N2 + 

N3, наприклад, Chief Warrant Officer, Master Gunnery Sergeant [386], де N1 

вказує на ранг, N2 номінує функцію, а N3 детермінує звання.  

 Окрім того, досить розгалуженою є система стилістично забарвлених 

синонімів, що вживаються як професійні жаргонізми. Так, звання Master 

Gunnery Sergeant, також передається такою абревіатурою, як  MGySgt, або, у 

неформальній бесіді, словосполученнями Master Guns та Master Gunny або 

навіть просто Gunny; звання Master Sergeant у неформальній  бесіді 

заміняється на Top або Sarge, неформальним звертання до моряка зі званням 

Boatswain's Mate є Boats, отже спостерігаться тенденція до скорочення. Що ж 

до формального звертання, то традиційним для лінгвокультури США є  

поєднання N1 + (N2) , де N1 + (N2) є званням, а N3 прізвищем людини, до якої 

звертаються, наприклад, Master Sergeant Carter або Fireman Jones. 

 Серед лексем, що належать до культурно-мистецької тематичної групи, 

переважають назви музеїв, якиі за структурою є 2 – 7 компонентними 

словосполученнями. При цьому, ряд назв вказується призначення та тип 

закладу, наприклад,  Battleship Memorial Park, Navy SeaBee Museum, Navy Art 

Collection, Maritime & Yachting Museum, Lighthouse Museum & Keepers 

Quarters Museum, у той час як в інших, окрім  призначення та типу, також 

вказується місце знаходження об’єкту, а перший елемент словосполучення є  

топонімом, наприклад,  Indian River Lifesaving Station Museum, Key West 

Shipwreck Historeum Museum, Jacksonville Maritime Heritage Center, Daytona 

Maritime Museum, прикметником, що вказує на территоріальну приналежність, 

наприклад, National Navy UDT-SEAL Museum, National Museum of the Marine 



149 
 

Corps або антропонімом, що вказує на людину, або професію, якій присвячено 

музей: Jim Kirk Maritime Museum, Mariners' Museum, Waterman’s Museum. 

Окрім того, певна кількість назв музеїв є метафоричними, наприклад, Man in 

the Sea Museum, Treasures of the Sea. Також, цікавими є так звані 

«спонукальні» назви, що закликають до відвідання музею, наприклад, 

Discover Sea Shipwreck Museum [366]. 

 Також до зазначеної тематичної групи входять назви культурних подій, 

більшість з яких за структурою є 2–8 компонентними словосполученнями. Усі 

з них можливо поділити на наступні підгрупи:  

1) назви, що вказують на місце проведення та тип події (Сhicago Maritime 

Festival, The Sanford Fall Regatta, Portsmouth Maritime Folk Festival й інші); 

2) номінації, що вказують не тільки на місце, але й на час або частотність 

проведення (2015 Pacific Coast Championship, 22 North American Championship, 

тощо); 

 3) назви, що мають метафоричне забарвлення (Sail For Hope, Twilights,  Indian 

Summer Splash, Boast the Coast Maritime Festival & Lighted Boat Parade).  

 Окрім того, досить велика кількість назв культурних подій демонструє 

багатоетнічність представників американської лінгвокультури, наприклад, 

Atlanta Dragon Boat Festival,  Regata del  Sol  Open Ocean Sailboat Race, NY  

Regata de la Independencia. 
 До соціо-політичної тематичної групи культурно-специфічних засобів 

вербалізації досліджуваного концепту належить велика кількість назв 

організацій, компаній та установ, що переважно представлені 2–5 

компонентними словосполученнями, які, у свою чергу, вказують на 

призначення та територію дії, наприклад,  United States Marine Corps, United 

States Pacific Command, United States Merchant Marine, United States Maritime 

Administration, Overseas Shipholding Group, Middle Atlantic Intercollegiate 

Sailing Association (MAISA), Intercollegiate Sailing Association (ICSA) [387]. 

Отже, лексико-семантичне поле AIR TRANSPORTATION в 

американській лінгвокультурі налічує численні словосполучення, одним з 
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компонентів яких є топонім або антропонім, а етимологічний аналіз цих 

номінацій свідчить про мультикультурність нації. 

 

3.7 Складники концепту WATER TRANSPORT  

у британській  та американській лінгвокультурах 

 

 Компонентний та семантичний аналіз конституентів лексико-

семантичного поля WATER TRANSPORT / WATER TRANSPORTATION, 

дозволив виділити образні, оцінні та асоціативні складові  однойменної 

ментальної одиниці, що конституюють концепт TRANSPORT  у британській  

та американській лінгвокультурах:   

 Як вже було зазначено вище, поняттєві складники концепту WATER 

TRANSPORT є однаковими в обох лінгвокультурах. Серед образних 

складників зазначеної ментальної одиниці релевантними для британської та 

американської лінгвокультур є такі, як: 

- розмір судна або об’єкту інфраструктури, що вербалізується такими 

одиницями мови, як, наприклад, narrowboat (BrE), mini clipper (BrE), super-

yacht (AmE), small entry level boat (AmE); 

- форма транспортного засобу або об’єкту інфраструктури, прикладами 

вербалізаторів якого є –  flat-bottomed boat (BrE), V-shaped canal gates (BrE), V-

boat (AmE), dugout canoe (AmE); 

- матеріал транспортного засобу або об’єкту інфраструктури, що 

вербалізовано такими одиницями мови, як: concrete pontoon (BrE), light 

aluminium fishing boat (BrE), aluminum centerboarder sailboat (AmE), wooden 

boat (AmE). 

 Окрім того, характерним тільки для британської лінгвокультури є такий 

образний слкданик, як особливості будови транспортного засобу, що 

вербалізовано такими одиницями мови: Two-decker, 6-mast sailing steam ship, 

two tier oar boat. 
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 Серед оцінних складників досліджуваної ментальної одиниці для обох 

лінгвокультур спільними є: 

- простір руху транспортного засобу або місце знаходження об’єкту 

інфраструктури, що вербалізовано такими одиницями мови, як: inland 

waterways (BrE), offshore vessel (BrE), river paddlewheeler (AmE), Mississippi 

riverboat (AmE); 

- призначення транспортного засобу, об’єкту інфраструктури або 

організації., прикладами вербалізаторів чого є – seismic vessel (BrE), sightseeing 

ferry (BrE), fast attack submarine (AmE), surveliance ship (AmE); 

- фунція учасника перевезень, що актуалізується такими засобами мови, 

як: boatswain (BrE), shipbuilder (BrE), watch officer (AmE), motorman/oiler 

(AmE). 

 Окрім того, характерним тільки для американської лінгвокультури є 

такий оцінний слкданик, як швидкість транспортного засобу, що 

вербалізовано такими одиницями мови:  sonic ship speed, slow steaming. 
 Серед асоціативних складників досліджуваноїго концепту для обох 

лінгвокультур спільними є такі, як: 

- асоціюання транспортного засобу з людиною, що актуалізується такими 

засобами мови, як: HMS Audacious (BrE), HMS Formidable (BrE), HMS 

Indomitable (BrE), HMS Implacable (BrE), USS Invincible (AmE), USNS Effective 

(AmE), USNS Victorious (AmE), USS Dextrous (AmE); 

- зв'язок з традиціями та цінностями країни, що вербалізовано 

номінаціями кораблів мови, як: Devonshire (BrE), Kent (BrE), USS Freedom 

(AmE), USS Independence (AmE); 

- зв'язок з монархією, який актуалізовано у таких номінаціях водних 

транспортних засобів: Sail Royal Greenwich (BrE), Queen Mary 2 (BrE), Emerald 

Princess (AmE), Grand Princess  (AmE); 

- особливий зв'язок з автохтонною культурою, що представлено у таких 

номінаціях транспортних засобів, як: Celtic Mist (BrE), Celtic Star (BrE), USNS 

Sioux (AmE), Menominee (AmE); 
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- асоціація з агресією, що акцентується такими мовники одиницями, як: 

LST 3010 Attacker (BrE), HMS Conqueror (BrE), USS Devastator (AmE), USS 

Gladiator (AmE); 

- асоціація з пригодами та відкриттями, що у мові представлена такими 

номінаціями кораблів, як: HMS Pioneer (BrE), HMS Theseus (BrE), Voyager 

(AmE), Explorer of the Seas (AmE). 

Окрім того, характерними тільки для британської лінгвокультури є такі 

асоціативні слкданики, як: 

- акцентування зв’язку з іншими країнами співдружності, , що 

актуалізується такими засобами мови, як: HMS Canada, HMS New Zealand, 

HMS Malaya; 

- зв'язок з піратством, що акцентується такими мовники одиницями, як: 

Captain Cook and Staithes Heritage Centre, Captain Cook Memorial Museum, 

Blake’s Museum; 

- зв'язок з традиційними цінностями, що у мові представлена такими 

номінаціями водних транспортних засобів, як: Truelove, Society та ін. 

-   зв'язок з промисловістю, що представлено у таких номінаціях, як: 

Caledon Shipbuilding & Engineering Company, Thames Ironworks, Shipbuilding 

and Engineering Company та ін. 

 Водночас, для представників американської лінгвокультури 

характерним є асоціювання водного транспорту з азартом, що проявляється у 

таких номінаціях культурних заходів, як:   Regata del  Sol  Open Ocean Sailboat 

Race, NY  Regata de la Independencia. 

 Отже, всі з виявлених нами елементів образного складнику 

досліджуваного концепту є спільними для обох лінгвокультур за вийнятком   

«особливості будови транспортного засобу», що акцентується в британській 

лінгвокультурі, але не є релевантним для американської. Щодо оцінного 

складника, то нами також виявлено одне неспівпадіння, а саме «швидкість 

транспортного засобу», яка, згідно з проаналізованим нами фактичним 

матеріалом, є важливою для американців, але не актуалізується британцями.  
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Серед елементів асоціативної складової досліджуваного концепту нами 

виявлено декілька відмінностей, а саме: американці не асоціюють водний 

транспорт з промисловістю, традиційними цінностями та піратством, а 

представники британської нації не пов’язують його з азартом. Більш 

детальний опис складників аналізованого концепту надано у додатку 9. 
 

Висновки до  розділу 3 

 

1. Лексико-семантичне поле є системно-організованим мовним 

відображенням сукупності уявлень певної мовної спільноти про той чи інший 

предмет, а аналіз поля вербалізаторів концепту є найефективнішим способом  

дослідження ментальної одиниці. 

2. Проведене дослідження продемонструвало, що ядро кожного з 

досліджених лексико-семантичних полів представлене  словосполученнями, 

перший з елементів яких акцентує простір руху, тобто  LAND, AIR або 

WATER, а  другий представлено іменником TRANPORT у британському 

варінаті англійської мови та його відповідником TRANSPORTATION у 

американському.  

3. Елементи навколоядерної зони лексико-семантичних полів LAND 

TRANSPORT та LAND TRANSPORTATION,  AIR TRANSPORT та AIR 

TRANSPORTATION, а також WATER TRANSPORT та WATER 

TRANSPORTATION співпадають в британській та американській 

лінгвокультурах.  

4. Проаналізувавши визначення, які надані у лексикографічних джерелах 

та довідковій літературі, ми встановили, що семантичні групи лексики, які 

входять до навколоядерних зон зазначених полів, є аналогічними в обох 

лінгвокультурах. Тим не менш, не зважаючи на таку подібність у семантиці, 

елементи цих груп лексики частоково різняться. У той час, як давні аспекти 

перевезень та транспортні засоби номінуються однаково, більш новітні засоби 

транспортування та об’єкти інфраструктури мають відмінні назви. 
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5. Найбільшу кількість розбіжностей у лексичному складі навколоядерних 

зон досліджуваних ЛСП нами виявлено у лексико-семантичних полях LAND 

TRANSPORT та LAND TRANSPORTATION, приклади конституентів 

навколоядерних зон зазначених полів наведено у додатку 10. 

6. Периферія лексико-семантичних полів в обох лінгвокультурах 

конституюється національно-специфічними лексичними одиницями. 

7.  Характерною рисою конституентів досліджуваних ЛСП можна 

назвати те, що одним з елементів словосполучень є антропонім або топонім, 

що за походженням є германським, кельтським, латинським. Окрім того 

зустрічаються мультикультурні комбінації, елементи яких походять з різних 

мов.  

6.   Частим у британській лінгвокультурі є поєднання повітряного 

транспорту з наземними та водними транспортним засобами, що свідчить про 

їхній взаємозв’язок та максимально ефективне застосування у системі.  

7. Такі мікроконцепти як “viaduct” та “canal” навідміну від британської 

лінгвокультури не є вагомими елементами концепту TRANSPORT в 

американській лінгвокультурі, що доводиться порівняно малою кількстю 

мовних одиниць, до яких би входили однойменні іменники в американському 

варіанті англійської мови.  

8. Поняттєві складові досліджуваного концепту співпадають в британській 

та американській лінгвокультурах. Серед елементів образного та оцінного 

складників досліджуваного концепту більшість є спільними для обох 

лінгвокультур, у той час як серед елементів асоціативної складової нами 

виявлена суттєва кількість відмінностей, що зумовлено різницею ментальності 

та ціннісних орінтирів націй. 

9. Не зважаючи на спільність суттєвої кількості складових концепту, у 

мові США та Сполученого Королівства вони вербалізуються не однаково. 

 Основні положення розділу висвітлено у накових працях автора [206; 

207; 208; 209; 210; 233; 234]. 
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РОЗДІЛ 4 ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ПАРАМЕТРИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ  

КОНЦЕПТУ “TRANSPORT” У БРИТАНСЬКОМУ ТА   

АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТАХ АНГЛІСЬКОЇ МОВИ 

 

4.1  Процесс формування та розвитку лексико-семантичного поля 

TRANSPORT у британській лінгвокультурі 

 

 Географічне розташування Сполученого Королівства, що є острівною 

державою, стало каталізатором розвитку морського транспорту, що відіграв 

значну роль у економічному та політичному становленні країни. Окрім 

того, стрімкий розвиток авіації у ХХ столітті полегшив зв'язок з іншими 

країнами світу.  У наш час основний обсяг міжнародних перевезень та 

торгівля здійснюються  морським та повітряним транспортом, а головними 

транспортними вузлами слугують порти та аеропорти.  

 Тим не менш, ані доступність внутрішніх рейсів, ані швидкість 

перевезення вантажів не зробили повітряні сполучення пріоритетними для 

використання всередині країни, окрім деяких острівних рейсів, адже площа 

країни не є занадто великою. Тож, для внутрішніх перевезень та подорожей 

британці переважно обирають дорожній та залізничний транспорт, а також 

пароми, які забезпечують товарообіг з Ірландією та невеличкими 

островами. 

