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ВСТУП 

 

Однією з провідних тенденцій дослідження у сучасному мовознавстві є аналіз 

певних ієрархічно організованих структурних угрупувань мовного лексикону, які є 

засобом вербалізації фрагментів концептосфери. Такі дослідження проводяться за 

принципом польового моделювання, засновниками якого вважаються Й. Трір [431] 

та Л. Вайсгербер [437]. У подальшому теорію польових відносин у лінгвістиці 

розробляли такі вчені, як Ю. Д. Апресян [10], В. В. Акуленко [2], І. В. Багмут [25], 

О. І. Бондар [41], О. В. Бондаренко [43; 44], Л. М. Васильєв [58]; З. Н. Вердиєва [62], 

О. Л. Гасько [87], О. В. Гулига [93], Н. В. Іваненко [123], Є. Л. Кривченко [167], 

А. М. Кузнецов [182], З. Д. Попова [259], Н. А. Старикова [297]. 

З огляду на загальнонаукову антропоцентричну парадигму у фокусі 

лінгвістичних досліджень знаходиться проблема актуалізації ментального світу 

людини лінгвальними засобами. У цьому сенсі досить продуктивним вважається 

комплексне дослідження лексико-семантичних полів та відповідних компонентів 

концептосфери, які вербалізуються їх номінативними засобами. Тобто, окрім 

виявлення структурної та ієрархічної організації лексико-семантичного поля, а 

також відношень між його компонентами, вважається за доцільне визначення 

лінгвокогнітивних аспектів об’єктивації відповідного концепту номінативними 

одиницями однойменного лексико-семантичного поля. Таке дослідження 

передбачає моделювання концепту та висвітлення його когнітивного змісту  

і макроструктури.  

У цьому разі мовні засоби є лише джерелом знань про структуру, властивості 

та ознаки ментального утворення (концепту), яке вони вербалізують. Такі 

дослідження проводяться у рамках лінгвокультурного або лінгвокогнітивного 

напрямків із застосуванням двох основних підходів: семантико-когнітивного та 

лінгвоконцептуального. Лінгвокультурний напрямок розробляли такі вчені, як 

М. Ф. Алефіренко [5], В. І Карасик [135], В. В. Красних [165] В. А. Маслова [211], 

Ю. С. Степанов [301], в межах якого концепт визначається як одиниця культури. 

Представники лінгвокогнітивного напрямку розглядають концепт не лише як 
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культурне надбання певного лінгвосоціуму, але й як одиницю ментального 

лексикону, і для його аналізу застосовують методи польового опису номінативного 

поля, та фреймового аналізу, розподіляючи його когнітивний зміст на термінали та 

слоти. Представниками цього підходу є такі вчені, як Дж. Лакофф [397], 

О. С. Кубрякова [176], З. Д. Попова [258], Й. А. Стернін [302], В. М. Телія [315], 

О. Ю. Балашова [27]; С. А. Жаботинська [110]. 

Отже, дослідження лексико-семантичного поля та концепту може проводитись 

уособлено, однак їх комплексний розгляд дає досить плідні результати, оскільки 

концепт актуалізує себе на мовному рівні саме за допомогою лексичних одиниць, які 

можна структурувати у вигляді його номінативного поля, тоді як кожна лексична 

одиниця, що належить до лексико-семантичного поля, вербалізує певну когнітивну 

рису концепту. Таким чином, дослідження концепту є неможливим без аналізу його 

номінативного поля, водночас дослідження лексико-семантичного поля є більш 

повним, коли на основі отриманих висновків стосовно його організації та 

семантичних зв’язків між його конституентами вивчається відповідне ментальне 

утворення. Таким чином, застосування когнітивного підходу під час аналізу 

лексико-семантичного поля уможливлює не лише встановлення характеру зв’язків 

між його компонентами, але й дозволяє простежити, як саме ці зв’язки 

відображаються у свідомості мовців, а також яким чином вони розвивались та 

змінювались у діахронії. 

Безперечним є той факт, що лексико-семантичне поле виступає комплексною 

системою, в якій існує ряд взаємообумовлених відношень. Тому, вбачається за 

доцільне його розгляд у рамках синергетичної парадигми, яка є однією з 

найсучасніших міждисциплінарних наукових концепцій. Теорія самоорганізації та 

саморегуляції відкритих динамічних нелінійних систем, якою виступає мова в 

цілому та лексико-семантичне поле зокрема, дозволяє описати та науково пояснити 

механізми утворення нових польових компонентів, критерії їх відбору, а також 

відношень, в які вони вступають одне з одним. 

Актуальність дослідження зумовлюється, з одного боку, важливістю лексико-

семантичного поля SPACE / КОСМОС у сучасній англійській мові і необхідністю 
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висвітлення особливостей його лінгвальної репрезентації, а з іншого – відсутністю 

досліджень, які б розглядали аналізоване лексико-семантичне поле у 

лінгвокогнітивному та лінгвосинергетичному аспектах, враховуючи той факт, що 

воно активно еволюціонує разом зі стрімким розвитком відповідної галузі.  

Мета дослідження полягає у виявленні лінгвокогнітивних та 

лінгвосинергетичних параметрів системної організації та розвитку лексико-

семантичного поля SPACE / КОСМОС в англійській мові. 

Мета роботи передбачає розв’язання наступних завдань: 

 висвітлити кореляцію понять "лексико-семантичне поле" та "концепт"; 

 розробити комплексну методику дослідження лексико-семантичного поля 

SPACE / КОСМОС у лінгвокогнітивному та лінгвосинергетичному вимірах; 

 визначити компонентний склад лексико-семантичного поля SPACE / 

КОСМОС;  

 встановити особливості репрезентації мікроконцепту SPACE / КОСМОС  

у складі англійськомовного макроконцепту SPACE; 

 схарактерезувати когнітивний зміст концепту SPACE / КОСМОС;  

 змоделювати концепт SPACE / КОСМОС як компонент концептосфери; 

 окреслити механізми самоорганізації та саморегуляції досліджуваного 

лексико-семантичного поля.  

Об’єктом дослідження є англійськомовне лексико-семантичне поле SPACE / 

КОСМОС, тоді як безпосереднім предметом аналізу виступають лінгвокогнітивні та 

лінгвосинергетичні параметри його організації та розвитку.  

Матеріалом дослідження слугував корпус лексичних одиниць та їх лексико-

семантичних варіантів, загальною кількістю понад 1500 одиниць, який був 

створений шляхом суцільної вибірки зі словників та словників-тезаурусів, в яких 

представлена космічна лексика. Ілюстративний матеріал складають тексти 

англомовних газет, зокрема "Los Angeles Times" та "The Daily Telegraph", у яких було 

проаналізовано більше 600 випадків вживання лексеми репрезентанта space, а також 

тексти Біблії (New International Version та King James Version).  
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Теоретико-методологічна база дисертаційного дослідження ґрунтується на 

наукових розробках вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячених висвітленню 

системного характеру мови (В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, Д. Шпербер), теорії 

лексико-семантичних полів (Л. Вайсгербер, Й. Трір, Г. С. Щур), лінгвокогнітивних 

параметрів мовної системи (В. Еванс, Дж. Лакофф, В. І. Карасик, О. С. Кубрякова, 

В. А. Маслова З. Д. Попова, О. О. Селіванова, Й. А. Стернін), теорії нелінійних 

систем (Б. Мандельброт, І. Пригожин, Г. Хакен,), синергетичних параметрів мовної 

організації (О. Л. Гармаш, Т. І. Домброван, С. М. Єнікєєва, Л. С. Піхтовнікова, 

А. М. Приходько, О. О. Семенець), механізмів неологізації в англійській мові 

(Ю. А. Зацний), лінгвофілософських питань (Л. Вітгенштейн, В. фон Гумбольдт, 

Е. Сепір, Б. Уорф). 

Методика дослідження передбачає комплексне поєднання загальнонаукових і 

лінгвістичних методів. Так, зокрема, парне використання дедуктивного та 

індуктивного методів було застосоване для виділення окремих диференційних ознак 

у семантичному прототипі концепту, а також для опису класифікаторів на основі 

його диференційних ознак. Метод наукового абстрагування дозволив сфокусувати 

увагу на окремих властивостях вербалізаторів концепту. При цьому метод 

абстрагування-ототожнення застосовувався для віднесення лексичних одиниць до 

певної семантичної категорії, натомість метод ізолювального абстрагування 

використовувався при виділенні диференційних ознак концепту. Метод наукового 

ідеалізування надав змогу схарактеризувати структуру та принципи ієрархічно-

польової організації лексико-семантичне поля.  

Метод аналізу дав змогу виділити структурні компоненти лексико-

семантичного поля та конституенти концепту SPACE / КОСМОС, а застосування 

синтезу разом із науковим моделюванням дозволило створити модель 

макроструктури концепту та ієрархічно-польову модель відповідного лексико-

семантичного поля. Для опису семантичних трансформацій, в основу яких покладена 

метафора та метонімія, був використаний метод аналогії. 

Також були застосовані специфічні лінгвістичні методи, зокрема методи 

суцільної вибірки, лінгвістичного опису, аналізу словникових дефініцій 
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використовувались для інвентаризації компонентного складу лексико-семантичного 

поля; метод компонентного аналізу – для виділення окремих лексико-семантичних 

варіантів ядерних лексем; метод контекстуального аналізу – для визначення 

актуальності їх лексико-семантичних варіантів; квантитативний метод – для 

встановлення кількісного співвідношення частотності вживання лексико-

семантичних варіантів ядерних лексем; метод концептуального аналізу – для 

з’ясування диференційних та класифікаційних рис досліджуваного концепту; метод 

польового моделювання – для створення ієрархічно-польової моделі лексико-

семантичного поля, метод синергетичного аналізу – для виявлення механізмів його 

самоорганізації та саморегуляції. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в роботі вперше було: 

 здійснено інвентаризацію вербалізаторів концепту SPACE (КОСМОС) як 

компонентів однойменного ЛСП;  

 описано та когнітивно проінтерпретовано семантику його ядерних 

вербалізаторів; 

 встановлено когнітивні диференційні та класифікаційні ознаки концепту 

SPACE / КОСМОС та змодельована його макроструктура;   

 висвітлено синергетичні параметри лексико-семантичного поля SPACE / 

КОСМОС як складної відкритої динамічної нерівноважної нелінійної системи; 

 окреслено способи та механізми самоорганізації та саморегуляції 

досліджуваного лексико-семантичного поля.  

Теоретичне значення дослідження зумовлене внеском у такі галузі 

германістики як лексикологія, стилістика англійської мови, семасіологія, а також 

лінгвокогнітивістика, лінгвосинергетика. У роботі було здійснено узагальнення 

теоретичного матеріалу стосовно лінгвоконцептуального аналізу та теорії 

самоорегуляції мовної системи, поглиблено методику аналізу структурованих 

фрагментів мовного лексикону паралельно в лінгвокогнітивній та 

лінгвосинергетичній площинах, висвітлено проблему кореляції ЛСП та концепту.  

Практичне значення зумовлене можливістю використання отриманих 

результатів у викладанні нормативних курсів з лексикології ("Розвиток 
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словникового складу мови у синергетичному аспекті", "Системність словникового 

складу англійської мови"), стилістики ("Стилістична стратифікація лексикону 

англійської мови"), семасіології ("Проблема мотивації лексичного значення мовних 

одиниць") спецкурсів з лінгвосинергетики та когнітивної лінгвістики. Практичні 

здобутки наукової розвідки можуть також використовуватися для укладання 

методичних посібників із зазначених дисциплін, а також у лексикографічній 

практиці для укладання тезаурусу космічної лексики. 

Положення, що виносяться на захист: 

1) Лексико-семантичне поле SPACE / КОСМОС є засобом системної 

організації одиниць словника космічної галузі, які об’єктивують когнітивні ознаки 

однойменного концепту й формують його номінативне поле. Конституенти цього 

поля об’єднані інтегральною семантичною ознакою "spatial scope", яка є спільною 

для усіх семантично-споріднених лексичних одиниць, а також лексем, які пов’язані 

з ними на поняттєво-асоціативному рівні. 

2) У складі лексико-семантичного поля  SPACE / КОСМОС на основі 

лексикографічного маркування лексичних одиниць можна виокремити два 

прошарки: загальновживаний і термінологічний, оскільки одиниці лексико-

семантичного поля вербалізують комунікативно-значущі поняття космічної галузі, 

причому кожен з прошарків має власну внутрішню польову структуру. Ієрархічно-

польова організація лексико-семантичного поля репрезентована у вигляді кульової 

моделі, яка відображає одночасно його ядерно-периферійну та стилістичну 

стратифікацію. Верхня півкуля є моделлю організації загальновживаної лексики, й у 

ній виділяються три сектори, які відповідають асоціативному, дериваційному та 

колокаційному полям лексеми-репрезентанта space, останнє з яких має 5 підсекторів. 

Нижня півкуля репрезентує термінологічний рівень аналізованого поля і в ній теж 

можна виокремити три сектори, які відповідають польовим зонам термінологічного 

корпусу – 1) природні об’єкти та їхні властивості, процеси (8 підсекторів); 2) штучні 

об’єкти, їхні властивості та процеси, які пов’язані з дослідженням космосу (13 

підсекторів); 3) номени космічних об’єктів. Ієрархічно-польова організація 

досліджуваного лексико-семантичного поля характеризується принципом 
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фрактальної самоподібності, оскільки польова організація його прошарків на 

мікрорівні є віддзеркаленням його ієрархічної організації на макрорівні.    

3) Концепт SPACE / КОСМОС є одним із конституентів англійськомовного 

макроконцепту SPACE, до складу якого входять також концепти SPACE / ПРОСТІР, 

SPACE / ЧАС та SPACE / СВОБОДА. Об’єднання цих концептів в цілісний 

ментальний конструкт має об’єктивні науково-філософські передумови. 

4) Когнітивний зміст концепту містить 87 диференційних та 15 

класифікаційних ознак, структурна організація яких має ядерно-польову 

стратифікацію, що ґрунтується на ступені актуальності когнітивної ознаки. 

Важливішою вважається риса, що об’єктивується більшою кількістю лексико-

семантичних варіантів його вербалізаторів. 

5) Макроструктура досліджуваного концепту репрезентована трьома 

основними зонами: інформаційним змістом, образом (когнітивним та перцептивним) 

та інтерпретаційним полем. Когнітивні ознаки інформаційного змісту вирізняють 

концепт із ряду подібних до нього, і вони виражаються словниковою дефініцією 

поняття space. Перцептивний образ містить ознаки, які ґрунтуються на сприйнятті 

референта органами чуттів (3 ознаки), тоді як до когнітивного образу входять усі ті 

ознаки, що виражені лексико-семантичними варіантами лексеми space, які мають 

метафоричний зв’язок з її етимоном (19 ознак). В інтерпретаційному полі концепту 

була виділена інформативна (19 ознак), утилітарна (23 ознаки), регулятивна 

(4 ознаки), оцінна (8 ознак) та енциклопедична зони (48 ознак). Відповідно до 

значущості ознак концепту для носіїв англійської мови в його макроструктурі 

виокремлюються актуальний, додатковий (пасивний) та етимологічний шари. Згідно 

з актуальністю концептуальних рис для людства в цілому, виділяються універсальне, 

національне, групове та особистісне нашарування. 

6) Лексико-семантичне поле SPACE / КОСМОС є ієрархічно організованою 

відкритою динамічною нерівноважною нелінійною системою, яка має здатність до 

самоорганізації, що відбувається шляхом обміну матерією та енергією між полем та 

середовищем, у якому воно функціонує. Автопоезис аналізованого лексико-

семантичного поля здійснюється або через внутрішньомовне й міжмовне 
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запозичення номінативних засобів, або в результаті вербокреативної деривації 

номінативні одиниці утворюються способами афіксації, основоскладання, 

абревіації, семантичної деривації та конверсії. Рушійним механізмом 

самоорганізації аналізованого лексико-семантичного поля, який веде до досягнення 

мети-атрактора, є необхідність синхронізації його номінативного потенціалу з 

комунікативною потребою мовців.  

Апробація результатів дослідження здійснена на п’яти Міжнародних науково-

практичних конференціях, зокрема "Іноземна філологія у XXI столітті" (Запоріжжя 

2011, 2013, 2014), "Мова і соціум: лінгвокультурний аспект" (Бердянськ, 2012), 

"Мова і культура" (Київ, 2014); на двох Міжвишівських конференціях, зокрема  

"Синергетика у філологічних дослідженнях" (Запоріжжя 2015, 2016); на трьох 

регіональних конференціях молодих вчених "Різдвяні читання" (Запоріжжя 2011, 

2012), "Молода наука" (Запоріжжя 2012).  

Проблематика дисертаційного дослідження висвітлена в 13 одноосібних 

публікаціях, із них 7 статей у фахових наукових виданнях України та в 2 іноземних 

журналах. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі списку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних 

висновків, списку джерел (462 позиції) та 9 додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 253 сторінки, із них текстова частина 192 сторінки. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт та предмет 

дослідження, сформульовано мету та завдання роботи, описані методи дослідження, 

розглянуто наукову новизну, теоретичне та практичне значення, вказано форми 

апробації та зазначено публікації, які висвітлюють основний зміст роботи. 

У першому розділі "Теоретико-методологічні засади дослідження 

лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС у сучасній англійській мові" 

розглянуто основні положення теорії лексико-семантичного поля, теоретико-

методологічні засади лінгвокогнітивного та лінгвосинергетичного аналізу, 

встановлено кореляцію лексико-семантичного поля та концепту, визначено основні 
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параметри лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС, поетапно описано 

методику проведення дослідження. 

Другий розділ "Лексико-семантичне поле SPACE / КОСМОС у 

лінгвокогнітивному вимірі" присвячений встановлення лінгвокогнітивних 

особливостей об’єктивації концепту SPACE / КОСМОС конституентами 

однойменного лексико-семантичного поля. Так, зокрема, було здійснено 

інвентаризацію компонентів поля, визначено ядерно-периферійну стратифікацію 

номінативного поля концепту SPACE / КОСМОС, проведено семантико-

когнітивний аналіз ядерних вербалізаторів концепту, визначено особливості його 

ментальної репрезентації як фрагменту макроконцепту SPACE, проаналізовано його 

когнітивний зміст та змодульовано макроструктуру. 

У третьому розділі "Лексико-семантичне поле SPACE / КОСМОС у  

синергетичному вимірі" лексико-семантичне поле було представлене як складна 

ієрархічно організована відкрита динамічна нерівноважна нелінійна система. Крізь 

призму лінгвосинергетики були проаналізовані особливості його самоорганізації та 

саморегуляції, висвітлені основні шляхи та механізми адаптації поля до 

комунікативних потреб мовців, виявлені локальні атрактори та репелери його 

автопоезису. 

У висновках було підбито підсумки та відображено основні результати 

дисертаційної роботи, а також окреслено перспективи подальших наукових розвідок. 

У додатках представлені проміжні результати досліджень, а також графічний, 

та фактичний матеріали. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ SPACE / КОСМОС  

У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

 

1.1 Теоретичні аспекти дослідження лексико-семантичного поля 

 

1.1.1 Історія польових досліджень у лінгвістиці.  

 

Результати сучасних наукових досліджень доводять взаємозв’язок та 

взаємозалежність об’єктів навколишньої дійсності, що мають спільну онтологію. 

Цей факт вказує на те, що буття в цілому та окремі його сфери зокрема, мають 

взаємообумовлений характер. Не винятком є й мова, яка має системний характер,  

а, отже, застосування системного підходу до її вивчення є одним із основоположних 

принципів сучасного мовознавства. На системності мови наголошували такі 

мовознавці, як Бодуен де Куртене [37], В. фон Гумбольдт [94; 95; 96], 

Б. О. Серебреніков [282], Ф. де Соссюр [293], К. Мейєр [409], Д. Шпербер [423], 

О. Есперсен [391]. Взаємообумовленість мовних явищ доводив О. О. Потебня, який 

стверджував, що "мова є впорядкованою системою, будь-яке її явище знаходиться  

у зв’язку з іншими" [227]. На системний характер мовного лексикону вказував  

і М. М. Покровський, який вважав за необхідне вивчення певного слова у зв’язку  

із іншими словами, котрі належать до одного кола уявлень [249, с. 75]. 

Ідея системного опису мови має досить давню історію, і свого подальшого 

розвитку вона набула із виходом у світ праць Й. Тріра [430], який запровадив 

"польову" концепцію дослідження мовного лексикону за принципом семантичних 

полів. Власне термін "семантичне поле" він запозичив із праць Г. Ібсена [388] і 

використовував його метафорично, оскільки він, на його думку, влучно відображав 

ідею спільності семантичних ознак та міг застосовуватися до груп лексем [357, с. 24], 
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адже сам Г. Ібсен використовував цей термін, розуміючи під ним "сукупність слів, 

що мають спільне значення" [388, с. 225]. 

Взагалі термін "поле" в науці не є новим. Уперше він був запроваджений 

Д. Максвелом у XIX ст. у галузі фізики по відношенню до електромагнітного поля. 

У фізиці він зазвичай використовується для позначення частини простору, в якому 

розглядається певне фізичне явище, наприклад, поле температур, поле тиску, силове 

поле [357, с. 96-97]. Термін "поле" використовується також і в психології та 

соціології, де він визначається як сукупність взаємопов’язаних фактів [406], які 

впливають на людину і визначають її соціальний та психологічний стан. Подальшу 

наукову інтерпретацію термін "поле" отримав після  його запровадження Й. Тріром 

у галузі мовознавства для позначення певного структурованого "лексико-

семантичного простору", де він набув досить широкого використання.  

Одним із головних досягнень теорії Й. Тріра є думка про те, що слова у 

людській свідомості не існують окремо одне від одного, а є пов’язаними між собою, 

і, таким чином, значення слова визначається його оточенням [430]. При цьому 

вчений виділяє існування двох типів полів: понятійних (Begriffsfelder, Sinnbezirke) 

та словесних (Wortfelder). Понятійне поле охоплює певне коло понять у свідомості 

людини, і в мові йому відповідає словесне поле, під яким розуміємо групу слів, які є 

змістовно пов’язаними між собою, і які визначають значення одне одного. Іншими 

словами, на кожне понятійне поле накладаються слова, що членують його без 

залишку, і саме такі слова утворюють словесне поле [212; 431, с. 1968 ]. Подібна ідея 

схожа на сучасні погляди когнітивних лінгвістів стосовно зв’язку концептуальної та 

мовної картини світу.  Хоча більшість з них стверджують, що мовний семантичний 

простір не експлікує концептуальну картину в повному обсязі, теорія Й. Тріра має 

велике значення для вивчення системності мовного лексикону. 

Концепцію семантичного поля Й. Тріра розвинув Л. Вайсгербер, один із 

представників сучасного неогумбольдтіанства, на думку якого, мова формує 

проміжний світ між дійсністю та свідомістю [437; див. також 212; 357, с. 48;], а, отже, 

це означає те, що мова лише опосередковано виражає людські думки та дещо 

викривлено відображає об’єктивний світ. Про це у свій час говорили С. Джонсон 
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("Мова – це одяг думок") та Л. Вітгенштейн [78] ("Мова перевдягає думки"). Схожу 

позицію виражає ідея Ф. Бекона про ідоли площі [55, с. 309-311], яка полягає у тому, 

що значення слів є результатом людської домовленості, і кожен може розуміти їх 

дещо по-різному.  

Незважаючи на значну критику теорії Й. Тріра [326; 357], запроваджений ним 

термін набув досить широкого поширення, і на сьогоднішній день у науковій 

літературі можна зустріти його вживання у різноманітних термінологічних 

словосполученнях, зокрема функціонально-семантичне поле, морфемне поле, 

фонемне поле, словотвірне поле, лексемне поле, семантичне поле, компоративне 

поле, вказівне поле, поле дійсності та інші (більш повний перелік див. [357, с. 21]).  

Після виходу у світ праць Й. Тріра та Л. Вайсгербера теорію поля розробляли 

багато вчених, зокрема функціонально-семантичні поля англійської мови 

досліджував О. В. Бондаренко [42]; О. В. Гулига [93] та Є. І. Шендельс вивчали 

граматико-лексичні поля німецької мови [цит. за 93]; аналізом структурно-

семантичних проблем поля займався А. М. Кузнєцов [182]. Значний внесок у 

дослідження теорії поля зробили такі вчені, як В. В. Акуленко [2], Ю. Д. Апресян [10; 

11; 12], І. В. Багмут [25], О. І. Бондар [41], Л. М. Васильєв [58], З. М. Вердиєва [62], 

І. Г. Вортникова [83], Р. М. Гайсина [85], О. Л. Гасько [87], Н. В. Іваненко [123], 

Є. Л. Кривченко [167], В. В. Левицький [191], З. Д. Попова  [256], Н. О. Старикова 

[297].  Проте, як показує огляд наукової літератури, найбільш розповсюдженим є 

саме поняття "лексико-семантичне поле", яке застосовується для опису та аналізу 

фрагменту мовного лексикону. 

При дослідженні категоризованих фрагментів навколишньої дійсності на ряду 

з лексико-семантичними полями (ЛСП) об’єктом дослідження стають також 

тематичні групи, та інші системні угрупування лексики, які вербалізують відповідні 

концепти. Проаналізувавши ряд досліджень, когерентних із нашою проблематикою, 

пропонуємо перелік фрагментів навколишньої дійсності, що вже потрапляв до 

фокусу наукових досліджень у хронологічному порядку за роками. Такими 

категоризованими фрагментами є, зокрема, "шлях" [236; 269], "гроші" [229], 

"майно" [241], "soul / душа" [224], "щастя" [80; 186], "мистецтво" [310], "птах" [128], 
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"правда" – "неправда" [207; 244], "Європейська інтеграція" [56], "ідеологія" [284], 

"Бог" [250], "Європа" [265], "радість" [143; 186; 348], "гра" [270; 299], "кохання" [230], 

"мати" [3], "чоловік" – "жінка" [44], "білий – чорний"  [185; 198], "страх" [46], "близько 

– далеко" [317], "гармонія" [201], "дім" – "сім’я" [292], "добро" [119], "простір" [8] 

"management" [222], "spirit / дух" [225], "життя" [164], "коштовне каміння" [305], 

"собака" [91], "чистий" [292], "життя" – "смерть" [35; 275], "family" [29], "gentelman 

and lady" [194], "влада" [84], "доля" [350], "зрада / treachery" [238], "комізм" [89], 

"любов" [239], "позитивне мислення" [45], "покривання" [342],  "полячка" [216], 

"пошкодження" [125], "співробітництво" [109], "творча особистість" [285], "тероризм 

/ антитероризм" [280], "шлях до слави" [126], "час" [92; 129], "public relations" [34] 

"happiness" [404], "вампір" [231], "мета" [270], "мудрість" [168], "багатство" [309], 

"прекрасний/потворний" [278], "віковий концепт" [171], "фен-шуй" [332]. 

Звичайно, поданий перелік можна продовжувати, проте навіть ряд 

вищенаведених концептуалізованих фрагментів дійсності доводить актуальність 

дослідження мовного лексикону шляхом виділення у ньому деяких структурованих 

лексичних угрупувань, які певним чином актуалізують відповідну ділянку 

концептосфери. 

На нашу думку, найбільш продуктивним методом дослідження фрагменту 

мовного лексикону є виділення у ньому окремих лексико-семантичних полів. 

Перевагами такого методу є те, що це, по-перше, дозволяє більш чітко окреслити 

компонентний склад досліджуваного об’єкту та  простежити семантичні зв’язки між 

його окремими конституентами. По-друге, застосування когнітивної методики 

уможливлює моделювання відповідного фрагменту концептосфери на основі 

отриманих результатів аналізу внутрішньопольових зв’язків.  

Слід зазначити, що у дослідженні ЛСП можна виділити декілька підходів.  

Так, зокрема, з точки зору вивчення відношень між компонентами ЛСП 

виокремлюють парадигматичний та синтагматичний підходи. Парадигматичний 

підхід розглядає зв’язки між елементами поля, зокрема відношення 

субкатегоризації, похідності, а також синонімічні, антонімічні, градуальні, гіперо-
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гіпонімічні, партитативні, інклюзивні відношення. Основоположниками цього 

підходу є Л. Вайсгербер [437], К. Ройнінг [417].  

Дослідники, які розглядають лексико-семантичне поле з точки зору 

парадигматичного підходу, зазвичай вивчають лексику, яка об’єднана спільністю 

позначуваних предметів та явищ, зокрема це можуть бути поля, які номінують 

частини тіла, назви кольорів, рослин, захворювань, терміни рідства тощо. Подібні 

наукові розвідки проводили такі вчені, як Д. Канцельсон [141] А. Рудскогер, 

С. Л. Гільбер [цит. за 357, с. 76-83]. Отже, застосування парадигматичного підходу 

дозволяє виділити групи слів зі спільною семантикою (власне семантичні поля) та 

асоціативні поля, компоненти яких не мають близької семантичної спорідненості, 

однак які метафорично поєднані на когнітивному рівні.  

При застосуванні синтагматичного підходу виокремлення полів здійснюється 

на основі комбінаторної здатності лексичних одиниць [277, с. 442] і, на думку 

Л. В. Васильєва, відображають реальні угрупування слів за їхніми валентними 

властивостями [58, с. 112]. Основоположниками цього підходу вважають В. Порцига 

[415] та Г. Мюллера [цит. за 305]. Ю. Д. Апресян також розглядав дистрибуцію слів 

у певних значеннях як критерій для виділення семантичних полів [цит. за 212]. Він 

вважав, що валентність слова, тобто його сполучуваність, є показником його 

віднесеності до певного ЛСП.  

Окрім цього, з точки зору темпоральності, ЛСП можна досліджувати як у 

синхронії, так і у діахронії. Завданням синхронного вивчення поля, на думку 

О. Духачека, є визначення структури певного поля та аналіз того, як близькі за 

значенням слова впливають одне на одне, змінюючи семантичний об’єм. Метою 

діахронічного дослідження є виявлення того, яку роль відіграє зникнення одних  

та поява інших лексем [357, с. 37], а також опис механізмів зміни компонентного 

складу поля.  

З точки зору відправного пункту дослідження ЛСП також можна виділити два 

підходи: семасіологічний (або за термінологією Й. Тріра – лінгвістичний) та 

ономасіологічний (за Й. Тріром – екстралінгвістичний) [431; 415; 388], які мають 

протилежну спрямованість. Так, зокрема, семасіологічний підхід базується на 
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вивченні лексико-семантичних варіантів слова та досліджує їхній зв’язок одне з 

одним та з тими поняттями, які вони виражають [див. 169]. Завданням ономасіології 

є, навпаки, аналіз того, як певне поняття про фрагмент об’єктивної дійсності 

знаходить своє відображення у мові [357, с. 107]. Отже, семасіологічний підхід 

пов’язаний з вивченням онтології мови, а ономасіологічний – з особливостями її 

функціонування [357, с. 110]. Таким чином, семасіологія розглядає зв’язок 

конкретної одиниці поля з різними поняттями на підставі її полісемантичності, тоді 

як ономасіологія досліджує зв’язок певного поняття з декількома лексичними 

одиницями.  

Комплексне застосування цих двох підходів дозволяє простежити реалізацію 

асиметричного дуалізму мовного знаку, який полягає у тому, що кожен лінгвальний 

експонент намагається розширити свій екстенсіонал позначуваних явищ, що 

призводить до полісемії (досліджується семасіологією), і, в свою чергу, кожне 

позначуване явище намагається експлікувати себе більшою кількістю лексичних 

одиниць, що призводить до синонімії (досліджується ономасіологією).  

Слід зазначити, що виділені підходи відповідно до вищезазначених 

класифікацій взаємно не виключають одне одного, а, навпаки, можуть 

застосовуватись у комплексі. Так, наприклад, у межах як семасіологічного, так і 

ономасіологічного підходу, можна вивчати парадигматичні та синтагматичні 

відношення між польовими компонентами у синхронії та у діахронії. 

Отже, проаналізувавши основні історико-теоретичні засади польових 

досліджень у лінгвістиці, перейдемо безпосередньо до розгляду лексико-

семантичного поля як фрагменту субкатегоризації мовного лексикону. 

 

1.1.2 Лексико-семантичне поле як структурований фрагмент мовного 

лексикону.  

 

Кількість лексичних значень як одиниць плану вираження є надзвичайно 

великою. Дещо меншою є кількість номінативних одиниць, адже для більшості з них 

характерною є полісемантичність. Неозорість лексико-семантичної системи в 
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цілому спонукає дослідників обмежитися вивченням окремих ендосистем, які можна 

виділити в мовній макросистемі. Можливість виокремлення в мовному лексиконі 

структурованих лексичних угрупувань є наслідком системного характеру мови в 

цілому та її лексичного складу зокрема. 

Ще Ф. де Сосюр звертав увагу на те, що "поза мовою слова, які мають щось 

спільне між собою, асоціюються в пам’яті так, що з них утворюються групи, в 

середині яких мають місце досить різноманітні відношення" [293]. Також за думкою 

Л. А. Новікова, саме "принципова можливість послідовного опису словника шляхом 

розподілення слів-понять, а точніше їх лексико-семантичних варіантів за 

семантичними (понятійними) полями" [цит. за 228], і є проявом системності 

лексичного складу. В. В. Виноградов також підкреслював те, що мовний лексикон є 

системою різних лексико-семантичних розрядів або рядів слів [77].  

Отже, на системність ЛСП вказують такі його характеристики, як 

взаємозалежність елементів, структурна організація та здатність перетинатися з 

багатьма ЛСП та іншими структурованими лексичними угрупованнями 

(тематичними полями тощо). Детальний аналіз літератури з теорії лексико-

семантичного поля доводить те, що на сьогоднішній день у лінгвістиці немає 

одностайної думки з приводу його дефініції. Однак, серед великої кількості 

трактувань цього досить складного лінгвістичного явища ми, в слід за багатьма 

вченими, визначаємо лексико-семантичне поле, як сукупність лексичних одиниць, 

які об’єднані спільністю змісту та відображають поняттєву, предметну або функціональну 

подібність позначуваних явищ [454, с. 380; 160, с. 265; 149, с. 99; 305, с. 20].  

Для ЛСП постулюється наявність спільної семантичної ознаки, яка об’єднує 

всі одиниці поля та виражається лексичною одиницею з узагальнюючим значенням 

[454, с. 380]. Така ознака, що об’єднує компоненти ЛСП, має різні назви, зокрема: 

класема – (В. Г. Гак, І. В. Арнольд), маркер (Дж. Катц, Дж. Фодор), групова 

диференційна ознака (О. Л. Селіверстова), інтегральна семантична ознака 

(Д. М. Шмельов) [цит. за 305 с. 20-21], ядерна сема (Л. М. Васильєв) [57], архісема 

(З. Д. Попова [257, с. 51]). Наявність інтегральної ознаки є обов’язковою умовою для 

ЛСП, адже всі його компоненти імпліцитно включають її в свою семантику. Саме це 
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уможливлює включення до ЛСП навіть семантично віддалених між собою 

лексичних одиниць, які все ж таки мають певний взаємозв’язок на рівні широкого 

поняттєво-асоціативного узагальнення завдяки існуванню інтегруючої семи. 

Отже, інтегральна ознака, складає основу для категоризації дійсності і вона має 

відповідати деяким вимогам. Так, зокрема, вона повинна виражати певне поняття у 

найбільш загальній, абстрактній чи нейтральній формі [101, с. 93]. На думку 

А. М. Кузнецова така сема має об’єднувати однорідні лексичні одиниці та мати 

обмежувальні властивості [182, с. 72-73]. Іншими словами, архісему можна 

метафорично представити у ролі "фільтра", який пропускає до складу поля одні 

лексичні одиниці та не пропускає інші за поняттєво-семантичним принципом. 