 Дорожній транспорт у Сполученому Королівстві вважається 

першочерговим засобом пересування у межах країни, надаючи британцям 

можливість подорожувати дорогами та шосе загальною протяжністю  

225,000 миль (362,000 км.) [377]. Мешканці країни є фанатами перегонів, а 

британські авто славляться у всьому світі.  Велика Британія однією з 

перших країн у світі почала розвивати залізничне сполучення. Приватизація 

залізниці надала можливість значно підвищити якість послуг та покращити 

матеріально-технічну базу. Згідно з результатами опитування 
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Eurobarometer, Британія посідає друге місце у Європі за рівнем 

задоволеності залізницею серед населення [351].   

 Значущість транспортної системи для розвитку й процвітання 

Сполученого Королівства, а також достатньо довге існування концепту 

TRANSPORT у британській лінгвокультурі сприяли формування великого 

номінативного поля зазначеної ментальної одиниці. 

 Як відомо, мова є гнучкою відкритою системою, що реагує на всі 

суспільні процеси. У ході формування досліджуваного нами лексико-

семантичного поля вербалізаторів концепту TRANSPORT у британській 

лінгвокультурі чітко виділяються три основних періоди розвитку, що, 

зумовлені певними екстралінгвальними чинниками: 

- ранній (до XVII ст.): порівняно невелика щільність конституентів 

ЛСП, переважну кількість з яких складають дієслова; 

-    середній (XVII - XVIII вв.): більш  жвавий розвиток та створення лексем, 

що номінують транспортні засоби, поява у межах поля конституентів, що 

позначають матеріально-технічні та комерційні аспекти перевезень; 

- пізній (з XIX ст. до нашого часу): надзвичайно потужний розвиток 

периферії досліджуваного ЛСП у результаті формування неологізмів 

транспортної галузі. 

 Першим поштовхом до розвитку транспортної системи держави стали 

проектування та побудова системи доріг під час римської окупації, роботу 

над більшістю з яких було закінчено до 180 р. н.е. Спочатку дороги 

використовувались суто для військових цілей, але з часом почали сприяти 

торгівлі  у межах країни. Серед найголовніших магістралей були ті, що 

зв’язували Лондон з портовими містами [359, с.7]. У цей час на території 

Британії ще не використовувалась англійська мова, але поява зазначених 

елементів інфраструктури все ж мала вплив на формування дослідженого 

ЛСП, адже дороги використовувались ще довгий проміжок часу. 

 У ході етимологічного аналізу лексеми transport, яка ввійшла у 

вжиток у XIV ст., а також її синонімів, нами встановлено, що одним з 
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найстаріших конституентів досліджуваного нами поля є дієслово send (від 

протогерманського “sandaz”), а також іменники path (від 

протогерманського “path, track”), way (від давньоангл. “road, path; course 

of travel”), boat (від давньоангл. “ship, vessel”) та punt (від давньоангл. 

“flat-bottomed river boat”). Такі дієслова-синоніми, як ship (XIII cтоліття), 

move (XIII cтоліття), “pass” (XIII cтоліття), deliver (XIII cтоліття) також 

передували появі дієслова “transport”.  

 Серед зазначених лексем  дієслова мають загальне спільне  значення 

руху, у той час як іменники також містить натяк на простір пересування, 

тобто землю, ріку чи море. 

 Дієслово deliver (XII cтоліття) та його деривати первинно 

використовувались для позначення комерційного перевезення вантажів, 

пізніше до концептуальних ознак додалися поштові перевезення листів та 

посилок, наприклад: “The postman is used to delivering mysterious parcels, 

packets and letters to the old ranch house, mostly from faraway places with 

strange sounding names.” [Journal of a Writing Man]. 

 Натспуною важливою подією, що сприяла розвиткові транспортної 

галузі Британії, став винахід стерна (rudder) у ХІІ ст., що значно полегшало 

навігацію.  Транспорт середньовіччя був некомфортним для пасажирів та 

неефективним для торгівельних оперцій. Тим не менш, поява транспортних 

засобів та інфраструктури цього часу викликала потребу у номінації 

зазначених явищ та сприяла появі певної кількості конституентів 

досліджуваного нами ЛСП.  

 Так, виникає потреба у запозиченні та використанні дієслова 

transport, що походить від латинського “transporter”, та тлумачиться як 

“carry over, take across, convey, remove” (перевозити, пересувати), але 

потрапило до англійської мови воно наприкінці XIV століття через 

посередництво старофранцузької мови. Майже одночасно з цим виникає 

ціла низка лексем, поява яких мотивується екстралінгвальними факторами, 

такими як технічний прогрес та встановлення нових комерційних 
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маршрутів у результаті географічних відкриттів.  До числа зазначених 

дієслів  входять carry (XIV cтоліття), transfer (XIV cтоліття), transmit 

(XIV cтоліття) та convey (XIV cтоліття), яке з 1300 року використовувалось 

у значенні “to go along with, to escort”, тобто позначало рух, але не 

стосувалось транспортування. Отже, до кінця XIV cтоліття досить значна 

кількість конституентів ЛСП TRANSPORT представлено дієсловами, тобто 

важливим поняттєвим складником однойменного концепту був «рух», окрім 

того важливою диференціальною ознакою досліджуваної ментальної 

одиниці був простір цього руху.  

 Поступово до розгляданого ЛСП починають входити мовні засоби, що 

позначають таку поняттєву складову концепту TRANSPORT, як 

транспортний засіб. Спочатку  вони були назвами певних засобів 

перевезення, наприклад, cart (ХІІ cтоліття), car (XIV cтоліття), charriot 

(середина XIV cтоліття). Зі збільшенням кількості зазначеної групи 

лексики, спостерігається тяжіння до категоризації, наприклад: “boat” (від 

протогерманського “bait”) та ship (від протогерманського “skipam”) 

пізніше були згруповані у більш абстрактне колективне “vessel” (початок 

XIІІ cтоліття). Слід зазначити, що перший гіперонім  (vessel) виник саме у 

галузі водного транспорту, у той час як vehicle входить у вжиток для 

узагальненого  позначення дорожнього транспорту значно пізніше (XVII 

ст.). Отже, з розширенням базового прошарку концепта, як у свідомості, так 

і у засобах вербалізації виникає необхідність творення гіперонімічних 

категорій з певним рівнем абстракції для можливості структурації та 

організації знань. 

 Для позначення такої поняттєвої складової досліджуваного нами 

концепту, як процес або акт перевезення, що зараз актуалізується лексемою   

“transportation”, яка увійшла у вжиток лише у 1530-і роки, в ранній період 

використовувалися лексеми freight (XIII ст.) та carriage (XIV ст.). При 

цьому слово “freight”, пов'язане з транспортуванням по воді, на нашу 

думку, акцентує важливість водного транспорту у англомовній 
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лінгвокультурі. 

 З XV століття спостерігається протилежна тенденція, тобто більш 

активно з’являються іменники, наприклад: transit, lift, ferry, dredge (dredge 

boat).  Основними товарами, що перевозилися були сіль, вугілля та вапняк, 

які транспортувалися на конях, такий засіб транспортування  отримав назву  

pack horse [225, с. 88]. Основною породою коней були невеликі сильні 

шотландські коні  породи Galloways (XV ст.) (від топоніму, що позначає 

місцевіть у Шотландії та походить від лат. “foreign Gaels”), що отримали 

прізвисько “limegals” (від lime + скорочення від Galloways) [237, с. 99], що 

можна вважати одними з перших етноспецифічних вербалізаторів 

досліджуваного концепту. Також для перевезення товарів й пасажирів 

використовували  криті візки – covered wagons (XV ст.).  

 Коли на перший план все більше виходять матеріальні аспекти, що 

актуалізуються іменниками, важливими стають і принципи їхнього 

функціонування, що аналізуються у ході когнітивної діяльності людини та 

об’єктивуються прикметниками й прислівниками. Так, у XVI столітті до 

вжитку входить  прикметник  forward (1540-і роки),  утворений від іменника 

шляхом конверсії, який пізніше увійшов до складу таких словосполучень, 

що входять до ЛСП TRANSPORT, як forward traffic, backward and forward 

bending test, forward axle, forward cab, forward drive, forward charges, тощо. 

 Окрім того, у XVI столітті збільшується кількість  номінацій водного 

транспорту та інфраструктури, наприклад, запозичені з французької мови в 

1570-80-ті  роки назви frigate (“light nimble vessel built for speed; employed in 

particular for the gleaning of intelligence and the protection and assault of 

trade-routes”) та skiff  (“small boat”),  shallop (“kind of light boat”) [230, с. 

115]. 

 Отже, в цей період досліджуване нами лексико-семантичне макрополе 

TRANSPORT значно розширюється, у його складі виділяються такі 

елементи, як WATER TRANSPORT та LAND TRANSPORT. Наведені вище 

приклади демонструють, що навіть у ранній період розвитку транспортної 
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галузі, серед лексичних засобів ЛСП TRANSPORT були такі, що утворено 

за моделлю N1 + N2, Ved + N, a також приклади вторинної номінації та 

словоскладання. Але, все ж таки, найбільш вживаними способами уворення 

були конверсія (to move – a move , to pass – a pass) та афіксація (to deliver – 

a delivery). Досить рідкою є конверсія з перетворенням іменника на дієслово 

(наприклад, to ship, що є дериватом від іменника, яке спочатку позначало 

“to transport by ship”, а на сучасному етапі існування концепту, значення 

лексеми поширилось до “send by some means of transport or by mail”).   

 Основними факторами, що вплинули на прискорення розвитку 

транспорту XVIІ ст., стали: запуск міжміського транспорту  stagecoaches 

[347] (від “stage” (n.)  = “division of a journey without stopping for rest” + 

“coach” (n.) = “large kind of carriage”), відкриття в 1663 р. перших платних 

доріг turnpikes (від “turn” (n.)  = “to rotate, revolve”  + “pike” (n.) = 

“horizontal cross of timber, turning on a vertical pin”). Окрім того, до лексико 

семантичного поля входить sedan chair, що позначає паланкін для заможних 

верств населення, який став одним з перших міських видів транспорту. 

Окрім того, було започатковано королівський флот (Royal Navy), що 

призвело до подальшого збільшення кількості конституентів лексико-

семантичного поля WATER TRANSPORT, наприклад, у 1630-х роках 

ввійшла до вжитку назва судна corvette або її графічний варіант corvet (від 

французького “small, fast frigate”, що, в свою чергу, утворилося від 

голандського слова “korver”, тобто “pursuit ship”, яке можливо походить 

від середньо-нижнє німецького “korf”, що позначає “boat”  або від 

латинського слова “corbita (navis)” – “ slow-sailing ship of burden, grain 

ship”), а у 1630-ті роки з’явилися військові кораблі типу cruiser, тобто 

“warship built to cruise and protect commerce or chase hostile ships”. Окрім 

того, лексема marine, що з XIV ст. номінувала “seacoast”, у  1670-ті роки 

набула ще два значення – “collective shipping of a country” та “ a soldier who 

serves on a ship”  [322]. 

 Знаковими подіями, що вплинули на розвиток транспорту у Великів 
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Британії, а з цим і на розширення однойменного ЛСП, у XVIII ст. стали: а) 

утворення спілок власників доріг turnpike trusts для покращення якості 

наземних перевезень та удосконалення інфраструктури (Turnpike Act, 

Turnpike Boom [228, c. 442]; б)  проектування каналів для пришвидшення та 

зниження вартості перевезень вантажів, що сприяло прискоренню 

промислової революції (Thames locks, the River Wey Navigation 1618 р., 

embankment 1786 р., levee 1719 р., boat-lift); в) розширення флоту (shipyard 

1700 р., shipmate 1748 р.,  jolly-boat 1727 р., sailboat 1769 р., house-boat 1790 

р., gunboat  1793 р., steamboat 1787 р., scow  1780 р., battleship 1794 р.); г) 

винахід у 1783 повітряного шару (ballooning 1770-ті роки, aviation disaster 

1785 р.) [322].  

 Отже, у цей період виникає така диференційна ознака досліджуваного 

концепту, як межі функціонування (міський та міжміський транспорт),  

значно розширюється лексико-семантичне  поле WATER TRANSPORT, до 

складу макрополя TRANSPORT входить лексико-семантичне поле AIR 

TRANSPORT. Серед найпоширеніших способів утворення лексем особливо 

виділяється словоскладання. 

  Подальший технічний прогрес також сприяє розвиткові зазначеного 

концепту і в у ХІХ – ХХ століттях розширюється як концепт, так і кількість 

засобів його актуалізації у мові. Так з появою залізниці у  1812 р. нового 

значення набуває лексема railway (якою раніше позначалися дороги з 

деревяними планками, синонім до plank road),  з’являється  іменник train (у 

значенні “a series of connected railway carriages or wagons moved by a 

locomotive or by integral” використовується з 1820-их років), а також велика 

кількість інших залізничних термінів (subway 1825 p., sidetrack 1835 р., 

timetable 1837 p., steam-whistle 1840 p.,  underground railway 1887 p., 

terminal 1888 p.).  

 Значні зміни відбулися також у дорожньому, що також викликало 

появу нової лексики для їхнього позначення. Так, у 1826 р. нового 

значення набула лексема tram (streetcar), у 1829 р. з’явився іменник 
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omnibus (four-wheeled public vehicle with seats for passengers),  який у 1932 

р. було скорочено до bus. Також у цей період виникло багато лексики для 

позначення дорожнього руху та інфраструктури (bottleneck  1896 р.,   

traffic lights 1868 р., speed limit 1903 р., cycling path, cycling track, cycling 

lane,  cat's eye 1934 р.,  parking meter 1935 р.,  zebra crossing 1949 р., 

pelican crossing 1969 р., lollipop men and women 1969 р., speed camera 

1983 р., тощо).  

 Окрім того, з виникненням підлодок, значно розширюється 

номінаціонне поле водного транспорту, з 1899 р. у значенні “a warship with 

a streamlined hull designed to operate completely submerged in the sea for 

long periods, equipped with a periscope and typically armed with torpedoes or 

missiles”починає вживатись іменник submarine, а також інші пов’язані з 

ним лексеми, кількість яких зростає кожного року:  periscope 1899 p., 

sonar 1946 p., bathyscaphe 1947 p., mesocaphe 1964 p., autonomous 

underwater acoustic recorder 1980 p.,  human-occupied submersible (HOV) 

1980 p., тощо.  

 З XІX ст. надзвичайно швидко зростає кількість лексем, що 

номінують повітряні транспортні засоби. Так, у 1822 р. Лорд Байрон 

уперше вжив слово air-vessel, з 1861 р. з’являється лексема helicopter, у  

1873 р. з’явився іменник aeroplane, який пізніше трансформувався у 

британському варіанті англійської мови в airplane (1907 р.), а в 1908 р. 

скоротився до plane, з 1851 р. до вжитку ввійшла  лексема aircraft, а з 

1874 р. іменник biplane, у 1900 р. з німецької мови було запозичено 

лексему zeppelin, пізніше було номіновано gyrocopter (1915 р.), airport 

(1919 р.) та heliport  (1944 р.) лексема jet у значенні “an aircraft powered by 

one or more jet engines” почала вживатись з 1952 р., а слово shuttle у 

значенні “spacecraft” – у 1969 р. [322]. 