Роль архісеми полягає також і у тому, що вона обумовлює формування 

внутрішньопольових парадигматичних відношень, зокрема гіпонімію (за 

означенням Дж. Лакоффа – квазісинонімію [399]), партитативні відношення 

(кореляція "частина–ціле"), градуальні відношення, відношення похідності [259, 

с. 34-37; 149, с. 99-108], а також синонімічні та антонімічні відношення. Отже, в ЛСП 

об’єднуються лексичні одиниці, ЛСВ яких мають спільний компонент значення, 

завдяки існуванню архісеми, однак, які відрізняються між собою хоча б одним 

компонентом значення – однією диференційною семою [237, с. 8]. 

Таку інтегральну семантичну ознаку можна виділити на базі основного 

значення однойменного ключового слова-репрезентанта ЛСП SPACE (КОСМОС) – 

"space affiliation or connection with it" ("приналежність до космічного простору  

або зв’язок із ним"). Як вже зазначалося раніше, ми вслід за Н. О. Мех [212], 

Л. В. Строченко [305], Н. В. Обвінцевою [228]  включаємо до ЛСП не лише лексичні 

одиниці із близькою семантичною спорідненістю, як це робив Й. Щур [357], але й 

слова, які є близькими на поняттєво-асоціативному рівні в наслідок реально існуючого 

зв’язку між їхніми денотатами в об’єктивній реальності, хоча самі вони можуть і не 

мати близьких семантичних зв’язків. Тому, найбільш продуктивним методом 

вивчення семантичного простору мови ми вважаємо саме комплексне дослідження 

семантичних та асоціативних полів, що дозволяє більш повно структурувати певний 

фрагмент мовного лексикону за асоціативно-семантичним принципом.  
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Здатність слів до асоціативної комбінації в мові є ще одним проявом її 

системності. Тому, лексичні одиниці краще розглядати не уособлено, а у комплексі 

з іншими одиницями, які є близькими до них, і це є можливим завдяки їх групуванню 

в ЛСП. На необхідності не уособленого, а системного дослідження слів наполягав 

Л. В. Щерба, котрий стверджував, що "слова кожної мови утворюють систему, і 

зміна їх значень є зрозумілою лише в середині такої системи" [356, с. 290]. Тобто, 

найбільш ефективним вбачається дослідження значення лексичних одиниць як 

компонентів структурованої системи – лексико-семантичного поля. 

На думку Н. О. Мех, у компонентах ЛСП можна виділити три типи 

значень:1) семантичнi диференцiйнi ознаки (семи), що становлять елементарнi, 

неподiльнi семантичнi одиницi (диференцiйні лексичні значення); 2) основнi 

лексичнi значення (семеми), якi являють собою поєднання семантичних 

диференцiйних ознак; 3) додатковi лексичнi значення (семантичнi диференцiйнi 

ознаки словотвору) [212]. Таким чином, семеми формують лексико-семантичні 

варіанти лексичних одиниць, які своєю однією чи деякими диференційними семами 

перетинаються одне з одним як цеглини будівлі. Під диференційними ознаками 

словотвору мається на увазі граматичне значення лексеми, яке визначає її 

частиномовну приналежність та віднесеність до відповідних граматичних категорій 

(наприклад, число, час тощо). 

Слід зазначити, що деякі вчені у відповідності до частиномовної 

приналежності складових поля класифікують його на гомогенні (поля, складові яких 

мають спільну частиномовну приналежність) та гетерогенні (з різною 

частиномовною приналежністю компонентів) [256; 11; 328]. Різні погляди на теорію 

ЛСП з приводу частиномовної приналежності призвели до існування ряду термінів 

з неоднозначним трактуванням. Так, зокрема, наряду з терміном ЛСП у науковій 

літературі часто фігурують такі терміни як лексико-семантична група (ЛСГ), 

тематична група, причому слід зазначити, що до сьогодні між ними не встановлено 

чіткого розмежування, оскільки за даними деяких дослідників вони вживаються 

недиференційовано [454, с. 381].  
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Однак, на думку Л. М. Васильєва, поняття "поле" перебуває в родово-видових 

відношеннях із поняттям група і співвідноситься як загальне та конкретне [58; 129, 

с. 42], тому ЛСГ входить до складу ЛСП. На думку Е. В. Кузнецової лексико-

семантична група – це "клас слів однієї частини мови, які мають у своїх значеннях 

достатньо загальний інтегральний семантичний компонент, та які характеризуються 

подібною сполучуваністю…". ЛСП – це об’єднання слів більш широкого обсягу, яке 

ґрунтується скоріше на логічних, понятійних, ніж на лінгвістичних критеріях [183, 

с. 6]. Для ЛСП, навпаки, характерною є гетерогенна частиномовна приналежність 

компонентів, на що вказують такі науковці, як З. Д. Попова, Й. А. Стернін [259, с. 92], 

Л. Вайсгербер [437] та Р. М. Гайсина [85, с. 23]. Отже, елементи ЛСП об’єднані 

більшою мірою спільністю позамовних зв’язків та відношень [192, с. 70], які є, 

безперечно, зафіксованими в мовній сфері. Елементи ж ЛСГ базуються на 

внутрішньомовних зв’язках, зокрема семантичних та колокаційних тощо.  

Що стосується тематичної групи, то, як вказують дослідники, вона не має 

польової структури [ 259 с. 180-181], спільної семи для всіх компонентів [58, с. 110], 

ієрархічної організації, а становить лише об’єднання рівноправних лексем, що 

відносяться до певної теми, або типової ситуації, і як зазначають деякі дослідники 

[357, с. 33], не є лексичною системою взагалі. Тому найбільш ґрунтовним, на нашу 

думку, вбачається аналіз саме ЛСП, оскільки воно включає в себе окремі ЛСГ, що 

можуть виділятися за частиномовною приналежністю або за показниками 

сполучуваності, та разом з тим включає в себе одиниці, які є пов’язаними на 

поняттєво-категоріальному рівні. 

Окрім синтагматичних, парадигматичних відношень (відношення тотожності, 

протиставлення, включення та перетину), які існують в ЛСП, для нього також є 

характерною ієрархічна організація, яка передбачає виділення ядерно-периферійної 

структури. Відповідно до поглядів Й. Стерніна, ядерні елементи поля 

консолідуються навколо компонента-домінанти (слова репрезентанта ЛСП) та є 

більш вживаними у порівнянні з периферійними елементами [302, с. 38]. Що 

стосується периферії, то вона є більш чисельною та має зонне членування за 

ступенем віддаленості її елементів від ядра [259, с. 182]. 
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Слід також наголосити на тому, що склад ЛСП не є остаточно 

"укомплектованим", що свідчить про можливість входження до нього нових 

компонентів та втрату старих. Одиницею поля є певний лексико-семантичний 

варіант лексичної одиниці (семема), який входить до складу поля завдяки його 

кореляції з польовою архісемою. Одиниці поля знаходяться у постійній взаємодії 

одна з одною [20; 259], що обумовлює його динамічний стан.  

Досить часто неможливо встановити чітко визначених польових границь.  

Це відбувається тому, що більшість слів, які входять до ЛСП є полісемантичними, і 

не зважаючи на те, що компонентами поля є не лексеми, а їх лексико-семантичні 

варіанти, все одно між окремими ЛСВ лексичної одиниці існують, як правило, 

відношення метафоричної асоціативності, а отже й інші ЛСВ лексеми можуть 

ставати потенційними компонентами ЛСП на асоціативному рівні. Така ситуація 

призводить до того, що одна і та сама мовна одиниця своїми різними ЛСВ належить 

до одного або декількох ЛСП, або ж навіть один і той самий ЛСВ лексеми може 

зазнавати категоризації відповідно до різних польових архісем, а, отже, може 

одночасно входити до різних ЛСП завдяки наявності семантико-асоціативної 

спорідненості з різними поняттями.  

Отже, окремі ЛСВ, що входять до складу різних ЛСП, переплітаються, і такий 

вид семантичної взаємодії зумовлює існування безперервного семантичного 

простору мови, що є віддзеркаленням людської концептосфери. Таким чином, 

вивчення лінгвальних одиниць із застосуванням когнітивної методології дозволяє 

встановити особливості актуалізації відповідного концепту у свідомості мовців. 

Проблема кореляції концепту та ЛСП є актуальною у сучасному мовознавстві, 

і її вирішення ми вбачаємо наступним чином. Мова, як знакова система, є вторинною 

по відношенню до людської свідомості. Процес розумової діяльності людини є 

первинним і ґрунтується на оперуванні свідомістю певними згустками інформації, 

які в когнітивістиці отримали назву концепти (детальніше про них йтиметься далі). 

Однак людина, будучи соціальною істотою, має природну іманентну потребу до 

комунікації, тобто до обміну інформацією, яка отримується в процесі її когнітивної 

діяльності. Основним засобом такого інформаційного обміну виступає мова, як 
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семіотична система, за знаками якої закріплюються певні комунікативно-важливі 

смисли, що вербалізуються семантикою конкретної лексеми зокрема, та 

семантичним простором мови в цілому.  

Однак, семантика лінгвальної одиниці не може охопити всіх рис та ознак її 

денотату, вона фокусується лише на його певних сутнісних характеристиках. 

Уявлення про певний феномен об’єктивної реальності є найбільш повно 

представленим виключно у свідомості у вигляді ментальних утворень (концептів). 

Отже, доводиться говорити про існування певної відносної асиметрії між 

концептуальним простором людської свідомості та семантичним простором мови, а, 

отже, і між окремим концептом та лексико-семантичним полем, яке вербалізує його 

мовними засобами. Тобто, кожний комунікативно значимий концепт отримує своє 

мовне вираження номінативними одиницями мови, які умовно можна об’єднати в  

ЛСП. Таким чином ЛСП становить номінативне поле концепту.  

 

1.1.3 Системна організація лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС.  

 

Лексико-семантичне поле SPACE / КОСМОС є мовним засобом, який 

номінативно обслуговує космічну галузь людської діяльності. Оскільки 

комунікативно-когнітивна активність людини у цій сфері є досить різноманітною, то 

у ЛСП як лексичній підсистемі можна виділити ряд прошарків. Так, зокрема, космос 

та астрономічна наука можуть потрапляти до комунікативного фокусу пересічних 

мовців, тому частина компонентного складу ЛСП відноситься до загальновживаної 

частини мовного лексикону. До таких слів переважним чином належать лексеми, які 

позначають об’єкти та явища, які можна безпосередньо спостерігати неозброєним 

оком, як, наприклад, sun, star, moon, comet тощо.  

Наступним прошарком ЛСП SPACE / КОСМОС є професійна лексика, яка 

використовується мовцями, для яких дослідження космосу є роботою або хобі. 

Професіоналізмам характерним є досить вузький вжиток і вони є зрозумілими лише 

обмеженому колу людей. Однак, з огляду на те, що ЛСП SPACE / КОСМОС 

обслуговує наукову сферу людської життєдіяльності, то найбільш чисельним 
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прошарком, в якому ми нараховуємо більше 1400 одиниць є саме термінологічний 

прошарок, на аналізі якого ми зупинимось більш детально. 

Кількісна перевага термінологічних одиниць в ЛСП SPACE / КОСМОС є 

обґрунтованим явищем, оскільки для будь-якої наукової галузі характерним є 

поняттєво-категоріальний апарат, який лежить в основі її функціонування, і його 

вербалізація здійснюється за допомогою номінативних засобів мови. Сукупність 

таких засобів номінації складає галузеву термінологічну базу, яка використовується 

для мовного закріплення та вербалізації результатів її діяльності. Виникнення 

термінології можливе лише тоді, коли наука досягає значного ступеня розвитку, 

тобто термін виникає лише в тому разі, коли поняття є настільки розвиненим та 

оформленим, що йому можна присвоїти абсолютно визначене наукове вираження. 

Питання термінології в цілому, а також приналежності конкретної лексеми до 

термінологічного рівня мови зокрема, має досить комплексний характер, а тому 

потребує окремого вирішення. 

Так, зокрема, слід зазначити, що на сьогоднішній день немає єдиної думки 

щодо визначення поняття "термінологія". На думку О. Д. Хаютина, термінологія – 

це слова та словесні комплекси, що співвідносяться з поняттями окремої науки, і які 

вступають у системні відносини з іншими подібними словами та словесними 

комплексами, складаючи разом з ними в кожному випадку особливу замкнену 

систему [337, с. 17]. С. П. Хижняк притримується точки зору, згідно з якою 

термінологія – це сукупність взаємообумовлених лексичних одиниць, що 

використовуються для визначення понять якої-небудь галузі людської свідомості, і 

які, в свою чергу, утворюють систему її понять [338, с. 6]. За означенням  

О. О. Реформатського, термінологічна система – це сукупність термінів, а терміном, 

на думку вченого, виступає лексична одиниця окремої мови, яка використовується 

для спеціальних цілей і означає загальне (конкретне чи абстрактне) поняття [271, 

с. 31-32; див. також 272]. Отже, термінологічну систему можна визначити як 

сукупність номінативних одиниць, які експлікують певне коло понять, що є 

характерними для відповідної галузі знань, і які мають термінологічну стилістичну 

маркованість. 
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Особливу увагу в науковій літературі приділяють питанню взаємовідношення 

термінології та загальнолітературної лексики. Так, зокрема, Л. А. Капанадзе 

схильний розглядати термінологію, як особливу підсистему літературної мови. Він 

визнає існування в мові бінарної опозиції: "термін – не термін". Відповідно до цього 

погляду, термінологія протиставляється загальнолітературній лексиці, а самі 

терміни, як особливі одиниці, на відміну від загальновживаних слів, відносяться до 

замкнутих систем – термінологічних полів певних галузей знань [131, с. 86]. Однак, 

на думку Р. Ю. Кобріна та Б. М. Головіна, термінологію слід розглядати в системі 

загальнолітературної мови, оскільки одні і ті самі лексичні одиниці своїми різними 

лексико-семантичними варіантами можуть виступати як в ролі термінів, так і в ролі 

загальновживаних слів [90; 150], що пояснюється високим семантико-

дериватогенним потенціалом мовних знаків.  

Слід також наголосити на тому, що до тепер немає єдиного визначення поняття 

"термін". Так, зокрема, Д. С. Лотте визначає термін, як спеціальне слово чи 

словосполучення, що виражає певне поняття якоїсь галузі науки, техніки чи 

виробництва. Основними властивостями терміну, на думку вченого, є однозначність, 

точність, стислість, вмотивованість, узгодженість з іншими термінами та 

системність використання [цит. за 106, с. 5]. В. П. Даниленко також вважає, що 

"термін – це слово чи словосполучення вузької сфери застосування, яке називає 

спеціальне поняття" [98, с.11-12].  

О. С. Ахманова визначає термін як слово чи словосполучення спеціальної 

(наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене чи запозичене для точного вираження 

спеціальних понять і позначення спеціальних предметів [21, с. 95-96]. І. В. Арнольд 

терміном називає слово або словосполучення, яке слугує для чіткого вираження 

поняття, специфічного для якої-небудь галузі знання, виробництва або культури, та 

яке обслуговує комунікативні потреби в цій сфері діяльності людини [16, с. 81]. 

Загалом у вирішенні питання сутності терміну простежуються дві основні тенденції: 

термін має номінативний характер і пов’язаний з річчю; та термін безпосередньо 

пов’язаний з поняттям, а не з денотатом об’єктивної дійсності [271, с. 47]. На нашу 

думку, друга точка зору є більш прийнятною, адже насправді термін, як мовна 
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номінативна одиниця, є лише засобом вербалізації певного поняття, і тому він має 

опосередкований зв’язок із денотатом, який він позначає. 

Формування терміну відбувається внаслідок наукового аналізу, який є одним 

із видів розумової діяльності людини, результатом якого є утворення понять, які 

отримують своє вираження в термінах [187]. Сутність терміну розкривається за 

допомогою дефініції, яка словесно виражає специфічні особливості терміну (його 

сутнісні ознаки), що відрізняють його від суміжних із ним. При чому, як зазначають 

деякі вчені, одне і те саме поняття може бути визначене за допомогою різних 

дефініцій, що залежать від мети дослідження [307; 308, с.163], а, отже, розкривають 

різні його сутнісні ознаки, які є релевантними в кожному окремому випадку. 

Немає також єдиної точки зору щодо того, які лексичні одиниці слід вважати 

термінами. О. С. Ахманова вважає, що ознакою приналежності одиниці до 

термінологічної системи є її субстантивний характер. Ця доволі розповсюджена 

думка ґрунтується на тому, що одним із аспектів пізнавальної діяльності людини є 

найменування об’єктів дійсності, виявлення їх відмінних рис, які виражаються у 

словникових дефініціях [21, с. 11; 439]. Д. С. Лотте також вважав, що зазнають 

термінологізації такі основні категорії понять, як процеси (явища), предмети, 

властивості, одиниці виміру, тобто такі ментальні одиниці, які в мові мають 

субстантивний характер [200, с. 28]. С. П. Хижняк теж наголошує на тому, що 

сучасні терміносистеми можуть бути представлені достатньо повно виключно 

іменниками [338, с. 10]. 

Однак, сучасна наука для вербалізації своїх продуктів пізнання має нагальну 

необхідність у номінації не лише об’єктів, явищ та процесів, які вербалізуються 

субстантивними одиницями, але й функціонування цих об’єктів, а також їх 

характеристик, що здійснюється за допомогою дієслівних та прикметникових 

одиниць відповідно. Таким чином, у термінологічному корпусі ЛСП SPACE / 

КОСМОС, присутні не лише субстантивні одиниці, але й дієслова, прикметники та 

прислівники. При цьому слід зазначити, що окремі спільнокореневі термінологічні 

одиниці, які належать до різних частин мови, є пов’язаними епідигматичними 
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зв’язками, що пояснюється синергетичним характером мовної системи, що буде 

розглянуте у третьому розділі. 

Таким чином, особливості системної організації ЛСП SPACE / КОСМОС 

полягають у тому, що у ньому можна виділити загальновживаний, професіональний 

та термінологічний прошарок лексичних одиниць. Домінування останнього 

пояснюється тим, що досліджуване ЛСП обслуговує наукову галузь людської 

діяльності, для якої характерним є специфічний поняттєво-категоріальний апарат. 

До термінологічному прошарку досліджуваного ЛСП наряду з субстантивними 

одиницями входять також дієслова прикметники та прислівники.  

 

1.2 Принципи лінгвокогнітивного аналізу 

 

1.2.1 Становлення лінгвокогнітивістики як наукової парадигми.  

 

У зв’язку із бурхливим розвитком психології в 50-х – 60-х роках XX століття 

виникла нова галузь наукового дослідження, яка отримала назву когнітивістика. 

Когнітивну науку можна справді вважати міждисциплінарною, адже її стрімкий 

розвиток зумовив виникнення різних гілок таких, як когнітивна антропологія, 

когнітивна соціологія, когнітивне літературознавство та ін. Завданням когнітивної 

науки є опис та вивчення механізмів отримання знань, їх обробки і, одночасно, 

дослідження загальних принципів організації пізнавальних можливостей людини, 

встановлення їх взаємозв’язку та взаємозалежності [172, с. 8-9]. 

Проте, одним із найбільш дієвих методів для вивчення цих питань є поєднання 

когнітивної науки та лінгвістики, адже мова є одним з найкращих джерел інформації 

стосовно принципів категоризації дійсності людською свідомістю, оскільки вона 

безпосередньо пов’язана з ними і виражає продукти такої діяльності.  

Отже, викристалізувавшись в окремий напрямок – когнітивну лінгвістику, 

когнітивна наука справила чільний вплив на хід багатьох сучасних лінгвістичних 

досліджень. Так, зокрема, завдяки когнітивній науці у мовознавстві відбулися 

докорінні зміни, а саме, до її фокусу потрапили такі проблеми, як особливості 
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процесу сприйняття, категоризації дійсності та класифікації її об’єктів засобами 

мови, накопичення і зберігання інформації та зв’язок мови і розумової діяльності 

людини. Безперечно, такими питаннями займаються психологія, нейрологія, 

філософія, антропологія, нейробіологія, теорія штучного інтелекту тощо.  

Проте, найбільш плідним методом для вивчення таких питань є дослідження 

мови з когнітивної точки зору.  Відправним постулатом для таких досліджень постає 

теза про те, що мовні моделі (шаблони) відображають моделі мислення [376, с. 170]. 

На думку О. С. Кубрякової, саме мова забезпечує найкращий доступ до свідомості 

та розумових процесів тому, що "ми знаємо про структури свідомості лише завдяки 

мові, яка надає інформацію про ці структури та дозволяє описати їх засобами мови" 

[177, с. 21]. На думку О. М. Леонтьєва, мовна свідомість взагалі, та значення слова, 

як її компонент, є формою структуризації та фіксації суспільного досвіду людей, 

знань про світ [цит. за 211, с. 9]. Подібну думку висловлює також і Ю. М. Караулов 

[139; 140]. За переконаннями В. З. Дем’янкова, мова в більшій мірі, аніж культура та 

суспільство, дає когнітивістам ключ до розуміння людської свідомості і, як 

результат, людської поведінки [99, с.17-33]. 

Мову не можна розглядати окремо від інших форм інтелектуальної діяльності 

людини, оскільки в ній закріплюються продукти пізнання. З цього випливає те, що 

категоризація людського досвіду і його вираження мовними засобами номінації є 

безпосередньо пов’язаною із когнітивною діяльністю, і змістова інформація, яка 

отримується в ході пізнавальної діяльності людини, отримує своє вираження в 

мовних формах. Отже, саме мова виступає ключем до розуміння процесів пізнання, 

збереження та передачі інформації, адже вона є тим засобом, котрий великою мірою 

обумовлює перебіг цих процесів.  

Це означає, що мова є інструментарною базою номінації явищ та предметів 

об’єктивного світу, компоненти якої мають, з одного боку, форму вираження 

(фонетичну, морфологічну), а з іншого – форму змісту – ті значення, які закріплені 

за відповідними мовними знаками. Значення номінативних одиниць є так званою 

"кристалізацією" комунікативно релевантних фрагментів акумульованого 

людського досвіду, які, внаслідок необхідності їх вербалізації отримують мовне 
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вираження. Це вказує на те, що у свідомості існує впорядкована система інформації, 

знань, чуттєвого досвіду, яка актуалізується засобами знакової системи. 

Однак, слід зазначити, що виникнення так званої нової "когнітивної 

парадигми" відбулось не безпідставно, і її поява була зумовлена науковими 

досягненнями минулих століть. Як зазначали Г. Гарденер Б. Нерліх i Д. Кларк 

когнітивна лінгвістика має дуже велике минуле, але досить коротку історію [382, 

с. 9; 411; 414]. Це означає те, що основоположні принципи сучасної когнітивної 

лінгвістики почали зароджуватись ще декілька століть тому, але активного розвитку 

вона набула лише за кілька останніх десятиліть. До витоків когнітивного підходу 

можна віднести ідеї В. фон Гумбольдта, який стверджував, що "будь-яке розуміння 

складається з об’єктивного та суб’єктивного" [95, с. 328]. Це твердження було 

покладено в основу ідеї про те, що будь-яке об’єктивне явище в процесі пізнання 

суб’єктивується із-за природніх особливостей людського сприйняття ("embodied 

cognition" [398]), і ця думка отримала подальшого розвитку в працях багатьох 

вчених, у першу чергу В. Еванс [376, c 44] та М. Джонсона [392; 393].  

Розвиваючи погляди В. фон  Гумбольдта, О. О. Потебня постулював ідею про 

"ближнє" та "дальнє" значення слова, яка знайшла своє втілення в когнітивній 

лінгвістиці у вигляді польової організації когнітивного змісту концепту, що має 

ядерно-периферійну стратифікацію. Окрім цього, вчений також досліджував "дію 

думки у слові" [264, с. 259], інакше кажучи, роль мови в пізнавальній діяльності, що 

є однією з фундаментальних проблем когнітивної лінгвістики. 

Важливе питання стосовно кореляції мовної та концептуальної картин світу, 

також не є повністю когнітивною інновацією, адже воно у великій мірі ґрунтується 

на теорії лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа [312; 324; 438], згідно з якою мова 

впливає на хід пізнання. Такий погляд втілюється у твердженні когнітивістів про те, 

що мова накладає своєрідну сітку на наше сприйняття або виступає призмою, крізь 

яку сприймається і пізнається світ [177, с. 47]. 

 Ранні ідеї метафоричності людського мислення як "двигуна" пізнавальної 

діяльності знаходимо в працях Аристотеля, який говорив, що "дивні слова нас 

спантеличують, звичайні слова виражають те, що ми вже знаємо, а саме метафора 
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дозволяє відкрити нам щось нове" [цит. за 422, с. 128]. Сьогодні, метафоричність 

мислення є однією із ключових підвалин когнітивної лінгвістики, яка досліджується 

багатьма вченими, в тому чиcлі Д. Герартсом [383], М. Джонсон [392], В. Еванс [376], 

Дж. Лакоффом [396; 397], а також її розгляду присвячені наступні роботи [366; 390; 

421], які дають змогу пояснити семантичну деривацію та пізнання нового на рівні 

функціонування свідомості людини.  

Твердження Ф. де Соссюра про те, що єдиним об’єктом лінгвістики є мова в 

собі і для себе [293], в контексті когнітивістики можна проінтерпретувати, як 

вказівку на суб’єктивний характер пізнання [399, с. 157-195; 384; 419] та заперечення 

існування "об’єктивної", тобто не детермінованої людською природою когніції. 

Однак, слід зазначити, що великим досягненням когнітивістики є те, що вона змогла 

об’єднати в єдину теорію здобутки минулих століть, заклала підвалини для вивчення 

свідомості людини на основі лінгвальних даних, розробила інструментарій для 

пояснення ментальних процесів і особливостей процесу пізнання, а також, окреслила 

роль мови в цьому процесі. 

Більшість вчених виділяють два основні напрями когнітивної лінгвістики: 

лінгвокультурний та лінгвокогнітивний. Лінгвокультурний напрямок передбачає 

вивчення специфіки національної концептосфери від культури до свідомості [27, 

с. 6; 158; 370; 387]. Такий підхід визначає концепт як базову одиницю культури, якій 

властиві образна, понятійна та ціннісна (аксіологічна) складові (з домінуванням 

останньої) [136]. Лінгвокультурний підхід спирається на кумулятивну функцію 

мови, завдяки якій у ній закарбовується, зберігається та передається досвід народу, 

його світогляд [420; 424]. Мова, згідно з цією концепцією, є універсальною формою 

первинної концептуалізації світу та раціоналізації людського досвіду, вона є 

одночасно засобом для зберігання та вираження знань, історичною пам’яттю про 

соціально значущі події людського життя.  

Лінгвокультурний напрям розробляли такі вчені, як Н. Ф. Алефіренко [6], 

Т. І. Вендіна [61], В. І. Карасик [138], В. В. Красних [165], В. А. Маслова [211], 

Ю. С. Степанов [301]. С. Г. Воркачев [79], О. П. Воробьова [82], В. М. Телія [316], 
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Г. В. Токарєв [319; 320], О. Т. Хроленко [339], В. М. Шаклеїн [347], 

Ф. Ф. Фархутдінової [цит. за 156, с. 6].    

Лінгвокогнітивний напрям базується на постулаті, про те, що в основі знань 

про світ покладена певна ментальна одиниця – концепт, завдяки якій дослідник має 

можливість "вийти на концептосфери соціуму" [27, с. 6]. Представниками цього 

підходу є О. С. Кубрякова [174; 179], 3. Д. Попова [255], Й. А. Стернін [303], 

В. М. Телія [315], В. Крофт [372] та ін. Цей напрям оперує польовою моделлю аналізу 

концепту, яка передбачає розмежування його номінативного поля на ядро та 

периферію, а, також, застосування фреймового аналізу, який передбачає виділення 

терміналів та слотів. 

Деякі вчені, однак, виділяють також ряд інших лінгвокогнітивних  

напрямків, зокрема С. В. Кузлякін визнає існування психологічного підходу 

(Д. С. Лихачов [197, див. також 267]), логічного (Н. Д. Арутюнова [17]), 

філософського (В. В. Колесов [153]), культурологічного (Ю. С. Степанов [300]) та 

інтегративного (С.Х. Ляпін [202], Г. Г. Слишкін [136]) [цит. за 181]. М. М. Болдирєв 

вказує на два етапи розвитку когнітивізму: "ранній – логічний або об’єктивістський 

та сучасний – експерінціальний, заснований на досвіді" [39, с. 20]. 

На нашу думку, можна виділити наступні напрямки когнітивної лінгвістики: 

культурологічний (Ю. С. Степанов [301]), лінгвокультурний (В. І. Карасик [138], 

С. Г. Воркачев [81], Г. Г. Слишкін [287], Г. В. Токарєв [319]), логічний 

(Н. Д. Арутюнова [18], Р. І. Павіленiс [233]), філософсько-семіотичний 

(О. В. Кравченко [161]), лінгвокогнітивний (О. С. Кубрякова [172], З. Д. Попова [255], 

Й. А. Стернін [303]). Так, зокрема, культурологічний напрямок займається 

вивченням концептів, як елементів культури. Такі дослідження не завжди мають 

лінгвістичний характер, і де-факто є міждисциплінарними. Тобто, мова, в такому 

разі, виступає лише  джерелом знань про концепти.  

Лінгвокультурний підхід зосереджується на дослідженні виражених у мові 

концептів, як елементів національної лінгвокультури, у її зв’язку з національними 

цінностями та культурними особливостями, тобто дослідження проходить за 

напрямом від мови до культурного простору. Логічний підхід ґрунтується на аналізі 
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концепту логічними методами без його прямого зв’язку з мовними формами. 

Філософсько-семіотичний напрямок зосереджує увагу на когнітивних основах 

знаковості. Лінгвокогнітивний підхід передбачає ідентифікацію концептів, що 

актуалізуються певними конструкціями, і його подальше дослідження та 

інтерпретацію, як цілісної структурної ментальної сутності. Основними ж 

напрямками когнітивних досліджень, які  безпосередньо пов’язані з мовою, і у своїх 

дослідженнях повністю на ній ґрунтуються, є лінгвокультурний та 

лінгвокогнітивний напрямки. 

У межах лінгвокогнітивного напрямку можна виділити два основні підходи: 

семантико-когнітивний та лінгвоконцептуальний. Обидва підходи користуються 

спільною методологічною базою на початкових етапах дослідження концепту: 

1) побудова номінативного поля концепту; 2) аналіз та опис семантики мовних 

засобів, що входять у його номінативне поле; 3) когнітивна інтерпретація результатів 

опису семантики мовних засобів – виявлення когнітивних ознак, що формують 

концепт, як ментальну одиницю; 4) верифікація отриманого когнітивного опису у 

носіїв мови (цей етап є факультативним і виконується лише за наявністю 

можливості); 5) опис змісту концепту у вигляді переліку когнітивних ознак [254]. 

Наступний етап залежить від підходу, який був обраний дослідником, тобто від того, 

куди дослідник рухатиметься далі: в сферу когнітивно-семасіологічних чи 

лігвоконцептуальних досліджень.  

Семантико-когнітивний підхід передбачає використання когнітивних даних 

для пояснення семантичних процесів, які ведуть до формування лексико-

семантичних варіантів лексем, що вербалізують концепт. Отримані когнітивні 

результати можуть у такому разі допомогти зрозуміти, як співвідносяться окремі 

значення в інтенсіоналі вербалізатора, та роз’яснити, як та чому саме розвивалися ті, 

чи інші ЛСВ, якими були передумови розвитку цих семем, та як нові лексико-

семантичні варіанти співвідносяться у свідомості людини із уже існуючими. Тобто 

дослідник, починаючи дослідження мовної системи, переходить до когнітивного 

аналізу вже не мовних процесів, а процесів, що перебігають у людській свідомості, 
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а потім знову повертається до мовної системи, екстраполюючи отримані результати 

на мовний матеріал.  

Лінгвоконцептуальний підхід передбачає після отримання когнітивних даних 

не повернення до опису мовної системи та пояснення у ній семантичних процесів, а, 

навпаки, кінцевою метою дослідника стає не мова, а свідомість людини, зокрема 

процеси категоризації та концептуалізації, що у ній перебігають. Тобто, виходячи з 

вимог цього підходу, дослідник моделює сам концепт, що дозволяє йому описати 

його як цілісну ментальну сутність, тим самим поповнюючи знання про 

концептосферу народу. Досить дієвим є комплексне поєднання цих двох підходів, 

що надає найбільш повні та вичерпні результати. 

Отже, когнітивна лінгвістика є одним із сучасних перспективних напрямків, 

який сформувався порівняно недавно, але має довгу передісторію. Цей напрям дає 

змогу через аналіз мовних засобів номінації визначити, яким чином відбуваються 

процеси категоризації та класифікації дійсності, та якою є роль мови у цьому 

процесі.  

 

1.2.2 Проблема визначення концепту.  

 

Базовим терміном когнітивної лінгвістики є концепт, що є дискретною 

одиницею інформації або досвіду, яка міститься в людській свідомості, і саме мова, 

як вже зазначалось вище, надає найкращий доступ до визначення природи концепту 

[389, с. 16]. Однак, окрім цього терміну для позначення ментального інформаційного 

утворення вченими була запропонована ціла низка слів, зокрема на ряду з лексемою 

"концепт," термін "лінгвокультурема" використовували такі дослідники, як 

С. Г. Воркачев [79], В. З. Дем`янков [100] Н. В. Дорофєєва [104], "логоепістема" – 

Н. Д. Бурвікова [52], Є. М. Верещагін [76, с. 7; 75], "міфологема" – В. М. Базилев 

[26], Г. І. Берестнев [33], М. Ляхтеенмякі [203]. Однак, найбільш влучним терміном 

для позначення фрагменту інформації та досвіду людини виявився термін "концепт", 

який зустрічаємо в працях більшості науковців [18, с. 543-640; 19; 38; 60; 79, 82; 110; 

135; 149; 153; 172; 197; 202; 219; 223; 300; 316]. У будь-якому разі, не зважаючи  
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на використовуваний термін, усі вчені визнавали існування певної ментальної 

сутності, що стоїть за мовним знаком. 

Інтерес до цієї проблематики виник ще в епоху Стародавньої Греції. Так, 

зокрема, античний філософ Аристотель вважав, що між словом та річчю знаходиться 

уявлення про річ, що існує в душі, і слово вважається безпосереднім знаком такого 

уявлення [цит. за 28]. Існує багато точок зору з приводу того, що слід вважати 

концептом, і це пояснюється тим, що сам концепт є розумовою одиницею, яку 

неможливо безпосередньо спостерігати, і тому, це дає великий простір для її 

тлумачення. Окрім цього, відсутність єдиної дефініції пов’язано з тим, що концепт 

має складну, багатомірну структуру, яка включає соціальну, психологічну та 

культурну складові.  

Власне слово концепт має латинське походження, де лексична одиниця 

conceptus є заключною у наступному дериваційному ланцюжку: capio "брати, взяти, 

отримувати, приймати; обирати; захоплювати; ловити, піймати; вбирати в себе; 

представляти собі, уявляти; усвідомлювати, задумувати, зачинати" > conceptus 

"накопичення". Слово conceptio означає "з’єднання, сума, сукупність; словесне 

вираження" [311]. Таким чином, в етимоні слова "concept" простежується семантика 

"брати із зовні і збирати разом" > "зрозуміти", тобто "схопити розумом". 

У вітчизняній науці термін "концепт" був вперше використаний 

С. О. Аскольдовим-Алексєєвим у 1928 році і був визначений вченим як розумове 

утворення, що заміщує в процесі мислення невизначену множину предметів, дій, 

розумових функцій одного й того ж роду [19, с. 4]. Далі цей термін отримав широку 

інтерпретацію в роботах різних вчених, при чому його трактовка залежить від 

обраного підходу. Так, зокрема, в межах лінгвокультурного підходу концепт 

розуміється, як цілісне багатомірне ментальне утворення з чітко вираженою 

етнокультурною специфікою. С. Г. Воркачев, наприклад, характеризує концепт як 

"операційну одиницю думки", як одиницю колективного знання, що має мовне 

вираження, і відмічене етнокультурною специфікою" [79, с. 43].  