 Також необхідно зазначити, що у досліджуваному лексико-

семантичному макрополі спостерігається особливий зв'язок між ЛСП 

WATER TRANSPORT та AIR TRANSPORT, що демонструється 
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лексемами, які одночасно належать до обох полів та виступають зоною 

їхнього перетину: air-vessel 1822 р., seaplane 1913, aircraft carrier 1919 р., 

тощо.  

 Більшість проаналізованих засобів вербалізації, які виникли 

починаючи з ХІХ століття, утворюється способом семантичної деривації із 

застосуванням механізму метафоризації. Наприклад, лексема  “shuttle” 

початково мала значення “a dart, an arrow”. Шатл, як космічний 

транспортний засіб, як і стріла приводиться до дії певним механізмом, має 

велику швидкість та за формою є також схожим на стрілу.  Лексема train, 

що походить  від латинського trahere – “to pull, draw” ,  та була запозичена 

англійською мовою через посередництво старофранцузької мови,  на 

початку  XIV століття в англійській мові мала значення  “a delay” 

(затримка), наприкінці XIV cтоліття набула значення “trailing part of a 

skirt, gown, or cloak”, а також “procession” (процесія).  Зазначена лексична 

одиниця до повсякденного вжитку в сенсі “locomotive and the cars coupled 

to it” виживається з 1820 р. (перше використання у друкованих джерелах 

датується  1816 р.).   Знову ж таки, очевидним є той факт, що локомотив 

«тягне» вагони, а також аналогія з процесією, або шлейфом, що, як і потяг, 

є довгими. Нами також виявлені  лексеми, які набували нового значення 

декілька разів, наприклад, значення іменника carriage, який з кінця 

XIV ст. позначав   “wheeled vehicles collectively пізніше звузилось до 

“individual wheeled vehicle”, у 1706 р. відбулась спеціалізація і лексема 

отримала значення “horse-drawn, wheeled vehicle for hauling people”, а у 

1830 р. поширилась на позначення  “railway car”. 

 Також лексеми “forward” та “traffic” та їхні деривати, що, як 

зазначено вище, на попередніх етапах еволюції досліджуваного концепту 

функціонують у значенні комерційних перевезень, в наш час  широко 

використовуються у галузі інформаційних технологій та комунікаційних 

систем, наприклад: “А network is operated such that message forwarding 

traffic is shared among routers in a load-sharing set.” [337].  
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 У найсучасніших засобах вербалізації досліджуваного нами 

концепту спостерігається тенденція економії плану вираження при 

максимально докладному плані змісту, що доводиться великою кількістю 

одиниць утворених сособом телескопії, наприклад: maglev (від “magnetic 

levitation” потяг на магнітній подушці 1980-і р.), segway (від назви 

компанії-виробника, що, в свою чергу, є штучно утвореним від segue та 

way у 2001 р.). На нашу думку, така тенденція є спробою знизити ступінь 

інформаційного перевантаження за рахунок економії мовних засобів, адже 

«тенденція до економії мовних засобів  реалізується в застосуванні 

однослівних номінацій замість описових позначень, у скороченні, 

конденсації узуальних сполучень слів, в усіченні слів, в утворенні 

літерних, звукових та інших скорочень» [103, с. 4]. 

 Отже, протягом багатьох століть лексико-семантичне макрополе 

TRANSPORT постійно розширювалось та відбивало зміни у сприйнятті 

однойменного концепту представниками британської нації. На початку 

існування зазначеного концепту основною поняттєвою ознакою 

ментальної одиниці був «рух», а диференційною ознакою «простір руху», 

поступово у мові відобразились такі поняттєві ознаки, як «транспортний 

засіб» та «система перевезення». Серед основних засобів творення 

конституентів досліджуваного лексико-семантичного макрополя 

найпоширенішими є, конверсія, афіксація, телескопія та семантична 

деривація. 
 

4.2  Cпособи утворення конституентів  лексико-семантичного поля 

“TRANSPORT” в британському варіанті англійської мови 

 

 Велика кількість мовних одиниць з досліджуваного лексико-

семантичного поля, що актуалізує концепту TRANSPORT в британській 

лінгвокультурі, належить до терміносистеми галузі транспорту та 

перевезень. Науково-технічний прогрес сприяє постійній появі нових 
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терміноодиниць. Саме тому перед лінгвістами постають завдання,  

пов’язані зі стандартизацією термінології, дослідженням шляхів та 

способів формування термінології, встановленням етимології, виявленням 

особливостей взаємодії та взаєморозвитку терміносистем різних галузей та 

літературної англійської мови.  

 Дослідженню терміносистем різних мов та галузей присвячені 

роботи Г. О. Вінокура, С. В. Гриньoвa, В. М. Лейчика, Д. С. Лотте, 

Т. Р. Кияка, Л. Б. Ткачової та ін. [47; 62; 121; 129; 96; 185]. У більшості 

зазначених наукових праць окреслюються основні риси, що відрізняють 

термін від загальновживаної лексеми, але в той же час робиться наголос на 

приналежність терміносистем до лексичної системи певної мови. 

 На думку В. М. Лейчика, у галузі термінотворення діють ті ж самі 

закони, що й при утворенні загальновживаних лексичних одиниць, але 

окремі шляхи та способи словотворення є більш поширеними, а інші не 

знаходять широкого використання [122, 76]. На думку Л. М. Алєксєєвої, 

специфіка термінології певної галузі проявляється у різному кількісному 

співвідношенні різноманітних процесів номінації [1, с. 56]. Отже, 

зважаючи на приналежність термінології до загальної лексико-семантичної 

системи мови, можна зробити висновок, що для неї характерними є 

аналогічні способи утворення нових лексичних одиниць, структурні типи 

лексем  та семантичні процеси.  

 Користуючись класифікацією формально-структурних особливостей 

англомовної термінології, розробленою Л. Б. Ткачовою [185, с. 67], нами 

був здійснений аналіз конституентів лексико-семантичного поля, що 

вербалізують досліджуваний концепт. Серед зазначених одиниць мови 

були виявлені такі одиниці мови, що представлені однією лексемою та 

утворюються морфологічним способом, та також словосполучення, що 

будуються синтаксичним способом.  

 Цікавим, на нашу думку, є той факт, що кількість однослівних 

вербалізаторів, виявлених під час дослідження особливостей мовної 



167 
 
актуалізації концепту TRANSPORT, є достатньо малою (20% від загальної 

кількості досліджених мовних одиниць).  

 Згідно існуючій класифікації, усі іменники поділяються на власні та 

загальні [239, c. 208]. Сeред загальних, у свою чергу, виділяються 

обчислювані та необчислювані, конкретні та абстрактні. Нами виявлено, 

що до лексико-семантичного поля TRANSPORT в британській 

лінгвокультурі входять як власні, так і загальні  іменники, серед яких є як 

обчислювані, так і необчислювані, як конкретні, так і абстрактні лексеми. 

 Серед загальних іменників виділяються: 

а) назви транспортних засобів, наприклад: car, motorcar, bus, ship, punt, 

ferry, bicycle, train, steamer, helicopter; 

б) назви частин транспортних засобів, наприклад: backseat, tyre, aerial, 

bonnet, windscreen, boot, cockpit, hatch, fuselage, bumper, headlight, sunroof, 

step; 

в) назви доріг, наприклад: turnpike, road, way, lane, drive; 

г) назви учасників перевезень, наприклад: driver, cyclist, passenger, 

controller, motorist; 

ґ) назви об’єктів інфраструктури, наприклад: station, dock, airport, helipad, 

port, terminal; 

д) номінації об’єктів перевезення, наприклад: passenger, goods, freight, 

valuables on board. 

 Серед зазначених лексем нами виявлені непохідні або кореневі 

слова, лексичні одиниці утворені афіксальним способом, утворені за 

допомогою основоскладання,  є абревіатури та часткові усічення, або ті, 

які утворено поєднанням декількох способів. Приклади та частотність 

вживання зазначених способів наведено у таблиці 4.1. нижче. 
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Таблиця 4.1. 

Способи творення іменників ЛСП TRANSPORT 
Спосіб утворення Приклади Продуктивність 

Непохідні лексеми 

dais, hitch, mist, rack, track, road, way, path, train, wagon 21% 

Афіксальні деривати 
N / V + 
суфікс 
 
 

-er / -or sailor, mariner, driver, tractor, steamer, 
indicator, carburator, conductor, keeper, 
dropper 

 
 
 
 
 
 
 

39 % 

-ing punting, boating, yachting, sailing, riding, 
shipping, shunting, braking 

-age freightage, kilometrage 
-ist cyclist, motorist 
-ment shipment, embarkement 
-y/-ie boggie, cabby 
-ion acceleration, operation 

Префікс +  
N / V  

trans- transport, translink 
under- underground, underpass 

Префікс +  
N / V + 
суфікс 

trans- + -ation/ 
 -ment, -ion 

transportation, transmission, transshipment 

super- + -er supertanker, superheater, supercompactor 
sub- + -er subgrader 

mis- + -ing misrouting 
re- + -ing rebooking, recoupling, resignalling re-

zeroing,  re-running, re-engining, re-
tyring 

de- + -ment 
dis- + -ment 

derailment 
disadjustment ,disalignment 

Деривати, утворені способом основоскладання (2-3 основи) 
railcar, railbus, highway, motorway, expressway, airport, airbag, airport, 
roadsign, steamboat, sunroof, airfield, railwayman, railbank, railweight, 
trackcleaner, waybill, waypoint, airstrip  

20% 

Абревіатури 
RB (rescue boat),  EAGT (unified air cargo tariff), EAT (eatables on 
board),  VALU (valuables on board), AL (Ammendment), GF (Gauge Fixing), 
GFR (Grand Forks Railway Company), AIRA (Aircraft Icing Research 
Alliance) 

11 % 

Похідні лексеми, у творені способом телескопії 
helipad (helicopter + pad), heliport (helicopter + port), carjacking (car + 
hijacking), avionics (aviation + electronics), camcorder (camera + recorder)  

1 % 

Похідні слова, утворені шляхом поєднанням декількох способів словотворення 
4-wheeler (4 + wheel + -er), racetracking (race + track + -ing), radiotelephony 
(radio + telephone + -y), radioteleprinter (radio + tele + print + -er), ramburner 
(ram + burn + -er), rawinsonde (radio + wind + sonde)  

5% 
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 Проаналізувавши непохідні терміни зазначеної сфери, які мають у 

своєму складі тільки кореневу морфему, можемо зазначити, що 

найпродуктивнішим способом їхнього утворення є семантична деривація, а 

саме метафоризація за зовнішньою подібністю, або схожістю функцій. На 

думку Х. Ортего-і-Гасета, «…термін набуває нового значення на основі 

старого вже існуючого явища» [142, c. 74]. Отже, високу активність такого 

способу термінотворення  у зазначеній галузі, можна пояснити природою 

людини, спрямованою на експлікацію невідомого через загальновизнане та 

звичне.  

 Серед непохідних англомовних вербалізаторів досліджуваного нами 

концепту виявлені семантичні деривати, що походять від наступних груп 

загальновживаної лексики:  

а) назв частин тіла (arm – “крило семафору”,  “важіль”;  mouth – “отвір 

димової труби”, “сопло”;  shoulder – “узбіччя залізничного полотна, 

автодороги, злітної смуги”, nose – “носова частина двигуна, літака, потяга, 

корабля”),  назв одягу (coat – “ізолюючий прошарок фарби”, “кожух”; skirt 

– “спідниця поршня”, “втулка”, shoe – “башмак”, “ролик”;  jacket – 

“кожух”, “обшивка”), назв тварин (frog – “хрестовина стрілочного 

переводу”, bull – “чорноробочий у доках”, duck – “затискний патрон”), 

назв повсякденних предметів побуту (chair – “люлька для повітряних 

робіт”, key – “кнопка блокування ходу”,  fork – “важіль”). 

 Серед досліджуваних нами вербалізаторів 5% лексичних одиниць 

утворюються на базі існуючих у мові слів в результаті модифікації їхніх 

лексико-граматичних характеристик, тобто способом конверсії. Найбільш 

розповсюдженим видом конверсії серед проаналізованих нами термінів є 

вербалізація, наприклад, іменник rail (“брусок, огорожа”) у 

загальновживаній лексиці, набувши значення “залізнична рейка” у 

результаті семантичної деривації, переходить у дієслово to rail – “ставити 

потяг на рейки”. Цікавим, на нашу думку, є також той факт, що від нової 
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терміноодиниці також утворюються похідні терміни, але вже способом 

афіксації, наприклад, to derail (“сходити з рейок”).   

 Протилежний процес субстантивації, тобто утворення іменника від 

дієслова способом конверсії, спостерігається серед досліджуваних 

вербалізаторів рідше, наприклад, від дієслова to feed (“ живити”) 

утворюється іменник feed (“живлення”), від якого, у свою чергу, також 

утворюються деривати feeder (“залізнична гілка”) та feedback 

(“регенерація”). 

 Переважна більшість досліджених монолексемних вербалізаторів 

були утворені афіксальним способом. На думку Л. А. Чернишової,  

превалювання афіксних термінів в англомовних терміносистемах 

пояснюється тим, що «така будова деривату дозволяє адекватно 

відобразити зв'язок та взаємозалежність понять через структуру похідного 

терміну, а в технічній термінології потреба такого вираження є достатньо 

великою» [203, с. 128].  

 За нашими підрахунками, 11% від загальної кількості розглянутих 

нами конституентів досліджуваного ЛСП є абревіатурами. На думку 

І. О. Бодуена де Куртене,  «мовне життя» є безперервною роботою, в якій є 

прагнення до економії зусиль і відсутність потреби витрачати їх марно 

[23, с. 224]. Отже, під дією закону економії мовних засобів може 

відбуватися формування абревіатур. Серед досліджених нами 

вербалізаторів концепту TRANSPORT  більшість є акронімами, тобто 

абревіатура будується з перших літер ключових слів, наприклад, BBB (Best 

Best Best  – “марка пудлінгового заліза найвищого ґатунку”), CGS (system 

of units centimeter-gram-second  – “система одиниць сантиметр-грамм-

секунда”), BAA (British Airport Authority ). Значна кількість акронімів, у 

свою чергу, позначає назви організацій або компаній-перевізників та 

виробників. 

 Окремі  абревіатури також містять цифрові компоненти, наприклад,  

А1 (вагони першого класу), А1С (вагони першого класу з кондиціонером), 
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A3 (Automatic Three Speed). Також наявні часткові абревіатури,  в яких 

перший елемент є скороченим, а другий є повною формою слова, 

наприклад, U-washer (швидкозмінна шайба), A-unit (секція тепловозу, у 

якій розташоване допоміжне обладнання), В-unit (секція тепловозу, без 

посту управління з силовим обладнанням), G-seat (крісло-імітатор 

перенавантаження). Окрім того, виділяються вербалізатори, які здаються 

подібними за формою до вищезазначених абревіатур, але літера, яка є 

першим елементом, не є скороченням, а об’єктивує формонаслідування, 

наприклад, s-turn (манерв у вигляді літери «s»), l-shaped wrench (торцевий 

гаєчний  ключ), V-cycle (V-подібний цикл), U-turn (поворот, подібний до 

літери «U»). 