З позицій лінгвокультурології концепт визначається і в роботах С. Х. Ляпіна, 

у яких він іменується культурним геном, який входить до генотипу культури [202, 
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с. 16-17]. На те, що в концепті важливу роль відіграє культурна детермінанта  

вказує і А. Вежбицька, котра розуміє під концептом об’єкт із світу "Ідеальне", який 

має ім’я і відображає культурно-обумовлене уявлення людини про світ "Дійсність" 

[60, с. 11]. В. І. Карасик, зокрема, визначає концепт як ментальне утворення,  

яке є фрагментом досвіду, що зберігається в пам’яті [135, с. 3].  

В. В. Красних тлумачить концепт як максимально абстраговану ідею 

"культурного предмету", яка не має візуального прототипу, хоча і уможливлює 

існування візуально-образних асоціацій, що із ним пов’язані [цит. за 258, с. 272]. 

Національний концепт В. В. Красних визначає як "найбільш загальну, максимально 

абстраговану та когнітивно оброблену ідею предмету в сукупності всіх валентних 

зв’язків, відмічених національною культурною маркованістю", "свого роду 

прихований глибинний зміст предмету" [цит. за 258, с. 269]. Таким чином, на думку 

В. В. Красних, концептом може бути лише одиниця високого ступеня абстракції, що 

має національно-культурну специфіку, і яка виражається словом та включає в себе 

словесні асоціації концепту. 

Загалом, на основі аналізу праць багатьох вчених таких, як 

М. Ф. Алефіренко [5], С. Г. Воркачев [81], В. І. Карасик [138, с. 79], В. В.Козловський 

[152], О. В. Кравченко [162, с. 211], М. О. Красавський [163], В. В. Красних [165]; 

Д. С. Лихачов [197], В. Ф. Старко [298], Ю. С. Степанов [300], В. М. Телія [316], 

Г. В. Токарєв [320], Л. О. Чернейко [343], а також грунтуючи свою думку на 

наступних роботах [426; 427; 432; 434] можна стверджувати, що основними рисами 

концепту в межах лінгвокультурного підходу є його об’єктивність, 

структурованість, національна ідентифікація, історичність, а також чітко виражені 

образна та аксіологічна складові.  

У межах лінгвокогнітивного підходу концепт виступає сукупним, 

категоризуючим знанням про дійсність [251, с. 35]. Вчені, які розглядали концепт з 

цієї точки зору, вказували на те, що він має невербальну природу, є одиницею 

знання, приймає учать у мисленні та об’єктивується засобами мови [39; 100; 104; 

121; 127; 134; 175; 260; 402; 435; 442], при цьому основними його рисами є 

дискретність, суб’єктивність та оперативність. Так, зокрема, О. С. Кубрякова розуміє 
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концепт як оперативну одиницю пам’яті, ментального лексикону, концептуальної 

системи та мови мозку, всієї картини світу та називає концепт квантом знання [172, 

с. 90-92]. М. В. Піменова відмічає, що "те, що людина знає, уявляє про об’єкти 

зовнішнього та внутрішнього світу і є тим, що називається концептом. Концепт – це 

уявлення про фрагмент світу"  [243, с. 8]. За визначенням З. Д. Попової концепт – це 

дискретне ментальне утворення, що виступає базовою одиницею розумового коду 

людини, та має відносно впорядковану внутрішню структуру [258].  

Концептові також дають метафоричні визначення, акцентуючи увагу на його 

аморфності. Так, зокрема, З. Д. Попова та Г. В. Токарєв уявляють концепт у вигляді 

хмаринки, багатошаровості. М. М. Болдирєв порівнює концепт зі сніжним комом, 

який нашаровується завдяки появі зрілості та суспільно-акумульованому досвіду 

[цит. за 275]. Й. А. Стернін порівнює концепт із плодом [303, с. 58], С. О. Аскольдов 

вважає концепти "бруньками складних суцвіть мисленнєвих конкретностей" [19]. 

Наша точка зору стосовно визначення концепту є найбільш близькою  

до точок зору О. С. Кубрякової [441], М. В. Піменової [243] та З. Д. Попової [255]. 

Отже, ми розглядаємо концепт, як дискретну ментальну сутність, предметно-

чуттєвий образ, що втілює в собі одиницю знання чи досвіду, є найменшою 

складовою концептосфери та використовується людськими, розумовими 

механізмами для абстрактного та образного (відірваного від предметного світу) 

мислення. Під час розумових процесів концепти поєднуються, протиставляються чи 

співвідносяться певною мірою один з одним, що й обумовлює людську когніцію. 

Концепт кодується у свідомості індивідуальним чуттєвим образом, і є базовою 

одиницею предметного коду людини.  

Однак, у когнітивній лінгвістиці є ряд дискусійних питань, що пов’язані зі 

співвіднесенням таких термінів, як концепт / поняття, концепт / значення, концепт / 

слово, які потребують особливого розгляду. Почнемо з опозиції концепт / поняття. 

Так, зокрема, окремі науковці повністю ототожнюють ці два терміни, визначаючи їх 

одне через інше. На думку А. Соломоника, концепт – це абстрактне наукове поняття, 

що утворилося на базі конкретного життєвого досвіду [291, с. 246]. "Концепт – 

сутність поняття, що проявляється в своїх змістових формах – в образі, в понятті,  
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в символі" [153, с. 19-20]. Р. М. Фрумкіна вбачає у концепті вербалізоване поняття, 

відрефлектоване в категоріях культури [331]. Знак рівності між концептом та 

поняттям ставлять Р. Шенк [351; 352] Р. І. Павіленіс [234] Г. Скрег [286].  

Ю. С. Степанов розглядає концепт, як явище того ж порядку, що й поняття, але 

він не ставить знаку рівності між цими двома термінами, вказуючи, що вони 

розглядаються в різних системах зв’язків: значення – у мовній системі, а поняття у 

системі логічних відношень та форм [301]. Науковець зазначає, що "в понятті, як 

воно вивчається в логіці та філософії, розрізняють об’єм – клас предметів, який 

підпадає під дане поняття, та зміст – сукупність загальних суттєвих ознак поняття, 

що відповідають цьому класу [301, с. 40]. Висловлюючись термінами лінгвістики, 

поняття має екстенсіонал – сукупність референтів та інтенсіонал – набір сем, що 

йому характерний. "У математичній логіці… терміном "концепт" називають лише 

зміст поняття; таким чином, термін концепт стає синонімічним терміну "смисл". На 

відміну від поняття, концепти не лише мисляться, вони переживаються, вони є 

предметом симпатій, антипатій, емоцій взагалі" [300, с. 40]. Отже, концепт, у 

відповідності з цією точкою зору, співпадає з інтенсіоналом поняття до якого слід 

додати чуттєвий образ.  

Вчений стверджує, що концепт, на відміну від смислової складової поняття, 

має емпіричну природу, тобто йому характерний елемент досвіду. Отже, науковець 

зазначає, що між значенням поняття та значенням концепту не можливо поставити 

знак рівності. Ми маємо подібну точку зору, слід лише зауважити, що концепт більш 

ширший за своїм смисловим наповненням, аніж поняття. Поняття – це лише частина 

смислового об’єму концепту, частина раціональна, наукова. Поняттєвий елемент 

концепту, зазвичай, є характерним для всіх людей, представників різних етносів, 

адже він формується завдяки науковим узагальненням, а не індивідуально-чуттєвим 

асоціаціям. На думку Н. Д. Арутюнової та В. М. Телії, концепт – це поняття занурене 

в культуру [17; 315]. Власне Ю. С. Степанов стверджує з цього приводу, що концепт 

має складну структуру: з однієї сторони, до структури концепту належить все, що 

належить до змісту поняття, а з іншої – структура концепту включає вихідну форму 
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(етимологію), зжату до основних ознак змісту, історію його розвитку та сучасні 

асоціації, що з ним пов’язані [300]. 

І. М. Кобозєва виділяє чотири основні відмінності між поняттям та концептом: 

1) поняття має більш високий ступінь об’єктивованості знання, практично не 

залежить від суб’єктивних факторів на відміну від концепту; 2) сфера 

функціонування поняття більш широка, в ідеалі навіть загальнолюдська, у концепту 

ж, навпаки, більш вузька, характерна для соціоетнокультурної групи; 3) до 

формування понять веде логічний, теоретичний аналіз, що передбачає точну 

верифікацію знань, тоді як концепти виявляються з одного боку, завдяки 

психологічним експериментам, а з іншого – завдяки лінгвістичному аналізу мовних 

фактів у різних вербальних контекстах, тобто на емпіричному матеріалі, де 

верифікацією слугує простий життєвий досвід; 4) логіка поняття націлена, перш за 

все, на встановлення відмінностей (від суміжних з ним понять) у той час як 

психологія концепту – на фіксацію схожих ознак між різними його денотатами [149]. 

Отже, концепт є ширшим за поняття. Окрім наукового, раціонального 

дефініційного формулювання, він включає в себе ще й буденну, чуттєву, асоціативну 

складову, яка, з одного боку, є національно обумовленою, а з іншого – має 

індивідуальну природу. Наша точка зору схожа з позицією М. М. Болдирєва, який 

зазначає, що поняття – це раціональний, логічний, осмислений концепт. Воно 

виникає на основі виділення та осмислення сутнісних характеристик предметів та 

явищ, у результаті поступового відмежування від них другорядних, індивідуальних 

ознак, іншими словами у результаті теоретичного пізнання [39, с. 24]. На думку 

Ю. Д. Чернейко, "концепт охоплює всі змісти слова, – і денотативний, і 

конотативний, що відображає всю палітру асоціативних зв’язків, які виникають у 

мовця з певною лексичною одиницею" [344, с. 75]. Подібну думку знаходимо в 

наступних працях [428; 429]. Отже, більшість вчених сходяться на думці, що концепт 

та поняття не є тотожними, оскільки концепт є ширшим і поняття входить до його 

складу, з чим ми цілком погоджуємося, визначаючи поняття як певну наукову, 

раціонально осмислену складову частину концепту. 
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Наступним дискусійним питанням є проблема співвіднесення концепту та 

значення слова, що його актуалізує. На нашу думку, характеризуючи концепт, 

необхідно розмежувати значення лексичної одиниці (або одиниць), що вербалізують 

концепт, та власне концепт. На перший погляд може здатися, що лексичне значення 

слова тотожне концепту. Однак, вважається, що концепти – це посередники між 

словами та екстралінгвістичною дійсністю, і значення слова не може бути зведене 

виключно до концептів, які його утворюють [373, с. 395-396]. Тобто вчений вважає, 

що значення слова може включати в себе декілька концептів. Згідно з іншої думки, 

яку висловлює Д. С. Лихачов, концепт співвідноситься зі словом в одному з його 

значень [196], оскільки наявність синонімів та внутрішня форма слова, його 

сполучуваність відносяться не до слова в цілому, а лише до одного його лексико-

семантичного варіанта [211, с. 36].   

Проте, існує і протилежна думка, згідно з якою лексичне значення слова в 

словнику представлене  "недостатньо, вузько, далеко від когнітивної реальності, і 

навіть неадекватно" [цит. 403; також 154; 155]. Концепт є значно ширшим, ніж 

лексичне значення [137, с. 6; 19, с. 270]. Дійсно, чисті значення, так як вони 

представлені у словниках, насправді не є повними, іншими словами, значенню 

мовних одиниць характерна енциклопедичність, тобто словникове значення плюс 

фонова енциклопедична інформація, і саме в такому вигляді вони і функціонують у 

свідомості людини у вигляді концептів [403]. Така ідея була запропонована ще 

психологом К. Бюлером, який говорив, що значення виникає із символічного та 

енциклопедичного знання [369, с. 343]. Отже, очевидним є той факт, що лексичне 

значення вербалізатора концепту та сам концепт не є тотожними поняттями, не 

зважаючи на існування в них спільних рис. Такими спільними рисами є, перш за все, 

те, що концепт, так само як і значення, мають когнітивну природу, вони є 

результатом пізнання та відображення дійсності. По-друге, значення слова 

відображає певні когнітивні ознаки, які у свою чергу виражаються і концептом. 

Основна ж їх відмінність полягає в тому, що значення та концепт є продуктами 

різних видів свідомості. Так, значення може виокремлюватися лише в мовній 

свідомості особистості, адже значення можуть мати тільки одиниці мовного коду. 
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Концепт – це продукт когнітивної свідомості [258], людської думки, і є явищем 

ідеальним, тобто характерним людській свідомості взагалі, а не лише мовній. 

Концепт – це конструкт, який реконструюється через мовне вираження та 

екстралінгвістичне знання [316]. Отже, значення входять у структуру концепту, 

виражаючи мовними засобами його основну, найбільш комунікативно-цінну 

частину для певного лінгвокультурного соціуму, власне ж концепт містить у собі ще 

й елементи досвіду, асоціації, тобто частину невербалізовану значенням слова.  

Як слушно зазначає М. В. Піменова, співвідношення значення слова та 

концепту можна порівняти із співвідношенням видимої та невидимої частини 

айсберга. Лексичне значення слова, що вербалізує концепт, виражає лише деякі 

вагомі концептуальні частини, але не в повному обсязі [243, с. 7].  

Д. С. Лихачов та О. С. Кубрякова вважають, що концепти не зводяться суто до 

ЛСВ слів та безпосередньо із них не виникають, а є результатом зіткнення значення 

слова з особистим та народним досвідом, тобто концепт виступає посередником між 

словами та дійсністю [173; 197]. При цьому, слід зазначити, що концепт це "свого 

роду алгебраїчне вираження значення" [211, с. 46], тобто арифметична сума всіх 

семантичних відтінків та конотацій. Концепт є первинним по відношенню до 

лінгвальної семантики, адже значенням слова стають риси концепту, який "є 

схопленим знаком" [173, с. 4-21]. Тобто, ЛСВ мовних одиниць виникають внаслідок 

об’єктивної необхідності мовця вербалізувати певні концепти.  

Подібна думка є панівною і в західній лінгвістичній традиції [363; 374; 364; 

367; 371; 377; 378; 379], зокрема, як стверджує В. Еванс, лексичні концепти 

(значення слів) репрезентують лише невеликий набір усіх можливих концептів, які 

містяться в людській свідомості [376, c. 214]. Таким чином, концепт завжди є більш 

об’ємним, ніж  лексичне значення, яке об’єктивує лише певну його частину, а для 

його об’єктивації в більш повному вигляді треба, як правило, численні лексичні 

одиниці, які, в свою чергу, мають багато значень та їх відтінків. 

Що стосується опозиції концепт / слово, то слід зазначити, що погляд на цю 

проблематику багатою мірою залежить від позиції щодо співвідношення концепту 

та значення слова, що розглядалося вище, й кореляції мовної та концептуальної 
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картин світу, яка розглядалась багатьма вченими [325; 360; 361] Отже, існує думка, 

що концепт може співпадати зі словом в одному з його значень [196], може 

вербалізуватися рядом лексичних одиниць [124; 175; 195; 243; 255], або може 

входити до складу лексико-семантичного варіанта слова [373, с. 395-396]. На думку 

Г. А. Брутяна, всі риси концепту можуть бути вербалізованими мовними засобами, 

оскільки вчений вважає, що основний зміст мовної моделі світу покриває увесь зміст 

концептуальної [49, с. 109-110]. Згідно з цією позицією, концепт може бути 

вербалізованим лише словом, а система концептів і є ментальністю, що виражається 

в категоріях та формах рідної мови [53, с. 8]. 

Проте, спираючись на досвід багатьох провідних науковців [381; 412; 413;],  

ми схильні вважати, що не всі концепти можуть бути вербально вираженими.  

У концептах ми можемо довести мовний опис лише до певної межі, за якою лежить 

деяка духовна реальність, яка не описується, а відчувається [300, с. 76]. Така точка 

зору передбачає наявність невербального мислення, існування якого підтверджене 

багатьма дослідженнями [117; 234; 261; 274; 301; 306; 349;]. На думку 

Р. І. Павіленіса, існує два етапи формування концептуальної картини: невербальний 

та вербальний. Під час невербального етапу людина знайомиться з об’єктами, що 

доступні для безпосереднього сприйняття без звернення до мови, у той час як на 

вербальному етапі проходить кодування мовними засобами окремих фрагментів 

концептуальної системи і подальше використання закодованої інформації за 

допомогою мовного коду [234, с. 117]. Тобто таке розмежування процесу пізнання 

вченим підтверджує концепцію щодо неможливості повної вербалізації концепту, 

адже він є ментальною сутністю, яка може бути утворена і без участі мовного коду.  

Отже, мовне оформлення отримують лише ті "продукти пізнання", які є, на 

думку мовців, релевантними для експлікації. Концепт включає в себе як частину, що 

може бути виражена мовними засобами, так і ту, що не має мовного вираження. Під 

час невербального мислення відсутнє пряме звернення до мовних одиниць, тобто 

частина інформації, яка представлена у вигляді концептів може не отримувати 

мовного вираження.  Іншими словами, мовними засобами вербалізуються лише деякі 

основні ознаки концепту, конкретна актуалізація яких можлива лише в 
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мовленнєвому контексті [112]. Ментальність, як система концептів, об’єктивується 

у свідомості, але не може бути експлікована абсолютно в повній мірі, на що вказують 

дослідники у роботах [214; 327; 362; 410;]. Об’єктивація знань у свідомості людини, 

таким чином, є більшою за своїм обсягом за актуалізацію певної інформації в 

мовленнєвій свідомості особистості та вербалізацію цієї інформації під час 

комунікативного акту.  

Відношення між концептом та словом не можна назвати симетричними, це 

означає те, що концепт може бути вербалізованим декількома лексичними і навіть 

фразеологічними одиницями, які всі разом утворюють його номінативне поле.  

У свою чергу окремо взяте слово, як правило, має декілька лексико-семантичних 

варіантів, а отже, така лексична одиниця різними своїми лексико-семантичними 

варіантами стає вербалізатором декількох концептів. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що концепти є структурним 

будівельним елементом людської свідомості подібно тому, як атоми формують 

речовину у Всесвіті, тому для опису концепту можна запропонувати атомарну 

модель організації його смислової структури, яка, на нашу думку, досить вдало 

виражає співвіднесення концепту та його вербалізаторів. Подібно тому, як атом 

складається з різних субатомних частинок, так само смислове наповнення концепту 

формується із різних когнітивних ознак, які привносяться його вербалізаторами. 

Невербалізовану частину концепту можна порівняти з масою енергії зв’язку в атомі: 

її неможливо виявити за допомогою приладів (хоча вона розраховується 

математично і виступає у вигляді дефекту маси) так само, як і частину концепту не 

можливо виразити за допомогою мовних засобів (хоча існування цієї частини і 

передбачається з точки зору логіки та досвіду). І, нарешті, подібно тому, як атом є 

складовою речовини у Всесвіті, так само концепт є складовою предметного коду людини. 

Отже, концепт є базовим ментальним утворенням, що виникає на зіткненні 

мовних значень із культурним досвідом людини. При цьому в концепті можна 

виділити декілька складових: 1) загальнолюдська складова – стосується тих 

концептів, які представлені практично в усіх відомих мовах на землі (рух, простір, 

предмет тощо); 2) національна – національно-культурні асоціації, включаючи 
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оцінний аспект [232; 444; 76]; 3) соціальна – досвід людей, які належать до певного 

прошарку населення, соціальної, вікової, гендерної групи або мають спільну 

професійну діяльність; 4) індивідуальна – життєвий досвід та світогляд 

конкретно взятої особистості.  

Наявність індивідуально-детермінованої складової концепту засновується на 

принципі оборотності позиції спостерігача [174]. Сутність його полягає в тому, що 

при розгляді будь-якого об'єкту у Всесвіті вибір перспективи його розгляду може 

бути зміненим, причому позиція спостерігача може бути змінена на зворотну, що у 

свою чергу змінить перцепцію досліджуваного явища. Таку позицію 

О. С. Кубрякової можна проілюструвати фразою Б. Паскаля "Простором Всесвіт 

охоплює мене як точку, думкую я ж охоплюю її" [240]. Подібну думку висловлював 

й А. Ейнштейн у своїй Теорії Відносності стверджуючи, що будь-які метричні 

показники або характеристики об’єкту чи явища, у тому числі і його часово-

просторові координати, повністю залежать від позиції спостерігача та обраної 

системи відліку [358]. Це означає, що будь-яке явище або об’єкт по-різному 

концептуалізується в кожної особистості, тобто ментальна репрезентація концепту є 

різною в залежності від світогляду, віку, статі, освіти, тощо, і це формує його 

індивідуальну складову, однак цей факт не заперечує існування певного спільного 

для ряду людей "фундаменту" концепту, завдяки чому уможливлюється передача 

інформації між людьми. 

 

1.2.3 Основні характеристики та властивості концепту.  

 

Як було встановлено вище, концепт – це ментальна сутність, яка утворюється 

та зберігається в людській свідомості. Людина, пізнаючи дійсність, відносить окремі 

її фрагменти до певних розрядів, категорій, у процесі чого встановлюються загальні 

риси з іншими її фрагментами та виділяються відповідні риси, які відрізняють таку 

категорію від інших. Виділення групи фрагментів дійсності і створення для цієї 

групи узагальнюючого поняття, котре, як правило,  отримує закріплення у словесній 

формі, являє собою категоризацію, як когнітивний процес. Закріпленість процесів 
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категоризації в мові передбачається когнітивним постулатом (Cognitive 

Commitment) [376, с. 168], згідно з яким продукти категоризації відображаються в 

організації мовної системи.  

Під категоризацією розуміється осмислення об’єктів та явищ дійсності в 

рамках категорій – узагальнених понять. Виконуючи категоризацію дійсності, 

свідомість людини "зводить нескінченну множину своїх відчуттів та об’єктивне 

різноманіття видів матерії та форм її руху до певних рамок, підводить під певні 

об’єднання, такі як класи, розряди, групування, множини, категорії" [254]. Таким 

чином, категоризація складає основу процесу пізнання.  

У науці можна виділити два основні погляди стосовно проблеми пізнання 

дійсності: класичний, який панує в науці ще з часів Аристотеля, та когнітивний, який 

великою мірою був запроваджений Е. Рош [418] та представниками її наукової 

школи. Згідно класичного підходу, процес категоризації передбачає віднесення 

об’єкта до певної категорії тільки за тих умов, якщо він має усі диференційні ознаки, 

які вирізняють таку категорію з-поміж інших.  

Однак, як показали численні дослідження Е. Рош, у процесі когніції 

категоріальна приналежність об’єкту визначається не за принципом "все або нічого", 

а за принципом прототипу, тому об’єкт для того, щоб стати віднесеним до певної 

категорії, повинен за своїми властивостями співпадати із прототипом такої категорії, 

а не мати абсолютно всі диференційні риси об’єктів, котрі до цієї категорії вже 

належать [418; 419]. Прототипом категорії виступає об’єкт, якому властиве найбільш 

загальне виявлення властивостей цілого класу подібних одиниць [418, с. 29], це 

такий член категорії, який поділяє максимум спільних ознак з представниками 

певної категорії та мінімум з представниками іншої [419, с. 191].  

На думку Дж. Лакоффа, "прототипи – це найбільш чіткі яскраві образи, які 

здатні представити клас концептів в цілому, і саме на основі ознак прототипу людина 

отримує можливість проводити класифікаційну (таксономічну) діяльність, 

виконуючи категоризацію знань" [цит. 442, с. 54-56]. Ґрунтуючи свої дослідження на 

теорії прототипів, Д. Лакофф увів таке поняття, як ідеалізована когнітивна модель 

(Idealized Cognitive Models) [401], на яку проектуються всі нові об’єкти пізнання, й у 
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разі схожості з прототипом такий об’єкт відноситься до цієї категорії. Результатом 

категоризації є формування когнітивних класифікаційних ознак, котрі виявляються 

в окремих концептах та їх групах. Когнітивні класифікаційні ознаки у межах 

концепту впорядковують в єдину структуру численні диференційні когнітивні 

ознаки, що формують його змістове наповнення. Таким чином, основними 

складовими структури концепту, як ментальної одиниці є когнітивні диференційні 

та когнітивні класифікаційні ознаки. 

Когнітивна диференційна ознака (або просто когнітивна ознака) – це окрема 

ознака об’єкта, що усвідомлена людиною та відображена в структурі відповідного 

концепту як окремий елемент його змісту. Когнітивна класифікаційна ознака – це 

компонент змісту концепту, що відображає той чи інший аспект, параметр 

категоризації відповідного об’єкта чи явища, і узагальнює однорідні диференційні 

когнітивні ознаки в структурі концепту. Когнітивні класифікаційні ознаки завжди є 

загальними для ряду, групи або сукупності концептів. 

Дж. Лакофф називає такі когнітивні класифікаційні ознаки класифікаторами, 

зазначаючи, що різні народи класифікують одні й ті ж реалії досить по-різному. У 

кожній культурі існують специфічні сфери досвіду, які визначають зв’язки в 

категоріальних ланцюгах [399; 400; 401]. Таким чином, вчений наголошує на тому, 

що основним принципом класифікації є сфера досвіду, адже різні етноси мають 

відмінний досвід. Когнітивні моделі, які утворюються внаслідок процесів 

класифікації, допомагають осмислити досвідну частину людської життєдіяльності. 

Дослідження Дж. Лакоффа [400] переконливо доводять, що класифікатор – це 

виключно ментальна категорія, яка породжена мисленням людини, точніше сказати, 

завдяки тому, що вона існує, стає можливим сам процес мислення. Людина виводить 

класифікаційні категорії із досвіду аналізу дійсності, які вона потім використовує 

для її структурування та осмислення. Такі класифікаційні категорії є елементами 

концептосфери (тобто певними узагальненими концептами), і вони впорядковують 

для людини сприйняття дійсності та її відображення в мові: у відповідності з цими 

класифікаторами об’єднуються і диференціюються концепти, і, як результат, це 

впливає на формування номінативних одиниць мови.  
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Отже, когнітивний зміст концепту – це не що інше, як набір певних 

диференційних когнітивних ознак, які виділяються в ньому завдяки існуванню в 

його межах когнітивних класифікаційних ознак (класифікаторів), тобто структура 

концепту поєднує в собі інтегральні та диференційні складові. Безперечним є той 

факт, що в концепті поєднується ряд ознак, проте з приводу того, як ці ознаки 

розподіляються та співвідносяться в межах концепту, поки що не має одностайної думки. 

Так, зокрема, Ю. С. Степанов виділяє в межах концепту буденну сутність, що 

відома всім носіям мови, та історичну або етимологічну складову [300]. В. І. Карасик 

виокремлює образно-перцептивний, понятійний (інформаційно-фактуальний) 

компоненти та ціннісну складову концепту [135, с. 118]. Подібно до В. І. Карасика, 

уявляє структуру концепту і С. Г. Воркачев, який виокремлює в концепті понятійну, 

образну та значиму складову [79, с. 7]. Ми погоджуємося з виділенням трьох 

основних складових в межах структури концепту, і, в слід за З. Д. Поповою та 

Й. А. Стерніним [258], вирізняємо в рамках концепту образ, інформаційний зміст та 

інтерпретаційне поле. 

Наявність образної складової у концепті пояснюється нейролінгвістичними 

особливостями пізнання: чуттєвий образ кодує концепт, формуючи одиницю 

універсального предметного коду. Присутність образу в структурі концепту також 

підтверджуються дослідженнями прототипної семантики, яка розглядає процес 

категоризації у термінах прототипу та ідеалізованої когнітивної моделі, про що ми 

говорили вище. Таким чином, в основі образного компоненту концепту покладено 

певний прототип, який узагальнює основні властивості концепту, і дає можливість 

віднести до нього ряд одиниць, які мають подібні властивості. 

Власне образний компонент також має досить неоднорідну структуру. Він, на 

думку З. Д. Попової, утворюється перцептивними когнітивними ознаками, що 

формуються у свідомості носіїв мови в результаті відображення дійсності за 

допомогою чуттєвих органів (перцептивний образ) та образними ознаками, що 

формуються завдяки метафоричному осмисленні певного предмета чи явища 

(когнітивний образ) [258]. Перцептивний образ включає в себе зорові, слухові, 

нюхові, тактильні та смакові відчуття. Когнітивний образ відсилає абстрактний 



50 

 

концепт до матеріального світу, проводячи умовну паралель, що ґрунтується на 

когнітивній метафорі. 

Однак, слід зазначити, що образна складова в структурі концепту не є 

абсолютно однаковою для всіх. Так, у першу чергу, вона має національно-

обумовлений характер. У концептосферах різних народів один і той самий концепт 

може мати різну образну складову. По-друге, образна складова концепту також є 

індивідуально обумовленою. Тобто в кожної людини на основі її власного досвіду 

можуть скластися власні індивідуальні асоціації, пов’язані з певним концептом, і це 

простежується як на рівні перцептивного, так і на рівні когнітивного образів. 

Наступним конституентом структури концепту є його інформаційний зміст. 

Вище, ми розглядали питання про співвіднесення термінів "концепт" та "поняття", 

зазначаючи, що поняття входить до складу концепту. Поняття визначалось як 

раціонально-наукова частина смислового об’єму концепту. Отже, власне поняття і 

формує його інформаційний зміст. Він включає в себе мінімум когнітивних ознак, 

що визначають найбільш важливі його диференційні риси. 

Ці ознаки, зазвичай, можна знайти в словникових дефініціях, наукових 

визначеннях, але, в інформаційний зміст входять лише ті ознаки, що допомагають 

відрізнити референт концепту від подібних йому, і виключаються індивідуальні, 

оцінні, випадкові ознаки концепту. Таким чином, в інформаційному змісті майже 

відсутня індивідуально-варіативна складова, адже він базується на понятті, яке має 

загальновизнаний науковий характер, і тому ця частина структури концепту є 

спільною для всіх концептосфер, в яких він зустрічається. 

Інтерпретаційне поле концепту включає когнітивні ознаки, які тим чи іншим 

чином інтерпретують його інформаційний зміст, узагальнюють чи оцінюють його. 

Інтерпретаційне поле є досить неоднорідним, і, засновуючи свою думку  на роботах 

З. Д. Попової [255] та Й. А. Стерніна [302], ми виділяємо наступні зони в його межах, 

зокрема, інформативну, оцінну, енциклопедичну, утилітарну, регулятивну, 

прагматичну, соціокультурну та пареміологічну.  

Інформативна зона включає в себе когнітивні ознаки, які найбільш чітко 

вирізняють його із ряду суміжних з ним концептів, і вона доповнює той мінімальний 
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набір ядерних ознак, які становлять поняттєву основу концепту – його 

інформаційний зміст. Оцінна зона об’єднує когнітивні ознаки, що висловлюють 

загальну, естетичну, емоційну, інтелектуальну, моральну та інші оцінки. 

Енциклопедична зона включає риси концепту, які потребують знайомства з ним на 

основі досвіду, навчання, взаємодії з його денотатом. Утилітарна зона виражає ті 

концептуальні ознаки, які відображають прагматичне відношення людей до його 

денотату, що пов’язане з можливістю його практичного застосування. Регулятивна 

зона об’єднує ознаки, що базуються на суб’єктивному баченні людини, з приводу 

того, що слід, а чого не слід роботи в сфері, що охоплюється певним концептом. 

Отже, образ та інформаційний зміст концепту формують його інформаційний 

каркас, що має дещо структурований характер. Інтерпретаційне  поле, як повітря, 

пронизує концепт, наповнюючи його, заповнюючи простір між його структурними 

елементами [258]. Це найменш структурована частина концепту, що може бути 

описана, як перелік ознак. Характерною рисою інтерпретаційного поля є те, що в 

ньому можуть поєднуватися риси, які навіть суперечать одна одній, що пояснюється 

високою його індивідуальною детермінованістю та високим ступенем 

суб’єктивності людського відношення до навколишнього світу. 

Аналіз концепту розпочинається з укладання корпусу його вербалізаторів та 

побудові номінативного поля. Побудова номінативного поля концепту передбачає 

виділення його ядра та периферії. До ядра номінативного поля входять прямі 

номінації концепту – ключове слово (слово-репрезентант) та його синоніми. 

Ключове слово – це та лексична одиниця, котра в найбільш повній мірі номінує 

концепт, що вивчається. Таким словом слугує найбільш вживана, достатньо 

узагальнена за своєю семантикою (середній ступінь абстракції), стилістично 

нейтральна лексична одиниця. 

Периферія номінативного поля концепту включає номінації окремих 

когнітивних ознак, що розкривають сутність концепту та відношення до нього в 

різних комунікативних ситуаціях. До периферії відносять також видові номінації 

концепту (гіпоніми). Умовно периферію можна розділити на чотири зони: ближню, 
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середню, дальню та крайню за критерієм частотності вживання лексичних одиниць, 

що вербалізують певний концепт, а також за їх стилістичною маркованістю.  

Ядерно-периферійне членування номінативного поля концепту дозволяє 

встановити його когнітивний зміст, під яким ми розуміємо сукупність когнітивних, 

диференційних та класифікаційних ознак, які також можна репрезентувати  

у вигляді польової моделі. У подальшому це дає змогу описати макроструктуру 

концепту, яка включає в себе вищеперераховані зони (інформаційний зміст, образ, 

інтерпретаційне поле).  

Отже, з одного боку, структуру концепту можна представити як сукупність 

трьох основних компонентів: образу, інформаційного змісту та інтерпретаційного 

поля, а з іншого – когнітивний зміст концепту можна репрезентувати у вигляді 

ядерно-периферійної стратифікації. Однак, відносини між окремими структурними 

компонентами концепту та його польовою організацією не є симетричними. Базові 

структурні компоненти концепту – образ, інформаційний зміст та інтерпретаційне 

поле, розподілені по різним польовим ділянкам концепту, при цьому відсутня 

жорстка закріпленість окремих структурних компонентів за певними польовими 

зонами. Так, зокрема, інформаційний зміст концепту може належати до ядра та до 

різних зон периферії, тоді як найяскравіші риси інтерпретаційного поля можуть 

увійти до ядра концепту. Лише паремійна зона, як правило, складає крайню 

периферію концепту. 

Таким чином, до ядра когнітивного змісту концепту належать його прототипні 

ознаки з найбільшим чуттєво-наочним компонентом, первісні, найяскравіші образи, 

тоді як більш абстрактні ознаки формують його периферію [303]. Периферійний 

статус концептуальної ознаки не засвідчує того, що вона є неважливою у полі 

концепту, польовий статус ознаки вказує на міру її віддаленості від ядра за ступенем 

конкретності та наочності образного представлення. 

Проблема внутрішньої структури концепту була широко висвітлена 

Ю. С. Степановим: "концепти існують по-різному в різних своїх шарах, і в цих шарах 

вони по-різному реальні для людей певної культури" [300, с. 44-45].  

Його точка зору, по суті, співзвучна ідеям про ближнє і дальнє значення 
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О. О. Потебні [263], ідеї про існування концептів-мінімумів та концептів-максимумів 

А. Вежбицкої [60], а також думці про ядро, периферію та інтерпретаційне поле 

концепту Й. А. Стерніна [303] та З. Д. Попової [255]). Так, зокрема, вчений виділяє 

три шари в структурі концепту: актуальний, додатковий (пасивний) та 

етимологічний.  

В актуальному шарі концепт існує як засіб для комунікації для всіх, хто 

користується певною мовою. Саме цей шар включає концепт у структури 

спілкування та перебіг розумових процесів під час категоризації, що пов’язана із 

комунікацією. У додатковому шарі містяться так звані пасивні компоненти змісту 

концепту, які є актуальними для окремих груп носіїв мови. Що стосується третього 

шару, то, за словами вченого, він "відкривається лише дослідниками і для 

дослідників" [300, с. 45]. Але, разом з цим, це не означає, що для рядових носіїв мови 

даний шар концепту не існує взагалі. "Він існує для них опосередковано, як основа, 

на якій виникли і тримаються всі інші значення слова" [300, с. 45]. Ця частина 

концепту виявляється найбільш об’ємною та багатомірною, і щоб дослідити її 

необхідно вивчити 1) історичний шар; 2) ментальну схему, у вигляді якої концепт 

існує в свідомості носія мови; 3) мотивацію іменування концепту у певній 

лінгвокультурі. 