 Серед проаналізованих нами вербалізаторів, що є частковими 

абревіатурами, нами зафіксовані приклади, в яких різні лексичні одиниці 

скорочуються однаково, тобто позначаються однією і тією ж літерою, що 

не спричиняє проблеми для професіоналів транспортної галузі, але, з 

огляду на досить часте вживання, може викликати плутанину серед 

непрофесіоналів. Так, літера «E» для представників британської 

лінгвокультури заміняє собою топонім Europe (E-road network –  

Міжнародна система магістралей Європи), прикметник electronic (e-transit 

– електронне декларування транзиту) та прикметник electric (e-vehicles – 

електричні транспортні засоби). 

 Проведене нами дослідження показало, що серед засобів мовної 

актуалізації концепту TRANSPORT у британській лінгвокультурі 

представлено словосполученнями (80% від загальної кількості 

досліджених нами лексичних одиниць). Проаналізовані нами 

словосполучення відрізняються за кількістю компонентів та поділяються 

на двокомпонентні (narrow gauge, near balance, maneuver block, mapping 

display), трикомпонентні (jack shaft counterweight, train damage certificate, 

maneuver abort procedure, manual control switch), багатокомпонентні (large 

power motor train, cab forward type machine, maneuver camber control mode) 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4522185_2_1&s1=E-road%20network


172 
 
та фразові, тобто такі, що містять прийменники та сполучники (zone of 

restrictive aspect, land between grooves, margin with stick free).   

 У свою чергу, найпродуктивнішою моделлю утворення сполучень є 

N1 + N2, де  N1 є препозитивним означенням, наприклад, cable drive, mail 

compartment, mail traffic, maintenance area, maneuver agility. Достатньо 

велику кількість сполучень утворено  за моделлю Adj + N, наприклад, main 

line, hard fat, main compartment. Окрім того нами виявлено достатньо 

велику кількість випадків, коли прикметник у словосполученні, 

утвореному за зазначеною моделлю, є складним, наприклад, zirconia-based 

coating, mass-and-spring model, mast-mounted assembly, mass-loaded beam, 

material-aerodynamic-structural coupling, zero-flight-time training, що значно 

розширює значення фрази. Також нами виявлено значну кількість 

словосполучень, утворених за моделлю Ving + N, де перший елемент вказує 

на функцію, наприклад, handling device, machining fixture, lacing board. 

 Серед трикомпонентних словосполучень найбільшу кількість 

утворено за моделлю, що складається з трьох іменників – N1 + N2 + N3, де 

N1 та  N2 виконують функцію  препозитивного означення, а N3 є 

означуваним, наприклад,  signal disc lantern, economy class fare, marker 

beacon receiver. Майже 30 % вербалізаторів групи включали до свого 

складу прикметники та були утворені за моделлю Adj + N1 + N2, 

наприклад, lagged demand meter, narrow  gauge line, maritime surveillance 

radar, electric power boat, electric motor unit, де Adj є означенням для N1, а 

разом вони виконують означувальну функцію для N2. 

 Окрім дво- та трикомпонентних словосполучень, нами також 

виявлені чотирьох- та п’ятикомпонентні конструкції, загальна кількість 

яких складає лише 10%, наприклад, back head brace angle, electronic fare 

payment system, booking office daily cash balance. 

 Серед термінів фразового типу, до будови яких входить прийменник 

або сполучник, найпоширенішим є синтаксичні структури з прийменником  

«of», наприклад, marking of pavements, knuckle of car coupling, labelling of 
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transported goods. Серед аналізованих номінативних фраз нами виявлені 

сполучення, у яких прийменник вказує  на місце знаходження або напрям 

руху, наприклад, to keep a railroad track level in line, land between grooves,  

above airfield elevation,  be out of trim. 

 Аналіз структури засобів мовної актуалізації концепту TRANSPORT 

дозволяє зробити висновок, що кількість однослівних вербалізаторів є 

значно нижчою порівняно зі словосполученнями  (відповідно 20% та 80%). 

Найбільш продуктивним способом творення вербалізаторів-слів є 

афіксація (39%), найбільш поширеними моделями для утворення 

двокомпонентних  словосполучень є структури  N1 + N2 та Adj + N, у той 

час, як  трикомпонентні вербалізатори переважно представлені 

структурами N1 + N2 + N3, та Adj + N1 + N2. Кількість чотирьох та 

п’ятикомпонентних словосполучень серед вербалізаторів досліджуваного 

концепту складає лише 10% від загального обсягу. Наявність великої 

кількості фразових словосполучень, елементом яких є прийменник або 

сполучник, що вказує на місце або напрям руху акцентує важливість таких 

базових ознак концепту TRANSPORT, як рух та простір. 

 

4.3 Формування лексико-семантичного поля TRANSPORTATION 

в американському варіанті англійської мови 

 

 Морський транспорт уможливив міграцію переселенців до США та 

довгий час був єдиним способом налагодження економічних та політичних 

зв’язків зі «старим світом», тому його важливість для американської нації 

не можливо переоцінити.  

 Окрім того, слід зазначити, що особливості географії країни, а саме 

наявність великих річкових систем, загальна протяжність яких складає  50 

тисяч кілометрів,  уможливили освоєння нових територій та налагодження 

нутрішніх водних перевезень. Загальновідомо, що перші поселення 

створювалися у затоках та увздовж річок, що вели в середину континенту 



174 
 

[282, с. 71]. Отже, за відсутністю доріг, найважливішим транспортом на 

почтаку історії США був водний трансопрт. Цьому також сприяв винахід 

парового двигуна та запуск річкових пароходів, що зробили великий 

внесок у підкорення фронтиру.     

 Незважаючи на тимчасове зниження популярності перевезень по воді 

після появи залізниці, стрімкий розвиток водного транспорту в країні 

спостерігався після Другої Світової війни (у 50-ті роки ХХ ст.), що було 

викликано двома факторами: по-перше було здійснено модернізацію 

внутрішніх водних шляхів сполучення, по-друге – зросла ціна наземних 

перевезень [283, с.4].  
 За об’ємом перевезень вантажів, водний транспорт США займає 

перше місце в світі. На території країні розташовано майже 300 морських 

портів, у торгівельному флоті нараховується більше 750 великих судів, а 

перевезення здійснюють більше ніж 2000 компаній. Окрім торгівлі, водний 

транспорт жваво використовується у туристично-рекреаційних цілях [283, 

с.7–8]. 

 У наш час залізничне сполучення  в США переживає не найкращі 

часи, насамперед через те, що внутрішні авіарейси є дешевшими та 

швидшими порівняно з потягами. Уряду не вигідно вкладати кошти у 

розвиток зазначеної галузі, тому залізничний транспорт багато років 

страждає від стагнації. Але, як відзначають автори туристичних 

довдіників, залізниця є прекрасною альтернативою для тих, хто страждає 

аерофобією або є відчайдушним романтиком [255]. Окрім того, не слід 

недооцінювати роль залізниці у розвитку країни, адже довгий час у 

Сполучених Штатах саме потяг був єдиним механічним засобом 

перевезень,  побудова залізничної гілки привносила прогрес та навіть мала 

містоутворюючу функцію.  

 США є однією з найбільших автомобільних країн світу. Дорожній 

транспорт у країні займає друге місце за обсягом перевезень вантажів 

(близько 27%). Економічний розвиток Сполучених Штатів сприяв тому, 
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що в наш час майже 30% легкових автівок і більше 45% вантажівок світу 

знаходиться саме у цій країні. На кожну тисячу мешканців США 

нараховується 755 власних автівок та більше 1 міліарду тонно-кілометрів 

перевезень[344].  Швидкому розвиткові цього виду траснпорту сприяло 

розгалуження та вдосконалення системи доріг. Більше 5 мільйонів 

автомобільних доріг в Сполучених  є асфальтованими, а на 100 км2 площі 

країни є близько 67 км покращених доріг. Більшість великих міст країні 

поєднані швидкісними автострадами, загальна протяжність яких сягає 

більше 73 тисяч кілометрів. Цікавим є той факт, що більшим попитом 

користується приватний дорожній транспорт, так власними автівками 

здійснюється 80% пасажирських перевезень, а автобусами менше 1,5%. До 

того ж, майже половина американських домовласників має два та більше 

автомобіля, а громадський транспорт обслуговує всього лише 3% міських 

пасажироперевезень [335]. 

 Повітряний транспорт є популярним серед пасажирів у США через 

обширну територію країни, фінансову доступність внутрішніх рейсів, 

швидкість перевезень й відмінну інфраструктуру. У країні розташовано 

найбільшу в світі кількість аеропортів та аеродромів, а повітряний простір 

США є найзавантаженішим на планеті, що може бути доведено тим 

фактом, що у 2012 році майже половина з найнавантаженіших аеропортів 

світу знаходилась саме у США. Згідно з даними статистики наведеними 

дослідниками університету  Хофстра, у США здійснюється близько 70 % 

всіх внутрішніх перевезень світу [277].  

 Зважаючи на зазначене вище не дивним є те, що з постійним 

технічним прогресом в американській культурі розвивається суперконцепт  

TRANSPORT,  що супроводжується появою великої кількості національно-

специфічних вербалізаторів зазначеної ментальної одиниці. Дослідження 

ЛСП мовної об’єктивації досліджуваного концепту дозволяє встановити 

основні складові одиниці ментальності нації.  

 Географічне положення, історія та етнічний склад Сполучених 
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Штатів Америки впливають на формування конвенційних знань та уявлень 

про дійсність, які закладено в семантику конституентів лексико-

семантичного макрополя TRANSPORT. Кожна лексема уособлює певний 

обсяг інформації про фрагмент дійсності, яка може повністю або частково 

не співпадати з уявленнями про цей об’єкт або явище, що є характерними 

для представників інших лінгвокультур, навіть  якщо вони розмовляють 

тією ж мовою. Отже, ми вважаємо досліджуване ЛСП  відкритою 

системою, елементи якої знаходяться під постійним впливом 

екстралінгвальної дійсності та відображають усі процеси, що відбуваються 

у американському суспільстві. 

 Як відомо, використання англійської мови у США починається з 

моменту заснування колонії Джеймстаун у 1607 р. та поселення там 

англійських переселенців. На той момент перші колоністи розмовляли 

ранньоновоанглійською.  Саме з цього моменту починається становлення 

американського варіанту англійської мови. Слід зазначити, що першим 

поселенцям були відомі такі ж самі види транспорту та об’єкти 

інфраструктури, які існували на той час у старому світі, але, потрапивши в 

нові умови, вони стикнулися з повною відсутністю транспортного 

сполучення й доріг, тому пріоритетним став водний транспорт. 

 Усі процеси, що були характерними для американського суспільства 

того періоду, відобразилися і на лексиці, що номінувала транспорт та 

перевезення. Так у XVI та XVII ст. британські архаїзми та діалектизми 

закріпляються у вжитку на Північно-Американському континенті, 

наприклад, регіональний англійський діалектизм hub почав активно 

використовуватись пілігримами у значенні “solid center of a wheel”  

[101, с.34]. Цікавим, на нашу думку, є той факт, що на території США, а 

саме у м. Бостон, зазначена лексема пізніше (1858 р.) набула нового 

значення – “center of interest, activity or importance”, яке потім увійшло до 

вжитку і на території Великої Британії [322]. 

 Окрім того, з XVI ст. для номінації об’єктів транспортної галузі на 
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території сучасних США почали виникати нові лексичні одиниці, часто за 

допомогою розширення або звуження значення деяких англійських 

лексеми, наприклад,  значення іменника lane, яким з XV ст. номінували 

“any well-defined track”,  у американському варіанті англійської мови 

звузилось до “one track of a marked road” [322].  

 Також одним з джерел американізмів у колоніальний період 

Г. Менкен вважає індіанські мови, а першим запозиченням з них дослідник 

називає лексему canoe  [270, с. 116]. Запозичення таких одиниць мови, на 

нашу думку, було цілком логічними, адже вони відображали нові для 

переселенців реалії. Як зазначає І. Е. Коротаєва, пізніше від зазначеної 

лексеми було утворено деривати, наприклад, canoeing, canoeist, canoeable, 

також воно ввійшло до складу словосполучень саnое tree (1638 p.), саnое 

wood (1649 p.), саnое load (1691 p.), саnое club (1872 p.) [101, с. 35]. Отже, 

англійська культура на новій території поступово інкорпорувала нові 

компоненти та змінювалася, що знайшло відбиття у словнику 

американського варіанту англійської мови. 

 Ще одним суттєвим фактором, що вплинув на формування ЛСП 

TRANSPORT в американському варіанті англійської мови стала 

кооперація перших колоністів з переселенцями з інших країн. Поповнення 

лексичного складу раннього періоду американського варіанту англійської 

мови здійснювалось за допомогою запозичень з французької, голландської, 

іспанської та німецької мов, окрім того, деякі англійські слова 

трансформувались під іншомовним впливом  [35, с. 357–358]. Найбільша 

кількість запозичень галузі транспорту та перевезень прийшла з 

французької мови, у той час як жодного з запозиченя з німецької мови 

нами виявлено не було. Приклади виявлених нами запозичень наведено у 

таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2. 

 

Конституенти ЛСП TRANSPORTATION, що були запозичені до 

американського варіанту англійської мови з мов інших переселенців 

Мова-

джерело 

 

Лексема 

Значення, у якому була 

запозичена лексема 

Подальша трансформація 

значення 

Ф
ра

нц
уз

ьк
а 

мо
ва

 

carry-all a light covered carriage for 

four or more persons 1714 р. 

А passenger automobile used 

as a small bus 1884 р. 

depot a warehouse 1795 р. А railway station з 1842 р. 

Го
лл

ан
дс

ьк
а 

мо
ва

 

caboose ship's cookhouse  1747 р.  cabin and house; railroading 

sense 1859 р. 

sleigh vehicle mounted on runners 

for use on ice and snow 1703 

р.   

Починає вживатись як 

дієслово з 1728 р. 

Іс
па

нс
ьк

а 
мо

ва
 

bronco / 

broncho  

untamed or half-tamed horse 

1850 р.    

The Ford Bronco - sports 

utility vehicle (SUV) з 1966 р. 

сaballerango stableman 1733 р. Wrangler – person in charge 

of horses or cattle, herder з 

1888 р. 