Г. В. Токарєв виділяє наступні шари в структурі концепту: універсальний, 

національно-специфічний, груповий та особистісний [319, с. 17]. До універсального 

шару концепту входять кванти знання (термін О. С. Кубрякової [180]), загальні для 

всього людства, в національний – ознаки концепту, які стали продуктом ментальної 

діяльності певної нації або народності, в груповий – ті, що є характерними для 

певних професійних, соціальних, вікових, гендерних та інших груп, в особистісний 

– ті, що детерміновані особливостями індивідуального світобачення та елементами 

досвіду. На нашу думку, усі вищезазначені погляди з приводу структури концепту є 

правомірними, адже вони ґрунтуються на основі різних критеріїв виділення 

конституюючих елементів концепту, тим самим відображаючи його складну та 

багатогранну сутність, що дає змогу більш детально схарактеризувати його 

внутрішню природу. 
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У відповідності до методології та логіки нашого дослідження, ми при аналізі 

складових макроконцепту SPACE виділяємо польову організацію його внутрішньої 

когнітивної структури в термінах ядра та периферії. З іншого боку, всі компоненти 

польової організації належать до одного з його трьох структурних елементів: образу, 

інформаційного змісту та інтерпретаційного поля. Розглядаючи актуальність 

когнітивних ознак концепту для носіїв певної мови, можна виділити в ньому три 

основні шари – актуальний, додатковий та етимологічний. І, нарешті, модулюючи 

концепт, як ментальну одиницю у ньому виділяються універсальний, національний, 

груповий та індивідуальний шари, до яких належать когнітивні ознаки, що властиві 

відповідно різним соціальним групам.  

 

1.3. Теорія самоорганізації у лінгвістичних дослідженнях 

 

1.3.1 Передумови становлення синергетики як окремої системи знань.  

 

Людська когнітивна діяльність в цілому та науково-філософський метод 

пізнання зокрема, завжди намагалися віднайти адекватні механізми категоризації 

та класифікації дійсності, пізнати закони, які їй притаманні задля створення 

цілісної комплексної картини світу, в якій не було б протиріч. Розглядаючи цей 

процес у самому широкому розумінні, доводиться говорити про становлення 

певних наукових парадигм, які тим чи іншим чином описували об’єктивну 

реальність, виявляючи в ній певні закономірності. Кожна окремо взята наукова 

парадигма налічує відповідну кількість методів та напрямків, за допомогою яких 

дослідник намагається пізнати об’єкт. 

Одним із таких сучасних методів дослідження виступає синергетика  

як окремий вектор наукового пошуку, який сформувався в 70-х роках XX століття. 

Синергетика – це науковий напрям, метою якого є вивчення закономірностей 

самоорганізації складних відкритих систем, що перебувають у певному 

нестабільному стані [107, с. 20], це міждисциплінарний напрям досліджень,  

у межах якого вивчаються загальні закономірності переходу від хаосу до порядку  
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і навпаки (процесів самоорганізації та дезорганізації) у відкритих нелінійних 

динамічних системах [455].  

Власне термін "синергетика" походить від грецького sinergeia, що означає 

"сукупна дія". Уперше поняття синергізму було введено в соціологію на початку  

XX століття науковцем Ф. Лестером [цит. за 206, с. 1], на думку якого "…існує 

універсальний принцип, який в усіх галузях природи і на кожному ступені розвитку 

є активним, консервативним, творчим та конструктивним, але знадобилось багато 

часу для того, щоб відкрити його істинну природу" [405, c. 171].  

Отже, як окремий науковий напрямок синергетика виокремилась лише у 70-х 

роках XX століття. ЇЇ засновниками вважають І. Пригожина [416], котрий розвивав 

термодинамічний підхід для пояснення процесів самоорганізації, та Г. Хакена [385], 

котрий запровадив до наукового обміну назву цього напрямку. Вчений наступним 

чином пояснює вибір цієї лексеми: "Я обрав слово "синергетика" тому, що за 

багатьма дисциплінами в науці закріплені грецькі терміни. Я шукав таке слово, котре 

виражало б сумісну діяльність, спільну енергію щось зробити, оскільки системи 

самоорганізуються, і тому, може здатись, що вони намагаються породити нові 

структури… Я мав на меті привести до руху нову область науки, яка займається 

вищезазначеними проблемами. Я вже тоді помітив, що існує надзвичайна суміжність 

між принципами роботи лазеру та соціальними законами, законом еволюції" [336, с. 53].  

Отже, семантична вмотивованість вжитку саме лексичної одиниці 

"синергетика" полягає в тому, що її етимон "synergy" містить у собі значення 

"сумісна дія, поєднання" [451], і тому такий тип номінації досить влучно вербалізує 

відповідне поняття, адже в основу синергетики покладено саме сумісну дію всіх 

компонентів системи, вона заключає у собі поєднання енергії та взаємності. 

Основним завданням синергетики є опис виникнення узгодженої (когерентної) 

поведінки елементів, колективних мод (поведінка на більших масштабах в 

порівнянні із розмірами елементів), що виникають із флуктуацій (нерівноважних 

станів системи), які стабілізуються за рахунок обміну енергією із зовнішнім 

середовищем [206, с. 2]. Слід, однак, зазначити, що становлення синергетики  
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як окремого наукового напрямку мало свої філософські та наукові історично 

сформовані підвалини, які слід розглянути окремо. 

Наукові передумови становлення синергетики можна, у свою чергу, поділити 

на три групи, зокрема науково-теоретичні ідеї: 1) природничих дисциплін; 

2) методології пізнання; 3) суспільних наук. Так, зокрема, багато теоретичних 

концепцій природничих наук лягли в основу синергетичної теорії. До них можна 

віднести висунуті квантові постулати Н. Бора, друге начало термодинаміки 

Р. Клаузеуса (принцип зростання ентропії), теорію еволюції Ч. Дарвіна, ідеї світу, 

який здатний до самоорганізації, П. Т. Шардена, ідею "стріли часу" Едінгтона, 

теорію всезагальних законів Д. Бернала [268, с. 6], теорію світу маргариток (Daisy 

world) Д. Лавлока [407] Також, ознаки синергетики можна помітити при розгляді 

принципів росту кристалів, при дослідженні когерентних коливань лазерного 

випромінювання. У біології – це ріст рослин, еволюція видів, у медицині – 

електромагнітна активність головного мозку [7, с. 119]. 

Що стосується методології пізнання, то слід зазначити, що синергетика 

увібрала в себе ідеї таких теорій, як теорія системного еволюціонізму Е. Янча, ідея 

системної філософії як нової методології М. Борна, Г. Гудмена та Е. Ласло, теорія 

"критичного раціоналізму" Г. Фейерабенда. [268, с. 7]. 

У сфері соціальних наук особливо значущими для становлення 

синергетичного напрямку стали ідеї "відкритого" та "закритого" типів суспільства 

А. Бергсона та К. Поппера, аналіз феноменів "повстання мас", "боротьба поколінь", 

"ідея міста" та "міський майдан", які були розроблені та проаналізовані  

Х. Ортегою-і-Гассетом. Синергетичні ідеї проявляються в роботах П. Сорокіна,  

який розробляв тему діалектики культурних форм, зміна яких не можлива  

без війн, революцій, анархії, хаосу перехідних епох, які руйнують "великі та малі 

цінності людини". Біфуркаційний погляд на розвиток суспільства знаходимо також 

і в працях сучасного західного дослідника цивілізацій С. Хантингтона, який 

розглядає зіткнення синхронно існуючих цивілізацій як головну проблему сучасного 

світу [цит. за 268, с. 7]. В економіці методи синергетики вже довгий час 

використовувалися для дослідження коливань біржових курсів [7, с. 119]. 
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Розглянувши наукові підвалини виникнення синергетичної теорії, перейдемо 

до аналізу філософських передумов. В античності вперше вчення про синергію 

виникло в школі Стоїків. У "Фрагментах давніх філософів" містяться вислови, які 

приписуються видатним Стоїкам – Зенону Китійському, Клеанфу, Посейдонію, 

котрі містять вчення про логос як світовий принцип, фатум, який керує усіма 

процесами. Єдине можливе буття людини у межах логоса – це синергія (тобто 

взаємоузгодження із ним). Свобода вибору людини, в цьому смислі, полягає між 

синергійною мудрістю, тобто взаємоузгодженістю з оточуючим світом та 

випадковим стражданням, тобто перебування зі світом у дисонансі. При цьому, якщо 

людина обирає шлях мудрості, то вона втрачає свою персональну хаотичну свободу, 

оскільки вона підкорюється логосу, який є носієм синергії [105, с. 9]. Отже, згідно з 

цим вченням, заперечується можливість існування вільної синергії – теза, яка звісно 

відкрита для дискусії, однак вказівка на те, що світ має певну здатність до 

самоорганізації, безперечно заслуговує чільної уваги. 

У Середньовічній філософії розроблялась інша концепція синергії, зокрема, 

Бога та людини. У християнській філософії такий тип синергії проявляється в 

обожненні людини [105, с. 9]. Католицизм стверджує, що єдність людини з Богом 

можливо досягти завдяки людському розуму, про що свідчать, наприклад, п’ять тез 

Фоми Аквінського [1] про існування Бога.  

Згідно з православною точкою зору, людська природа не містить у собі вектору 

до спасіння, тому воно виявляється можливим лише через віру та любов людини до 

Бога, яка проявляється в смиренності, покорі, а також через добрі справи. Власне 

синергія проявляється в тому, що людина повинна зробити акт вільного вибору  

і підкорити свою волю Богу, і саме Бог буде скеровувати її до гармонійного розвитку, 

що і є, власне, синергетичним принципом самоорганізації людського життя. 

Протестантське розуміння синергії викладене у "Вестмінстерському 

сповідуванні", і згідно з ним спасіння є заснованим на Божественному провидінні, 

на яке людина не може вплинути. Про нього лише можна опосередковано дізнатися 

по успіху в справах [105, с. 9], тобто синергія, згідно з цією концепцією, є 
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направленою на практичну діяльність людини, а отже, в цьому світобаченні 

простежується, більш прагматичне її розуміння. 

У пантеїзмі трактування синергії розглядається на основі принципу тотожності 

Бога та природи, який був сформований Б. Спінозою [294]. Синергія Бога і людини, 

відповідно до цієї концепції, може проявляти себе через пізнання світу. Світ є 

логічно побудованим, і тому лише людина може його пізнати, оскільки виключно 

вона має логічні категорії мислення [105, с. 9]. До ідей синергії можна також віднести 

погляди Г. Гегеля [88] про об’єктивний Дух, а також думки екзистенціалістів про те, 

що справжнє життя (екзистенція) проявляється лише під час пограничних ситуацій, 

які є, власне, у термінах синергетики точками біфуркації.  

Отже, як бачимо, такий перспективний сучасний науковий напрямок як 

синергетика має досить давню історію і своїм корінням сягає ще епохи античності, 

пронизуючи всі наступні віки. Ідеї синергії одночасно розвивались у філософії, 

науці, теології і викристалізувалися у науково обґрунтовану теорію розвитку, яка 

завдяки своїй універсальності та всеохоплюваності отримала міждисциплінарний 

характер і її принципи екстраполюються на різні області наукових знань. 

 

1.3.2 Теорія самоорганізації відкритих динамічних нелінійних систем.  

 

Під синергетикою сучасна наука розуміє сукупність знань про 

самоорганізацію, кооперативні процеси [7, с. 119], що дозволяє виявити 

закономірності розвитку системи будь-якої складності. Синергетичний погляд на 

структуру складної системи змінив своє традиційне уявлення про неї, як про 

усталений реляційний каркас відносин між її елементами. Натомість система 

сприймається як певна процесуальна сутність [146, с. 181]. Синергетичний підхід 

розглядає систему як таку, якій є характерними нелінійність, відкритість, 

динамічність, нерівноважність, а також, самоорганізація та саморегуляція. 

Відкритість системи полягає в тому, що вона здатна обмінюватись матерією, 

енергією та інформацією з оточуючим середовищам через певні джерела і відтоки. 

Саме вплив зовнішнього середовища примушує систему постійно "боротися за своє 
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виживання", змінюючись та реорганізовуючись, що дозволяє їй протистояти 

зовнішнім впливам. Вплив зовнішнього середовища спричинює у межах системи 

флуктуації – випадкові відхилення миттєвих значень величин від їх середніх 

значень, тобто від стану рівноваги [59; 107, с. 25]. Під впливом флуктуацій система 

втрачає свою стабільність і переходить у стан нерівноважності.  

Такий стан завжди можна характеризувати як активний, динамічний, адже у 

Всесвіті існує всезагальна тенденція до гармонії, прикладом якої може бути Друге 

начало термодинаміки у фізиці, закон діалектики про єдність та боротьбу 

протилежностей у філософії тощо. Так, наприклад, процес передачі температури 

завжди обумовлюється різницею температур між тілами (від більш нагрітого до 

менш нагрітого). Якщо два об’єкти мають різний заряд, то така статична ситуація 

може існувати доти, доки різниця потенціалів не перевищить діелектричну 

проникність середовища, яке розташоване між ними, і це не призведе до переходу 

системи в динамічний стан, тобто з’явиться електричний струм або розряд, як його 

різновид. Вітер, як рух повітряних мас в атмосфері, може також слугувати 

прикладом переходу системи із статичного до динамічного стану, адже він 

утворюється завдяки різниці тисків в різних її ділянках, що, власне, провокує його 

рух. Отже, взаємодія контрастів є рушійним механізмом у світі в цілому, і цей 

принцип покладено в основу синергетичної концепції розвитку та функціонування систем. 

Слід, однак, зазначити, що флуктуації (системні відхилення) можуть бути двох 

видів: такі, що не призводять до певних змін внаслідок їх слабкості, та такі, які 

виводять систему із врівноваженого стану. У другому випадку система або якісно 

змінюється шляхом формування нової структури, нової диференціації її елементів, 

або зовсім руйнується. Критичний момент вирішення майбутнього системи 

називається точкою біфуркації, або точкою розгалуження можливих шляхів її 

еволюції [59, с. 19; 148, с. 237; 107, с. 26; 375]. 

Саме наявність біфуркацій (можливостей еволюціонувати різними шляхами) 

вказує на нелінійність системи. Цей системний параметр передбачає 

багатоваріантність шляхів еволюції, її незворотність та наявність вибору 

альтернативних напрямків розвитку [341, с. 22]. Майбутній шлях розвитку системи 
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залежить від багатьох факторів, і він не є визначеним заздалегідь, що, скоріше за все, 

ґрунтується на невизначеності буття в цілому. Онтологічний індетермінізм може 

бути виведений із принципу невизначеності В. Гейзенберга, згідно з яким 

неможливо точно встановити одночасно швидкість та координати елементарної 

частинки. Чим точніше ми визначаємо один параметр, тим більше впливаємо на 

інший, тобто саме пізнання вносить зміни в його об’єкт, і відповідно до цього 

погляду індетермінізм закладений у самому бутті на квантовому рівні.  

Долаючи точку біфуркації "поріг нерівноважності" [133, с. 198], система 

переходить до якісно нового стану, і саме це визначає напрям її майбутнього 

розвитку. Власне зона біфуркації, як зазначалося раніше, характеризується 

непередбачуваністю, оскільки невідомим залишається подальший розвиток системи: 

або вона буде зруйнована внаслідок хаотичних процесів, або, навпаки, народиться 

нова, більш упорядкована структура. На думку В. В. Василькової, "вихід із цього 

суперечливого стану залежить від конкретного, визначеного на певний момент 

співвідношення дій джерел та відтоків, які посилюють, або, навпаки, розмивають 

неоднорідності у системі" [59, с. 19]". Іншими словами, все залежить від рівнодійної 

двох сил: тієї, що створює структури, та тієї, що їх розсіює, руйнує [107, с. 26-27]. 

У разі, якщо дія творчої сили виявляється більшою, то період біфуркації 

завершується створенням якісно нової системи, тобто відбувається процес її 

самоорганізації, що визначається, як "спонтанне зародження нових структур і нових 

форм поведінки в далеких від стану рівноваги відкритих системах" [133, с. 103]. 

Задля створення нової системи необхідним є безперервний потік матерії та енергії 

крізь систему, до того ж "джерела речовини, енергії та інформації мають 

перевищувати їх відтік (дисипацію)" [341, с. 20]. 

Своєрідною метою процесу самоорганізації є її вихід на певний атрактор, під 

яким розуміють відносно стабільний стан системи, який притягує до себе всю 

множину її потенційних траєкторій, які визначаються різними умовами [107, 

с. 27; 148, с. 237; 279, с. 20]. Дію атрактора можна метафорично порівняти із 

магнітом, він наче притягує систему до певного стабільного стану. Іншими словами, 

із усіх можливих варіантів розвитку, система "обирає" якийсь один, завдяки тому, 
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що цей тип розвитку, з одного боку, є найбільш сприятливим для протистояння 

системи зовнішнім чинникам, а з іншого – потребує найменшої кількості затрат 

енергії (так звана "лінія найменшого опору"), а отже, коефіцієнт корисної дії 

затраченої енергії в цьому разі виявляється найбільшим. 

Алгоритм функціонування системи у відповідних межах, які дозволяють їй 

рухатись до певної мети-атрактора, називають гомеостазом. Цей термін був 

запозичений із біології, де він позначає механізм саморегуляції, який дозволяє 

організмам підтримувати себе у стані динамічного балансу, в той час як їх змінні 

коливаються в припустимих межах [133, с. 59-60]. У результаті такого 

саморегулювання дисипативна система, тобто така, що розсіює енергію, речовину та 

інформацію, досягає своєї мети – атрактора [107, с. 27], який, за словами 

В. Г. Буданова, "описує фінальну поведінку системи, яка зазвичай набагато простіша 

перехідного процесу" [51, с. 85].  

Однак, розглядаючи розвиток системи, слід також, зазначити, що існують 

деякі потенційні її стани, які не відповідають належному стану функціонування. Такі 

стани називаються репелерами системи. Під цим терміном ми, вслід за 

Л. С. Піхтовніковою, розуміємо набір параметрів та їх значень, які відштовхують 

систему від положення рівноваги [245; 246].  Еволюція будь-якого об’єкта буття як 

системного явища може бути представлена у вигляді перманентного процесу 

переходу відкритої нелінійної системи від одного атрактора до іншого, який 

перемежовується періодами ентропії (безладу). Час перебування системи в тому чи 

іншому стані є величиною змінною і залежить від багатьох внутрішніх та зовнішніх 

факторів. Такий спосіб існування й розвитку складних структур, який дозволяє їм 

постійно створювати і добудовувати себе, називають автопоезисом [146; 148, с. 235] 

або автопоезом [133, с. 115].  

Цей, запозичений з біології термін, що позначає загальний патерн організації, 

є однаковим для усіх живих систем, незалежно від природи їх компонентів [133, 

с.  115]. Він став релевантним для характеристики сутності синергетичних систем: їх 

циклічної організації, самодобудовування і збереження їх автентичності в 

оточуючому середовищі, яке постійно змінюється. Перебування системи у стані 
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упорядкованості, відносної стабільності, коли її поведінка детермінується 

усталеністю зв’язків між її конституентами, визначають як порядок [107, с. 28],  

і саме цей стан, як правило, вивчається сучасною наукою. 

Однак, синергетика зосереджує свою увагу на дослідженні процесів, які 

відбуваються в системах, коли вони перебувають у стані, далекому від рівноваги, на, 

так би мовити, "міжатракційних" етапах її еволюції. Було встановлено, що 

регулярний рух динамічної системи, заданий попереднім атрактором, завжди 

супроводжується хаотичними процесами, які відіграють важливу роль у формуванні 

наступного, нового атрактора. Класична наука розглядає хаос, як руйнівне, 

деструктивне явище. Хаосом називають процес і результат руйнації системи зв’язків 

частин цілого, їх впорядкованості та взаємозалежності, яке призводить до його 

знищення, перетворення на безладну масу сутностей. Синергетика навпаки 

пропонує новий погляд на явища хаосу. Хаос як протилежність усталеному порядку 

визнається синергетикою конструктивним механізмом [107, с. 28; 375]. Таким 

чином, безладдя відіграє превалюючу роль, воно стає поштовхом до нової креації.   

У цьому відношенні діалектику часто протиставляють синергетиці. Діалектика 

тлумачить розвиток як саморозвиток, як єдність та боротьбу протилежностей, 

взаємоперехід кількісних змін в якісні, заперечення заперечення. Вона віддає 

пріоритет порядку, нормі, розглядаючи безпорядок, хаос, як таке, що хоча і має місце 

в процесі розвитку, але лише як перехідна ланка, як щось темпоральне. Порядок 

превалює над безпорядком, хаосом. Синергетика, на відміну від діалектики, віддає 

пріоритет хаотичності, безпорядку, неврівноваженості, нестабільності, та 

інтерпретує їх як нормальний, природній стан самоорганізованих систем [329, с. 73, 

див. також 242; 252].  

Унаслідок дії певних зовнішніх чинників до системи потрапляє нова матерія 

та енергія, що виводить її зі стану рівноваги, приводячи до встановлення безладу між 

окремими її компонентами. Для вимірювання ступеня безладдя (дезорганізації) в 

системі з фізики було запозичено величину, яка називається ентропією [107, с. 28; 

132, с. 64; 48, с. 113; 335, с. 153]. 
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Отже, синергетика розглядає теорію розвитку систем з точки зору її 

динамічних змін, а не статичної рівноваги, що дає можливість дослідити процеси 

автопоезису, які дозволяють окремим мікро- та макроструктурам протистояти 

процесам руйнації та пристосуватися до нових умов функціонування. 

 

1.3.3 Синергетичні параметри організації лексико-семантичного поля SPACE / 

КОСМОС.  

 

Об’єкти матеріального світу не існують ізольовано одне від одного, а 

перебувають у постійній взаємодії, а отже, мають системний характер. Вчені 

вказують на діалектичний взаємозв’язок між системою та її компонентами [107, 

с. 102-103], зокрема система не може існувати без її складників, тоді як окремі 

компоненти не становили б собою систему, якщо б між ними не було структурних 

відношень. Наявність відношень між компонентами системи вказує на наявність у 

ній структури – невід’ємного системного атрибута, який визначається як "будова та 

внутрішня форма організації системи, яка виступає як єдність стійких взаємозв’язків 

між її елементами, а також законів цих взаємозв’язків" [446, с. 462].  

Завдяки наявності структури система не зводиться суто до арифметичної суми 

її складових, про що говорив ще Аристотель [15], і на чому ґрунтується сучасний 

науково-філософський напрямок холізм. Більшість дослідників, як наприклад, 

С. М. Єнікєєва [107, с. 104], Ф. Капра [133, с. 42], З. Д. Попова [255], О. Г. Спіркін 

[296, с. 179], Ю. С. Степанов [301, с. 228], Й. А. Стернін [255, с. 198], визначають 

систему як цілісну єдність, певне монолітне утворення, що нероздільно функціонує 

на всіх її рівнях. Системи зазвичай не існують ізольовано, а перебувають у 

взаємозв’язку одна з одною, більш того певна система може входити до складу 

системи більш високого порядку – суперсистеми, в той час як її елементи можуть 

розглядатися як власні мікросистеми, так звані ендосистеми [281, с. 62]. 

Так, наприклад, мову можна розглядати як суперсистему, яка складається із 

підсистем, однією з яких є мовний лексикон, який, у свою чергу, складається із 

мікросистем – окремих лексико-семантичних полів. Раніше нами були визначені 
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основні параметри ЛСП, до яких відносимо структуровану ієрархічну організацію, а 

також внутрішні парадигматичні та синтагматичні відношення, які встановлюються 

між його компонентами, що безпосередньо вказує на системний характер такого 

лексичного угрупування. 

Однак, лексико-семантичне поле можна описати не лише відповідно до 

класичної методології, яка визначає мову та її словниковий склад як устатковану, 

детерміновану лінійну систему, але й з точки зору синергетичної методології. На 

сьогоднішній день існує досить велика кількість досліджень мови у синергетичному 

аспекті, зокрема [107; 184; 246; 279; 313; 340; 386], у яких мова розглядається як 

відкрита динамічна ієрархічно організована нерівноважна нелінійна мегасистема, 

що складається із сукупності складноорганізованих коеволюціонуючих систем і 

підсистем, і яка керується певними параметрами, що спрямовані на збереження її 

стабільності та функціональності [102].  

Новизна лінгвосинергетичного підходу полягає у визнанні існування в мові 

евристичних домінант випадковості, незворотності, нерівноважності, нелінійності, 

непередбачуваності, а також у визнанні ролі цих факторів у процесі еволюції мови 

[107, с. 21]. Отже, для того, щоб розглядати ЛСП SPACE / КОСМОС з точки зору 

синергетики, вбачається необхідним довести релевантність основних синергетичних 

понять по відношенню до нього. Так, зокрема, ми розглядаємо ЛСП SPACE / 

КОСМОС як ієрархічно організовану відкриту динамічну нелінійну нерівноважну 

систему, для якої є характерною самоорганізація та саморегуляція.  

Між цими принципами, як зазначають науковці, існують так звані "відносини 

кільцевої причинності" [51, с. 84], тобто кожен синергетичний принцип є 

обумовленим іншими. Так, наприклад, відкритість системи призводить до її 

динамічності, внаслідок чого система переходить у стан нерівноважності, вихід з 

якого не є однозначним, а отже це передбачає нелінійність розвитку. Зупинимось 

більш детально на актуальності синергетичних параметрів по відношення до ЛСП. 

ЛСП SPACE / КОСМОС  є системою, яка має ієрархічно-польову організацію. 

Вона проявляється в тому, що відповідно до стилістичної стратифікації в ЛСП 
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SPACE / КОСМОС можна виділити загальновживану лексику та термінологічний 

прошарок, причому кожен з яких має ядерно-периферійну організацію компонентів.  

Відкритість системи, як зазначалось у попередньому пункті, визначається 

можливістю системи обмінюватися матерією, енергією та інформацією із 

середовищем, в якому вона функціонує. Вчені вказують на здатність мови 

взаємодіяти з оточуючим середовищем пізнавальної діяльності людини (ноосферою) 

[209; 120, с. 168]. У проекції на лексичну систему матерією слід вважати окремі 

номінативні одиниці, в ролі енергії виступає їх семантичне наповнення та механізми 

словотворення, які в ньому діють. При цьому інформаційною енергією слід вважати 

план значення лексем, тобто їх семантичний простір, тоді як дериваційні процеси 

виконують роль творчої енергії.  

Середовищем, в якому функціонує мова і кожне її ЛСП, є об’єктивний світ, 

сприйнятий людською свідомістю. Матерією середовища виступає екстенсіонал 

мовних одиниць, зокрема предмети, їх властивості та явища об’єктивної дійсності,  

а енергією вважаємо поняття та концепти, які існують у людській свідомості, 

причому концепти виступають у ролі інформаційної енергії, а гносеологічні 

механізми людського мислення складають творчу енергію.  

З огляду на це, відкритість ЛСП SPACE / КОСМОС полягає у тому, що його 

корпус не є заздалегідь укомплектованим, і серед польових компонентів можуть 

постійно з’являтися нові елементи та зникати старі. Поява нового конституенту в 

ЛСП обумовлюється нагальною необхідністю для мовців вербалізувати певне 

поняття, явище чи властивість, з якими людина стикається в процесі 

життєдіяльності.  

У термінах синергетики це виглядає наступним чином: в об’єктивній дійсності 

у фокус пізнання потрапляє певний матеріальний об’єкт, його властивість чи певний 

процес (матерія), який є новим, і тому не має мовного вираження. У свідомості, в 

процесі його сприйняття та пізнання (дія творчої енергії), формується про нього 

відповідне поняття (інформаційна енергія). Коли це поняття стає комунікативно 

релевантним, то порушується баланс між комунікативною необхідністю та 

номінативною можливістю. Поняттєвий згусток інформаційної енергії потрапляє в 
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мовну систему, провокуючи появу нового смислу в її семантичному просторі. 

Оскільки ЛСП є бінарною системою, то для нового плану змісту (мовної 

інформаційної енергії) за допомогою вербокреативних процесів (творчої мовної 

енергії) відбувається створення нової номінативної одиниці (нової матерії), за якою 

закріплюється відповідний новостворений зміст. Таким чином, ЛСП 

синхронізується із ступенем пізнання навколишнього світу людиною.  

Атомістична модель будови концепту, яка була описана вище може також бути 

застосованою і по відношенню до висвітлення синергетичних параметрів ЛСП. Так, 

зокрема кожний атом складається з певних елементарних матеріальних частинок, які 

мають власну енергію, однак його загальна енергія є більшою за суму енергій кожної 

з його частинок, що у фізиці називається дефектом маси. Це відбувається тому, що, 

окрім енергії субатомних частинок, в атомі є присутньою ще й енергія зв’язку, яка 

об’єднує елементарні частинки в єдине ціле. У цьому відношенні ЛСП складається з 

окремих матеріальних елементів – семіотичних одиниць (елементарних частинок), 

за якими закріплений певний зміст (власна енергія), причому ці одиниці 

об’єднуються у межах ЛСП та мовного лексикону в цілому за допомогою 

дериваційних (епідигматичних) зв’язків (енергія зв’язку). Таким чином, на 

енергетичному (ідеальному) рівні ЛСП можна виділити власне інформаційну 

енергію (змістове наповнення лінгвального знаку) та творчу енергію (енергію 

епідигматичного зв’язку між мотиватором та похідним словом). 

Ступінь відкритості, а, отже, й інтенсивність обміну матерією та енергією  

не є однаковим для різних макросистем, і внаслідок цього темпи розвитку мови  

є неоднаковими на різних ділянках її системи – фонетики, лексики, граматики [107, 

с. 60]. Як зазначають деякі вчені, відчутні зміни у лексиці відбуваються кожні 5 

років, а у синтаксисі – 100 років [120, c. 218]. Отже, з огляду на це, словниковий 

склад мови є найбільш рухливою системою щодо змін, і тому окремо взяте ЛСП 

SPACE / КОСМОС можна також без сумніву вважати відкритим, адже в 

астрономічній науці у результаті її бурхливого розвитку постійно з’являються нові 

поняття, явища та властивості, які знаходять своє відображення в мові внаслідок 

їхньої важливості для людського пізнання та вербалізації. 
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Відкритість лексико-семантичного поля передбачає також його динамічність, 

адже "живі мови людства ніколи не зупиняються і не можуть зупинитися в процесі 

свого постійного й активного функціонування, та безперервного вдосконалення" [50, 

с. 257]. Тобто, всередині ЛСП відбувається постійний рух: зникають одні одиниці, 

з’являються інші, змінюється семантика вже існуючих лексичних одиниць.Динамізм 

ЛСП, який призводить до реконструкції його компонентного складу, вказує на 

наявність у ньому моментів нерівноважності, які характеризують ЛСП саме під час змін.  

Нерівноважність проявляється в невідповідності наявних лексичних засобів  

поля вербалізаторським потребам мовців. У свою чергу, ЛСП як і будь-яка онтологічна 

система прагне перебувати у гомеостатичному стані. Нагадаємо, шо "гомеостаз" 

визначається вченими як "підтримка програми функціонування системи в певних 

межах, яка дозволяє їй рухатись до своєї мети" [51, с. 85]. Отже, система прагне 

зберегти свою стабільність та протидіяти руйнівним діям навколишнього середовища.  

Іншими словами, мовна система прагне постійно перебувати в "ідеальному" 

стабільному стані, коли кожний комунікативно актуальний денотат об’єктивної 

дійсності має своє мовне вираження. Однак, з огляду на швидкий прогрес та 

безперервну пізнавальну діяльність людини, розширення її мисленнєвого кругозору, 

в її свідомості постійно з’являються певні нові поняття, які не мають мовного 

вираження, і це призводить до того, що система втрачає свій врівноважений стан. 

Оскільки, в такому разі, ЛСП перестає повноцінно виконувати свої вербалізаторські 

функції, то воно прагне перейти до такого стану, який зможе задовольнити 

комунікативні потреби мовців. За таких обставин у ЛСП виникають флуктуації 

(певні відхилення від стану рівноваги).  

Відносно слабкі флуктуації не призводять до видимих якісних змін ЛСП, однак 

досить сильні – ведуть до його якісної та кількісної модифікації. Флуктуаціями, в 

нашому розумінні, можуть слугувати утворення оказіоналізмів або описова 

експлікація якогось нового поняття, для вербалізації якого в поточному стані ЛСП 

не має наявних засобів. Досить сильні флуктуації призводять до того, що ЛСП 

приходить до точки біфуркації, тобто точки розгалуження можливих шляхів його 

еволюції [59, с. 19], що не може бути стовідсотково визначено наперед.  
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Саме в цьому й полягає нелінійність розвитку ЛСП, яка передбачає можливість 

її еволюції багатьма потенційно можливими шляхами, а не вздовж однієї заздалегідь 

визначеної "лінії". Як вказують вчені з цього приводу "на зміну однозначності 

приходить можливість численності шляхів розвитку, різноманітність у поведінці 

об’єктів, що описуються" [221, с. 87]. Це відбувається внаслідок того, що на ЛСП 

діють одразу декілька тенденцій як внутрішнього, так і зовнішнього характеру [257, 

с. 112]. Нелінійність розвитку ЛСП є когерентною з теорією ймовірнісного розвитку 

мови, розробленої Т. П. Ломтєвим [199, c. 302-311]. На основі дослідження 

варіативних одиниць, вчений встановив, що кожна потенційна зміна має свій ступінь 

ймовірності, і чи відбудеться вона чи ні, залежить від багатьох випадкових чинників. 

Тобто, неможливо визначити наперед, яким саме шляхом розвиватиметься 

мовна система в цілому та ЛСП зокрема. Вибір шляху розвитку обумовлюється 

рухом системи до певного атрактора – відносно стабільного врівноваженого стану, 

тобто ЛСП прагне позбавитися стану нерівноважності шляхом заповнення 

номінативної лакуни, завдяки формуванню адекватного засобу вербалізації. Таким 

чином, формування номінативного засобу в кожному конкретному випадку виступає 

локальним атрактором. 

Відповідно до принципу нелінійності в ЛСП може виникнути абсолютно будь-

яка номінативна одиниця для позначення нового поняття (точка біфуркації), однак 

під впливом атрактора мова йде "легшим" та найбільш продуктивним з усіх 

можливих шляхів та формує нову одиницю або вже на основі існуючої (коли виникає 

нове значення, що призводить до полісемії), або нова номінація утворюється за 

допомогою одного із способів словотвору (суфіксація, префіксація, тощо), або ж 

мовна система адаптує відповідне запозичення з іншої мови. Причому, в кожному 

випадку на шляху до утворення атрактора система стикається із рядом репелерів, під 

якими ми розуміємо певні лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники, які 

перешкоджають адекватному функціонуванню тих чи інших засобів номінації. 

Атрактором виступає така новоутворена одиниця, яка має семантичну та 

дериваційну вмотивованість, і це, власне, і виступає тим механізмом, який дозволяє 

шляхом самоорганізації відновити стан рівноваги.  
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Отже, ЛСП SPACE / КОСМОС є синергетичною системою, яка за допомогою 

наявних в ній засобів, під впливом середовища є здатною до формування нових 

засобів актуалізації комунікативно-релевантних фрагментів інформаційного 

простору людини. Такі процеси автопоезису ЛСП SPACE будуть описані в Розділі 3.  

 

1.3.4 Вербокреативна деривація як спосіб самоорганізації лексико-

семантичного поля SPACE / КОСМОС.  

 

У попередньому підрозділі нами було доведено, що ЛСП SPACE / КОСМОС є 

комплексним структурним лексичним угрупуванням, яке має свою ієрархічну 

організацію. Однак, будь-яка мовна система, включаючи її лексикон та його 

структуровані ділянки, не з’являється миттєво, а на її появу витрачається певний час. 