 Семантика запозичених лексем поступово трансформувалась, 

наприклад, іменник carry-all спочатку вживався для позначення “a light 

covered carriage for four or more persons” (1714 р.), а пізніше його значення під 

впливом ектралінгвальних чинників було модернізоване до “a passenger 

automobile used as a small bus” (1884 р.); іменник caboose  був запозичений  зі  

значенням “ship's cookhouse” (1747 р.), а пізніше став позначати  “railroading 

cabin or house” (1859 р.). 
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 Слід також зазначити, що окремі запозичення з французької мови ввійшли 

до складу словосполучень, що стали конституентами ЛСП TRANSPORT в 

американському варіанті англійської мови, наприклад, лексема prairie, у XIX ст. 

активно вживалася у таких  комбінаціях, як prairie schooner, prairie clipper або 

prairie ship, які метафорично номінували immigrant's wagon.  

 Окрім того, окремі топоніми США, що також входять до структури 

конституентів лексико-семантичного поля TRANSPORT, є запозиченнями з 

інших мов, адже були номіновані іммігрантами з різних країн. Наприклад, серед 

топонімів заходу США зустрічається багато топонімів іспанського походження 

(Arizona, California, Colorado,  Florida, Montana, Nevada), на сході є голандські 

назви островів, міст, заток (Manhattan Island, Rhode Island, Rikers Island,  Batavia, 

Groningen, Hoboken, Barnegat Bay), у деяких штатах присутні шведські назви 

топографічних об’єктів (Thorsby, Andover, Boxholm, Falun, Mora) тощо. 

 Починаючи з XVIІ ст. характерним для американської лексичної 

підсистеми стало створення неологізмів, що номінували дорожній транспорт. 

Наприклад, під час підкорення нової території постала необхідність для 

використання спеціалізованого транспорту, так з’явилася певна кількість 

транспортних засобів, номінації яких містять у своєму складі топонімічний 

компонент і тому можуть бути віднесені до культурно-маркованих мовних 

одиниць. Серед таких лексем можна назвати, наприклад, словосполучення 

Concord Coach (з синонімом  Concord stage (wagon), або усічений варіант 

Concord), яким номінується 9-місна поштово-пасажирська карета на ресорах, 

запряжена 4 – 6 кіньми або мулами, назва якої походить від міста-виробника 

Конкорд. Пізніше з’явився також стилістично-забарвлений синонім зазначеної 

мовної одиниці –  Pitching Betsy – “підстрибуюча Бетсі”, в якому назва 

транспортного засобу корелюється з поширеним жіночім ім’ям у зменшувальній 

формі та надається характеристика манери руху. 

  Окрім того, як приклад можна навести назву фургону Conestoga wagon 

(усічене – Conestoga), яка містить автохтонний топонім індіанського племені та 

номінує довгий критий фургон з широкими колесами, запряжений 4 – 6 кіньми, 
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який міг транспортувати до 8 тон вантажу, та за свою роль у розвитку країни 

пізніше отримав назву vehicle of the empire. 

 Як зазначає Г. Д. Томахін, у XVIІ – XVIІІ ст. дуже активним було 

утворення словосполучень, одним з елементів яких були такі реалії-

американізми, як назви тварин, наприклад, buffalo trace, buffalo road, buffalo path, 

що пояснюється таким есктралінгвальним фактором, як відсутність у той період 

доріг та вимушене транспортування товарів та людей по стежках, які були 

прокладені стадами бізонів [189, c. 96]. Згідно з дослідженням Л. М. Борисової, 

більшість з лексичних одиниць, що виникли в США до XVIII ст. поступово 

стали архаїзмами та історизмами, але номінації реалій, такі як prairie та buffalo 

поповнили словниковий склад багатьох мов світу [32, c. 14].   

 Згідно з даними дослідження І. Е. Коротаєвої, 17 лексичних одиниць ЛСП 

TRANSPORT були виявлені у першому словнику американського варіанту 

англійської мови Дж. Пікерінга, що датується 1799 р. Авторка наводить такі 

лексеми: ark, bootable, boating, gondola, hub, navigation, shipping, sea-faring, 

packet (від packet-boat), portage, scow, sled, sleigh, stage (від stage coach), turnpike 

[101, с. 37]. З огляду на велику кількість лексем, що номінують різні аспекти 

водних перевезень, можемо зробити висновок про надзвичайну важливість для 

американців того періоду концепту WATER TRANSPORT. Окрім того, слід 

зазначити, що певна кількість лексичних одиниць акцентують необхідність 

поштових перевезень. 

 З кінця ХVШ ст. після промислової революції в США почав активно 

розвиватися наземний транспорт, що також знайшло відбиття у лексиці, яка 

номінувала аспекти залізничних перевезень (railroad 1757 p., steam locomotive, 

Stourbridge Lion 1829 p., engineer (locomotive driver) 1832 p., train order 1850-ті 

рр., automatic block signals 1870-ті рр., Indianapolis' Union Station 1883 р. тощо). 

Потреба у лексичних засобах для позначення залізничного транспорту та 

інфраструктури виникла паралельно в США та Британії. Як зазначають 

дослідники, незважаючи на те, що обидві країни є англомовними, вони вирішили 

це завдання по-різному[270, с. 101]. Так, американізми вважаються більш 
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образними та яскравими,  наприклад, назва захисної ришітки cow-catcher, через 

те, що основною її функцією був захист конструкції від шкоди, яку могла 

нанести худоба, що попадала під потяг [271, с. 28]. 

 Розвиток дорожнього транспорту, а з ним і розширення лексико-

семантичного мікрополя ROAD TRANSPORT, почався у XIX ст. та досягнув 

піку у XX ст., важливим поштовхом до цього стало виробництва автівок Ford 

Motor Company.  Наприклад, насправді народним транспортним засобом став 

FORD T, що випускався компанією з 1908 по 1927 роки мільйонними серіями та 

став першим авто, яке вийшло на міжнародний ринок. Надзвичайно великий 

вплив цієї автівки на життя американців  доводиться наявністю великої кількості 

синонімів (більшість з яких є словосполученнями-метафорами) та досить висока 

частотність їхнього використання замість офіційної назви.  

  FORD T  можливо назвати невід’ємною частиною американської 

фольклорної культури, адже про нього навіть складали пісні та анекдоти [244, с. 

110–114], в яких нами виявлено такі стилістично забарвлені синоніми, як: family 

horse,  mechanical cockroach, Detroit disaster, bouncing Betty, leaping Lena, 

galloping snail, the spirit of St. Vitus, Lizzie  (або Lizzy), Tin Lizzie, flivver. Усі 

синоніми, у свою чергу, за семантикою можуть бути категоризовані у дві групи. 

По-перше, ті, що вербалізують позитивні характеристики автомобілю:   family 

horse, Lizzie (або Lizzy), Tin Lizzie. Словосполучення “family horse” може, на нашу 

думку, бути розтлумачено як “робоча конячка”, або “родинна годувальниця”, що 

уособлює надійність автомобілю та його важливу роль у побудові та веденні 

родинного бізнесу.   

 Етимологія синонімів Lizzie  (або Lizzy) та Tin Lizzie була досліджена  

Ф. Донованом, який наголошував на асоціації Форда Ті з збірним фольклорним 

образом чорношкірої служниці на ім’я Лізі й натяком на невибагливість, 

невисоку ціну та традиційний чорний колір зазначеної моделі авто.  Автор також 

зазначає, що інформація є лише аналітичною здогадкою, але важливість цього 

автомобілю в історії США привела до того, що  словосполученням  Tin Lizzie 

надалі стали називати й інші бюджетні невеликі авто [244, с. 110].  Наступна, 
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більш вишукана, модель “Форд А” отримала  «прізвиська» Queen Elizabeth та 

Miss Ford. Щодо синонімів з негативною конотацією, то семантично Detroit 

disaster, flivver та The Spirit of St. Vitus  натякають на невдалість моделі та 

переважно використовуються в досліджених джерелах тими, у кого або взагалі 

не було авто, або тими, хто міг собі дозволити більш дорогий варіант. 

Номінативні одиниці mechanical cockroach, galloping snail, bouncing Betty та 

leaping Lena є прикладом метафоризації за схожістю форми, або манери руху. 

 Проаналізувавши наукові розвідки А. Марквордта, Г. Менкена, Е. Леірда,  

П. Дерріка, Е . Фідлера, JI. M. Борисової, Г. Г. Бондарчука, І. Е. Коротаєвої, 

присвячені, дослідженню американського варіанту англійської мови, ми 

встановили, що протягом XX ст. ЛСП ROAD TRANSPORT також поповнилося 

групами лексики, наведеними у таблиці 4.3.  

 

Таблиця 4.3. 

Конституенти ЛСП TRANSPORTATION, що виникли у XX ст. 

 
Назва транспортного засобу landaulette, motor carriage 1901 р.; 

limousine 1902 р., roadster 1908 p., jitney 
(bus which carries passengers for a fare) 
1915 p., convertible 1916 p., station wagon 
1929p., bike 1939 p., skateboard 1964 p., 
chopper 1965 p. 

Номінація частини транспортного 
засобу 

bumper 1901 p., windshield 1902 р., 
reflector 1909 p., fender 1919 p., 

Назва об’єкту дорожньої 
інфраструктури 

traffic signal 1917p., parking lot 1924 p., 
motel 1925 p., drive-in 1929 p., traffic light 
1929 p.,  gas station 1932 p., traffic circle 
1938 p., 

Номінація учасника дорожнього руху autoist 1903 р. , hitch-hiker 1927 p., biker 
1968 p. 

Назва типу дороги speedway 1903 p., superhighway 1925 p. 
Інше traffic block 1896 p., traffic jam 1917 p., 

hitch-hike 1927 p., parking meter 1936 p., 
drunkometer 1934 p., fender-bender (minor 
car accident) 1958 p., roadkill 1962 p.  
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 Як демонструють приклади наведені у таблиці, набільш вживаними 

засобами словотворення в XIX – XX ст. є афіксація, основоскладання та 

телескопія. Окрім того, поширеним способом утворення нових транспортних 

термінів є семантична деривація із застосуванням механізмів метафоризації та 

метонімізації, наприклад,  іменник roadster, що у 1744 р. номінував “a ship 

lying near the shore”,  y 1818 р. набув значення “a horse for riding”, яке  

трансформувалося в “a light, horse-drawn carriage” (1892 p.) та “open two-seat 

automobile” (1908 р.) [307]. Наведений приклад також ілюструє тенденцію 

апеляції до водного транспорту під час номінації наземних транспортних 

засобів. 

  Щодо повітряного транспорту, то США значно відствали від Європи у 

авіапромисловості до середени 1920-х років, коли уряд країни почав дотувати 

поштові перевезення літаками, що було анонсовано у 1925 р. декретом Kelly 

Airmail Act та викликало виникнення безлічі авіаперевізників [280, с. 29–32], 

що, в свою чергу, сприяло поповненню ЛСП AIR TRANSPORT першими 

культурно-специфічними конституентами, наприклад, Stout Metal Airplane 

Division of the Ford Motor Company (1925 р.), Ford Air Transport Service  

(1925 р.), American (1935 р.), All American Aviation (1939 р.), кількість яких у 

подальшому швидко зросатала через значне пожвавлення авіапромисловості 

та розширення інфраструктури. 

 Слід також зазначити, що розвиток транспортної системи США призвів 

до виникнення великої кількості компаній-виробників, державних агенцій з 

регулювання перевезень, професійних спілок працівників галузі. Усі із 

зазначених установ мають достатньо довгі назви, що детально описують їхню 

функцію та сферу відповідальності, отже до досліджуваного ЛСП в 

американському варіанті англійської мови входить велика кількість 

багатокомпонентних словосполучень, наприклад, All American Aviation, Society 

of Automotive Engineers Aerospace Avionic System Division,    Civil Aeronautics 

Board  та ін. Сучасною тенденцією в американському національному мовному 
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варіанті є формування великої кількості скорочень, тому всі із зазначених 

прикладів також мають синоніми-абревіатури -   AAA, SAE AASD, CAB.   

 Отже, вже на ранньому етапі формування лексико-семантичного 

макрополя TRANSPORT в американській лінвгокультурі, в його складі почала 

з’являтись велика кількість національно-специфічних вербалізаторів 

однойменного концепту, кількість яких збільшувалась з часом. Також у ранній 

період  активно використовувались рідковживані діалектні або застарілі слова 

з британського варіанту англійської мови, також існувала тенденція до 

розширення або звуження значення британських лексичних одиниць. Окрім 

того, слід відмітити вплив як автохтонної індіанської культури, так і мов 

переселенців з інших країн. У цей період у досліджуваному ЛСП наявні як 

слова, так і словосполучення. 

 Починаючи з XVIII ст. в американськійому варіанті англійської мови 

формується велика кількість лексичних одиниць, що відрізняються від 

британських аналогів. Зазначені лексеми переважно утворються за допомогою 

афіксів, словоскладання, абревіації. Окрім того, швидко збільшується 

кількість словосполучень. 
 

4.4 Особливості утворення конституентів  ЛСП TRANSPORTATION в 

американському варіанті англійської мови 

  

 Серед номінацій транспортної галузі ХІХ – ХХІ ст. в британській та 

американській лінгвокультурах є велика кількість неспівпадінь за формою, 

адже системи перевезень формувались окремо одна від одної та були під 

впливом різних екстралінгвальних факторів, тому вважаємо доречним 

розглянути основні способи утворення транспортної термінології в 

американському варіанті англійської мови. 

 Здійснивши структурний аналіз зазначених лексичних одиниць, ми 

встановили, що 22% з них представлено словами, які утворено способами 

наведеними у таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4. 

Способи творення іменників ЛСП TRANSPORTATION 

 
Спосіб утворення Приклади Продуктивність 

Непохідні лексеми 

wagon,  ship, boat, track, road, way, path, train, truck, sedan, ramp, 
hub 

18 % 

Слова, утворені способом афіксації 
 
 

-er / -or engineer, rider, driver, tractor, 
steamer, wrangler, trailer, chopper, 
thumber, roadster, fender, helper 

 
 
 
 
 
 
 

31 % 

-ing   canoeing, steaming, cutting, hooking. 
adding 

-ist  autoist, avionist 
-ible  convertible 
 -ie 
  

 wheelie 
  

Префікс + N 
/ V  

trans- transport, translink 
sub- subway 
inter- interlock, interlink 

Префікс + N 
/ V + суфікс 

 retainer, degrader, detouring, intersection, 
superelevation 
  
  

Деривати, утворені способом основоскладання (2-3 основи) 
  railroad, windshield,  drunkometer, megayacht, gearshift, highway, 
freeway, sidewalk, signalman, towerman 

29 % 

Лексеми, утворені способом усікання  форми 

gas ( gas pedal) , shop ( workshop),grade (gradient), car (carriage),  
bike (bicycle), auto (automobile), gas (gasoline)   

3% 

Абревіатури 

 SUV, HOV, x-ing, ALCOhaulic, HARRT, HAF, AFNSEPO 13 % 
Слова, утворені способом телескопії 

  quadrocopter, motel, travolator 1 % 
Похідні одиниці, утворені поєднанням декількох способів словотворення 

  automobiling, locomobiling, hitchhiking,  5% 
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 Отже, порівняно з лексикою галузі транспорту BrE, в американському 

варіанті ангійської мови значно продуктивнішим є словоскладання, усічення та 

абревіація, що демонструє загальну тенденцію представників цієї лінгвокультури 

до економії мовних засобів. Проведене нами дослідження показало, що серед 

засобів мовної актуалізації концепту TRANSPORT в американському варіанті 

англійської мови, так само, як і в британському, переважають словосполучення 

(78% від загальної кількості досліджених нами лексичних одиниць). 