Аналізоване ЛСП також не виникло в мові одразу повністю укомплектованим, до 

нього постійно входять нові елементи, і саме це відповідає синергетичному 

принципу відкритості. 

Поява нової одиниці та її входження в склад ЛСП відбувається в мові не 

спонтанно, а є реакцією її лексикону на існуючу необхідність вербалізації 

відповідного концептуалізованого елементу людського досвіду. Отже, виходячи із 

нагальних комунікативних потреб, мова як синергетична система, самоорганізує свій 

компонентний склад, прилаштовуючись тим самим до комунікативних потреб 

мовців. Способом такого прилаштування є формування адекватного засобу номінації 

для новоутвореного поняття, причому цей новий засіб неодмінно повинен мати 

семантико-морфологічну вмотивованість.  

Під такою вмотивованістю ми розуміємо те, що нова номінативна одиниця 

з’являється в мові завдяки дії процесів вербокреативної деривації або словотвору, до 

якого ми відносимо утворення як нових форм, так і нових змістів [107, с. 148]. Отже, 

новоутворена одиниця, завжди має відношення деривації як формальної так і 

змістовної, і саме наявність такої похідності вказує на вмотивований характер 

новостворених одиниць. Такі лексеми в науковій термінології мають назву "похідні" 

або за іншою термінологією "мотивовані" слова, і основою такої похідності 
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(вмотивованості) є кореляція нових слів із уже існуючими [107, с. 134; 176, с. 11]. 

Вмотивована формально-семантична кореляція реалізується завдяки наявності в 

мові епідигматичних відношень.  

Поняття мовної епідигматики можна розглядати у широкому і вузькому 

значеннях, зокрема у широкому воно є тотожним поняттю деривація [107, с. 148; 86, 

с. 28], а у вузькому воно позначає історично сформовану похідність слова, яка 

розмежовує окремі ЛСВ полісемантичного слова, а також встановлює зв’язки 

похідності та залежності між ними [354].  

Отже, нові номінативні одиниці виникають за допомогою існуючих у мові 

засобів словотвору. З точки зору лінгвосинергетики, самоорганізація мовного 

лексикону в цілому та окремо взятого ЛСП зокрема, проявляється в тому, що за 

допомогою існуючих у мові способів та типів вербокреативної деривації виникають 

нові лінгвальні одиниці, як реакція ЛСП на нові комунікативні потреби. 

Термін "вербокреативна деривація" в нашій роботі є тотожним поняттю 

"словотвір" і під нею ми, вслід за С. М. Єнікєєвою, розуміємо "процеси і результати 

формування похідних лексичних одиниць шляхом утворення абсолютно нових 

мовних знаків (лексем) із використанням конститутивних одиниць певної мови у 

якості будівельного матеріалу (вербокреація), або шляхом лише структурної 

трансформації чи лише змістовної (семантичної) модифікації семіотичних одиниць 

(верботрансформація)" [107, с. 148]. Не зважаючи на те, що деякі вчені до 

"юрисдикції" словотвору відносять лише афіксальний спосіб [178, с. 74; 116, с. 6-7; 

166], більшість вітчизняних [107, с. 147; 30, с. 10; 47, с. 53; 48, с. 15] та зарубіжних 

дослідників [215; 217; 304; 365; 368; 380; 433] схильна вважати, що, окрім 

морфологічних способів, у словотворі також можна виділити способи, які 

ґрунтуються на формальних трансформаціях та семантичних модифікаціях. Таким 

чином, процеси формування нових лінгвальних знаків як за формою, так і за 

значенням слід вважати словотворенням, а процеси, які пов’язані лише з 

семантичними модифікаціями або лише формальними трансформаціями можна 

вважати словоперетворенням [107, с. 147].  
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Отже, вербокреативну деривацію можна поділити на два типи: вербокреацію – 

створення нових слів шляхом афіксації, основоскладання, телескопії  

та верботрансформацію, в якій виділяють формотворення (трансформацію форми) 

та семотворення (трансформацію значення). До формотворення належать 

скорочення (фрагментація), абревіація та акронімія. У семотворенні розрізняють 

семантичну деривацію та конверсію [108, с. 73].  

Як зазначалося раніше, вербокреативна деривація є механізмом 

самоорганізації та саморегуляції мовного лексикону та його окремих структурних 

угруповань – ЛСП, що вказує на її синергетичний характер. Синергетизм словотвору 

полягає, перш за все в тому, що його механізми можна описати з точки зору його 

фрактальної структурованості, що ми й спробуємо довести, однак спершу коротко 

розглянемо теорію фракталів.  

Термін "фрактал" походить від латинського прикметника fractus і означає "той, 

що складається з фрагментів". До наукового обігу ця одиниця була уведена 

математиком Бенуа Мандельбротом у 1975 році, який власне став засновником 

фрактальної геометрії [408]. За його визначенням, фракталом називається структура, 

яка складається з частин, що в певному сенсі є подібними цілому [210]. Під цим 

терміном вчені розуміють явище інваріантності, коли наступні форми 

самоорганізації системи нагадують за своєю будовою попередні [157], тобто 

повторюються через певні просторові проміжки [148, с. 240]. Отже, певний малий 

фрагмент структури є подібний іншому, більш крупному фрагменту, або навіть усій 

структурі в цілому [147, с. 96; 322, с. 140]. Процеси, що відбивають фрактальну 

самоподібність, ґрунтуються на принципі зворотного зв’язку, коли "результат однієї 

ітерації стає початковим значенням наступної" [36, с. 28]. Під ітерацією слід 

розуміти утворення нової структури шляхом повторення вже існуючої. 

 З математичної точки зору фрактал – це безліч дробової розмірності [111, 

с. 104]. Фрактальність є характерною ознакою складних (ієрархічно побудованих) 

систем, яка дозволяє їм еволюціонувати шляхом "самодобудовування", породження 

мікрорівневих одиниць, подібних існуючим [107, с. 243]. Отже, фрактальна 

структура є самоподібною, тобто кожний її елемент схожий за своєю побудовою на 
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інший елемент, причому така аналогічна структура зберігається при розгляді 

компонентів системи як у малих, так і у великих масштабах, тобто структура, яка 

існує на мікрорівні системи, повторюється на макрорівні і навпаки, що дозволяє 

говорити про ізоморфізм системних мікроструктур.   

Велика кількість природних об’єктів має фрактальний характер, зокрема, 

хмари, дерева, горні хребти, басейни річок, кровоносна система живих організмів 

тощо [102, с. 143]. Найпоширенішою матрицею фрактальних утворень є спіраль, і, 

за деякими дослідженнями, більша частина галактик у Всесвіті має спіральну 

структуру [86, с. 25]. Е. Резерфорд у свій час довів, що будова атома за своєю 

структурою є тотожною будові сонячної системи. Отже, фрактальність є 

невід’ємною визначальною рисою буття.  

Наявність великої кількості об’єктів навколишнього світу, які мають 

фрактальну структуру, призвела до того, що це явище отримало міждисциплінарний 

статус і його дослідженню присвячена досить велика кількість робіт з різних 

дисциплін, [9; 142; 213; 218; 235; 355]. Теорія фракталів також потрапила і у фокус 

лінгвістичних досліджень, зокрема вона застосовувалася для висвітлення та 

пояснення історії розвитку англійської мови [102], процесів словотвору [107], 

динаміки словникового складу [86], особливостей стилю байки [246], самоорганізації 

концептивних систем [266] та структурованості фольклорної французької казки [283]. 

Можливість екстраполяції фрактальної теорії на дослідження лінгвістичних 

проблем пов’язано з тим, що в мові теорія самоподібної вкладеності простежується 

у її рівневій організації [86, с. 28]. М. Ф. Алефіренко вбачає приклад фрактальності 

в історичній граматиці, зокрема у "законі аналогії при розгляді перебудови 

граматичної системи одного або декількох споріднених мов" [4, с. 251]. 

Ф. І. Маврикіді зазначає, що ілюстрацією фрактальності мовної системи є ступінь 

залежності частоти використання слова від його довжини (закон Ципфа) [204, с. 79].  

О. Ю. Муратова виділяє в мові два типи фракталів: семантичні та фонетичні [220, с. 18].  

Ну думку Т. І. Домброван, патерни самоподібності в мовній системі 

представлені суб’єктно-предикатною структурою вираження думок [103]. Однак, на 

нашу думку, теорію фракталів також можна застосувати і для опису словотвірного 
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рівня мови, який є основним засобом самоорганізації лексико-семантичних полів, 

адже базові поняття вербокреативної деривації є когерентними із теорією фрактальної 

організації буття. Як вже зазначалося раніше, під вербокреативною деривацією ми 

розуміємо створення мовних одиниць, які є новими за формою чи за змістом (або за 

двома цими параметрами), для номінації нових продуктів пізнання. Елементарною 

одиницею словотвору в усіх випадках, крім семотворення (відповідно до зазначеної 

вище класифікації словотвору), є словотвірний формант, який виступає в ролі 

словотвірної матерії, за яким закріплений певний зміст (словотвірна енергія).  

Формантом виступає найменший словотворчий засіб у формальному і 

семантичному планах, за допомогою якого похідне слово відрізняється від твірного 

(мотивуючого) [107, с. 146]. До формантів належать суфікси, наприклад -er – 

"виконавець дії"; префікси, наприклад re- – повтор тощо. Під похідним словом ми 

розуміємо будь-яку новостворену лексичну одиницю, яка має семантико-

морфологічну вмотивованість по відношенню до твірного слова, яке називається 

мотиватором. При чому, власне твірне слово може бути також похідним по 

відношенню до інших слів, тому в цьому випадку доцільно говорити про похідність 

другого, третього, n-ого порядку. 

Кожний формант є носієм певного словотвірного значення, яке визначається 

як "значення, яке створюється словотворчими афіксами, і обмежує та уточнює 

значення кореня" [273, с. 92]. Однак, словотвірне значення не можна зводити лише 

до значення, абстрагованого від лексико-семантичних варіантів, і яке виражається за 

допомогою словотворчих афіксів. Як зазначає О. С. Кубрякова, словотвірне 

значення – це складноструктурований конституент слова, який маркує один 

компонент похідного як його базис, а інший – як його ознаку і, отже, зумовлює ту 

роль, яку відіграє у даному похідному його мотивуюча частина [176].  

Наявність формантів у морфологічній будові лексеми дозволяє говорити про її 

словотвірну структуру. Під словотвірною структурою, як правило, мають на увазі 

сукупність елементів слів, які власне конституюють це слово. О. Д. Зверев визначає 

словотвірну структуру як "формально виражену похідність слова, його "устрій", який  

є об’єднанням різних за функцією частин – формантної та мотиваторної" [116, с. 23].  
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Однак, беручи до уваги те, що в словах, які створені не афіксальними, а іншими 

способами, часто важко визначити мотиваторну частину, деякі вчені зазначають, що 

під словотвірною структурою слова слід розуміти всі дериваційні кроки, необхідні 

для утворення похідного слова, тобто всі акти похідності релевантні для синхронії 

[288, с. 128]. У цьому розумінні словотвірна структура входить в опозицію із 

поняттям словотвірного кроку, яке визначається як дискретний акт деривації. Таким 

чином, словотвірна структура мовного знаку визначається як сукупність усіх 

словотвірних кроків, які відбулися для створення похідної лексичної одиниці, тоді 

як словотвірний крок є лише окремим дискретним етапом деривації нової лексеми. 

Утворення ряду лексичних інновацій зі спільною типологічною структурою 

дозволяє говорити про існування певної абстрактної моделі створення похідних слів. 

За означенням В. І. Кодухова, "модель – це зразок для створення конкретної лексеми, 

тоді як тип охоплює не тільки структуру моделі, але й типовість, регулярність  

і продуктивність, а також включення моделі у словотвірні гнізда" [151, с. 226-227]. 

Найпоширенішим шляхом формування неологізмів, а отже, і закріплення в мові 

моделей їх створення, є їх утворення за принципом аналогії, тобто за зразком 

конкретного слова [115, с. 84-85; 114, с. 93; 145, с. 63]. Така модель визначається як 

схема або формула побудови похідних слів, що характеризується спільністю трьох 

елементів: 1) частини мови твірного слова; 2) семантичної кореляції між твірним 

словом і дериватом; 3) формального співвідношення між твірним та похідним 

словом, а саме, загальність способу словотворення, а для афіксальних способів – 

тотожність афікса [118, с. 182]. Існування словотвірних моделей вказує на 

фрактальний характер словотвору.  

За означенням М. В. Крушевського, словотвір є "масою систем" [170, с. 109], і це 

проявляється в тому, що в його межах можна виділити певні структурні угрупування, які 

засновуються на відношеннях похідності між мотиватором та твірним словом, і мають 

назву словотвірні гнізда, словотвірні ряди та словотвірні ланцюжки, і деякі вчені [288, 

с. 166; 353, с. 10] вважають їх основними одиницями словотвору. 

Так, зокрема, О. М. Тихонов визначає словотвірне гніздо, як "упорядковану 

відносинами похідності сукупність слів, що характеризуються спільністю кореня" 
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[318, с. 42]. Прикладом словотвірного гнізда є sphere – ionosphere – stratosphere – 

chromosphere. На відміну від словотвірного гнізда, що базується на основі спільної 

твірної основи, словотвірний ряд засновується на спільності словотворчого засобу 

[353, с. 6]. Словотвірний ланцюжок це "ряд однокореневих слів, побудованих 

відповідно до їхньої послідовної похідності й вмотивованості" [456, с. 566], тобто 

дериваційна структура кінцевого похідного слова у словотвірному ланцюжку 

відображає всі дериваційні кроки від самого першого мотивуючого слова. На відміну 

від словотвірного ланцюжка та словотвірного гнізда, які об’єднані відношеннями 

похідності, словотвірний ряд таких відношень не має, адже його елементи мають 

лише спільність дериваційно-категоріальної приналежності завдяки існуванню в них 

спільного форманта, а отже і спільного дериваційного значення. 

Окрему увагу слід приділити питанню мотиваційних відношень між твірною 

лексичною одиницею та дериватом. Основа такої мотивації, на наш погляд, лежить 

у внутрішній формі лексичної одиниці, під якою розуміємо "апперцептивний образ, 

який визначається морфемною структурою слова, і передбачає урахування 

морфологічних та семантичних особливостей похідної лексеми" [144, с. 102]. Таким 

чином, можна виділити два види мотивації – морфологічну, яка виражається 

словотвірною моделлю і словотворчими формантами, та семантичну, яка полягає у 

змістовій кореляції мотиватора та похідного слова. Як правило, такі два типи 

вмотивованості лексичних одиниць є взаємопов’язаними, тому найбільш доцільним, 

на наш погляд, є їх розгляд у комплексі, тобто розгляд семантико-морфологічної 

мотивації новоствореної одиниці.   

Отже, словотвірний рівень мови самоорганізує лексичну систему шляхом 

ініціації взаємодії мовних елементів як одного, так і різних рівнів, що цілком 

відповідає природі лінгвальних одиниць. Адже "у системі мови номінативний 

елемент її структури слугує засобом закріплення та зберігання суспільно-

пізнавального досвіду, а історично зумовлена спадкоємність мови творить значний 

потенціал її семантичного варіювання" [192, с. 66, див. також 193]. Такий 

варіативний потенціал лінгвальних знаків уможливлюється їх контактами одне з 

одним на мовленнєвому рівні та метафоричністю людського мислення, яке 
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намагається пізнавати та структурувати світ за принципом аналогії, що на рівні 

словотвору виражається його фрактальною структурою. Таким чином, мова в цілому 

та ЛСП SPACE / КОСМОС зокрема, завдяки обміну матерією та енергією з 

людською концептосферою, здатні організовувати себе та пристосовуватися до 

комунікативних потреб мовців. 

 

1.4 Методика дослідження лексико-семантичного поля  SPACE / КОСМОС.  

 

Для проведення дослідження ЛСП SPACE / КОСМОС було застосоване 

комплексне поєднання лінгвокогнітивної та лінгвосинергетичної методології. Під цим 

поняттям ми розуміємо сукупність засобів пізнання, методів та прийомів, що 

використовуються в науці [446, с. 278] для формування внутрішнього рефлексивного 

досвіду людини, а також дослідницькі настанови, принципи та процедури аналізу 

об’єктів різних наук [277, с. 11]. Отже, методологія – це "спосіб організації 

пізнавальної і дослідницької діяльності науковця з метою вивчення явищ і 

закономірностей певного об’єкта науки" [277, c. 229], тобто методологія є сукупністю 

методів дослідження.  

Відповідний алгоритм застосування окремо взятих методів становить 

методику дослідження, яка визначається науковцями, як "система процедур аналізу 

досліджуваного об’єкта та / або перевірки отриманих результатів" [277, с. 329]. Тому, 

в цьому підрозділі, ми сфокусуємо нашу увагу спочатку на методології дослідження, 

як сукупності загальнонаукових та лінгвістичних методів, а потім на алгоритмі їх 

застосування під час аналізу ЛСП SPACE / КОСМОС. 

Отже, методологія дослідження передбачала комплексне застосування 

загальнонаукових та лінгвістичних методів. Так, зокрема, парне використання 

дедуктивного та індуктивного методів було застосоване для виділення окремих 

диференційних ознак у семантичному прототипі концепту, а також для опису 

класифікаторів на основі його диференційних ознак. Метод наукового 

абстрагування дозволив сфокусувати увагу на окремих властивостях вербалізаторів 

концепту. При цьому метод абстрагування-ототожнення застосовувався для 
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віднесення лексичних одиниць до певної семантичної категорії, тоді як метод 

ізолювального абстрагування використовувався при виділенні диференційних ознак 

концепту. Метод наукового ідеалізування надав змогу схарактеризувати структуру 

та принципи ієрархічно-польової організації лексико-семантичне поля.  

Метод аналізу дозволив виділити структурні компоненти лексико-

семантичного поля та конституенти концепту SPACE / КОСМОС, тоді як 

застосування синтезу разом із науковим моделюванням дозволило створити модель 

макроструктури концепту та ієрархічно-польову модель відповідного лексико-

семантичного поля. Для опису семантичних трансформацій, в основу яких покладена 

метафора та метонімія, був використаний метод аналогії. 

Також були застосовані специфічні лінгвістичні методи, зокрема методи 

суцільної вибірки, лінгвістичного опису, аналізу словникових дефініцій 

використовувались для інвентаризації компонентного складу лексико-семантичного 

поля; метод компонентного аналізу – для виділення окремих лексико-семантичних 

варіантів ядерних лексем; метод контекстуального аналізу – для визначення 

актуальності їхніх лексико-семантичних варіантів; квантитативний метод – для 

встановлення кількісного співвідношення частотності вживання лексико-

семантичних варіантів ядерних лексем; метод концептуального аналізу – для 

з’ясування диференційних та класифікаційних рис досліджуваного концепту; метод 

польового моделювання – для створення ієрархічно-польової моделі ЛСП, метод 

синергетичного аналізу – для виявлення механізмів самоорганізації та саморегуляції 

лексико-семантичного поля.  

Методика аналізу передбачала певний алгоритм застосування 

вищеперерахованих методів. Так, зокрема, відправним пунктом дослідження є 

постулювання факту про існування певних структурованих лексичних угрупувань у 

мовному лексиконі, які покликані обслуговувати відповідну сферу людської 

когнітивно-комунікативної діяльності. Застосування методу наукового 

ідеалізування дозволило виділити в мовному лексиконі групу лексичних одиниць, 

які обслуговують астрономічну сферу людської діяльності. Таке угрупування 

одиниць має назву лексико-семантичне поле. Під цим терміном ми розуміємо 
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сукупність лексичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту, та відображають 

поняттєву, предметну або функціональну подібність позначуваних явищ [454, с. 380; 

160, с. 265; 149, с. 99; 305, с. 20]. 

Першим кроком дослідження стало здійснення інвентаризації компонентного 

складу поля шляхом аналізу лексикографічних джерел [447; 448; 450; 451; 452; 453], 

тобто був застосований метод лексикографічного аналізу. Виділені лексичні одиниці 

слугують засобом вербалізації комунікативно-релевантних здобутків відповідної 

сфери людської діяльності. Таким чином, ЛСВ номінативних одиниць ЛСП 

актуалізують певні ознаки концепту, а отже, ЛСП SPACE / КОСМОС є 

номінативним полем концепту SPACE / КОСМОС. 

Наступним кроком став аналіз ЛСП у лінгвокогнітивному вимірі, що 

передбачало дослідження макроконцепту SPACE. Під час проведення 

лінгвокогнітивного аналізу ми спирались на фундаментальні розробки таких вчених, 

як А. П. Бабушкіна [24], М. М. Болдирєва [38; 39; 40], В. З. Дем’янкова [100], 

Н. В. Дорофєєвої [104], О. С. Кубрякової [172], Лангакера [403], З. Д. Попової [258], 

Й. А. Стерніна [303], та ін. Лінгвокогнітивний аналіз концепту здійснювався в два 

етапи: семантико-когнітивний та лінгвоконцептуальний аналізи.  

Семантико-когнітивний аналіз концепту, передбачав здійснення когнітивної 

інтерпретації семантики його вербалізаторів, оскільки мовні засоби вербалізації 

виступають і засобами матеріалізації мовної свідомості. Спочатку, застосування 

методу аналізу словникових дефініцій та компонентного аналізу дало змогу 

висвітлити семантичну структуру лексеми-репрезентанта space, що дозволило 

згрупувати всі її значення у 8 семантем (ЛСВ). Когнітивна інтерпретація отриманих 

семантем дозволила встановити те, що лексема space своїми ЛСВ вербалізує не лише 

концепт SPACE / КОСМОС, але й концепти SPACE / ПРОСТІР,  SPACE / ЧАС та 

SPACE / СВОБОДА. Це дозволило говорити про те, що об’єкт дослідження – ЛСП 

SPACE / КОСМОС входить до складу більш масштабного конституенту 

концептуальної картини світу – макроконцепту SPACE. 

Оскільки, концепт SPACE / КОСМОС є фрагментом макроконцепту SPACE, 

це вказує на те, що він має безпосередні зв’язки з іншими вищеперерахованими 
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концептами, що входять до складу макроконцепту. Взаємозв’язок концептів у 

свідомості людини вказує на наявність об’єктивного зв’язку між їх денотатами. 

Тому, наступним кроком став аналіз науково-філософських передумов поєднання 

концептів SPACE / КОСМОС, SPACE / ПРОСТІР,  SPACE / ЧАС та SPACE / 

СВОБОДА у межах макроконцепту SPACE. 

Визначивши взаємозв’язок та взаємозалежність вищеперерахованих 

компонентів макроконцепту, були встановлені частотні показники їх актуалізації 

засобами лексеми space. Це завдання вдалось виконати завдяки застосуванню 

методів контекстуального аналізу та квантитативної обробки даних, причому аналіз 

контекстуальної репрезентації лексеми-репрезентанта space був здійснений із 

застосуванням спочатку діахронного, а потім синхронічного підходів. 

Наступним кроком став опис та когнітивний аналіз семантичних 

трансформацій вербалізатора-репрезентанта – лексеми space, що було здійснено 

завдяки застосуванню загальнонаукового методу аналогії та лінгвістичного методу 

концептуального аналізу. Потім застусування цих самих методів дало змогу 

висвітлити семантичну структуру інших ядерних вербалізаторів концепту. Це 

уможливило в подальшому завдяки застосуванню лінгвоконцептуального аналізу 

встановити когнітивний зміст концепту, що передбачало виділення його когнітивних 

диференційних та класифікаційних ознак на основі попередньо описаної семантики 

його вербалізаторів. Після цього, за тією самою схемою, було проаналізовано та 

когнітивно проінтерпретовано периферійну ділянку номінативного поля концепту.  

Після виділення когнітивних диференційних та класифікаційних ознак, які 

актуалізуються ядерними та периферійними вербалізаторами концепту, увесь його 

когнітивний зміст був представлений у вигляді ядерно-периферійної стратифікації. 

Для цього був застосований метод кількісного аналізу репрезентації ознак концепту. 

Ступінь яскравості когнітивної ознаки вважався прямо пропорційним кількості 

вербалізаторів, що містять сему, за допомогою якої така ознака актуалізується. Отже, 

чим більше окремих значень вербалізаторів актуалізували певну ознаку, тим 

яскравіше вона проявлялась у когнітивному змісті концепту.  
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Найбільш яскраві ознаки становлять ядро, тоді як менш яскраві, у 

відповідності до ступеня їх актуалізації, були розподілені за периферійними зонами, 

зокрема були виділені ближня, середня, дальня та крайня ділянки периферії. 

Подібний алгоритм був застосований і для здійснення ядерно-периферійної 

стратифікації класифікаторів концепту.  

Наступним етапом стало застосування методу лінгвоконцептуального аналізу, 

який дозволив схарактеризувати макроструктуру концепту. Це передбачало 

виділення в його межах інформаційного змісту, образу та інтерпретаційного поля. 

Інформаційний зміст концепту був встановлений методом семантико-когнітивного 

аналізу словникових дефініцій його лексеми-репрезентанта, оскільки цей компонент 

макроструктури містить у собі той мінімальний набір когнітивних ознак, які 

вирізняють концепт з-поміж інших, а такі ознаки актуалізуються саме дефініціями.  

Встановлення образу у структурі концепту передбачало виділення ознак, які 

відносяться до перцептивного образу, що було здійснено завдяки застосуванню 

загальнонаукового методу ізолювального абстрагування, та когнітивного образу, 

який був схарактеризований методом когнітивної інтерпретації результатів 

семантико-когнітивного аалізу ЛСВ ядерних вербалізаторів концепту.  

Інтерпретаційне поле концепту було визначене логічними методами 

ізолювального абстрагування, абстрагування ототожнення та синтезу на основі 

результатів семантико-когнітивного аналізу ЛСВ периферійних вербалізаторів 

концепту. Це дозволило виділити в цьому структурному прошарку п’ять зон, 

зокрема інформативну, утилітарну, енциклопедичну, регулятивну та оцінну. 

Після цього була висвітлена шарова стратифікація макроструктури концепту 

відповідно до поглядів Ю. С. Степанова. Так, зокрема, в ній були виділені три шари: 

актуальний, додатковий (пасивний) та етимологічний. Критерієм розподілу ознак у 

відповідності до шарів, був їх ступінь актуальності для кількості мовців. Потім 

макроструктура концепту була описана у відповідності до поглядів 

Г. В. Токарєва [320]. Так, зокрема, в ній було виділено чотири шари – універсальний, 

національний, груповий та особистісний. Критерієм розподілу в цьому разі також 

виступає актуальність рис концепту для певних груп мовців, однак за своїм 
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охопленням ця класифікація є більш широкою та включає також індивідуальну 

складову. Вищеперераховані кроки дозволили схарактеризувати фрагмент 

концептуальної картини світу, яка актуалізується засобами англомовного ЛСП 

SPACE / КОСМОС. 

На наступному етапі фокус дослідження перемістився із концепту, як 

фрагменту свідомості, на засоби його мовної актуалізації, тобто на ЛСП SPACE / 

КОСМОС. Першим кроком було висвітлення його ієрархічно-польової організації, 

що було здійснено шляхом розподілення корпусу польових конституентів на два 

прошарки: стилістично-нейтральний та термінологічний. Польова стратифікація 

компонентів поля здійснювалась відповідно до поняттєво-асоціативного та 

семантико-морфологічного критеріїв, у відповідності до яких були виділені ядро та 

периферія. Потім, ЛСП SPACE / КОСМОС було репрезентоване у вигляді кульової 

моделі з рядом прошарків, які були виділені на основі комплексного застосування 

двох вищеперерахованих критеріїв. 

Наступним кроком стало застосування методу синергетичного аналізу для 

висвітлення процесів самоорганізації ЛСП. Спочатку, були проаналізовані механізми 

створення назв астрономічних об’єктів. Це було здійснено завдяки використанню 

енциклопедичного та семантико-когнітивного аналізу номенів, які входять до його 

складу. Потім, були схарактеризовані способи самоорганізації компонентного складу 

ЛСП, зокрема зовнішні та внутрішні запозичення, верботрансформація та 

вербокреація. Це було здійснено завдяки застосуванню етимологічного, 

енциклопедичного та семантико-когнітивного аналізів. При цьому, були виявлені 

локальні атрактори та репелери системи, які мають лінгвальний та екстралінгвальний 

характер, а також внутрішномовні механізми її адаптації до потреб комунікації.  

Отже, комплексне застосування лінгвокогнітивної та лінгвосинергетичної 

методології дозволило паралельно проаналізувати когнітивні особливості 

ментальної репрезентації концепту SPACE / КОСМОС  та синергетичні особливості 

організації його номінативного поля – ЛСП SPACE / КОСМОС. 
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Висновки до розділу 1 

1. Дієвим методом дослідження лексичного складу мови є виділення  

в ньому певних структурних ієрархічно організованих елементів, одним із яких є 

ЛСП SPACE / КОСМОС. Комплексне дослідження ЛСП передбачає аналіз 

синтагматичних та парадигматичних відношень між його компонентами із 

застосуванням семасіологічного та ономасіологічного підходів як в синхронії, так і 

у діахронії. Конституенти ЛСП об’єднані спільною інтегральною ознакою, яка 

уможливлює включення до складу поля семантично-споріднених лексичних 

одиниць, а також лексем, які є близькими на поняттєво-асоціативному рівні. 

2. ЛСП SPACE / КОСМОС є фрагментом мовного лексикону, який обслуговує 

космічну галузь знань. Тому, в складі ЛСП можна виділити два лексичні прошарки: 

стилістично-нейтральний і термінологічний. Питання стосовно термінологічного 

статусу лексичної одиниці є досить комплексним, однак з огляду на специфіку 

об’єкту дослідження, до термінологічного прошарку відносяться не лише 

субстантивні одиниці, але й дієслова, прикметники та прислівники. 

3. Між ЛСП та концептом існує безпосередній зв’язок. Так, зокрема, ЛСП є 

сукупністю одиниць, які у своєму змісті мають спільну інтегральну ознаку, що 

визначає їх приналежність до ЛСП. Концепт, у свою чергу, є ментальним 

утворенням, яке має певні диференційні ознаки, які об’єднані класифікатором 

(аналог інтегральної ознаки ЛСП). Таким чином, ЛСП є номінативним полем 

концепту, а семантичний простір поля є мовним вираженням концептуальних ознак, 

тому долсідження ЛСП найефективніше проводити у двох площинах: 

лінгвокогнітивній та лінгвосинергетичній. 

4. Лінгвокогнітивний аналіз ЛСП передбачає втановлення специфіки його 

ментальної репрезентації – концепту SPACE / КОСМОС, що здійснюється завдяки 

застосуванню семантико-когнітивного та лінгвоконцептуального підходів. 

Семантико-когнітивний аналіз вербалізаторів концепту дає змогу виділити його 

когнітивні диференційні та класифікаційні ознаки, тоді як лінгвоконцептуальний 

підхід дозволяє описати його макроструктуру. 
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5. У сучасному мовознавстві існує ряд дискусійних поглядів стосовно 

проблеми співвідношення концепту, поняття, слова та його значення, а також 

концептуальної та мовної картин світу, їхнього взаємовпливу та взаємозалежності. 

Спираючись на результати досліджень провідних сучасних мовознавців, та на основі 

досвіду власного аналізу, ми дотримуємося точки зору, згідно якої концепт є 

найбільш загальним терміном, який має складну внутрішню макроструктуру – 

інформаційний зміст, образ та інтерпретаційне поле. Поняття входить до структури 

концепту і формує його інформаційний зміст, тобто стрижневий набір ключових 

прототипних ознак, які вирізняють концепт із ряду йому подібних.  

Значення, як і концепт, належить до сфери мислення, тобто є психічним 

утворенням, але головна відмінність між ними полягає у тому, що концепт є 

одиницею концептуальної картини світу, тоді як значення – мовної. Більш того, 

концепт актуалізується засобами різних значень усього корпусу його вербалізаторів, 

тому він є більш об’ємним, ніж значення. Той факт, що слово може мати кілька ЛСВ, 

є проявом неперервності ментального простору, оскільки різні ЛСВ актуалізують 

різні концептуальні ознаки або, навіть різні концепти, які є близькими на рівні 

свідомості. Однак, концепт не може бути повністю експлікованим лінгвальним 

кодом, оскільки мовна картина здатна актуалізувати найбільш комунікативно-

релевантні фрагменти концептуальної картини світу. 

6. Синергетика є однією з найновіших міждисциплінарних наукових парадигм, 

однак філософські передумови її становлення можна знайти впродовж усього 

історичного розвитку науково-філософської думки, починаючи з епохи античності. 

Об’єктом синергетики є складні динамічні нелінійні системи. Мова в цілому та 

лексико-семантичне поле зокрема, є складною ієрархічно організованою відкритою 

динамічною нерівноважною нелінійною системою та має здатність до самоорганізації та 

саморегуляції, а, отже може бути проаналізоване у світлі лінгвосинергетики. 

7. У відповідності до синергетичних принципів, самоорганізація ЛСП 

SPACE / КОСМОС відбувається наступним чином. Основною функцією лексичних 

одиниць є вербалізація комунікативно-релевантних згустків інформації, які складають 

концептосферу. Однак у процесі пізнання кількість інформації, яку необхідно 
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експлікувати засобами мови, постійно зростає, тому мовний семантичний простір 

виявляється нездатним актуалізувати всі комунікативно-значимі компоненти 

концептосфери. З огляду на це, в мові як у синергетичній системі за допомогою 

властивих їй засобів самоорганізації відбувається створення номінативної одиниці, за 

якою закріплюється відповідний лексико-семантичний варіант.  

Оскільки знаки мовного коду не існують окремо, то між новоствореною 

лексемою або ЛСВ, та вже існуючими лінгвальними одиницями встановлюються 

синтагматичні, парадигматичні та епідигматичні відношення. Окрім цього, 

новоутворений номінативний засіб починає входити до певного лексико-

семантичного поля, поповнюючи його склад. 

8. Основними шляхами адаптації ЛСП до нових вербалізаторських потреб є 

запозичення нової одиниці або її створення за допомогою власних засобів та 

механізмів. Другий спосіб має назву словотвір (вербокреативна деривація), який 

відображає творчий та варіативний потенціали мовної системи. Креативно-

варіативна здатність лінгвальних знаків уможливлюється їх контактами одне з 

одним на мовленнєвому рівні та метафоричністю людського мислення, яке 

намагається пізнавати та категоризувати світ за принципом аналогії, що є 

відображеним у фрактальній структурі словотвору. Таким чином, мова в цілому та 

ЛСП SPACE / КОСМОС зокрема, завдяки обміну матерією та енергією з людською 

концептосферою, здатні організовувати себе та пристосовуватися до 

комунікативних потреб мовців. 

9. Методика дослідження ЛСП SPACE / КОСМОС полягає у комплексному 

поєднанні лінгвокогнітивної та лінгвосинергетичної методології. Так, зокрема, 

спочатку аналізуються когнітивні параметри актуалізації концепту SPACE / КОСМОС 

засобами однойменного ЛСП. Це передбачає встановлення польової організації його 

когнітивного змісту та моделювання макроструктури. Наступним етапом є аналіз 

процесів самоорганізації та саморегуляції ЛСП крізь призму лінгвосинергетики, що 

полягає у визначенні та описі шляхів автопоезису компонентного складу поля в процесі 

його адаптації до комунікативних потреб мовців. 

Основні положення цього розділу відображені в публікаціях [64; 66; 67]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ SPACE / КОСМОС  

У ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ ВИМІРІ 

 

 

2.1 Концепт SPACE / КОСМОС в англомовній концептосфері 

 

2.1.1 Вербалізатор-репрезентант концепту SPACE / КОСМОС у синхронії  

та діахронії.  