Найпродуктивнішою моделлю утворення сполучень є N1 + N2, що також 

демонструє співпадіння з британською лінгвокультурою. 

 
Висновки до розділу 4 

 

1. Географічне розташування, історія та суспільні процеси Великобританії та 

США вплинули на формування лексико-семантичних полів вербалізаторів 

концепту TRANSPORT у відповідних варіантах англійської мови.  

2. У результаті дослідження нами встановлено, що до XVII ст. убританському 

варіанті англійської мови щільність конституентів ЛСП, яке актуалізує зазначену 

ментальну одиницю в мові, була порівняно невеликою, а більш  жвавий розвиток 

почався з активацією комерційних аспектів перевезень та прогресом у техніці. 

Найбільша кількість лексичних одиниць-вербалізаторів досліджуваного концепту 

з’явилася у період з XIX ст. до нашого часу. 

3. На ранньому етапі формування  зазначеного ЛСП, в його складі були 

присутні архаїчні та діалектні лексеми з британського варіанту англійської мови, а 

також номінації загальновідомих на той час транспортних засобів й об’єктів 

інфраструктури.  Окрім того, спостерігалася тенденція до розширення або звуження 

значення британських лексичних одиниць. Поступово серед конституентів ЛСП 

почала з’являтись велика кількість національно-специфічних лексичних засобів. 

Окрім того, відмічається вплив як автохтонної індіанської культури, так і мов 

переселенців з інших країн. 

4. З  XVIII ст. у досліджуваній лінгвокультурі формується велика кількість 
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американізмів.   Зазначені лексеми переважно утворються способом афіксації, 

словоскладання, абревіації. Окрім того, швидко збільшується кількість 

словосполучень. З XIX століття підвищується кількість слів, утворених способом 

основоскладання. Найбільша кількість лексичних одиниць-вербалізаторів 

досліджуваного концепту з’явилася у період з  кінця XIX ст. до нашого часу. 

5. Дослідивши особливості структури засобів мовної актуалізації концепту 

TRANSPORT у британському варіанті англійської мови, ми встановили, що  20%  

конституентів однойменного ЛСП є словами, в той час як 80% представлено 

словосполученнями, в американській лінгвокультурі, 22%  конституентів 

однойменного ЛСП є словами, в той час як 78% представлено словосполученнями. 

6. Найпродуктивнішими способами творення вербалізаторів-слів є афіксація 

(39% BrE та 31% AmE) та основоскладання (21% BrE та 29% AmE). Ще однією 

притаманною британській лінгвокультурі рисою є утворення вербалізаторів 

концепту TRANSPORT способом семантичної деривації з застосуванням механізму 

метафоризації за схожістю форми, функції або зовнішніх та навіть психологічних 

характеристик, а також звуконаслідування та кольоронаслідування.  Серед 

вербалізаторів концепту TRANSPORT, що утворені способом семантичної 

деривації із застосуванням механізму метафоризації в американськіому варіанті 

англійської мови відсутні звуконаслідування. 

7. Щодо найбільш поширених моделей, за якими утворюються  

словосполучення,  нами встановлено, що для обох варіантів англійської мови 

найчастотнішим є способ утворення за моделлями  N1 + N2 та Adj + N. Кількість 

чотирьох та п’яти- компонентних словосполучень серед вербалізаторів 

досліджуваного концепту складає лише 10% ( BrE) та 9% (AmE) від загального 

обсягу.  

8. Слід також зазначити, що до досліджуваного ЛСП входять фразові 

словосполучення, елементом яких є прийменник або сполучник, що, вказуючи на 

місце або напрям руху, акцентує важливість такої диференційної ознаки концепту 

TRANSPORT, як простір. 

 Основні положення розділу висвітлено у накових працях автора [205]. 
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ВИСНОВКИ 

Концепт є ментальною одиницею зі складною прошарковою 

структурою, компоненти якої різняться в залежності від екстралінгвістичного 

досвіду носіїв мови та їхньої приналежності до певної культури. Отже, 

концепт у нашому дослідженні розглядається одночасно як продукт когніції 

(лінгвокогнітивний підхід) та як феномен культурної площини 

(лінгвокультурний підхід). Обидва з зазначених підходів не є 

взаємовиключаючими та використовуються нами у дослідженні концепту 

TRANSPORT як взаємодоповнюючі. 

У межах цієї наукової розвідки досліджувана ментальна одиниця 

розглядається, як динамічний суперконцепт, що постійно розвивається. 

Когнітивні риси, характерні для концепту TRANSPORT, є результатом 

уявлення представників британської та американської культур про галузь 

транспорту і перевезень. Сукупність цих уявлень відображена в національних 

картинах світу та репрезентована ресурсами британського й американського 

варіантів англійської мови.  

У науковій розвідці застосовано антропоцентричний підхід, згідно з 

яким ментальні структури репрезентуються лексичними значеннями мовних 

одиниць. Основним методом дослідження є концептуальний аналіз, який 

спрямовано на реконструкцію різноманітних уявлень, асоціацій та переконань, 

які конституюють концепт TRANSPORT у британській та американській 

культурах.  

Було встановлено, що номінантом досліджуваного концепту є лексема 

“transport”, дефініційний аналіз якої дозволив виявити такі поняттєві складові 

концепту, характерні для обох лінгвокультур, як транспортна система, процес 

або акт перевезення, транспортний засіб. Отримані результати були вивірені 

та підтверджені способом корпусного та контекстуального аналізу у British 

National Corpus (BNC) та Corpus of Contemporary American English (COCA). 
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Вербалізатори дослідженого концепту було системно представлено у 

вигляді лексико-семантичних полів TRANSPORT і TRANSPORTATION, які є 

відкритими системами, що реагують на зміни в транспортній галузі Великої 

Британії та США, постійно поповнюються новими конституентами та вступають 

у взаємодію з іншими полями.  В обох лінгвокультурах зазначені поля є 

макрополями, до складу яких входять аналогічні лексико-семантичні поля land 

(road та rail), water, та air transport / transportation, ядра яких репрезентовані 

однойменними словосполученнями в британському та американському варіантах 

англійської мови відповідно. Елементи навколоядерної зони лексико-

семантичних полів land transport / transportation, air transport / transportation, а 

також water transport / transportation збігаються в обох лінгвокультурах.  

Тематичні групи лексики, які входять до зазначених полів, тотожні в 

досліджуваних лінгвокультурах. Не зважаючи на таку ідентичність, елементи 

цих груп лексики відрізняються. Найбільшу кількість розбіжностей у 

лексичному складі досліджуваних лексико-семантичних полів виявлено в 

полях land transport та land transportation. Така тенденція зумовлена тим, що 

зазначені галузі транспорту розвивалися в цих країнах паралельно, і  через 

відсутність прямих зв’язків виникала потреба паралельної номінації одного і 

того ж явища. 

Периферія лексико-семантичних полів в обох лінгвокультурах 

конституюється національно-специфічними лексичними одиницями. Більшість із 

зазначених мовних одиниць є словосполученнями, одним з елементів яких 

виступає антропонім або топонім германського, кельтського або латинського 

походження. Трапляються також мультикультурні комбінації, елементи яких 

походять із різних мов.  

У ході формування досліджуваного нами лексико-семантичного поля 

вербалізаторів концепту TRANSPORT у британській лінгвокультурі чітко 

виділяються три основних періоди, що, зумовлені певними екстралінгвальними 

чинниками: ранній період (до XVII ст.), коли щільність конституентів лексико-

семантичного поля була порівняно невеликою та складалася переважно з дієслів 
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та кореневих іменників германського походження; середній період (XVII –

 XVIII ст.), коли спотсерігався більш  жвавий розвиток та поява лексем, що 

номінують транспортні засоби, а також матеріально-технічні та комерційні 

аспекти перевезень; піздній період (з XIX ст. до нашого часу), коли поле значно 

розширилося та відбувся  надзвичайно потужний розвиток периферії 

досліджуваного лексико-семантичного поля.  

 Ми встановили, що на ранньому етапі формування лексико-

семантичного поля TRANSPORT в американській лінгвокультурі, в його складі 

були присутні архаїчні та діалектні лексеми з британського варіанту англійської 

мови, а також номінації загальновідомих на той час транспортних засобів й 

об’єктів інфраструктури.  Окрім того, спостерігалася тенденція до розширення 

або звуження значення британських лексичних одиниць. Поступово серед 

конституентів зазначеного лексико-семантичного поля почала з’являтись 

велика кількість національно-специфічних лексичних засобів. Окрім того, 

відмічається вплив як автохтонної індіанської культури, так і мов переселенців 

з інших країн. 

Починаючи з XVIII ст. у досліджуваній лінгвокультурі формується 

велика кількість американізмів. Зазначені лексеми переважно утворються 

способами афіксації, словоскладання та абревіації. Окрім того, швидко 

збільшується кількість словосполучень. Найбільша кількість лексичних 

одиниць-вербалізаторів досліджуваного концепту з’явилася у період з  кінця 

XIX ст. до нашого часу. 

У результаті дослідження особливостей структури засобів мовної 

актуалізації концепту TRANSPORT у британському варіанті англійської мови, 

ми встановили, що  20%  конституентів однойменного ЛСП є словами, в той час 

як 80% представлено словосполученнями, в американській лінгвокультурі, 22% 

конституентів однойменного ЛСП є словами, водночас 78% представлено 

словосполученнями. 

До найбільш продуктивних способів творення вербалізаторів-слів за 

результатами нашого дослідження відносяться афіксація (39% BrE та 31% 
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AmE) та основоскладання (21% BrE та 29% AmE). Ще одним поширеним 

способом є утворення вербалізаторів концепту TRANSPORT у британському 

варіанті англійської мови є застосування способу семантичної деривації з 

застосуванням механізму метафоризації за схожістю форми, функції або 

зовнішніх та навіть психологічних характеристик, а також звуконаслідування та 

кольоронаслідування.  Серед вербалізаторів концепту TRANSPORT, що 

утворені способом семантичної деривації з застосуванням механізму 

метафоризації в американській лінгвокультурі відсутні звуконаслідування. 

Щодо найбільш поширених моделей, за якими утворюються  

словосполучення,  нами встановлено, що для обох варіантів англійської мови 

найчастотнішим є способ утворення за моделлями  N1 + N2 та Adj + N. 

Кількість чотирьох та п’яти- компонентних словосполучень серед 

вербалізаторів досліджуваного концепту складає лише 10%( BrE) та 9% (AmE) 

від загального обсягу. Слід також зазначити, що до досліджуваного лексико-

семантичного поля входять фразові словосполучення, елементом яких є 

прийменник або сполучник, що, вказуючи на місце або напрям руху, акцентує 

важливість такої диференційної ознаки концепту TRANSPORT, як простір 

руху.  

Ядро ментальної одиниці конституюється поняттєвим складником, а 

навколоядерна зона – образним та оцінним. Периферія досліджуваного 

концепту містить асоціативні складники, які об’єктивуються національно-

специфічними вербалізаторами концепту. Конституенти периферії в обох 

лінгвокультурах збігаються неповністю, що дає змогу простежити спільні та 

відмінні риси ментальності носіїв порівнюваних національно-територіальних 

варіантів англійської мови.   

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у виявленніособливостей 

репрезентації концепту TRANSPORT інших національних варіантів англійської 

мови (канадському, австралійському, новозеландському).  
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Додаток 1 

Результати дефініційного аналізу лексеми TRANSPORT 

 

Поняттєве 

поле 

 

Дефініція 

 

Синонімічний ряд 

 

Частотність 

вживання 

Система 

перевезення 

А system or means of 

conveying people or 

goods from place to 

place. 

logistics, routing, organization, 

pattern, structure, planning, 

infrastructure, administration, 

coordination, arrangement, 

organizing, running, management 

26,28% 

Процесс 

перевезення 

The action of 

transporting 

something or the state 

of being transported. 

shipment, shipping, transit, 

carriage, carrying, conveyance, 

conveying, haul, hauling, lift,  

transference, passage, movement  

24,4% 

Транспорт-

ний засіб 

А means of 

transporting or 

conveying, such as a 

vehicle, a ship, or an 

aircraft used to carry 

passengers or freight  

vehicle, craft, air craft, vessel, 

truck, wagon, car bus, ship, 

plane, shuttle, train та ін. 

21,7% 

Акт 

перевезення 

To take or carry 

(people or goods) from 

one place to another by 

means of a vehicle, 

aircraft, or ship. 

move, send, transfer, transmit, 

convey, ship, pass, forward, 

deliver 

15,3% 

Емоція Аn overwhelmingly 

strong good or 

emotion. 

enchantment, rapture, ecstasy, 

elation, exaltation, euphoria, 

exhilaration, bliss, fervor, high, 

seventh heaven, paradise, cloud 

nine (informal), frenzy, fit, anger, 

intense feeling, strong emotion, 

7,3% 

http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/coordination%23coordination__2
http://www.oxforddictionaries.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/running%23running__6
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vehemence 
Військовий 

або торгі-

вельний 

транспорт-ний 

засіб 

А large vehicle, ship, 

or aircraft used to 

carry troops or stores 

(може вживатися у 

множині)  

vehicle, ship, aircraft 2,4%   

Акт зміни 

настрою 

To overwhelm 

(someone) with a 

strong emotion, 

especially a pleasant 

one. 

thrill, delight, ravish, carry 

away, enrapture, entrance, 

enchant, enthrall, electrify, 

captivate, bewitch, fascinate, 

spellbind, charm, overjoy, elate, 

send  
 

1 % 

Акт занурення 

людини у 

фантастич-

ний світ або 

спогади 

To transfer smb. to 

some other time and 

space.  

 0,7 % 

 В’язень,            

якого 

депортують 

А deported convict. - 0,4%   

Розповсюд-

ження хвороб 

або вірусів 

The spread of diseases 

or viruses. 

spread, infection, contamination, 

infestation, invasion 

0,3 % 

Збагачення 

організму 

киснем 

  Оxygen delivery to 

organism cells.   

delivery, supply 0,2%   

Частина 

пристрою  

А device that moves 

magnetic tape beyond 

the recording head, as 

of a tape recorder. 

 0,02 % 
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Додаток 2 

Вживаність лексеми transport у поняттєвих полях 
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Додаток 3 

Польова модель лексико-семантичного мікрополя ROAD TRANSPORT 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROAD 
TRANSPORT 

Назви розважальних подій: Bus Types VW 
Show 2016, GTI Spring Festival 2016, 
Volksworld Show 2016, Ford Meet Squires 
2016, Simply Jaguar 2016, Simply Ford 2016, 
All Types 2016, All Car Showdown 2016, Total 
Retro Show 2016 та ін. 

Марки та назви 
автотранспорту: Aston 
Martin Rapide Silver 
Shadow, Rolls-Royce,  Lotus 
Evora та ін.620R, DBMKIII, 

 

назви тунелів та 
мостів: Brynglas 
Tunnel, Saltash 

Tunnel, Dartford 
Tunnel, Cuilfail 
Tunnel, Bristol 

Bridge, Humber 
Bridge, та ін. 

Назви музеїв: Haynes 
Motor Museum, 

Coventry Transport 
Museum, Lakeland 

Motor Museum та ін. 

учасник дорожного руху: 
motorist, passenger, pedestrian, 

traffic warden, traffic police 
officer, crossing guard, haulage 

companу тощо 

назви доріг: M1, 
A329(M), B316, 
Split Crow Road, 
Antelope Paddock 

Road, Moths 
Grace Lane, тощо  

інфраструкту-
ра: road, 

motorway, 
street, bridge, 
tunnel, station, 

та ін. 

засіб пересування: 
vehicle, car, bus, 

motorcycle, lorry, bicycle, 
van тощо 

Назви 
організацій:  

Scottish Citylink, 
Transport for 

London, National 
Express Group та 

ін. 

 

 Стилістично-
забарвлені 

засоби: 
lollipop men 

and 
women,barge, 
panda car та 

ін. 



230 
 

Додаток 4 

Польова модель лексико-семантичного мікрополя RAIL TRANSPORT 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAIL 
TRANSPORT 

 Назви мостів та тунелей: Belah 
Viaduct, Bennerley Viaduct,, 
Britannia Bridge, Butterley 
Causeway, Ampthill Tunnel, 
Linslade Tunnel, Wymington 
Tunnel, Saltash Tunnel та ін. 

  класи потягів та 
трамваїв:  Class 64, 
Class 97/6, 18000 
тощо 

класифікація 
елементів 

інфраструктури, 
наприклад, motive 
power depot,  high-

speed rail, 
monorail, MagLev 

interchange station 

призначення 
транспортного засобу або 
об’єкту інфраструктури:  

coaching stock, freight 
stock, passenger train, 

sleeper або sleeping car 
тощо 

учасники перевезень: 
organization, personnel, 

passengers, people, 
conductor, driver, engine 
driver, motorman, points 

man, coupler тощо 

 назви компаній-
виробників: 

Ffestiniog 
Railway, Hunslet 
Engine Company,  
Rhino Industries 

Ltd., Severn Lamb  

 

 стилістично-
забарвлені 

одиниці мови: 
bell-ringer, gricer, 

trainspotter,   
anorak,  normals,   

Wessie, Rat, 
MacRat, Splut та 

ін.  

інфраструктура 
(rails, gauge, 
depot, tunnel, 

bridge, station, 
organization,  
track, line, 

beams, sleepers, 
buildings, 
network 

 технічна 
характеристика 

транспортного засобу: 
a high speed freight 
vehicle, a 4-wheeled 

rail vehicle, a light rail 
train, a slam-door train     

та ін.  

 

 рухомий 
склад (vehicle, 

locomotive, 
engine, train, 

trolley, 
handcar, 
railcar)   

назви залізничних 
ліній та ліній 
метро: Marlow 
Branch, Wealden 
Line, Hadfield–
Penistone та ін. 

назви культурних 
заходів та закладів:: 
Amberley Working 

Museum, Bishop's Castle 
Railway Museum, Diesel 

Weekend, Easter 
Steamings 
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Додаток 5 

Польова модель лексико-семантичного поля AIR TRANSPORT 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
AIR 

TRANSPORT 

Назви культурних закладів 
та заходів (Southend Airshow 
& Military Festival, Little 
Gransden Air & Car Show, 
Little Gransden Air & Car 
Show, Dunsfold Wings and 
Wheels) 

Назви об’єктів 
інфраструктури  

(Leicester Airport, 
Wickenby 

Aerodrome, 
Hucknall Airfield, 

Wycombe Air Park, 
Silverstone 
Heliport) 

Назви компаній-
виробників повітряних 
транспортних засобів  

(Britten-Norman, 
Cobham plc., Vickers)  

Назви транспортних 
засобів (Hercules, 

Hermes, Griffin, Stirling, 
Spitfire, Shark, 

Swordfish, Barracuda,   
Skua, Seagull) 

транспортний засіб 
(airplane, helicopter, hot 

air balloon, blimp, 
glider, hang glider, 

parachute) 

Назви організацій та 
авіаліній (United Kingdom 
Aerospace Agency, Atlantic 
Express, Eastern Airways, 
Scotairways, EasyJet) 

Інфраструктура: 

(airport, 
airfield, 
heliport, 

towered airport, 
terminal) 

 Звання та ранги британських 
військових (Wing Commander, 
Group Captain, Squadron Leader) 

учасник / об’єкт 
перевезення 

(passengers, mail, 
cargo, pilot, 

operator, 
passenger, 

military 
personnel) 

 Стилістично забарвлені лексеми 
(erk, flier, kid (second pilot), goofer, 
panic rack, wick-willie, mustard, dodo,  
 ninety-day wonder) 
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Додаток 6 

Польова модель лексико-семантичного мікрополя WATER TRANSPORT 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До ок 7 

  

 WATER 
TRANSPORT 

 власні назви водних 
транспортних засобів: HMS 
Formidable, HMS Illustrious, 
HMS Indomitable, Silver 
Shadow, Crystal Serenity, 
Seabourn Quest тощо 

стилістично-
забарвлені лексичні 
одиниці: gongoozler, 
Scandihoovian, 
schooner on the rocks 

власні назви 
учасників 

перевезення:  
Maritime and 

Coastguard Agency 
(MCA), Company, 

Appledore 
Shipbuilders, 

Cammell Laird 
Shipbuilders тощо 

назви систем річок, 
заток, морів, озер, 

придатних для 
навігації: the Irish Sea, 

the North Sea, the 
Humber, the Mersey, 

the Ribble, The 
Thames, The Severn, 

Loch Ness тощо 

простір руху: river, sea, 
ocean тощо 

засіб 
пересування: 
vessel, ship, 
boat, barge, 

sailboat, 
тощо 

назви каналів, 
портів: Immingham 
Dock, Port of 
Immingham, Port of 
King's Lynn, Harwich 
Ferry Port, 
Bridgewater Canal 
тощо 

інфраструк-
тура: bay, 

haven, port, 
dock, 

marina, 
canal та ін. 

назви культурних 
заходів та 
закладів: The 
Mayor’s Thames 
Festival 2015, 
Heritage Centre, 
Museum тощо 

учасник або об’єкт 
перевезення: people, 
passengers, seaman, 
captain, cargo тощо 
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Додаток 7 

Складники концепту LAND TRANSPORT у британській та 

американській лінгвокультурах. 
 

Складники Тип Приклади лексичних 

одиниць-вербалізаторів 

досліджуваного концепту у 

британському варіанті 

англійської мови  

Приклади лексичних 

одиниць-вербалізаторів 

досліджуваного концепту 

в американському 

варіанті англійської мови 

О
бр

аз
ни

й 

колір транспортного 

засобу 

Yellow Cab, Black Cab, blue 

and white police cruiser, panda 

car, Little Benty Road, Barbie 

(потяги компанії First 

Group), Black Five (LMS 

Stanier Class 5 4-6-0)   тощо. 

black and white car, Blue 

Dispatch Car, zebra car, 

Raccoon, Rainbow тощо. 

форма 

транспортного 

засобу або об’єкту 

інфраструктури 

U-shaped washer, horseshoe 

curve, sedan shape, 

aerodynamic vehicle, coupe 

car, convertible auto, Spider 

Bridge, The Mathematical 

Bridge, Zig Zag Road  та ін. 

Aardvark, Alligator, Amcan, 

Winnebago, Washboards, 

Toaster, Washboards,  

Toaster, Owl-eyed Cars та 

ін. 

розмір minicar, minivan, minibus, 

Superlight 620R,   Morris 

Minor, Baby Deltic, тощо. 

miniquad, Baby Boat, Baby 

Tunnel Motor тощо. 

звук транспортного 

засобу 

Chopper,  Dyson, Growler, 

Gurgler та ін. 

- 

комплектність або 

кількість елементів у 

конструкції 

4-wheeler, 2-seater,  two-lane 

traffic flow, two-lane tunnel, 

double decker тощо. 

18-wheeler, two-door car, 2 

locomotive street, 8-lane 

road тощо. 
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тип живлення hybrid car, electric transport, 

horse drawn tram, solar 

vehicle,  hydrogen powered 

bus, solar powered cat eyes, 

steam locomotive та ін.             

steam locomotive, Green 

Goat, Oregon Electric 

Railway Museum та ін.             

О
ці

нн
ий

 

Функція, алюзія на 

користувача 

транспортного 

засобу    

public transport, private 

vehicle, family car, royal car, 

police cruiser, passenger bus, 

foot bridge тощо 

school bus, SUV, slip road, 

frontage road, service road, 

overtaking lane,   passing 

lane, Shoppers Special, New 

York Mail, Tourist Flyer, 

Speed Merchant, Iron & 

Copper Country Express, 

Mail Express 

важливість або 

діапазон діяльності 

об’єкту  

trunk road, principal road, 

“A”, “B” та “C” road , 

unclassified road (local street, 

access road), central bus 

station,  rural bus service та ін. 

interstate highway, 

Westerner, West Virginian, 

Bostonian, The Texan, San 

Diegan, Kansas Cityan, El 

Pasoan, Chicagoan, Illini, 

Flying Yankee та ін. 

рівень безпеки / 

небезпеки 

vehicle crash, emergency lane, 

mitigating action, road design 

standard, supplementary 

restraint system, Vengeance 

Street тощо 

- 

напрям руху  roundabout, Mancunian Way,  

Gateway to the North та ін. 

 

Downtown Seattle Transit 

Tunnel, Alamo North Texas 

Railroad, South Side 

Elevated Railroad та ін. 
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час функціонування - 24/7 bus service, Noon 

Daylight, Noon Flyer, Night 

Express, Louisiana Daylight, 

Morning Flyer та ін. 

 

А
со

ці
ат

ив
ни

й 

пов’язаність з 

цінностями 

повсякденного 

життя   

Good Intent Road, Small 

Profits Road тощо. 

- 

пов’язаність з   

іншими видами 

транспорту 

- truck fleet, prairie clipper, 

prairie schooner 

асоціація зі 

стрімкістю та 

невловимістю, 

швидкістю 

Aston Martin Rapide Silver 

Shadow,  Bentley Flying Spur,  

Aston Martin Virage, Rolls-

Royce Phantom VI, Flying 

Banana (GWR diesel railcars) 

тощо. 

Bullet, Blue Dart, Wabash 

Cannon Ball, Blue Arrow, 

Blue Comet,   Valley Flyer,  

Fast Fifteen, Turbo, 

Turboliner, Jet Rocket 

можливість 

розважитись 

Kimber Festival, Britain on the 

Green, The London Motor 

Show, Bath Festival of 

Motoring 2016, Winter Steam 

Festival, Spring Steam Gala, 

Diesel Weekend, Easter 

Steamings та ін. 

Historic Appomattox 

Railroad Festival, Amory 

Railroad Festival, Festival 

Express та ін. 

асоціація з 

перемогою 

Aston Martin Vanquish тощо. - 

пов’язаність з 

іншими націями 

Japday 2016, 16th Annual 

Williamsburg British & 

- 
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 European Car Show та ін. 

пов’язаність з 

автохтонною 

культурою 

 

- Tomahawk, Sioux, Shawnee, 

Narragansett, Navajo, 

Iroquois, Hawkeye та ін. 

асоціація з 

занепадом 

- defunct railroad, abandoned 

railroad, disused station 

тощо. 

культурна та 

історична спадщина  

Heritage Motor Centre, Pallot 

Heritage Steam Museum, 

Cambrian Heritage Railways, 

Bideford Railway Heritage 

Centre, 

Dame Kelly Holmes, Jamie 

Staff, Steve Backley, Sir Steve 

Redgrave, Rebecca Adlington, 

Sir Chris Hoy, Katherine 

Grainger, Dame Tanni Grey-

Thompson, Alistair Brownlee, 

Ed Clancy, Hannah Cockroft, 

Jessica Ennis, Mo Farah, 

Jason Kenny, Jonnie Peacock, 

Victoria Pendleton, Ellie 

Simmonds, Dame Sarah Storey, 

Laura Trott, David Weir 

- 

  з’вязок з 

пригодами 

 Adelante (з іспанської 

«Вперед»), Voayger, Super 

Voyager, Meridian/Pioneer 

- 
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з’вязок з монархією 

 

Queen's Messenger, Royal 

Sovereign, Diamond Jubilee 

- 

пов’язаність з 

релігією 

St. Austell Viaduct, St. 

Germans Viaduct,  St. Pinnock 

Viaduct, St. Thomas Viaduct 

Saint, Angel, The Missionary 

транспорт як хоббі gricer, normals аrmchair railfan,  roster 

shooter, foamer 

з’вязок з 

військовими силами 

Ark Royal, Bulldog, Conquest, 

Cossack, Penyghent, Scafell 

Pike, Ingleborough, Snowdon  

Big Rig Tug 'O War 

Demonstartions 

пов’язаність з 

промисловістю 

Bristol Harbour Railway and 

Industrial Museum, Scottish 

Industrial Railway Centre 

- 
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Додаток 8 

Складники концепту  AIR TRANSPORT   у британській та американській 

лінгвокультурах. 

Складник Тип Приклади лексичних 

одиниць-вербалізаторів 

у британському варіанті 

англійської мови 

Приклади лексичних 

одиниць-вербалізаторів у 

американському варіанті 

англійської мови 

О
бр

аз
ни

й 

Призначення 

транспортного засобу 

або об’єкту  

інфраструктури 

military aircraft, 

floatplane, seaplane base, 

control tower, heliport, 

helipad та ін. 

air force base, rapid response 

team, rescue plane,  strategic 

aircraft, refueling base,  

United Parcel Service, 

TradeWinds Cargo, 

Sportsflight Airways, 

Presidential Airways,   та ін. 

Простір 

функціонування 

транспортного засобу 

або об’єкту  

інфраструктури 

amphibious aircraft, 

seaplane, international 

airport, international flight, 

Atlantic Express, Eastern 

Airways, Scotairways та ін. 

amphibious aircraft, domestic 

passenger flight, Manchester 

Air Force Base, Panama City 

Tyndall Air Force Base, Pago 

Pago International Airport,  

Cheyenne Regional Airport та 

ін. 

Комплектність або 

кількість елементів у 

конструкції 

 

 

single-seat Panavia 100 

and the twin-seat Panavia, 

non-towered airport, 

towered airport, two rotor 

helicopter тощо. 