 

Лексико-семантичне поле є абстрактною сукупністю лексичних одиниць, які 

своїми лексико-семантичними варіантами вербалізують певний фрагмент 

концептуальної картини світу. ЇЇ елементами є концепти, кожний з яких 

актуалізується в мові за допомогою певних номінативних одиниць, які виступають 

їх вербалізаторами. Таким чином, лексико-семантичне поле SPACE / КОСМОС є 

номінативним полем однойменного концепту його лінгвальним вираженням. Тому, 

фрагмент концептуально-лінгвальної дійсності, який актуалізується засобами 

досліджуваного ЛСП можна проаналізувати у лінгвокогнітивному вимірі.  

З когнітивної точки зору, у фокус дослідження потрапляє концепт SPACE, що є 

фрагментом концептосфери, і який актуалізується в мові засобами ЛСП SPACE.  

Отже, у термінах лінгвокогнітивістики ЛСП SPACE / КОСМОС є лінгвальним 

номінативним полем концепту SPACE / КОСМОС, яке оприявнює в мові його 

когнітивні ознаки. У цьому розділі ми ставимо за мету встановлення ментальних 

особливостей мовної репрезентації цього концепту у свідомості мовців, а також 

висвітлення його когнітивного змісту та макроструктури. 

Для встановлення специфіки об’єктивації концепту SPACE / КОСМОС 

необхідним є проведення семантико-когнітивного аналізу його основних 

вербалізаторів, до яких, на основі лексикографічного аналізу [447; 450; 452], ми 

відносимо лексичні одиниці space, cosmos, Universe, world, creation, macrocosm, а 

також словосполучення outer space. Семантико-когнітивний аналіз ключових 
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вербалізаторів розпочнемо з основного вербалізатора, слова-репрезентанта – 

лексичної одиниці space, яка буде проаналізована в діахронії та синхронії. 

Діахронічний аналіз дозволяє виявити внутрішню форму лексичної одиниці, 

що є ключовим аспектом для опису та когнітивної інтерпретації її семантики.  

У поглядах на цю проблему ми дотримуємося концепції В. фон Гумбольдта, який  

під внутрішньою формою мови розумів лінгвальну сферу, що відповідає за творення 

думок та закріплення їх за матеріальним вираженням [95, с. 103]. Звідси під 

внутрішньою формою слова ми маємо на увазі його первинну образність, тобто ті 

психологічно-перцептивні ознаки об’єктивного світу, які лягають в основу 

створення певної номінації.  

О. О. Потебня, наприклад, ототожнював внутрішню форму слова з його 

етимологією (етимоном) [263]. Під нею розуміють відношення змісту думки до 

свідомості, вона показує як людині уявляється її власна думка [122, с. 83], а також 

пояснює закріплення значення за певним звуком чи комбінацією звуків та їхнім 

графічним відповідником [227, с. 9]. У цьому сенсі внутрішня форма є свого  

роду інструментом когнітивної лінгвістики, яка вивчає номінативну діяльність 

людського розуму.  

Оскільки, метою когнітивної лінгвістики є встановлення механізмів "архівації" 

знань у свідомості людини, то внутрішня форма допомагає зрозуміти шляхи пізнання 

предметів дійсності через способи їх називання [208, с. 19]. Таким чином, аналіз 

етимологічних даних лексеми-репрезентанта концепту дозволить у подальшому 

пояснити спільне існування його окремих ЛСВ на сучасному етапі мови.  

За даними етимологічного словника слово space виникло приблизно в 1300 

році від французького слова espace (XII ст.), шляхом аферезису (втрати початкового 

звуку), у якій воно означало "period of time, distance, interval" ("період часу, відстань, 

інтервал"). Французький етимон, у свою чергу, утворився від латинського слова 

spatium - "room, area, distance, stretch of time" ("простір, місце, відстань, проміжок 

часу") [451]. В англійській мові семантика новоутвореної лексичної одиниці 

зводилась до наступних значень "extent or area; room (to do something)" 

("протяжність, площа; місце, яке можна використовувати"). У подальшому,  
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на початку XIV століття, виникли дві нові семи – "a place" ("місце") та "amount or 

extent of time" ("кількість або об’єм часу"). Незабаром у середині XIV століття 

виникло значення "distance, interval of space" ("дистанція, інтервал"). І, в решті-

решт, наприкінці XIV століття у змістовій стороні мовного знака виникли 3 нові 

семи, зокрема "ground, land, territory" ("ділянка, земля, територія"), "extension in 

three dimensions" ("3-х мірний простір"), "distance between two or more points" 

("відстань між двома або більше точками").  

На початку XV століття з’явились семи "size, bulk" ("розмір, величина"), а 

також "an assigned position" ("визначена позиція"). У XVII столітті вживання цієї 

лексичної одиниці перейшло також у сферу книгодрукарства, що призвело до 

виникнення нового лексико-семантичного варіанта "an empty area between written or 

printed words and lines" ("пробіл"). Уперше застосування лексичної одиниці, власне, 

в цьому лексико-семантичному варіанті відносять до 1670-х років. Астрономічне 

значення "stellar depths" ("космічний простір") уперше було зареєстрованим у 1667 

році в поемі Дж. Мільтона "Втрачений рай" [451]. 

На сьогоднішній день лексикографічний аналіз семантики лексичної одиниці 

space [452; 450; 447; 451] вказує на розширення її семантичної структури. Так, 

зокрема, було виділено 21 сему, які були згруповані у 8 ЛСВ, при цьому було 

встановлено, що ця лексема вербалізує не лише концепт SPACE / КОСМОС, але й 

концепти SPACE / ПРОСТІР, SPACE / ЧАС та SPACE / СВОБОДА (див. Таблицю 2.1).  

Аналізуючи репрезентацію ЛСВ у лексичній одиниці space з когнітивної точки 

зору, можна зробити висновок, що вона бере участь у вербалізації 3 абстрактних 

концептуалізованих категорій, зокрема простору, часу та свободи, а також концепту 

КОСМОС. Так, зокрема, експлікація концепту ПРОСТІР лексемою space 

здійснюється 1, 2, 5, 8 та частково 7 семантемами, концепт ЧАС виражається 6 

семантемою, концепт СВОБОДА вербалізується 4 та частково 2 та 5 семантемами, 

концепт КОСМОС – 3 семантемою (див. Таблиця 2.1). 

Виходячи із основоположного принципу когнітивної семантики про те, що 

семантична структура мови відображає структуру концептуальну [376, с. 158], 

можна стверджувати, що механізми мислення виражаються в мові. Тому, слід 
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наголосити на тому, що поява кожної нової семантеми в діахронії та їх співіснування 

в синхронному плані, є відображенням ментальних процесів пізнання нового через 

те, що вже є пізнаним та актуалізованим в мові. Іншими словами, виникнення нових 

ЛСВ лексичних одиниць є не чим іншим, як проявом метафоричності та 

метонімічності мислення людини.  

Таблиця 2.1  

Компоненти макроконцепту SPACE 

 Концепти, які вербалізуються ЛСВ space 

семантеми лексеми space ПРОСТІР КОСМОС ЧАС СВОБОДА 

1. "the unlimited three-

dimensional expanse in which all 

material objects are located" 

 

 

   

2. "empty area"     

3. "the area beyond the Earth 

where the stars and planets are 

(cosmos)" 

    

4."the freedom to do what you 

want or do things on your own, 

especially in a relationship with 

someone else" 

    

 

 

5. "empty space in sphere of 

typing or writing" 

    

6. "time"     

7. "a piece of metal, less than 

type-high, used to separate letters 

or words in hot-metal printing" 

     

8. "a mathematical concept 

generally regarded as a set of 

points having some specified 

structure" 

    

 

Семантичний аналіз лексеми space довів, що всі її семантеми, окрім 7, 

виникали внаслідок метафоричного переосмислення її основного етимологічного 

значення – "room, area, distance, stretch of time" ("простір, місце, відстань, проміжок 

часу"), а основу 7 семантеми складає метонімія. Схематична модель розвитку ЛСВ  

у діахронії подана на Рис. 2.1.  
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Отже, лексико-семантичні варіанти лексеми space засвідчують те, що 

англомовний концепт SPACE є макроконцептом, який поєднує в собі такі концепти, 

як ПРОСТІР, ЧАС, СВОБОДА та КОСМІЧНИЙ ПРОСТІР. Це, в свою чергу, вказує 

на те, що ці концепти / категорії усвідомлюються в англійськомовній картині світу 

не окремо, а комплексно, образно (метафорично), через одне одного, отже, фактично 

вони є складниками одного великого макроконцепту SPACE в англійськомовній 

концептосфері. Тому, наступним нашим завданням буде аналіз науково-

філософських причин поєднання вищезазначених концептів у людській свідомості, 

що призвело до існування макроконцепту SPACE. 

Рис. 2.1  

Схематична модель розвитку семантем лексеми space 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

протяжна місцевість, 

яку можна 

використовувати 

місце проміжок часу вільне місце  

відстань 

простір 

космічний простір 

свобода 
вільний простір (у 

сфері друкарства) 

Сукупність точок, 

які мають певну 

структуру  
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2.1.2 Науково-філософські аспекти поєднання компонентів макроконцепту 

SPACE.  

 

У попередньому підрозділі ми з’ясували, що категорії простору та часу є 

взаємопов’язаними на мовному рівні, оскільки їх концептуалізація у свідомості 

людини призвела до виникнення спільного вербалізатора цих понять, і на це є ряд 

екстралінгвальних причин.  

Проблема простору і часу цікавила людину ще з давніх часів. У первісному 

суспільстві панувало міфологічне мислення, у якому простір та "антипростір" 

формували певну дихотомію. Тобто простір характеризувався як певне утворення, 

якому був властивий порядок, і він протиставлявся Хаосу. Хаос був праобразом 

простору, з якого утворився Космос – гармонійна впорядкована система. Простір 

мислився нерозривно від часу й утворював з ним певну єдність – хронотоп. 

Міфічному часу характерною була лінійність, тобто час рухався від минулого до 

майбутнього, але потім лінійну модель змінила модель циклічна, яка виникла 

внаслідок рекурсивності подій у навколишньому середовищі. 

Погляди на цю проблематику отримали подальшого розвитку. Так, зокрема, в 

епоху античності виділялись окремі філософські школи, які вивчали питання 

простору та часу. Матеріалісти Давньої Греції Левкіпп та Демокрит розробили 

атомістичну доктрину згідно з якою все природне різноманіття навколишнього світу 

складалось із невеличких неділимих частинок матерії (атомів), які рухались в 

пустому просторі, наповнюючи його. В їх основу були покладені амери, які були 

просторовим мінімумом матерії [205]. Атоми за поглядами Демокрита існували 

завжди, оскільки час розглядався як феномен, який не має ні початку ні кінця.  

Така ідея набула розвитку в Епікура, який постулював дискретність часу та 

простору, стверджуючи, що атоми простору під час руху проходять ту саму відстань, 

що й атоми часу. Тобто мислитель вважав, що рух атомів, пропорційно пов’язаний з 

рухом або плином часу, і одне є неможливим без іншого. У подальшому ідеї були 

розвинені Аристотелем, який стверджував, що час неможливо уявити без руху, а рух 

можливий лише у просторі, з чого випливає їх взаємозв’язок [22]. Із розвитком науки 
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проблема простору та часу все частіше потрапляла в поле зору філософів та 

науковців. Так, зокрема, математики Г. В. Лейбніц та М. І. Лобачевський розуміли 

простір як порядок взаємного розміщення об’єктів. Б. Спіноза, М. Ломоносов 

вказували на основний його атрибут – протяжність та здатність вміщувати у себе 

об’єкти. Д. Берклі розглядав простір як комплекс суб’єктивних відчуттів, 

заперечуючи, можливість пізнання простору без суб’єктивної складової, Д. Юм 

взагалі не визнавав об’єктивності простору, відносячи цей феномен суто до царини 

людських відчуттів та досвіду. І. Кант розглядав простір як апріорну форму 

мислення або чуттєвого споглядання [395; 455]. 

Не менший інтерес викликала проблема визначення часу. Так, зокрема, час 

розглядався як тривалість існування світу (Аристотель, Декарт) [205]. У Платона 

[247], Блаженного Августина [цит. за 289] та Гегеля [88] час був формою прояву 

абсолютної вічності. Подібну думку мав й І. Ньютон, розуміючи час як абсолютну 

тривалість, яка була однорідна для всього Всесвіту [226]. Блаженний Августин ще в 

V ст. стверджував, що об’єктивно не існує ні минулого, ні майбутнього, а теперішнє 

не має тривалості, тому також не може вважатися часом за означенням [457].  

Схожу думку висловлював і М. Бердяєв, вказуючи, що минулого вже немає, 

майбутнє ще не настало, а теперішнє є гранично малим проміжком [31, с. 78-92]. 

Суб’єктивні ідеалісти Д. Берклі та Д. Юм заперечували існування об’єктивного часу, 

так само як і простору, вказуючи на його суб’єктивність, та вважали, що він існує 

завдяки впорядкуванню комплексу відчуттів людським мисленням [цит. за 289].  

За Г. В. Лейбніцом, час виступає послідовністю подій, у І. Канта час, так само як  

і простір, є апріорною формою мислення людини [130]. Отже, в історії філософії 

можна виділити цілу низку поглядів стосовно розуміння часу та простору, проте всі 

вони вказували на їх взаємозв’язок та взаємозалежність.  

У науці можна виокремити дві основні концепції простору та часу: 

субстанційну та реляційну [23]. Згідно із субстанційною концепцією, простір-час є 

певною субстанцією, яка існує незалежно від матеріальних об’єктів, але суттєво на 

них впливає, утворюючи певне вмістилище об’єктів, процесів, подій. Час 

розглядається як абсолютна тривалість, а простір – як абсолютна протяжність. Такий 
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погляд дозволив І. Ньютону сформулювати концепцію абсолютного та відносного 

простору і часу [226]. Абсолютний простір за своєю сутністю не є пов’язаним із 

розміщеними у ньому об’єктами, він є безвідносним до чогось зовнішнього і 

залишається завжди однаковим та нерухомим. Відносний простір –  це певна 

обмежена рухома частина простору, котра визначається відносно певних тіл, які 

сприймаються нерухомими. Абсолютний час не має ніякого відношення до об’єктів, 

протікає рівномірно і називається тривалістю [97]. Відносний час визначався як 

суб’єктивна форма сприйняття тривалості. 

Після виходу у світ у 1905 році Спеціальної теорії відносності А. Ейнштейна в 

науці виник якісно новий погляд стосовно простору та часу [359]. Ця теорія об’єднує 

ці категорії в єдиний чотирьохмірний просторово-часовий континуум, в якому 

просторово-часові властивості тіл залежать від швидкості їх руху. При цьому, про 

швидкість руху тіл, а, отже, і про їх просторово-часові координати можна говорити 

лише відносно певної системи відліку, і її зміна призводить до зміни отриманих 

результатів. З цього випливає той факт, що події, які є одночасними в одній системі 

відліку можуть виявитися неодночасними в іншій [358]. Отже, теорія відносності 

науково підтверджує філософську ідею суб’єктивізму сприйняття об’єктивного світу 

і доводить, що суб’єктивізм ґрунтується на позиції спостерігача в просторі та часі і 

його відносній швидкості.  

На переконання Г. Міньковського, розглядаючи координати будь-якої точки, 

неможливо розмежувати простір і час, навпаки кожна точка має лише просторово-

часові координати, які є інваріантними при переході з однієї системи відліку до 

іншої. Інваріантність координат ґрунтується на тому, що при зміні просторових 

координат змінюється і часова координата, і навпаки. Тому, якщо розглядати 

координати точки в 4 вимірах, то вони будуть інваріантними відносно будь-якої 

системи відліку [425].  

За теорією Великого Вибуху, відлік часу розпочався в момент розширення 

Всесвіту (після Планківської епохи), і таким чином, інфляція Всесвіту обумовлює 

протікання часу. Узагалі, на відміну від простору, який складається із матерії, час не 

має власного "матеріалу", з якого він формується, тобто, за уявленнями більшості 
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сучасних науковців, не існує елементарної частинки, яка б утворювала час, що не 

можна сказати про матерію простору. Час це лише суб’єктивна категорія людської 

свідомості, характеристика існування простору, точніше швидкості переміщення у 

ньому. Отже, якщо заглибитися більш детально у вивчення зв’язку простору та часу, 

то можна дійти висновку, що об’єктивно часу не існує, категорія часу є однією з ключових 

властивостей простору, зокрема властивістю рухатися, тому концепт ЧАС має наряду із 

власними вербалізаторами ту ж саму мовну номінацію, що і концепт ПРОСТІР. 

Таким чином, не вдаючись глибоко в наукові аспекти кореляції просторово-

часових параметрів, слід наголосити на тому, що згідно із сучасними науковими 

уявленнями простір та час є взаємозалежними, про що свідчать численні теорії. На 

ментальному рівні подібний зв’язок виражається тим, що ці два концепти є 

взаємопов’язаними і усвідомлюються як цілісна єдність, про що свідчить існування 

макроконцепу SPACE в англійськомовній концептосфері. 

Наступним конституентом анлійськомвоного макроконцепту SPACE є 

концепт КОСМОС. Власне термін "космос" з’явився у Давній Греції для позначення 

світу як впорядкованого єдиного цілого, яке виникло із першородного хаосу [445], і 

тому ці два терміни довгий час формували бінарну опозицію у свідомості людей. 

Так, зокрема, в античні часи космос означав порядок, гармонію, досконалість та 

красу, в той час як хаос асоціювався із неорганізованістю та безладом. Першим, хто 

застосував термін "космос" для позначення позаземного простору та Всесвіту в 

цілому, був Піфагор [451], котрий вказував на його впорядкований характер та 

гармонійність. [446]. З часів античності до Середньовіччя панував геоцентричний 

погляд на будову Всесвіту до того моменту, коли М. Коперник оприлюднив 

геліоцентричну модель, яка потім була підтверджена дослідженнями Г. Галілея, 

І. Ньютона, Й. Кеплера. Уявлення давніх греків отримали подальшого розвитку в 

небулярній гіпотезі Канта-Лапласа [130; 189], яка випередила наукову модель 

"Великого Вибуху", як теорію створення світу.  

Згідно з цією теорією, Всесвіт виник із сингулярної точки, яка в певний момент 

почала розширюватися, що супроводжувалось зниженням температури. В цей час 

стали утворюватися субатомні частини, потім атоми, молекули хімічних речовин, 
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газові хмари. Потім хмари пилу та газу під дією сил гравітації почали групуватися і 

формувати протогалактики. У подальшому частки речовини почали об’єднуватися в 

планети, які рухались навколо центрів тяжіння – масивних зірок [346]. Далі на 

планеті Земля склались такі фізичні умови, які уможливили появу життя. Отже, 

космос, згідно з цією теорією, виник разом із простором, він власне і становить 

частину простору (позаземну), і цей об’єктивний факт є закріпленим в 

англійськомовній картині світу на концептуальному та мовному рівнях. 

Третім конституентом макроконцепту SPACE є концепт СВОБОДА. Категорія 

свободи цікавила мислителів протягом багатовікової історії людського суспільства, 

але за весь час розвитку філософської думки не було вироблено єдиної узгодженої 

дефініції. З цього приводу німецький об’єктивний ідеаліст Г. Гегель зауважував, що 

ні про жодну ідею не можна з такою впевненістю сказати, що вона є настільки 

невизначеною, багатозначною, як про ідею свободи. Так, зокрема, він вказував, що 

"свобода полягає саме в тому, що мені не протистоїть ніщо інше, але я залежу від 

змісту, котрим є я сам" [88, с. 291].  М. Бердяєв стверджував, що свободу не можливо 

ні з чого вивести, в ній можна лише споконвічно перебувати [32]. 

З погляду Б. Спінози, свобода є усвідомленою необхідністю [295]. За 

визначенням Аристотеля, вільним можна назвати ту людину, котра живе заради себе, 

а не заради іншого [14]. Ф. Шеллінг стверджує, що свобода – це можливість робити 

вибір на основі добра і зла [455]. Існує думка, що свобода – це панування над 

обставинами зі знанням справи [253, с. 13] або можливість проявляти власну волю, 

на основі знання законів розвитку природи і суспільства [443]. Відповідно до 

поглядів Е. Фрома, свобода є ціллю людського розвитку [330]. В Євангелії від Іоанна 

говориться: "Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Той є вільним, хто не є 

рабом" (Ин. 8:33) [459].  

Свобода є незалежністю від волі іншої людини. До тих пір, поки вона не заважає 

свободі інших людей у відповідності до загального закону, вона є природним 

вродженим правом людини, яке належить їй в силу людської природи [130]. Подібне 

розуміння свободи отримало широке висвітлення в екзистенціальному напрямку 

філософії, де воно розроблялось такими мислителями як Ж. П. Сартр [276], А. Камю 
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[цит. за 54], М. Хайдеггер [333; 334]. Із вищеперерахованих визначень цієї складної 

категорії випливає те, що свобода у своєму широкому розумінні полягає у здатності 

до вибору. Така здатність передбачає можливість самостійно приймати рішення та 

втілювати їх у життя.  

Отже, реалізацією свободи у самому широкому розумінні є дія, а будь-яка дія 

є можливою лише в певному просторі. Більш того, як зазначалось вище, невід’ємною 

рисою простору є протікання процесів, завдяки чому в просторі з’являється часова 

детермінанта. Для того, щоб дія відбулася, необхідною умовою є те, що простір 

повинен бути вільним (від інших перешкоджаючих дій). Отже, концепт СВОБОДА 

нерозривно усвідомлюється разом із концептами ПРОСТІР  

та ЧАС, про що і свідчить семантичний аналіз лексеми репрезентанта 

англійськомовного макроконцепту SPACE. 

 

2.1.3 Специфіка функціонування лексеми-репрезентанта концепту SPACE / 

КОСМОС 

 

2.1.3.1 Функціонування лексеми space у діахронії.  

 

Лексикографічний аналіз семантики лексеми-репрезентанта макроконцепту 

SPACE дав змогу виділити її семантеми (див. Таблиця 2.1 в підпункті 2.1.1) та на їх 

основі встановити конституенти макроконцепту, до яких відносимо такі концепти, 

як ПРОСТІР, ЧАС, КОСМОС та СВОБОДА. Однак, для того, щоб зрозуміти 

актуальність та "значимість" кожного окремого компоненту у складі макроконцепту 

SPACE, вбачається необхідним визначення кількісних параметрів мовної 

актуалізації, його складових засобами слова-репрезентанта у діахронії та синхронії. 

Як зазначалося раніше, діахронічний аналіз вживання лексеми дозволяє 

виявити особливості її внутрішньої форми, яка допомагає встановити асоціативні 

зв’язки між окремими ЛСВ. Діахронічний аналіз функціонування лексеми space був 

проведений на основі текстів англомовної Біблії, оскільки таке дослідження дозволяє 

простежити еволюцію семантики головного вербалізатора макроконцепту. 
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Актуалізацію ЛСВ лексеми-репрезентанта space було проаналізовано у двох версіях 

перекладу, зокрема у перекладі короля Якова (King James version), що був 

завершений у 1611 році, та відноситься до раннього нового періоду англійської мови, 

та у сучасному перекладі – Нова Міжнародна Версія (New International Version), що 

був виданий рівно через 400 років – у 2011 році. 

У версії перекладу короля Якова лексична одиниця space зустрічається 27 

разів, причому 22 рази саме у значенні "lapse of time" ("час, проміжок часу") та лише 

5 разів у значеннях "three dimensional expense" та "place" ("простір" та "місце"). Так, 

наприклад, у цій версії перекладу зустрічаємо: "he abode with him the space of a month" 

("И жил у него [Иаков] целый месяц") (Ge. 29:14), "within the space of a full year" ("до 

истечения целого года") (Le. 25:30) "commanded to put the apostles forth a little space" 

("приказал отослать апостолов на немного") (Ac. 5:34). (Тут і далі використовується 

російськомовний синодальний переклад Біблії [459]). Отже, в усіх цих випадках 

лексема space вживається у значенні "lapse of time" ("проміжок часу"). Схожими 

прикладами є наступні вірші: Le. 25: 8; De. 2:14; Ezr. 9:8; Je. 28:11; Lk. 22:59; Ac. 5:7; 

Ac. 5:34; Ac. 7:42; Ac. 13:20; Ac.13:21; Ac. 15:33; Ac. 19:8; Ac. 16:10; Ac. 19:34; Ac. 

20:31. Ja. 5:17; Ju. 2:21; Re. 17:10. [458].  

У значенні "three dimensional expense" ("простір") та "place" ("місце") лексична 

одиниця space зустрічається 5 разів, як наприклад, "Go ahead of me, and keep some 

space between the herds" ("пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада 

до стада"). (Ge. 32:16). Окрім цього, у такому ж значенні лексема space 

використовується і в наступних випадках: 1Sa. 26:13; Ezr. 40:12; Jo. 3:4; John Devine 

14:20 [458]. Отже, за кількісними показниками ЛСВ "lapse of time" ("проміжок часу") є 

більш вживаним по відношенню до значення "extension in three dimensions" ("простір"). 

Протилежна ситуація спостерігається в новій версії перекладу Біблії, де 

лексема space зустрічається усього 10 разів і виключно у значеннях "three 

dimensional expense " ("простір") або "place" ("місце"), наприклад: "Then make its 

seven lamps and set them up on it so that they light the space in front of it" (Ex. 25:37) ("И 

сделай к нему семь лампад и поставь на него лампады его, чтобы светили на 

переднюю сторону его") , або "Then David crossed over to the other side and stood on 
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top of the hill some distance away; there was a wide space between them"  (1Sa. 26:13) 

("И перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы вдали; большое 

расстояние было между ними") [461]. Окрім цього, у значеннях "простір" та "місце" 

ця лексична одиниця вживається і в наступних випадках: Ge. 32:16; 1Kg. 7:36; Job. 

26:7; Is. 5:8; Js. 49:21; Ez. 41:17; Ez. 42:5; Ez. 42:6 [461].  

Отже, лексико-семантичний варіант лексеми space "час" не вживається у 

сучасному перекладі, що може бути свідченням того, що раніше в англійській 

концептосфері концепти ПРОСТІР і ЧАС осмислювались більш нероздільно, ніж це є 

на сучасному етапі. На нашу думку, давня версія мови більш об’єктивно виражає 

первинні смисли лексичних одиниць та образність, яка покладена в їх основі (в 

термінах Платона ідеї, образа слів [248, с. 468]). Отже, концептуальна єдність 

простору та часу в цьому сенсі яскраво простежується у більш давньому варіанті мови.  

 

2.1.3.2 Функціонування лексеми space у синхронії.  

 

Для того, щоб визначити частоту актуалізації лексико-семантичних варіантів 

вербалізатора space у сучасній мові, вбачається необхідним провести 

контекстуальний аналіз його вживання на матеріалі сучасних англомовних 

періодичних видань. Отримані результати дадуть змогу в майбутньому встановити 

градацію диференційних ознак концепту в його когнітивному змісті.  

Відомим є те, що конкретна актуалізація значення лексичної одиниці 

відбувається лише в контексті, тобто відбувається так звана контекстуальна 

модуляція (термін D. A. Cruse [373]), коли у свідомості людини актуалізується 

окреме значення слова та фонові знання – частина енциклопедичних даних стосовно 

референту концепту [376], яка є релевантною саме в певному контексті. Отже, 

дослідження дискурсу є невід’ємною складовою лінгвокогнітивного аналізу, 

оскільки "кожне мовне явище може вважатися адекватно описаним та 

роз’ясненим тільки в тих випадках, коли воно є розглянутим на перехресті когніції 

та комунікації" [174, с. 16].    



98 

 

Задля визначення частотної репрезентації окремих лексико-семантичних 

варіантів лексеми space були опрацьовані статті двох періодичних Інтернет видань: 

американський часопис "Los Angeles Times" та британська газета "The Daily 

Telegraph", що дозволяє говорити про рекурентність концепту одночасно в двох 

провідних варіантах англійської мови. Так, зокрема, всього було проаналізовано 600 

випадків вживання лексичної одиниці space (315 разів вживання в американському 

виданні та 285 у британському).  

Узагальнені результати аналізу дають підстави для твердження, що найбільш 

контекстуально актуалізованим лексико-семантичним варіантом є ЛСВ "вільний 

простір", який зустрівся 455 разів, у межах якого актуалізовано сему "місце, яке 

використовується для певної мети" – 225 разів, "певна площа, або місце, вмістилище, 

яке є порожнім або можливим для використання" – 170 разів, сему "вільне місце між 

двома об’єктами або між двома частинами чогось" – 30 разів, "незабудована ділянка 

землі" – 5 разів, сему "інтервал між двома об’єктами або точками" – 25 разів. Лексико-

семантичний варіант "космос" був актуалізований 35 разів, ЛСВ "свобода дії" – 50 разів, 

"газетний простір" – 15, "час" – 5. Узагальнена інформація щодо частотності 

репрезентації кожного лексико-семантичного варіанта подана у Таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2  

Частотність контекстуальної актуалізації лексико-семантичних варіантів  

лексеми-репрезентанта space 
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Los Angeles Times 25 170 60 5 5 0 15 0 15 5 

The Daily Telegraph 10 55 110 25 0 25 20 50 0 0 

Разом 35 225 170 30 5 25 35 50 15 5 
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Проаналізувавши кількісні параметри контекстуальної репрезентації ЛСВ 

лексичної одиниці space, перейдемо до когнітивної інтерпретації отриманих 

результатів. Аналіз контекстів дозволяє говорити про те, що найбільш 

актуалізованим у проаналізованих дискурсах є семантема "вільний простір", у якій, 

в залежності від контексту, на перший план виходять різні семи, а отже, на 

когнітивному рівні об’єктивуються різні диференційні ознаки.  

Так, зокрема, найчастіше у цьому лексико-семантичному варіанті актуалізується 

сема "вільний простір, який може використовуватися для певної мети". Наприклад, 

"The town house has 5,730 square feet of living space that includes an open-plan kitchen…" 

("Будинок у місту має житлову площу 5730 квадратних футів, яка включає в себе 

кухню відкритого типу…"), "Keep useful or beautiful things in your work space…" 

("Тримайте корисні або красиві речі у межах вашого робочого простору") [462]. 

Цей факт пояснюється тим, що когнітивна ознака "свобода" передбачає 

абстрактну можливість використання, тоді як у реальному житті така можливість 

зазвичай звужується до конкретних випадків, наприклад, паркування, проживання, 

роботи тощо. Окрім вираження значення "мета використання" атрибутивною 

лексичною одиницею, ця сема також може актуалізуватися за допомогою 

інфінітивної конструкції, наприклад: "… might not then have been granted the space to 

sweep home City's second…" ("…не мав місця, щоб відкинути назад другу команду 

міста-господаря") [462], або атрибутивного словосполучення: "…who don't mind 

giving up space for low prices" ("…хто були не проти давати можливість існувати 

низьким цінам"). Проте, іноді, виходячи із цілей комунікації, конкретна можливість 

використання простору не є релевантною, оскільки вона може бути зрозумілою, 

виходячи із широкого контексту, наприклад: "…he showed me a space in the cupboard" 

("він показав мені вільне місце у серванті")  [462]. 

Під час об’єктивації семантеми "вільний простір" у контексті на когнітивному 

рівні ознака "вільний" часто відходить на задній план, і актуалізованою залишається 

когнітивний атрибут "місце або територія", як наприклад: "A beloved space for 

dancing…" [460], тобто "місце для танців", яке може усвідомлюватись вільним хіба 

що від перешкод, які заважають цим займатися, або "It's a fiction to say you can cram 
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more people in the same space and nobody loses out" ("це хибна думка, що можливо 

розмістити більше людей на тому самому просторі, щоб ніхто не зазнав збитків") 

[460], де лексема space виражає значення "місце", яке абсолютно не усвідомлюється 

як вільне, отже відбувається розширення значення від "вільне місце" до значення 

"місце" взагалі. 

Іноді, лексико-семантичний варіант "вільний простір" зазнає метафоричного 

переосмислення, і простір, як вмістилище об’єктів, усвідомлюється як сфера 

функціонування, скажімо, сфера кінематографа: " The filmmaker Elisabeth Subrin has 

long worked in the avant-garde/experimental space and makes her debut with… " [460]. 

("Режисер Єлизавета Сабрен довгий час праціює в експерементальній сфері 

кіномистецтва і деб’ютує у…").  

У іншому прикладі до значення "сфера функціонування" додається когнітивна 

ознака "сприятливі умови", наприклад: "Ending the counterproductive fixation on 

standardized exams is necessary to create the space for better assessments that actually 

enhance learning and teaching" ("Щоб покінчити з непродуктивною системою 

стандартних іспитів, вбачається необхідним створити сприятливі умови для 

оцінювання, що взаємно покращує процес навчання") [460]. Таким чином, вихідне 

значення "вільний простір" мислиться як сфера, в якій ніщо не заважає функціонуванню. 

Значення "вільний простір між об’єктами" частіше всього актуалізується у 

спортивному дискурсі, де недоліки у захисті команди усвідомлюються, як вільний 

простір між гравцями, яким можна скористатися і забити гол, наприклад: "Jutkiewicz 

makes space to drive a speculative shot from range" [462]. (…"дає потенційну 

можливість забити гол з відстані"). 

У значенні "простір між двома об’єктами", компонент "об’єкт" метафорично 

переосмислюється як певна абстрактна точка, що породжує значення "інтервал між 

двома точками", причому в усіх виявлених п’яти випадках точками виступають 

певні події, а отже, інтервалом є відрізок часу між ними. Наприклад, "In the space of 

a few months, IS has become the richest and best-equipped terrorist movement in recent 

history" [462]. ("За 5-місячний проміжок IS стала найбагатшою та найкраще 

спорядженою терористичною організацією за останній час").    
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Наступним за частотністю репрезентації є лексико-семантичний варіант 

"свобода дії", який також є метафоричним проектуванням когнітивної 

диференційної ознаки "свобода" (як незайнятість) на сферу міжособистісних 

відносин людини, коли вона має так званий свій власний "простір" для дій, в який 

ніхто не втручається, і де вона може робити те, що схоче. Наприклад, "Lord Rennard, 

who initially refused to apologise subsequently issued an apology for inadvertently 

encroaching on the personal space of the women" ("Лорд Ренард, який спочатку 

відмовився просити пробачення, вибачився за нахабне порушення власного простору 

жінок"), або "A lot of my experience came from getting beat up, making mistakes on the 

bandstand, but also being fortunate enough to have guys that allowed me the space to make 

mistakes" [462]. ("Багато досвіду я отримав від того, що мене перемагали, я робив 

помилки на естраді для оркестру, але також мені пощастило зустріти людей, які 

дозволили мені зробити всі ці помилки") 

Меншу частотність контекстуальної репрезентації мають лексико-семантичні 

варіанти "3-х мірний простір" та "космос".  Наприклад: "…growing up on the flat, open 

Somerset plains gave Buttler an enhanced appreciation of space and angles" [462]. ("Той 

факт, що він виріс на відкритих рівнинних просторах Сомерсету, дав можливість 

Батлеру особливо цінувати простір та ракурси"); "A 14-year-old hit by 30,000 mph 

space meteorite" ("14-річний хлопець, в якого влучив метеорит на швидкості 30000 

миль / год") [462]. Їхня низька частотність пояснюється тим, що проаналізовані 

дискурси не є акцентованими суто на науковій проблематиці, а включають у себе 

статті для широкого загалу. 