2-seat reconnaissance 

floatplane, 4-engine 

amphibious aircraft, tri-motor 

transport, a single-engine 

plane тощо. 
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Розмір транспортного 

засобу або об’єкту 

інфраструктури 

- medium bomber aircraft, a 

small twin engine aircraft, a 

large flying boat та ін. 

О
ці

нн
ий

 

Час дії long-haul flight, short-haul 

flight, non-stop flight, short 

take-off and landing 

aircraft 

long-haul flight, short-haul 

flight, non-stop flight 

Ціна перевезення 

 

low cost flight, low cost 

airline,   cheap flights, 

budget flights, lowest price 

airline tickets, charter 

flight та ін. 

cheap airfare, luxury fly-drive 

road trips, airfare superdeals, 

student airfare та ін. 

 

Безпечність/  
небезпечність  

 

- safe landing, airplane safety, 

America's safest airports, 

terrorist attack та ін. 

А
со

ці
ат

ив
ни

й 

Міць та нищівна сила Typhoon, Tornado, 

Hurricane, Whirlwind, 

Tempest, Lightning, 

Meteor, Hawk, Merlin, 

Eagle, Wildcat, Lynx, Puma 

Predator, Tiger, Eagle, Hawk, 

Whitehawk, Goshawk, Black 

Hawk, Osprey, Viper, Black 

Widow, Fighting Falcon, 

Supercobra, Strike Eagle, 

Scan Eagle, Coursair, 

Jayhawk (синонім  

freebooter), Raptor (синонім 

robber), Commando, 

Devastator 

Зв'язок з розвагами Weymouth Carnival and 

Air Display,  Shuttleworth 

Airshow & LAA Party in 

the Park, Northampton 

Franklin's Flying Circus, 

Defenders of Liberty Air Show 

- Barksdale AFB Open House, 

American Heroes Air Show, 
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Balloon Festival, 

Buckenham Air Show, 

Mudeford Lifeboat Funday, 

Bristol Balloon Fiesta, 

Shuttleworth Flying Proms 

та ін. 

Stars & Stripes Air Show 

Spectacular та ін. 

Пов’язаність з 

наземним або водним 

транспортом 

Little Gransden Air & Car 

Show, Dunsfold Wings and 

Wheels, amphibious 

aircraft, seaplane тощо. 

 

Widgeon, Seagull, Seamew, 

Otter, Dolphin,  Clipper, Baby 

Clipper, Skytrain, Aviocar, 

Skytruck, Planes, Trains & 

Automobiles, New Smyrna 

Beach Balloon & Sky Fest, 

Walterboro Wings-n-Wheels, 

Planes, Trains & BBQ тощо. 

Зв'язок з військовими 

силами 

Southend Airshow & 

Military Festival Military 

and Flying Machines Show, 

War and Peace Revivial, 

The Victory Show, The 

Battle of Britain 

Anniversary Airshow тощо. 

Skyrocket, Sabreliner, Combat 

Spear, Switchblade, Venom, 

Thunderbolt, Lancer тощо. 

Хитрість  Vixen, Fox та ін. - 

Домінування   Air King, Sea King, 

Douphin, Magister       

тощо. 

Combat King, Dominator, 

Galaxy, Metroliner, Open 

Skies, Globemaster тощо. 

  Лють   Spitfire, Hotspur, Fury, 

Vigilant, Defiant, Power та 

ін. 

Growler (one who keeps 

gwoling due to constant 

dissatisfaction), Hellcat 

(witch, an ill-tempered 
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woman), Dragon Lady (an 

overbearing or tyrannical 

woman) 

Помста Gauntlet, Avenger, Battle, 

Reaper та ін. 

- 

Захист  Waterkeeper, Sentinel, 

Sentry, Defender 

Operation Southern Watch, 

Operation Enduring Freedom, 

Operations Iraqi Freedom and 

New Dawn, Operation 

Babylift, Operation Provide 

Hope, Operation Provide 

Promise, Operation Provide 

Relief 

Маневреність  
 Squirrel, Chipmunk, 

Mosquito, Firefly, Golfinch 

та ін. 

Greyhound, Harrier, 

Grasshopper, Fly, Shrike, 

Stallion, Little Bird, Hornet, 

Mustang та ін. 

Скритність  Shadow, Cloud, Tiger Moth 

тощо. 

Shadow,  Phantom, Spectre 

тощо. 

Зв'язок з традиціями 

та цінностями країни  

Blenheim, Beagle Basset, 

Stirling, Lancaster, 

Manchester, Harward, 

Halifax, Buckingham, St. 

Ripon та ін. 

CAF Dixie Wing WWII 

Heritage Days, American 

Heroes Air Show, Stars & 

Stripes Air Show Spectacular 

та ін. 

Зв'язок з автохтонною 

культурою 

- Heye, Apache та Apache 

Invader, Chinook, Kiowa, 

Lakota та ін. 
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Додаток 9 

Складники концепту  WATER TRANSPORT у британській  та 

американській лінгвокультурах. 

Складник Тип 
Приклади лексичних 
одиниць-
вербалізаторів у 
британському варіанті 
англійської мови 

Приклади лексичних 
одиниць-вербалізаторів 
у американському 
варіанті англійської 
мови 

О
бр

аз
ни

й 

 Розмір судна або 

об’єкту інфраструктури. 

Narrowboat, longboat, 

mini clipper,  mini cruise 

ship boat, bulk carrier, 

bulk freighter, mega-ship, 

ultra-large container 

ship, mega yachs, tall 

ship, narrow canal,  large 

floating dry docks, 

Narrow Canal та ін.  

 

super-yacht, Biggie-Size 

port, small entry level boat 

та ін. 

 Форма судна або 

об’єкту інфраструктури. 

 U-shaped boat, V-shaped 

boat, flat-bottomed boat,  

T-shaped canal, V-shaped 

canal gates та ін. 

V-boat, dugout canoe 

 Особливості будови 

транспортного засобу. 

 

 Two-decker, 6-mast 

sailing steam ship, two 

tier oar boat тощо. 

- 

Матеріал транспортного 

засобу або об’єкту 

інфраструктури. 

Wooden boat, HMS Iron 

Duke, concrete pontoon, 

light aluminium fishing 

boat та ін. 

 Wooden boat, aluminum 

sailboat, aluminum 

centerboarder sailboat 

Тип живлення 

транспортного засобу. 

Steamer, steamboat, solar 

inflatable boat, nuclear 

a hydrogen-powered boat, 

nuclear-powered 
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submarine, gas-powered 

water scooter 

submarine   та ін. 
О

ці
нн

ий
 

 Простір руху 

транспортного засобу 

або місце знаходження 

об’єкту інфраструктури. 

 Inland waterways, 

offshore vessel, water 

taxi, river port, sea port 

тощо. 

Boyou boat, river 

paddlewheeler, Mississippi 

riverboat тощо. 

Швидкість 

транспортного засобу 

-   sonic ship speed, slow 

steaming 

 Призначення 

транспортного засобу, 

об’єкту інфраструктури 

або організації. 

 Service vessel, sailing 

vessel, seismic vessel,  

sightseeing ferry, cruise 

ship, amphibious assault 

ship, ballistic missile 

submarine, towing boat, 

patrol boat, harbour 

minesweeper, fishing 

harbour, international 

port, repair shipyard, 

shipment company, та ін. 

fast attack submarine, 

surveliance ship, coast 

guard boat,  stealth ship,  

accommodation vessel,  

heavy-lift carrier, product 

tanker, crude oil tanker та 

ін. 

 Фунція учасника 

перевезень. 

  

 

 Seaman, seafarer, sailor, 

mariner, captain, crew, 

boatswain,  passenger, 

company, carrier, 

shipbuilder та ін. 

maritime worker, watch 

officer, motorman/oiler,  

А
со

ці
ат

ив
ни

й 
   Асоціюання 

транспортного засобу з 

людиною 

  HMS Audacious,  HMS 

Courageous, HMS 

Furious, HMS 

Formidable, HMS 

USS Invincible, USNS 

Effective, USNS Able, 

USS Gravely, USS 

Dextrous, USS Ardent, 
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Illustrious, HMS 

Indomitable, HMS 

Indefatigable, HMS 

Implacable, 

USNS Loyal, USNS 

Victorious, Defiant, Reliant 

  Акцентування зв’язку 

з іншими країнами 

співдружності 

HMS Canada, HMS New 

Zealand, HMS Malaya 

- 

 Зв'язок з традиціями та 

цінностями країни 

 Devonshire, Hampshire, 

Kent тощо. 

National Liberty Ship 

Memorial, USS Freedom, 

USS Independence   тощо. 

 Зв'язок з монархією 
  Sail Royal Greenwich, 

Queen Elizabeth Queen 

Mary 2, Queen Victoria та 

ін. 

Emerald Princess, Golden 

Princess, Grand Princess   

 Зв'язок з піратством  Captain Cook and 

Staithes Heritage Centre, 

Captain Cook Memorial 

Museum, Blake’s Museum 

- 

  Зв'язок з 

промисловістю. 

 Caledon Shipbuilding & 

Engineering Company, 

Thames Ironworks, 

Shipbuilding and 

Engineering Company та 

ін. 

- 

Особливий зв'язок з 

автохтонною 

культурою. 

Celtic Link Ferries, Celtic 

Mist, Celtic Star, Celtic 

Sun тощо. 

USS Texas, USNS 

Sioux,Menominee тощо;   

Акцентування 

традиційних цінностей. 

Truelove, Society та ін. - 

Агресія.  LST 3010 Attacker, HMS USS Champion, USS Chief, 
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Warrior, , HMS 

Vanguard, HMS 

Conqueror тощо. 

USS Devastator, USS 

Gladiator тощо. 

Потяг до пригод та 

відкриттів. 

HMS Pioneer HMS 

Theseus, HMS Perseus та 

ін. 

Voyager, Navigator, 

Mariner оf the Seas, 

Adventure of the Seas, 

Explorer of the Seas та ін. 

   Зв'язок з азартом  -    Regata del  Sol  Open 

Ocean Sailboat Race, NY  

Regata de la 

Independencia 
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Додаток 10 

Конституенти лексико-семантичних полів LAND TRANSPORT  
і LAND TRANSPORTATION 

 

 Британський варіант 
англійської мови  

Американський варіант 
англійської мови 

Я
др

о  

road transport, rail transport road transportation, rail 
transportation 

Н
ав

ко
ло

яд
ер

на
 зо

на
 

Те
ма

т
ич

на
 гр

уп
а 

засіб 
пересу-
вання або 
його 
частина 

vehicle, car, bus, bicycle, motorcycle, van, door, roof, wheel, 
mirror тощо 
tram, juggernaut, saloon car, 
two-seater, caravan, Q-car, 
bonnet, windscreen, gearbox, 
wing, plough,  shunter та ін.
   

streetcar, tractor-trailer, sedan,  
roadster, trailer, sleeper, hood, 
windshield, transmission, 
fender, cow-catcher, hostler та 
ін. 

Інфра-
структура 

road, way, lane, drive, street, bridge, tunnel, station, traffic 
lights, station, rails, line, beams, network тощо. 
ring road, lorry park, toucan 
crossing, panda crossing, tiger 
crossing, pelican crossing, 
puffin crossing, cliff railway, 
cliff lift, petrol station, cat’s 
eyes, pavement, flyover, slip 
road,   railway, platform тощо 

 belt way, truck fleet, 
speedway, superhighway, 
gas station, reflector, sidewalk, 
overpass,  ramp, railroad, track 
тощо   

учасник 
дорож-
нього 
руху 

driver, cyclist, motorist, passenger, pedestrian та ін. 
traffic warden, traffic police 
officer, haulage company, 
guard, engine driver тощо. 

autoist, biker, conductor, 
trucking company, engineer 
тощо. 

Бл
иж

ня
 п

ер
иф

ер
ія

 

Те
ма

т
ич

на
 гр

уп
а 

назви 
доріг 

M1, Karma Way, Good Intent 
Road, Turnagain Lane, Little 
Benty Road, Happy Land 
West, Little Ox Road та ін. 

Pleasant Street, Perkins Street, 
Moraine Street, Carolina 
Avenue, Chiswick Road, 
Oregon Trail та ін. 

назви 
шляхо-
проводів, 
тунелів і 

Accrington Viaduct, 
Appleford Railway Bridge, 
Cogload Junction Flyover, 
Ampthill Tunnel, Old Warden 

Clio trestle, Ross Creek Bridge, 
Henry Ford Bridge, Fort Mason 
Tunnel, Transbay Tube тощо  
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мостів Tunnel, Dove Holes Tunnel 
тощо  

класи, 
марки та 
моделі 
транс-
портних 
засобів 

Aston Martin Rapide Silver 
Shadow, Rolls-Royce, Lotus 
Evora,  Superlight 620R, 
Bentley Mulsanne, Morris 
LC4, Morris Minor, 
Aberdonian,  Broadsman,  Sir 
Winston Churchill,  Steam 
Elephant та ін. 

Ford, Buick, Cadillac, Pontiak,  
Oldsmobile, Dodge, Westerner, 
West Virginian, Bostonian, The 
Texan, San Diegan, Bullet, 
Blue Dart, Wabash Cannon 
Ball, El Capitan, Senator, 
Pacemaker та ін. 

назви 
культур-
них 
заходів 

Britain on the Green, The 
London Motor Show, Bath 
Festival of Motoring 2016 
тощо   

Historic Appomattox Railroad 
Festival, Amory Railroad 
Festival тощо   

назви 
музеїв 

Harbour Railway and 
Industrial Museum, Colonel 
Stephens Railways Museum,  
Head of Steam та ін. 

Colorado Railroad Museum, 
Gold Coast Railroad Museum 
та ін. 

назви 
організа-
цій та 
установ 

Ffestiniog Railway, Hunslet 
Engine Company,  Rhino 
Industries Ltd., Severn Lamb,   
Steam Loco Design тощо  

Association of American 
Railroads, John Stephenson & 
Company, RELCO 
Locomotives тощо  

Д
ал

ьн
я 

пе
ри

ф
ер

ія
 

Те
ма

т
ич

на
 гр

уп
а 

  

Стилісти
чно 
забарвлен
і назви 
транс-
портних 
засобів 

Wessie, Rat, MacRat, Splut, 
barge, panda car та ін. 

family horse,  mechanical 
cockroach, Detroit disaster, 
bouncing Betty, leaping Lena, 
galloping snail, the spirit of St. 
Vitus, Lizzie  (або Lizzy), Tin 
Lizzie, flivver та ін. 

Стилі-
стично 
забарвле-
ні назви 
учасників 
переве-
зень 

railway mogul, lollipop men 
and women, bell-ringer, 
gricer, trainspotter,   anorak,  
normals тощо  

сar knocker, lightning slinger, 
Gandy dancer, mud hop, 
аrmchair railfan, roster shooter, 
foamer тощо   

 

 