Значення "газетний простір" є результатом метафоричної екстраполяції 

когнітивних ознак концепту "вільний простір" на сферу друкарства, де 

встановлюються ментальні зв’язки схожості між простором фізичним та простором 

на папері, який є вільним для використання, наприклад: "Surely, space in the print 

edition of the Travel section is not that rare that one more word in an article should matter" 

[460]. ("Звісно, місце в друкованому виданні, яке відведене для секції Подорожі, не 

настільки мале, щоб одне слово мало якесь значення").  
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Найменший показник актуалізації у проаналізованій вибірці має ЛСВ "час", що 

пояснюється відходженням цього компоненту макроконцепта SPACE на задній план 

у сучасній англійській мові: "But what Shapiro’s really asking is how, in an age of instant 

communication, instant reaction, do we find the space to let things incubate" [460] ("Що 

насправді запитував Шарпіо, так це те, як у світі миттєвої комунікації та реакції, 

ми знаходимо час для роздумів"). Або наприклад, "…learn and consolidate material in a 

short space of time" ("…вивчають та закріплюють матеріал за короткий проміжок 

часу"), причому в останньому випадку аналізована лексема вживається у значенні 

"проміжок" на синтагматичному рівні із словом time, що може вказувати на те, що її 

власний ЛСВ "проміжок часу" потсупово виходить із вжитку.  Однак, як зазначалося 

вище, лише 400 років тому лексико-семантичний варіант "час" був набагато більше 

розповсюдженим ніж лексико-семантичні варіанти "місце" та "простір" узяті разом. 

Отже, проведений дискурсійний аналіз дозволяє наголосити на наступних 

результатах. Найбільш розповсюдженим лексико-семантичним варіантом у 

публіцистичному дискурсі є ЛСВ "вільний простір", оскільки, на нашу думку, саме 

ця семантема має найбільший потенціал метафоричного переосмислення. Так, 

зокрема, ЛСВ "вільний простір" у проаналізованих контекстах актуалізується як 

фізичне вмістилище тіл, окремо взята ділянка або територія, вільне місце, 

незабудована територія, сфера функціонування, певна область із створеними 

сприятливими умовами, газетний простір, інтервал між абстрактними або 

конкретними об’єктами чи людьми, а також, як приватний або власний простір, який 

передбачає наявність свободи дій.  

Такі значення мають досить високу комунікативну релевантність, і тому є 

часто актуалізованими у публіцистичних статтях, які спрямовані на пересічного 

читача та присвячені загальним темам. Що стосується семантем "3-х мірний простір" 

та "космос", то вони є більш представленими в наукових статтях, присвячених 

дослідженню космосу. Низька кількісна репрезентація семантеми "час" пояснюється 

тим, що в сучасній мові ця категорія вербалізується іншими засобами на відміну від 

того, як це було, наприклад, у XVII ст. 
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2.2 Семантичні трансформації ключових вербалізаторів макроконцепту 

SPACE у когнітивному вимірі 

 

2.2.1 Семантичні трансформації вербалізатора-репрезентанта space.  

 

Творча природа мови, яку також називають лінгвістичною креативністю  

[цит. за 394, с. 4], зумовлює постійну семантичну еволюцію [215, с. 59], і це 

стосується не лише семантичного простору в цілому, але й семантики конкретної 

лексичної одиниці, що власне обумовлюється синергетичними принципами 

самоорганізації. Проведений лексикографічно-семантичний аналіз лексеми space 

дозволяє виявити її семантичні трансформації, що, з одного боку, допоможе 

зрозуміти зміни в актуалізації англійськомовного макроконцепту SPACE в 

діахронічному плані, а з іншого – висвітлить лінгвальний зв’язок його конституентів 

у когнітивному вимірі. Аналіз семантичних трансформацій здійснюється у 

хронологічному порядку, тобто так, як вони фактично відбувалися в процесі 

історичного розвитку мови на основі лексикографічних джерел [450; 451; 452], що 

дасть змогу більш повно схарактеризувати внутрішню форму цієї лексеми.  

Якщо розглядати лексему space з етимологічної точки зору, то лексико-

семантичний варіант "place" ("місце") (початок XIV ст.) разом із значенням "amount 

or extent of time" ("проміжок часу") є первинним по відношенню до лексико-

семантичного варіанта "extension in three dimensions" ("простір") (кінець XIV ст.), 

який, у свою чергу, бере початок від семантеми "distance, interval of space" 

("відстань") (середина XIVст.). Етимоном цих значень є власне семантема "extent or 

area; room (to do something)" ("протяжна місцевість, на якій можна щось робити") 

(XIII ст.) [451]. Такий порядок деривації значень не є дивним, адже відомим є той 

факт, що  наочно-конкретне мислення передувало загально-абстрактному, і така 

категорія як "простір" осмислювалась, перш за все, як конкретний простір, тобто 

місце, яке можна зайняти та щось на ньому робити. Вже потім, з розвитком 

природничих наук та філософії, в людини почала добре розвиватися здатність до 

категоризації та узагальнення, і тому простір почав осмислюватися не лише як 



104 

 

певне конкретне місце, але й як простір в цілому – тобто єдина неподільна 

сукупність усіх можливих місць.  

Схожу думку з приводу кореляції простору та місця висловлював і 

А. Ейнштейн, котрий стверджував, що поняттю "простір" передувало психологічно 

більш просте поняття "місця". Справді, якщо проаналізувати зазначені у 

попередньому підрозділі приклади вживання лексичної одиниці space (King John’s 

Bible [458]), то можна дійти висновку, що в усіх випадках, де ця лексема 

використовується для вербалізації категорії простору, вона вживається у значенні 

"concrete space" ("простір конкретний"), тобто "place" ("місце"), а не "extension in 

three dimensions" ("простір в цілому").  

ЛСВ "the dimensions of height, depth, and width within which all things exist and 

move" ("3-х мірний простір") та "lapse of time" ("проміжок часу") також знаходимо 

ще в етимоні цього слова. Спільний експонент для вираження значень "простір" та 

"проміжок часу" свідчить про те, що такі ментальні образи є суміжними у свідомості 

людей. Наукові аспекти поєднання цих концептів у свідомості людини були 

висвітлені у пункті 2.1.2. Тут додамо, що окрім науково-філософських передумов 

тісного взаємозв’язку між концептами ПРОСТІР та ЧАС, існують також й емпіричні 

фактори. Так, зокрема, з наївної точки зору, ці два концепти мають ряд спільних рис, 

до яких можна віднести нескінченність, неперервність та безпосередній зв’язок із 

рухом матерії. Отже, час та простір мають об’єктивну взаємозалежність, і це 

відтворено в англомовній концептуальній картині світу, зокрема у внутрішній 

організації макроконцепту SPACE. 

Третя семантема "stellar depths" ("космічний простір"), яка за етимологічними 

даними була вперше зафіксована у 1667 році в поемі Дж. Мільтона "Втрачений 

рай" [451], виникла завдяки переосмисленню значення "простір". Відбулась 

спеціалізація вихідного значення, коли простір взагалі почав означати окрему його 

частину – позаземний або космічний простір. Екстралінгвальними передумовами 

виникнення цього ЛСВ можна вважати той факт, що наприкінці XVII ст. завдяки 

працям Г. Галілея, М. Коперника, І. Ньютона почала активно розвиватися 
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астрономія, і в мові виникла необхідність створити лексичну одиницю для номінації 

нового об’єкту дослідження.   

Наступна група значень з’явилася завдяки появі інтегральної семи  – "free", 

"unoccupied" ("вільний", "незайнятий"), яка вмотивована етимологічно першим 

лексико-семантичним варіантом його вербалізатора – "extent or area; room (to do 

something)" ("протяжна місцевість, на якій можна щось робити") (XIII ст) [451]. 

Ця група значень ґрунтується на асоціаціях, що існують у людей із простором взагалі 

та безмежними просторами зокрема. Так, простір передбачає наявність можливості 

свободи переміщення, яка наявна лише за умови, що він нічим не зайнятий.  

Така архісема дала початок та об’єднала такі значення, як "unoccupied place" 

("вільне місце"); "an empty area between written or printed words and lines" ("вільне 

місце між надрукованими літерами або рядками"); "the width of a typed letter of the 

alphabet" ("ширина надрукованої літери"); "land or an area of land that has not been 

built on" ("вільна від будівель та насаджень ділянка землі"). Когнітивна ознака 

"свобода" (в плані пересування) згодом стала асоціюватися зі свободою взагалі, і, як 

результат, на основі того ж самого класифікатора "вільний"  утворилося значення "the 

freedom to do what you want or do things on your own" ("свобода в прийнятті рішень"). 

Такий семантичний розвиток відбувся шляхом екстраполяції ознак предметного 

світу (вільний простір) на сферу міжособистісних відносин. Таким чином, новий 

лексико-семантичний варіант цього слова став за своїм значенням більш 

абстрактним і почав корелювати із поняттям "воля" взагалі. 

 

2.2.2 Семантичні трансформації ядерних вербалізаторів концепту SPACE / 

КОСМОС.  

 

До ядерних вербалізаторів концепту SPACE / КОСМОС ми відносимо його 

прямі номінації, що є зареєстрованими у словниках. До них належать слово-

репрезентант space, яке було розглянуте у попередньому підпункті, а також такі 

одиниці, як cosmos, Universe, world, creation, macrocosm та словосполучення  

outer space. 
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Внутрішня форма лексеми cosmos містить у собі значення "order, good order, 

orderly arrangement" ("порядок, добрий порядок, впорядкованість"), яке, в свою 

чергу, походить від давньогрецького дієслова kosmein, що мало значення "to dispose", 

"to prepare"  ("розташовувати, готувати, шикувати військо в бойовий стрій"). 

Оскільки війська перед боєм зазвичай шикують відповідно до певного порядку, то 

така риса "впорядкованість" закріпилася за цим словом, і є відображеною й сьогодні 

в інтенсіоналі слова cosmos. Однак, у давньогрецькій мові в дієслівного варіанта цієї 

лексичної одиниці існувало ще одне значення – "to deck, adorn, equip, dress (especially 

of women)" ("споряджати, прикрашати, вдягатися" (особливо про жінок)) [451]. 

Вважається, що Піфагор уперше використав таку лексему для позначення 

небосхилу, і мотивацію застосування даної номінації по відношенню до зоряного 

неба можна простежити, виходячи з обох давньогрецьких значень. 

Завдяки значенню "orderliness" ("впорядкованість") екстенсіонал цієї 

лексичної одиниці розширився до позначення позаземного простору, оскільки, за 

уявленнями давніх греків, Космос був упорядкованою гармонійною системою, що 

протиставлялася хаосу – безладному нагромадженню матерії. З іншого боку, в 

стародавніх греків мислення було міфологічно-образним, а не науково-абстрактним, 

тому нічне зоряне небо могло уявлятися як таке, що оздоблене невеликими яскравими 

прикрасами – зорями, і ця риса є вираженою у значенні "to deck" ("прикрашати").  

У подальшому вживання цієї лексичної одиниці розширилося до номінації 

всього фізичного світу, включаючи землю. У Септуагінті (перекладі Старого Завіту 

на грецьку мову) зустрічається вживання слова kosmos у значенні "the world of 

people" ("світ людей"), шляхом звуження вихідного значення "весь Всесвіт" до 

позначення лише його населення. Із приходом Християнства виникла нова сема – 

"earth life" ("земне життя") [451], що утворилося на основі трактування значення 

"світ людей" крізь призму Біблійного світогляду, де земне життя протиставляється 

життю у вічності, тобто у Царстві Божому. 

У сучасній мові збереглися лише значення: 1) "the world or universe considered 

as an ordered system" ("Всесвіт");  2) "any ordered system" ("будь-яка впорядкована 

система"); 3) "harmony", "order" ("гармонія", "порядок") [447], що пояснюється 
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їхньою комунікативною релевантністю в умовах сучасного стану мовної системи, 

однак, не зважаючи на те, що останні значення експліцитно не представлені в  

інтенсіоналі вербалізатора, все ж таки вони залишили свій відбиток у сучасному 

розумінні концепту, імпліцитно входячи до історичної пам’яті соціуму. Схема 

розвитку ЛСВ лексеми cosmos подана на Рис. 2.2. (Тут і далі на рисунках жирним 

шрифтом виділені етимологічні ЛСВ). 

Рис. 2.2  

Розвиток ЛСВ лексеми cosmos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексема universe походить від давньофранцузького слова univers (XII ст.) та 

лат. universum, що буквально означає "turned into one" ("перетворений в єдине ціле") 

від unus "one" ("один") + versus ("to turn") ("перетворювати") [451]. Французький 

етимон лексеми universe став основою для виникнення архісеми "unification" 

("об'єднання"), відносно якої групуються всі його сучасні лексико-семантичні 

варіанти. При цьому, кожна наступна семантема виникала внаслідок звуження 

значення попередньої.  

Так, зокрема, значення "human beings taken collectively" ("люди взяті разом") 

виникло на основі звуження вихідних значення "all existing matter and space considered 

as a whole" ("уся матерія та простір взяті разом"); "the cosmos"; ("космос"), тобто 

людина виокремилася із усього світу, як одна з його складових. Подальша спеціалізація 

"dispose, prepare" 
"to deck, adorn, 

equip, dress" 

"the world or 

universe considered 

as an ordered 

system" 

"the world of 

people" (arch.) 

"any ordered 

system" 
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"order" 
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призвела до утворення лексико-семантичного варіанта "a particular sphere of activity or 

experience" ("певна сфера діяльності"), тобто значення звузилося до діяльності окремих 

соціальних груп, а не всього людства. Математичний термін "universal set" [452] 

("універсальна сукупність") безпосередньо пов’язаний із етимоном і позначає 

об’єднану множину однорідних елементів (див. Рис 2.3).  

Рис. 2.3  

Розвиток ЛСВ лексеми universe 

 

 

 

 

 

 

Лексична одиниця world походить від давньоанглійського слова woruld або 

worold, де воно означало "human existence, the affairs of life", ("людське існування, 

життєві справи"); "the human race, mankind," ("людська раса, людство") у 

протиставленні із життям після смерті. Етимологічна класифікаційна ознака 

"connection with human being" ("зв’язок з людиною") існує і зараз, та є 

репрезентованою у значенні "the human race, mankind"  ("людство, людська раса").  

З часом, внаслідок генералізації, виник ЛСВ "the known world" ("відомий світ")  

за принципом того, що світ, в якому живе людина, є відомим для неї, і ця сема  

в подальшому розширилося до значень "the universe or cosmos" ("Всесвіт, світ"), 

"everything in existence" ("усе, що існує").  

Це означає, що у семантичному просторі цієї лексичної одиниці з'явився 

класифікатор "spatial scope" ("просторове охоплення"), що є характерним  для лексем 

space та cosmos. Ним, зокрема, об'єднані 5 семантем, що співіснують у семантичній 

структурі цієї мовної одиниці. Унаслідок спеціалізації значень "the universe or 

cosmos" ("Всесвіт, світ"), "everything in existence" ("усе, що існує") виникли такі 

ЛСВ, як "the earth, together with all of its countries and peoples" ("світ, з усіма країнами 

та людьми"), потім "a particular region or group of countries" ("конкретний регіон або 

"turned into one" 
"human beings 

taken collectively" 

all existing matter 

and space 

considered as a 

whole" 

"a particular 

sphere of activity 

or experience" 

"universal set" 
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група країн"), і, нарешті, "any field of human activity or way of life or those involved in 

it" ("будь-яка сфера людської діяльності або стиль життя тих, хто до неї 

залучений"). На основі метафоричного переносу утворилося значення "any star or 

planet, especially one that might be inhabited" ("будь-яка зірка чи планета, особливо 

така, на якій може існувати життя") [452], що виникло завдяки аналогічним 

зв’язкам між нашим світом одним із інших можливих (див. Рис. 2.4).  

Рис. 2.4  

Розвиток ЛСВ лексеми world 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Лексема Creation походить від латинського creatio – "a producing" ("творіння") та 

від давньофранцузького creacion (XIV ст.) "creation, coming into being"  ("творення, 

початок існування") [451]. Значення "God’s creation of the world" ("творення світу 

Богом") за етимологічними даними з’явилося в 1610 роках [451]. Семантеми лексичної 

одиниці Creation об’єднані однією інтегральною семою –  "type of origin" ("тип 

походження"), яка існувала, ще в етимоні цього слова. Так, зокрема, шляхом звуження 

значення "the act of creating something" ("акт створення чогось") виникла сема "the act 

by God, according to the Bible, of making the universe, including the world and everything in 

it" ("акт Божого творіння світу"), а потім "the whole universe and all living things" 

("увесь Всесвіт та все живе") [450] на основі проведення паралелей між дією  

(акт створення) та результатом (увесь існуючий світ). (Див. рис. 2.5) 
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Рис. 2.5  

Розвиток ЛСВ лексеми creation 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лексема macrocosm була запозичена з латинської мови – macrocosmus (від гр. 

makros "large, long" ("великий, довгий") та kosmos ("космос")) через посередництво 

французької мови – macrocosme, що означає "the great world – the universe, as distinct 

from the "little world" of man" ("великий світ, Всесвіт у протиставленні 

внутрішньому світу людини") [451]. Всесвіт уявляється як найскладніша, проте дуже 

впорядкована система, тому саме ця когнітивна ознака була покладена в основу 

нового лексико-семантичного варіанта "any complex entity regarded as a complete 

system in itself" ("будь-яка складна комплексна система") [447]. (Див. Рис. 2.6) 

 

Рис. 2.6  

Розвиток ЛСВ лексеми macrocosm 
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Окрім цього, слово macrocosm імпліцитно включає в себе протиставлення  

із лексемою microcosm, і таке порівняння є історично зумовленим. Мікрокосм – це 

людина (точніше її внутрішній світ, душа), як подоба, відображення,  

дзеркало, символ Всесвіту (макрокосмосу). Така опозиція макрокосм / мікрокосм 

розкриває якісно нову характеристику концепту SPACE / КОСМОС, 

протиставляючи космос як міжзоряний простір, космосу як внутрішньому світу 

людини. Отже, в мисленні людини космос – це не лише простір за межами  

планети, але й світ у самій людині.   

Ця характерна риса концепту КОСМОС існує вже досить давно, про що 

свідчить філософія, і бере свій початок ще з часів античності. Так, зокрема, вчення 

про мікрокосмос знаходимо в Платона, в представників перипатетичної школи, 

засновником якої був Аристотель, та в ученні стоїцизму. Далі ідеї античності були 

розвинені філософією Відродження, зокрема М. Кузанським, Дж. Бруно і, нарешті, 

ці ідеї знайшли своє відображення в монадології Лейбніца. Опозицію макрокосм / 

мікрокосм досить вдало розкривають слова класика німецької філософії І. Канта 

"Ніщо не дивує мене так, як зоряне небо над нами та почуття моралі, що 

знаходиться всередині нас" [130]. Тобто, виходячи з думки мислителя, 

найважливішим у світі є дві речі: зовнішній простір – космос, адже без нього 

неможливе матеріальне життя взагалі, та "простір" в самій людині – душа  

з почуттям моралі.  

Виходячи зі словотвірних особливостей слова microcosmos, можна 

стверджувати, що людина мислила себе хоча і не великою, але частиною Всесвіту. 

Слово microcosm утворене способом афіксації, де префікс "micro" означає щось дуже 

маленьке, незначну кількість чогось. Якщо бути точним, то в природничих науках 

"мікро" дорівнює одній мільйонній  частині чогось, математичним вираженням чого 

є число 10-6. Отже, на основі семантики вербалізатора macrocosm можна 

стверджувати, що в англійськомовному концепті SPACE / КОСМОС закладені 

уявлення людини про те, що вона є частиною Всесвіту, і людський внутрішній світ 

протиставляється світу в цілому.  
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2.3 Когнітивний зміст концепту SPACE / КОСМОС 

 

2.3.1. Когнітивні диференційні ознаки ядерних вербалізаторів концепту  

SPACE / КОСМОС.  

 

Когнітивний аналіз семантичного простору ядерних вербалізаторів концепту 

SPACE / КОСМОС дозволяє висвітлити когнітивний зміст досліджуваного концепту 

шляхом виявлення когнітивних диференційних та класифікаційних ознак. У першу 

чергу розглянемо диференційні ознаки концепту SPACE / КОСМОС.  

Під диференційною когнітивною ознакою концепту (в подальшому 

когнітивна ознака) ми розуміємо певну рису об’єкта, яка усвідомлюється  

людиною і відображається в структурі концепту, як окремий його змістовий 

елемент [258]. Такі ознаки є схильними до змін та трансформацій, оскільки  

вони відображають певні якості концепту, які можуть порівняно швидко 

змінюватися в процесі набуття людиною досвіду, нових знань та змін у самій 

об’єктивній дійсності, включаючи соціальний аспект. Кожний семантичний 

компонент вербалізатора виражає певну когнітивну ознаку концепту,  

яка закріплена у пам’яті мовців. Для виявлення цих ознак ми здійснимо  

когнітивну інтерпретацію сем ядерних вербалізаторів концепту, що були  

виявлені та описані вище. Диференційні когнітивні ознаки будемо виділяти  

на основі кожного окремого значення вербалізаторів концепту, і почнемо  

з його основного слова-репрезентанта – space. ЛСВ ядерних вербалізаторів,  

які виокремлені на основі лексикографічного аналізу [447; 450; 452] представлені  

в Таблиці 2.3., більш детальна семантична структура репрезентована  

у Додатку З. 
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Таблиця 2.3  

Лексико-семантичні варіанти ядерних вербалізаторів  

концепту SPACE / КОСМОС 

 

Так, зокрема, кожна окрема семантема лексичної одиниці space виражає 

певні когнітивні диференційні ознаки, зокрема:  

- "простір" (1) – "extension", "inclusion of everything", "infinity", "endlessness" 

("протяжність", "всеохоплюваність", "нескінченність", всеосяжність"); 

- "вільне місце" (2), "пробіл" (5) – "vacuity" ("порожнеча"); 

Вербалізатор Лексико-семантичний варіант 

space 

1) "простір" 

2) "вільне місце" 

3) "космічний простір" 

4) "свобода думки" 

5) "пробіл" 

6) "проміжок часу" 

cosmos 

1) "світ в цілому" 

2) "будь-яка впорядкована система 

3) "гармонія, порядок" 

universe 

1) "уся матерія та простір взяті в цілому" 

2) "люди взяті разом" 

3) "певна сфера діяльності" 

4) "універсальна сукупність" 

world 

1) "космос, всесвіт, усе, що існує" 

2) "світ, з усіма країнами та людьми" 

3) "будь-яка зірка чи планета, особливо така, на якій може 

існувати життя" 

4) "конкретний регіон або група країн" 

5) "людство, людська раса" 

6) "будь-яка сфера людської діяльності або стиль життя 

тих, хто до неї залучений" 

creation 

1) "акт створення чогось" 

2) "Акт Божого творіння світу" 

3) "увесь Всесвіт та все живе" 

macrocosm 
1) "великий світ, Всесвіт" 

2) "будь-яка складна комплексна система" 
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- "космічний простір" (3) – усі ознаки, що притаманні значенню "простір" (1), 

а також "mysteriousness", "obscurity", "secrecy" ("невідомість", "таємничість", 

"загадковість"); 

- "свобода думки" (4) – "freedom" ("свобода"); 

- "проміжок часу" (6) – "transience", "continuity", "irreversibility" 

("швидкоплинність", "неперервність", "необоротність"). 

Значення лексичної одиниці cosmos актуалізують у когнітивному змісті 

концепту такі ознаки, як: 

- "світ в цілому" (1) – ті ж ознаки, які виражаються лексико-семантичним 

варіантом space (1); 

- "будь-яка впорядкована система" (2) – "orderliness", "systematicness" 

("впорядкованість", "систематичність"); 

- "гармонія, порядок" (3) - "harmony", "tranquillity", "placidity" ("гармонія", 

"спокій", "урівноваженість");  

Вербалізатор universe експлікує наступні ознаки концепту: 

- "уся матерія та простір взяті в цілому" (1) – ті ж ознаки, які притаманні 

лексико-семантичному варіанту space (1); 

- "люди взяті разом" (2) – "connection with human being" ("зв’язок із людиною"); 

- "певна сфера діяльності" (3) – "affiliation to a particular sphere" 

("приналежність до конкретної сфери"); 

- "універсальна сукупність" (4) – "something united around a particular common 

quality" ("такий, що об’єднаний навколо певної спільної риси"). 

Лексема world своїми семантемами актуалізує такі концептуальні ознаки, як: 

- "космос, всесвіт, усе, що існує" (1) – ті ж ознаки, які притаманні вербалізатору 

cosmos (див. вище); 

- "світ, з усіма країнами та людьми" (2) – "diversity", "versatility" 

("різноманітність", "багатоплановість"); 

- "будь-яка зірка чи планета, особливо така, на якій може існувати життя" (3) – 

"affiliation to any world that can only exist" ("приналежність до будь-якого можливого 

світу"); 
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- "конкретний регіон або група країн" (4) – "affiliation to a particular restricted 

region or space" ("приналежність до певного конкретного обмеженого регіону чи 

простору"); 

- "людство, людська раса" (5) – "immanent connection with human beings taken 

as whole" ("іманентний зв’язок із людством в цілому"); 

- "будь-яка сфера людської діяльності або стиль життя тих, хто до неї 

залучений" (6) – "affiliation to a particular restricted sphere of human activity taken as whole" 

(приналежність до певної обмеженої сфери людської діяльності взятої в цілому"). 

Лексична одиниця Creation виражає наступні ознаки концепту: 

- "акт створення чогось" (1) – "being created" ("створеність"); 

- "Акт Божого творіння світу" (2) – "creation as the integral feature of Universe" 

("створеність, як невід’ємна риса Всесвіту"); 

- "увесь Всесвіт та все живе" (3) – "all-inclusion", "all-embracement" 

("включення всього", "всеохоплюваність"); 

Слово macrocosm актуалізує такі ознаки, як: 

- "великий світ, Всесвіт" (1) – "Universe, as opposed to the inner human world" 

("Всесвіт у протиставленні внутрішньому світу людини"); 

- "будь-яка складна комплексна система" (2) – "systematicness", "orderliness" 

("системність", "організованість"). 

Словосполучення outеr space своїм єдиним значенням "any region of space 

beyond the atmosphere of the earth" ("фізичний простір за межами земної 

атмосфери)" виражає ті ж самі концептуальні ознаки, що і лексична одиниця space 

у цьому ж значенні. Усі вищеперераховані диференційні когнітивні ознаки 

складають семантичний прототип концепту space, під яким ми розуміємо 

мінімальний набір найбільш яскравих концептуальних рис, що виражають його 

унікальність. Приналежність саме цих вищезазначених ознак до семантичного 

прототипу концепту пояснюється тим фактом, що вони є найбільш актуальними та 

найміцніше закріпленими у змістовому наповненні концепту, оскільки виражаються 

безпосередніми прямими вербалізаторами концепту, які конституюють ядро його 

номінативного поля. 
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2.3.2 Когнітивні класифікаційні ознаки ядерних вербалізаторів концепту 

SPACE / КОСМОС.  

 

Категоризація є невід’ємним процесом людської розумової діяльності, у 

результаті якої відбувається формування когнітивних класифікаційних ознак 

концепту, які групують навколо себе та впорядковують його диференційні ознаки. 

Когнітивна класифікаційна ознака – це компонент змісту концепту, що відображає 

певний аспект, параметр категоризації відповідного явища чи об’єкта, який 

узагальнює однорідні диференційні когнітивні ознаки у структурі концепту [258]. 

Дж. Лакофф називає такі ознаки класифікаторами, наголошуючи на тому, що вони є 

виключно ментальними категоріями, які породжуються мисленням людини [188, с.  

12-51]. Ми, вслід за Дж. Лакоффом, вважаємо, що класифікаційні категорії виводяться 

людиною із досвіду сприйняття та осмислення дійсності, її аналізу.  

Вони впорядковують знання та приймають участь у пізнанні та структуруванні 

інформації, чуттєвого досвіду. Оскільки концепти є одиницями пам’яті чи досвіду, 

то класифікаційні категорії імпліцитно входять як в структуру концепту у вигляді 

класифікаційних ознак (класифікаторів), систематизуючи його диференційні ознаки, 

так і в саму концептосферу, формуючи структурні відношення між концептами. 

Класифікатори виступають у ролі інтегральних сем, оскільки вони виражають 

відношення між семантемами лексичних одиниць. 

Переходячи безпосередньо до виділення класифікаційних категорій концепту 

SPACE / КОСМОС, слід зазначити, що ми вважаємо за необхідне аналізувати не 

лише семантеми слів, що збереглися й функціонують на сучасному етапі розвитку 

мови, але й внутрішню форму слів, як це робив Ю. С. Степанов [301]. На нашу думку, 

класифікаційні когнітивні ознаки є більш стабільними у порівнянні з когнітивними 

диференційними ознаками, адже вони є засобами категоризації знань та чуттєвого 

досвіду, і тому мають тісний зв’язок із загальнолюдськими апріорними формами 

мислення, які є малозмінними впродовж історичного розвитку суспільства. Тому 

аналіз етимонів вербалізаторів дозволяє зрозуміти, як співвідносяться між собою 

окремі диференційні ознаки концепту, та дає змогу пояснити мотивацію та 
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закономірності семантичних трансформацій у досліджуваних лексемах. ЛСВ 

вербалізаторів див. вище Таблицю 2.3. 

Отже, семантеми вербалізатора space виражають наступні когнітивні 

класифікаційні ознаки: 

- "простір" (1), "вільний простір" (2), "космічний простір" (3) – "spatial 

belonging" ("просторова приналежність"); 

- "проміжок часу" (6)  – "time belonging" ("часова приналежність"); 

- "пробіл" (5), "свобода думки" (4)  – "freedom" ("свобода"); 

Перші дві класифікаційні ознаки знаходимо ще в етимоні цієї лексичної 

одиниці, але в процесі історичної модифікації семантики слова до них додалася ще 

третя архісема – "freedom" ("свобода"). 

Внутрішня форма лексеми cosmos дозволяє виділити п’ять основних 

класифікаторів, зокрема: 

- "світ, всесвіт" (1) – "spatial scope" ("просторове охоплення"); 

- "впорядкована система" (2), "порядок" (3) –"way of arrangement" ("спосіб 

організації"); 

- "прикраси, оздоблення" (етимологічне значення) – "level of beauty" ("рівень 

краси"); 

- "світ людей" (етимологічне значення) – "type of origin" ("тип походження"); 

- "земне життя" (етимологічне значення) – "type of life" ("вид життя"). 

У сучасній мові в цій лексичній одиниці збереглися класифікаційні ознаки 

"spatial scope" ("просторове охоплення") та "way of arrangement" ("спосіб організації").  

 Внутрішня форма слова universe містить у собі інтегральну сему "unification" 

("об'єднання"), завдяки якій групуються всі сучасні лексико-семантичні варіанти цієї 

лексеми, зокрема: "уся матерія та простір, взяті в цілому" (1); "люди, взяті разом" 

(2); "певна сфера діяльності" (3); "універсальна сукупність" (4). 

Аналіз етимології слова world дозволяє говорити про існування інтегральної 

семи – "connection with human being" ("наявність зв'язку з людиною"), зокрема це 

підтверджує її значення "людство, людська раса" (5). Окрім цього, у сучасній 

семантиці лексичної одиниці з'явився класифікатор "просторове охоплення. Ним, 
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зокрема, об'єднані перші чотири та шоста семантеми: "космос, всесвіт, все, що 

існує" (1); "світ, з усіма країнами та людьми" (2); "будь-яка зірка чи планета, особливо 

така, на якій може існувати життя"  (3); " конкретний регіон або група країн" (4); "будь-

яка сфера людської діяльності або стиль життя тих, хто до неї залучений" (6). 

Семантеми етимону слова Creation – "акт створення чогось" (1); та "акт 

Божого творіння світу" (2), об’єднані класифікаційною ознакою "type of origin" 

("тип походження"). Поява сучасних лексико-семантичних варіантів, зокрема "увесь 

Всесвіт та все живе" (3) та "акт Божого творіння світу" (2) обумовлена 

виникненням нових класифікаторів таких, як "spatial scope" ("просторове 

охоплення"), та "connection with life" ("зв’язок із життям"). Остання інтегральна сема 

обумовила існування у семантиці вербалізатора значення "Всесвіт та все живе". 

Лексема macrocosm зберегла свою історично сформовану архісему – "spatial 

scope" ("просторове охоплення"), в якій імпліцитно міститься порівняння із 

внутрішнім світом людини. У сучасній семантиці слова виокремилася ще одна 

класифікаційна ознака – "type of organization" ("спосіб організації"). 

Словосполучення outеr space має ту ж саму інтегральну сему, що і слово space – 

"spаtial scope" ("просторове охоплення"), і використовується для позначення 

найбільш віддаленої частини Всесвіту. Таким чином, на основі семантики ядерних 

елементів корпусу вербалізаторів були виявлені класифікаційні ознаки, які групують 

їх окремі семи, що в подальшому дасть змогу описати польову структуру 

когнітивного змісту концепту. 

 

2.3.3 Семантико-когнітивний аналіз периферійних параметрів концепту 

SPACE / КОСМОС.  

 

У попередньому підрозділі ми описали семантику основних вербалізаторів 

концепту SPACE / КОСМОС, які складають ядро його номінативного поля, та на 

основі аналізу їх ЛСВ виділили когнітивні диференційні та класифікаційні ознаки, 

та пояснили семантичні зміни, що відбулися в ядерних вербалізаторах концепту. 

Однак, при аналізі мовної актуалізації концепту, велике значення слід приділити 
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розгляду лексичних одиниць, які належать до периферії його номінативного поля. 

Структурна організація номінативного поля, а також механізми його організації 

будуть розглянуті в наступному розділі. На цьому етапі нашою метою постає 

визначення когнітивних ознак концепту на основі аналізу периферійних 

вербалізаторів.  

Услід за З. Д. Поповою [255] та Й. А. Стерніним [303] ми вважаємо, що 

периферія номінативного поля визначається через аналіз сполучуваності ключового 

слова-репрезентанта концепту та його близьких синонімів, через аналіз його 

дериваційного та асоціативного полів, за допомогою виявлення його гіпонімів і 

гіперонімів, а також через аналіз його антонімічних одиниць. Опис периферії 

номінативного корпусу концепту почнемо із аналізу синтагматичної сполучуваності 

його слова-репрезентанта. Лексичні одиниці, з якими вживається головний 

вербалізатор концепту, виражають якісно нові когнітивні диференційні ознаки, які є 

закріпленими у свідомості мовців внаслідок їх частого вжитку. Лексикографічний 

аналіз дозволяє виділити ряд часто вживаних сполучень, які ми розділимо на 

декілька тематичних блоків. Перелік лексичних одиниць див. у Додатку А. 

Перший блок охоплює лексеми, які пов’язані із польотом людини в космос 

(39 одиниць). Ця група слів виражає у когнітивному змісті концепту диференційні 

ознаки, які ґрунтуються на значеннях тих лексичних одиниць, з якими вживається 

його вербалізатор. Такими когнітивними ознаками є: "openness for exploration" 

("відкритість для дослідження"), "availability for travelling and observations" 

("наявність можливості для подорожей та спостережень"), "necessity for special 

equipment and training" ("потреба у спеціальному обладнанні та підготовці"), 

"necessity for connection" ("необхідність у зв’язку"), "usage of complex modern 

technologies" ("використання надскладних сучасних технологій"), "need for special 

food" ("потреба у спеціальній їжі"), "carrying out the experiments" ("проведення 

експериментів"). Ці когнітивні ознаки об’єднані класифікатором "flight to space" 

"політ людини в космос". 

Наступний блок, який налічує 19 позицій і охоплює космічні галузі наук, які 

виникли в результаті бурхливого дослідження космосу. Ці сполучення лексичних 
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одиниць актуалізують такі диференційні ознаки концепту, як "connection with a 

particular branch of science" ("зв’язок із певною науковою галуззю"). Оскільки світ, у 

якому ми живемо, є частиною космосу, то, звичайно, всі ті науки та дисципліни, які 

існують для дослідження нашого світу, є релевантним і для вивчення космосу 

(астрофізика, космічна біологія, геологія тощо). 

Також, існують лексичні сполучення, які репрезентують космос як систему, 

для якої характерні події, що відбуваються в нашому світі. Ці лексичні одиниці 

вербалізують наступні концептуальні ознаки: "possibility of seizure" ("можливість 

захоплення)", "battlefield" ("місце ведення бойових дій"), "place for colonization, 

building, keeping household", ("місце для колонізації, забудови, ведення 

господарства"), "possibility of pollution" ("можливість забруднення"). 

Досить чисельною є група лексичних сполучень, які використовуються для 

номінації того, що безпосередньо пов’язано із космосом, використовується або 

функціонує в ньому, зокрема цей блок нараховує 47 одиниць. Вони репрезентують 

такі концептуальні ознаки, як "existence of space industry" ("існування космічного 

промислового комплексу"), "wide representation in literature and cinematography" 

("широка представленість у літературі та кіномистецтві"), "mapping" 

("картографування"), "detailed exploration with the help of special technique and 

gadgets" ("детальне дослідження за допомогою спеціальної техніки та приладів"), 

"necessity for special materials" ("потреба у спеціальних матеріалах"), "unusual 

conditions for functioning" ("незвичайні умови для функціонування"), "availability of 

nuclear and alternative sources of energy" ("наявність ядерних та альтернативних 

джерел енергії"), "existence of special equipment" ("існування спеціального 

обладнання"), "necessity for special trainings before flight" ("потреба у тренуваннях 

перед польотом"), "employment of robots and special devices and appliances" 

("використання роботів та особливих пристроїв і агрегатів"), "possibility of 

malfunctioning of certain system units" ("можливість виходу з ладу певних вузлів 

системи", "possibility of navigation" ("можливість навігації"), "existence of certain 

speed limits for overcoming gravitation force" ("існування відповідних швидкостей для 

подолання гравітаційних сил"), "coming out into the open space" ("вихід у 
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відкритий космос), "caring out of experiments and tests" ("проведення 

експериментів і випробувань"). 

Ряд лексичних сполучень, який налічує 5 одиниць позначає ті об’єкти та 

явища, що існують у космосі. Вони експлікують такі диференційні ознаки, як 

"existence of high and low temperature and the whole spectrum of radiation (including 

ionizing)" ("наявність високих температур та усього спектру випромінювання (в 

тому числі й іонізуючого)"), "existence of gas and dust" ("існування газу та пилу"). 

Часто лексична одиниця space вживається разом з іншими словами для 

позначення різного роду професій, що є необхідними для вивчення космосу. 

Когнітивними ознаками є відповідно "connection with the particular occupation and 

sphere" ("зв’язок із певною професією та сферою діяльності"), "necessity for the 

qualified training" ("необхідність у наявності кваліфікованої підготовки").   

Отже, найбільш частими семантичними групами лексичних одиниць, з якими 

сполучається однойменний вербалізатор концепту, є лексичні одиниці, що пов’язані 

із польотом людини в космос, космічними галузями науки, одиниці, які 

репрезентують космос, як систему, для якої характерні події, що відбуваються в 

нашому світі, одиниці, які вербалізують ті речі, які пов’язані з космосом та 

функціонують у ньому, об’єкти та явища, які існують у космосі, а також професії, 

які з ним пов’язані. 

Що стосується дериваційного поля лексеми space, то слід зазначити, що 

більшість дериватів утворені шляхом складання основ та афіксації. Усі похідні слова 

використовуються для позначення об’єктів, предметів, що пов’язані з космосом, а 

також дій, що виконуються в ньому, і своїми значеннями виражають наступні 

когнітивні ознаки: "possibility of flights and exploration" ("можливість польотів та 

досліджень"), "necessity for special equipment" ("необхідність у спеціальному 

обладнанні"), "existence of  danger", ("існування небезпеки"), "extension" ("протяжність"). 

Ефективним під час опису периферії номінативного поля концепту є аналіз 

гіпероніма та гіпонімів концепту. Однак, з огляду на те, що референт макроконцепту 

SPACE має всеохоплюючий, всеосяжний характер, виявлення його гіпо- та 

гіперонімічних відношень є досить складним завданням. Його основним 
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гіперонімом, як вже зазначалося, може бути лише простір в цілому. Зважаючи на те, 

що концепти ПРОСТІР та КОСМОС мають спільний вербалізатор в англійській мові 

– space, то ті когнітивні ознаки, які властиві концепту ПРОСТІР, імпліцитно входять 

також і до семантичного прототипу англомовного концепту SPACE (КОСМОС).  

Досліджуваний концепт також не має яскравих гіпонімів у звичному їх 

розумінні, оскільки на відміну від великої кількості інших ментальних утворень, 

концепт SPACE / КОСМОС позначає власне частину об’єктивного світу – увесь 

позаземний простір. Космос існує для людини у своєму єдиному об’єктивному 

прояві, тому видові номінації для нього не є характерними. Однак, об’єктивна 

сутність цього феномену не заперечує існування різних поглядів та уявлень, які 

змінюються у ході науково-пізнавальної діяльності людини.  

Тому, у раціонально-науковій частині концепту можна виокремити набір 

когнітивних диференційних ознак, які відображенні в його структурі завдяки 

існуванню ряду так званих "різновидів Всесвіту". При цьому під "різновидами" 

мається на увазі не об’єктивне існування різних Всесвітів (хоча це і не заперечується 

сучасною наукою), а існування різних наукових концепцій, пов’язаних із Всесвітом, 

а це, у свою чергу, робить можливим виокремлення різних його властивостей та рис, 

які можуть бути навіть протилежними між собою (перелік таких різновидів див. 

Додаток Б). Усі прикметники привносять до когнітивного змісту концепту 

однойменні диференційні ознаки.  

Ними є, зокрема: "anisotropic" ("анізотропний"), "hot" ("гарячий"), "collisionless" 

("беззіштовхувальний"), "rotating" ("обертовий"), "asymptotic" ("асимптотичний"), 

"deterministic" ("детермінований"), "baby" ("дочірній"), "Euclidean" ("евклідовий"), 

"closed" ("замкнутий"), "stellar" ("зоряний"), "hierarchic" ("ієрархічний"), "isotropic" 

("ізотропний"), "inflation" ("інфляційний"), "cosmological" ("космологічний"), 

"cosmologically flat" ("космологічно плоский"), "multidimensional" ("багатомірний"), 

"nonhomogeneous" ("неоднорідний"), "nonstatic" ("нестатичний"), "nonstationar" 

("нестаціонарний"), "homogeneous" ("однорідний"), "island" ("острівний"), 

"oscillating" ("осцилюючий"), "open" ("відкритий"), "flat" ("плоский"), "empty" 

("пустий"), "parallel" ("паралельний"), "steady-state" ("рівноважний"), "radiation 
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dominated" ("радіаційно-домінуючий"), "early" ("ранній"), "static" ("статичний"), 

"stationary" ("стаціонарний"), "spherically symmetric" ("сферично-симетричний"), 

"Friedmann" ("фрідмановський"), "four-dimensional" ("чотиримірний"), а також 

"negative / positive curvature" ("від’ємна / додатня кривизна"), "antimatter / matter-

dominated" ("Всесвіт, що складається з антиречовини / матерії"), "neutrino-

dominated" ("Всесвіт з домінуванням нейтрино"), "Einstein Universe" ("Всесвіт 

Ейнштейна"), "Einstein-de Sitter Universe" ("Всесвіт Ейнштейна де Сіттера"), 

"expanding / contracting" (Всесвіт, що розширюється / звужується"). Слід зазначити, 

що вищеперераховані ознаки концепту є не національно, а науково обумовленими, 

адже актуальність цих рис залежить не від національної приналежності людини,  

а від її наукових поглядів та рівня знань у цій сфері.  

Дієвим методом для виділення когнітивних диференційних ознак концепту є 

так званий метод "від супротивного", який передбачає визначення тих ознак, які 

стовідсотково йому не належать, оскільки вони є характерними його діалектичній 

протилежності. Це стає можливим за допомогою аналізу антоніму ключового слова 

концепту. Антонімом концепту SPACE / КОСМОС є концепт SINGULARITY 

(СИНГУЛЯРНІСТЬ), який відображає стан Всесвіту, коли простору не існувало. 

Сингулярність визначається, як "an extremely small point in space that contains an 

extremely large amount of material and which does not obey the usual laws of nature, for 

example the point at the beginning of the universe" [450] ("надзвичайно мала точка 

простору, яка містить надзвичайно велику кількість матерії, і в якій не діють 

звичайні закони фізики, наприклад, точка з якої утворився Всесвіт"). 

Основними прототипними когнітивними ознаками концепту SINGULARITY, 

згідно даної дефініції, є "extremely little size" ("надзвичайно малі розміри"), "absence 

of space, time, motion" ("відсутність простору, часу, руху"), "non-valid physic laws" 

("несправедливість законів фізики"). Виходячи із цього, антонімічними, а отже й 

характерними для концепту SPACE / КОСМОС є такі ознаки, як "extremely great size" 

("надзвичайно великі розміри"), "presence of space, motion, time" ("наявність 

простору, руху, часу"), "validity of laws of physics" ("справедливість законів фізики").  
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Яскраво антонімічні відносини між концептами SPACE / КОСМОС та 

SINGULARITY простежуються на рівні співставлення вербалізатора universe та 

однойменного вербалізатора концепту singularity. Внутрішня форма слова singularity 

містить у собі класифікаційну ознаку "singleness" ("одиничність"), оскільки воно 

походить від лат. singularitas, що, у свою чергу, утворилося від singularis і означало 

"single, solitary" ("одиничний"). Класифікаційна риса "одиничність" становить 

основу його семантики. 

Головною головним класифікатором лексеми universe є "unification" 

("об'єднання"), тобто включення великої кількості об’єктів, у той час як інтегральна 

сема слова singularity передбачає існування лише одного єдиного цілого. Керуючись 

тим самим "методом від супротивного", у межах концепту можна виділити 

когнітивну класифікаційну ознаку "unification of different objects" ("об’єднання різних 

об’єктів"), яка протиставляється ознаці "inclusion into the single entity" ("включення 

до нероздільного цілого"). Таким чином, аналіз дериваційного поля однойменного 

вербалізатора концепту SPACE / КОСМОС, а також його гіпо-гіперонімічних та 

антонімічних відносин дозволяє відкрити якісно нові аспекти його об’єктивації 

в англійській мові. 

До периферії номінативного поля концепту входить також його асоціативне 

поле (див. Додаток В). Аналіз найбільш поширених асоціацій дозволяє виділити 

наступні когнітивні ознаки концепту: "active exploration" ("активне дослідження"), 

"usage of special gadgets and appliances for space flights" ("використання спеціальних 

засобів та пристроїв для космічних польотів"), "existence of space industry" 

("наявність спеціального промислового комплексу для космічних досліджень"), 

"complexity of space ship launch systems" ("складність систем запуску кораблів"),  

"existence of several flight stages" ("існування декількох стадій польоту"), "possibility 

of docking of the space ships"("можливість стиковки космічних кораблів"), "coming 

out into the open space" ("можливість виходу у відкритий космос"), "necessity for life 

support during the flight" ("необхідність підтримання життєзабезпечення людини 

під час польоту"), "necessity for special equipment" ("потреба у спеціальному 

обладнанні"), "existence of space limits" ("наявність граничної швидкості"), "returning 
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back to Earth" ("повернення назад на землю"), "possibility of launching unmanned space 

crafts" ("можливість запуску безпілотних зондів"), "existence of danger" ("наявність 

небезпеки"), "existence of UFO and other live forms" ("існування НЛО та інших форм 

життя"), "possibility of the appearance of aliens" ("можливість появи прибульців"). 

При висвітленні когнітивного змісту концепту ми не виділяємо когнітивні 

ознаки, які актуалізуються лексичними одиницями, що належать до 

термінологічного прошарку його номінативного поля, оскільки такі риси є 

релевантними лише для обмеженого кола фахівців цієї галузі. Нашим завданням у 

цьому підрозділі є опис когнітивних ознак концепту, як ментальної одиниці, які є 

характерними для більшості пересічних мовців, тобто у наївній картині світу, що 

було досягнуто за допомогою використання лексикографічних джерел. Однак, 

частина термінологічного прошарку номінативного поля концепту (різновиди 

всесвіту відповідно до різних наукових концепцій) зазнала семантико-когнітивного 

аналізу, оскільки, по-перше, ці лексичні одиниці мають атрибутивний характер і 

тому яскраво виражають певну ознаку, а по-друге – стосуються безпосередньо 

космосу, а не об’єктів, які в ньому знаходяться, і є вторинними по відношенню до 

нього (див. вище). Такі атрибутивні одиниці яскраво виражають когнітивні риси 

концепту, які є актуальними для людей, що мають досить глибокі пізнання у 

космічній галузі.  

 

2.4 Польова модель організації когнітивного змісту концепту  

SPACE / КОСМОС 

 

2.4.1 Польова організація диференційних ознак концепту SPACE / КОСМОС.  

 

У попередньому підрозділі ми визначили диференційні когнітивні ознаки 

концепту SPACE / КОСМОС шляхом аналізу семантики корпусу його 

вербалізаторів. Усі виділені риси, можна представити у вигляді польової моделі 

організації когнітивного змісту концепту. Це передбачає розподілення 

концептуальних ознак по певним польовим зонам у відповідності до яскравості їх 
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вираження у межах смислового наповнення концепту. Актуалізація диференційної 

когнітивної ознаки здійснюється окремими семами вербалізаторів концепту, а 

яскравість вираження певної ознаки визначається за кількістю номінативних 

одиниць, яким характерна така сема. 

Отже, розглядаючи польову організацію когнітивних ознак концепту SPACE / 

КОСМОС, ми виділяємо декілька зон, а саме: ядро та периферію, остання, в свою 

чергу, поділяється на ближню, середню, дальню та крайню (див Додаток Г). Слід, 

однак, зазначити, що вибір польового принципу розподілу ознак концепту, залежить 

великою мірою від обраного методу. Експериментальні методики передбачають 

проведення асоціативних експериментів із опитуваними. Результати такого 

опитування статистично оброблюються і на основі них визначається, які ознаки 

концепту є найбільш актуальними для носіїв мови. 

Теоретичні методики ґрунтуються на аналізі частотності вживання тих чи 

інших мовних засобів для номінації концепту на основі вивчення текстів та даних 

частотних словників, або за кількістю одиниць, що актуалізують певну когнітивну 

ознаку. Нами був обраний метод кількісного аналізу репрезентації ознак концепту, 

тобто яскравість когнітивної ознаки вважається прямо пропорційною кількості 

вербалізаторів, що містять сему, за допомогою якої така ознака актуалізується. 

Тобто, чим більше окремих значень вербалізаторів концепту вербалізують певну 

ознаку, тим яскравіше вона в ньому проявляється.  

Ця теза частково ґрунтується на законі Г. Шперберга, який стверджує, що якщо 

певна ідея (згусток змісту) набуває особливої актуальності у свідомості мовців, то 

вона починає метафорично переосмислюватися і, як результат, використовуватися 

для позначення інших змістів [323]. Цей процес, однак, має і зворотній характер, що 

проявляється в тому, що якщо певна ознака концепту (ідея або згусток смислу) стає 

актуальною для мовців, то в мові, як синергетичній системі, з’являються інші 

номінації для вербальної експлікації цього інформаційного кванту. 

 Ми вважаємо, що кількість лінгвальних номінативних одиниць є показником 

яскравості чи актуальності певної концептуальної ознаки. При цьому слід також 

брати до уваги статус вербалізатора у номінативному полі концепту, тобто чи 
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належить він до ядра номінативного поля, чи до периферії. Так, зокрема, слово-

репрезентант та прямі номінації концепту, що конститують ядро його номінативного 

поля своїми значеннями актуалізують ознаки, що утворюють ядро, ближню та 

середню периферію польової організації когнітивного змісту, оскільки ці номінації 

найбільш часто застосовуються для вербальної експлікації концепту SPACE / КОСМОС.  

Ознаки периферійних елементів номінативного поля входять, переважним 

чином, до середньої, дальньої та крайньої периферії польової структури 

когнітивного змісту концепту. Тут, однак, слід також наголосити на існуванні певної 

асиметрії між номінативним полем концепту та структурою польової організації 

його ознак. Так, зокрема, деякі риси, що привносяться до концепту вербалізаторами, 

з ядерним статусом, можуть бути віднесеними до периферії у зв’язку зі зменшенням 

частотності їх актуалізації відповідними семами, як наприклад, "vacuity" 

("порожнеча"), "harmony" ("гармонія"). 

Також, розглядаючи польову структуру концепту SPACE / КОСМОС, слід 

зазначити, що її відносність проявляється також і в тому, що актуальність та 

яскравість ознак концепту є індивідуально детермінованою. Тобто, для вченого 

астронома, людини, що цікавиться космосом, та звичайної пересічної людини 

найбільш актуальними будуть виступати різні когнітивні риси концепту. Польова 

стратифікація, яка є репрезентованою у цій роботі має узагальнений характер і 

ґрунтується на лексикографічних матеріалах, і не враховує індивідуальну варіативну 

складову в особливостях об’єктивації концепту. 

Отже, до ядерних когнітивних диференційних ознак концепту SPACE 

відносимо ті риси, які виражаються найбільшою кількістю сем ядерних 

вербалізаторів. Ними є, зокрема: "extension" ("протяжність"), "inclusion of 

everything" ("всеохоплюваність"), "infinity" ("нескінченність), "existence beyond the 

Earth" (існування поза межами землі"), "location of stars and planets" 

("місцезнаходження зірок та планет") – ознаки, що оприявнюються семами 

наступних вербалізаторів: space (1), (3); cosmos (1); universe (1); world (1); Creation 

(3); macrocosm (1); outer space. 
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До ближньої периферії входять такі ознаки, що виражаються меншою 

кількістю значень ядерних номінацій концепту. До них відносимо: 

- "connection with human being" ("зв’язок із людиною") – universe (2); world (5); 

- "affiliation to a particular sphere" ("приналежність до конкретної сфери") – 

universe (3); world (6); 

- "orderliness", "systematicness" ("впорядкованість", "систематичність") – 

cosmos (2); macrocosm (2). 

Середню периферію утворюють ознаки, які актуалізуються лише однією з сем 

вербалізаторів, що входять до ядра номінативного поля: 

- "transience", "continuity", "irreversibility" ("швидкоплинність", 

"неперервність", "необоротність") – space (2); 

- "vacuity" ("порожнеча") – space (4); 

- "freedom" ("свобода") – space (5); 

- "harmony", "tranquillity", "placidity" ("гармонія", "спокій") – cosmos (3); 

- "something united around a particular common quality" ("такий, що об’єднаний 

навколо певної спільної риси") – universe (4); 

- "diversity", "versatility" ("різноманітність", "багатоплановість") – world (2); 

- "affiliation to any world that can only exist" (приналежність до будь-якого 

можливого світу) – world (3); 

- "affiliation to a particular restricted region or space" ("приналежність до 

певного конкретного обмеженого регіону чи простору") – world (4); 

- "being created" ("створеність") – Creation (1); 

- "creation as the integral feature of Universe" ("створеність, як невід’ємна риса 

Всесвіту") – Creation (2); 

Дальню та крайню периферію змістової структури концепту SPACE / КОСМОС 

утворюють значення периферійних одиниць номінативного поля. До дальньої 

периферії когнітивного змісту, зокрема, відносимо ті ознаки, які актуалізуються 

декількома значеннями периферійних вербалізаторів, що за теорією ймовірності 

підвищує шанси на те, що такі ознаки можуть бути актуальними для більшої кількості 

мовців. До них відносимо: "usage of complex modern technologies" ("використання 
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надскладних сучасних технологій"), "conduction of research and experiments" 

("проведення досліджень та експериментів"), "necessity for special equipment" 

("потреба у спеціальному обладнанні"), "usage of brand-new technique and devices" 

("використання найновішої техніки та приладів"), "launching of space crafts" ("запуск 

космічних кораблів"), "existence of the space industrial complex" ("наявність 

відповідного промислового комплексу"), "necessity for training and special preparations" 

("необхідність тренування та спеціальної підготовки для польотів"), "presence of 

danger" ("існування небезпеки"), "possibility for the appearance of the aliens" 

("можливість появи прибульців"), "existence of UFO and other live forms on the other 

planets" ("існування НЛО та інших форм життя на інших планетах"), "usage of 

robots" ("використання роботів"), "absence of gravitation" ("відсутність гравітації").  

До крайньої периферії входять, по-перше, всі ті ознаки, які актуалізуються 

одним ЛСВ переферійного конституента номінативного поля, а по-друге –  

етимологічні значення ядерних вербалізаторів концепту, які в деяких випадках 

видозмінилися у наш час, але все ж таки залишаються частиною культурної пам’яті 

соціуму та складають основу для семантичного розвитку лексичних одиниць. 

До першої групи відносимо такі ознаки, як: "openness for exploration" 

("відкритість для дослідження"), "necessity for connection, special food" ("необхідність 

у зв’язку, у спеціальній їжі"), "connection with the particular science (astronomy, biology, 

chemistry, climatology, electrodynamics, engineering, gas dynamics, geology, law, 

medicine, meteorology, microbiology, magnetic dynamics, oceanology, physics, radio 

astronomy, radio biology)" ("наявність зв’язку із певною наукою (астрономією, 

біологією, хімією, кліматологією, електродинамікою, інженерією, газодинамікою, 

геологією, правом, медициною, метеорологією, мікробіологією, магнітною 

гідродинамікою, океанологією, фізикою, радіоастрономією, радіобіологією)"), 

"possibility of seizure" ("можливість захоплення"), "battlefield" ("місце ведення бойових 

дій"), "place for colonization, building, keeping household" ("місце для колонізації, 

забудови, ведення господарства"), "possibility of pollution" ("можливість 

забруднення"), "wide representation in literature and cinematography" ("широка 

представленість у літературі та кіномистецтві"), "mapping" ("картографування"), 
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"necessity for special materials" ("потреба у спеціальних матеріалах"), "unusual 

conditions for functioning" ("незвичайні умови для функціонування"), "availability of 

nuclear and alternative sources of energy" ("наявність ядерних та альтернативних 

джерел енергії"), "employment of robots and special gadgets and units" ("використання 

роботів та особливих пристроїв і агрегатів"), "possibility of  malfunctioning of the 

units" ("можливість виходу з ладу певних вузлів системи"), "necessity for navigation" 

("необхідність у навігації"), "existence of certain speed limits for overcoming gravitation 

force" ("існування відповідних швидкостей для подолання гравітаційних сил"), "going 

out into the open space and conduction of experiments and tests" ("вихід у відкритий 

космос та проведення експериментів і випробувань"), "presence of high and low 

temperature and the whole spectrum of radiation (including ionizing)" ("наявність високих 

та низьких температур та всього спектру випромінювання (в тому числі й 

іонізуючого)"),  "existence of gas and dust" ("наявність газу та пилу"), "connection with 

the space profession and corresponding activity" ("зв’язок із  професіями, що пов’язані з 

космосом та відповідною сферою діяльності"), "existence of space, motion, time" 

("наявність простору, руху, протікання часу"), "fairness of physical laws" 

("справедливість законів фізики"), "complexity of space craft launch systems" 

("складність систем запуску кораблів"), "existence of several flight stages" ("існування 

декількох стадій польоту"), "docking of the space ships" ("можливість стиковки 

космічних кораблів"), "necessity to conduct life support during the flight" ("необхідність 

підтримання життєзабезпечення людини під час польоту"), "existence of the general 

speed limit" ("наявність граничної швидкості"), "returning back to Earth" ("повернення 

космонавтів на Землю"), "possibility for launching unmanned space crafts" 

("можливість запуску безпілотних зондів").  

До другої групи ознак, які складають дальню периферію, відносимо риси,  

що вербалізуються етимологічними значеннями ядерних вербалізаторів концепту, 

які частково або повністю втратили свою актуальність у наш час, але все ж таки 

залишили свій відбиток на змісті концепту завдяки тому, що стали основою для  

розвитку нових сучасних ЛСВ та відповідних ознак.  До них відносимо такі ознаки,  
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як "decoration" ("оздобленість"), "unification" ("уніфікованість"), "complexity" 

("комплексність"). 

Отже, польова організація диференційних ознак концепту SPACE / КОСМОС 

представлена ядром, до якого входять 5 диференційних ознак, ближньою (4 ознаки), 

середньою (15 ознак), дальньою (12 ознак) та крайньою периферією (51 ознака) – 

всього 87 ознак. Узагальнена польова стратифікація когнітивних диференційних 

ознак концепту подана у Додатку Д. Приналежність концептуальної риси до одного 

з цих структурних елементів поля відображає яскравість її репрезентації у 

когнітивному змісті концепту, і визначається кількістю та положенням 

вербалізаторів, які актуалізують таку ознаку. 

Такий великий обсяг крайньої периферії пояснюється специфікою 

досліджуваного концепту, яка полягає у тому, він покриває одну із сфер наукової 

діяльності людини, тому має багато різних науково-детермінованих рис, які 

відносяться до його периферії, оскільки є релевантними для обмеженого кола 

фахівців, а не для широкого загалу. Схарактеризувавши польову організацію 

диференційних ознак концепту, перейдемо до аналізу його категоріальної  

структури. 

 

2.4.2 Польова організація категоріальної структури концепту  

SPACE / КОСМОС.  

 

Когнітивні класифікаційні ознаки концепту SPACE / КОСМОС, подібно до 

диференційних ознак, можна розподілити за окремими зонами польової структури, зокрема 

ми виділяємо ядро, а також ближню, дальню та крайню периферію  

(див. Додаток Е). 

До ядра відноситься той класифікатор, який вмотивовує існування  

основного значення абсолютно всіх ядерних вербалізаторів концепту – "spatial scope" 

("просторове охоплення"). До ближньої периферії входять ті інтегральні ознаки, які 

об’єднують декілька ЛСВ у ядерних вербалізаторах концепту. Ними  

є зокрема: 
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- "unification" ("об'єднання") – згруповує всі когнітивні ознаки слова universe; 

- "connection with human being" ("наявність зв’язку з людиною") – об’єднує 5  

із 6 семантем слова world; 

- "type of organization" ("тип організації") – групує відповідні семантеми слів 

cosmos та macrocosm; 

- "freedom" ("свобода", "незайнятість") – вмотивовує існування значень space (3), 

(4); 

- "type of origin" ("тип походження") – об’єднує ЛСВ cosmos (4), Creation (1). 

До дальньої периферії належать ті класифікатори, які групують меншу кількість 

когнітивних диференційних ознак ядерних компонентів номінативного поля концепту, 

зокрема: 

- "time belonging" ("часова приналежність") – уможливлює існування ЛСВ space 

(2); 

- "level of beauty" ("рівень краси") – вмотивовує значення cosmos (2); 

- "type of life" ("вид життя") – обумовлює існування семантеми cosmos (5). 

До крайньої периферії належать ті архісеми, які групують когнітивні ознаки 

периферійної ділянки номінативного поля. Ними є "connection with flight to space" 

("зв’язок із польотом в космос"); "connection with the particular science" ("зв’язок із певною 

наукою"); "similarity to our world" ("подібність до нашого світу"); "connection with 

everything that functions in space" ("зв’язок із тим, що функціонує в космосі"); "connection 

with objects and phenomena that exist in space" ("зв’язок із об’єктами та явищами, які 

існують у космосі");  "stereotypical associations with space" ("стереотипні асоціації, що 

виникають із космосом"). Польова організація класифікаторів подана у Додатку Є. 

Отже, польова структура когнітивних класифікаційних ознак є схожою на польову 

структуру диференційних ознак, зокрема ми виділяємо ядро, до якого належить одна 

основна ознака, ближню (5 ознак), дальню (3 ознаки) та крайню (6 ознак) зони  периферії 

– всього 15 ознак. Яскравість вираження класифікатора залежить від кількості ЛСВ, які 

він об’єднує у вербалізаторах концепту. Схарактеризувавши польову організацію 

когнітивних ознак концепту SPACE / КОСМОС, перейдемо до аналізу його 

макроструктури. 
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2.5 Макроструктура концепту SPACE / КОСМОС  

 

Концепт як комплексна ментальна категорія безперечно має свою внутрішню 

структуру. Ми, як зазначалося у першому розділі, вслід за З. Д. Поповою [259] та 

Й. А. Стерніним [303], виділяємо в концепті три основні структурні складові: 

інформаційний зміст, образ та інтерпретаційне поле. Під інформаційним змістом ми 

розуміємо той мінімальний набір когнітивних ознак, якого достатньо для вирізнення 

його з ряду суміжних із ним або схожих на нього концептів. Такі ознаки містяться у 

словникових дефініціях, і вони є, як правило, загальнолюдськими, тобто спільними 

для всіх концептуальних картин світу. Інформаційний зміст концепту SPACE / 

КОСМОС, таким чином, відповідає поняттю SPACE / КОСМОС і є його раціонально 

осмисленою науковою структурною частиною. 

Отже, інформаційний зміст концепту SPACE / КОСМОС можна виділити на 

основі словникової дефініції: "the area beyond the Earth where the stars and planets 

are" [450] ("простір за межами Землі, де знаходяться зірки та планети"). Це 

визначення вказує на існування таких ознак як "existence beyond the Earth’s 

atmosphere" ("існування поза межами Землі"), "location of stars" ("місцезнаходження 

зірок"). Цих когнітивних ознак достатньо для того, щоб відмежувати аналізований 

концепт від йому подібних, наприклад, від концепту ПРОСТІР або ЗЕМНИЙ 

ПРОСТІР. Такі ознаки ґрунтуються на прямих очевидних рисах денотату, які людина 

може ідентифікувати на основі власного чуттєвого досвіду. 

Образний компонент у структурі концепту SPACE / КОСМОС передбачає 

існування його прототипу – образу, який найбільш яскраво виражає його основні 

риси. Однак, специфіка концепту SPACE / КОСМОС не дозволяє однозначно 

визначити його прототип, адже це ментальне утворення не має звичних гіпонімів чи 

гіперонімів, і скоріше носить одиничний характер, що пояснюється характером його 

денотату. Розглядаючи образну складову структури концепту, ми так само, як і 

З. Д.  Попова та Й. А. Стернін [254; 256; 258], виділяємо в межах образу два основні 

компоненти: перцептивний та когнітивний. 
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Перцептивний образ ґрунтується на даних, які людина отримує за допомогою 

її сенсорних систем, і включає в себе зорові, слухові, тактильні відчуття. Як показує 

досвід, концепт SPACE / КОСМОС може сприйматися людиною лише за допомогою 

зору. Усі інші чуттєві системи не можуть дати інформацію про денотат цього 

концепту, оскільки космічний простір можна осягнути лише за допомогою зору  

або абстрактного мислення. Останнє не є частиною перцепції й буде розглянуте 

окремо. Отже, перцептивний образ концепту SPACE включає в себе ознаки,  

що ґрунтуються на його зоровому сприйнятті, і до них відносимо "extension" 

("протяжність"), "inclusion of everything" ("усеохоплюваність"), "infinity, endlessness" 

("нескінченність, усеосяжність"). 

Когнітивний образ концепту засновується на асоціативних паралелях,  

які виникають між концептом SPACE / КОСМОС та іншими ментальними 

одиницями за принципом схожості або суміжності. Існування такого образу  

в концептах пояснюється особливостями процесу когніції. Так, зокрема, внаслідок, 

з одного боку, обмеженості пам’яті та когнітивних можливостей людини, а з іншого 

– необмеженості об’єктів пізнання, людська свідомість намагається пізнати нове  

на основі вже пізнаного завдяки побудові концептуальних метафор, що ґрунтуються 

на проведенні аналогій. Тобто, виходячи із принципу аперцепції, при пізнанні чогось 

нового відбувається переосмислення вже відомого, у новому виділяються певні ознаки,  

які були властиві вже пізнаному, і таким чином, між різними об’єктами встановлюються 

ментальні асоціативні зв’язки, причому їх кількість може бути дуже велика. 

Виходячи з цієї точки зору, метафорично вмотивовані ЛСВ лексичної одиниці 

SPACE / КОСМОС виражають когнітивний образ концепту. Ці семеми вербалізують 

ряд ознак, які є результатом метафоричного переосмислення концепту. До них 

відносимо ознаки ближньої периферії когнітивного змісту концепту, що 

актуалізується ядерними одиницями його номінативного поля – "connection with 

human being" ("зв’язок з людиною"),"affiliation to a particular sphere" 

("приналежність до конкретної сфери"), "orderliness" ("упорядкованість"), 

"systematicness", ("систематичність"), та дальню периферію – "transience", 

"continuity", "irreversibility" ("швидкоплинність", "неперервність", 
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"необоротність"), "freedom" ("свобода"), "vacuity" ("порожнеча"), "harmony", 

"tranquillity", "placidity" ("гармонія", "спокій"), "something united around a particular 

common quality" ("такий, що об’єднаний навколо певної спільної ознаки"), "diversity", 

"versatility" ("різноманітність", "багатоплановість"), "affiliation to any world that 

can only exist" ("приналежність до будь-якого можливого світу"), "affiliation to a 

particular restricted region or space" ("приналежність до певного конкретного 

обмеженого регіону чи простору", "being created" ("створеність"), "creation by God" 

("створеність Богом"). Усі вище перелічені диференційні когнітивні ознаки 

ґрунтуються на метафоричному переосмисленні прямих рис концепту, тому вони 

беруть участь у формуванні його когнітивного образу. 

Інтерпретаційне поле концепту SPACE / КОСМОС включає ряд когнітивних 

рис, які на ментальному рівні корелюють із когнітивними диференційними 

ознаками, що формують його інформаційний зміст. Ця структурна частина 

когнітивного змісту концепту вербалізується в основному значеннями периферійних 

вербалізаторів. Її можна умовно розділити на декілька зон, зокрема: інформативну, 

утилітарну, енциклопедичну, регулятивну та оцінну. 

Інформативна зона виражає основні дефініційні параметри концепту SPACE 

/ КОСМОС, які репрезентують базову інформацію. До неї відносимо 19 ознак, 

зокрема: "popularity" ("популярність"), "wide representation in literature and 

cinematography" ("широка представленість у літературі та кіномистецтві"),  

"complication of exploration"("складність дослідження"), "detailed exploration by 

means of special technical devises and gadgets" ("детальне дослідження за допомогою 

спеціальної техніки та приладів"), "need for special materials" ("потреба у 

спеціальних матеріалах"), "employment of robots and special appliances and units" 

("використання роботів та особливих пристроїв і агрегатів"), "usage of very 

complicated modern technologies" ("використання надскладних, сучасних 

технологій"), "necessity of special food" ("потреба у спеціальній їжі"), "need for 

communication, navigation, mapping" ("необхідність у зв’язку, навігації, 

картографуванні"), "complexity of launch systems of the space crafts" ("складність 

систем запуску кораблів"), "existence of several flight stages" ("існування декількох 
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стадій польоту"), "necessity of conduction life support during the flight" ("необхідність 

підтримання життєзабезпечення людини під час польоту"), "need for the 

professional training" ("потреба в професійній підготовці"), "training before the 

flights" ("потреба тренувань перед польотами"), "existence of the space industrial 

complex" ("існування космічного промислового комплексу"), "possibility of the docking 

of space ships" ("можливість стиковки космічних кораблів"), "launching of unmanned 

space crafts" ("можливість запуску безпілотних зондів"), "astronauts’ returning back 

home" ("повернення космонавтів на землю"), "landing" ("приземлення"), "connection 

with time" ("зв’язок із часом"). Отже, в інформативній зоні знаходяться ті ключові 

риси, які складають основу поняття SPACE / КОСМОС. 

Утилітарна зона включає в себе ознаки, які виражають прагматичне 

відношення мовців стосовно денотата концепту SPACE / КОСМОС. До них 

відносимо 23 риси, зокрема: "possibility for travelling, observations" ("можливість для 

подорожей, спостережень"), "exploration due to the connection with a certain branch 

of science (astronomy, biology, chemistry, climatology, electrodynamics, engineering, gas 

dynamics, geology, law, medicine, meteorology, microbiology, magnetic dynamics, 

oceanology, physics, radio astronomy, radio biology)" ("вивчення завдяки зв’язку із 

певною наукою (астрономією, біологією, хімією, кліматологією, електродинамікою, 

інженерією, газодинамікою, геологією, правом, медициною, метеорологією, 

мікробіологією, магнітною гідродинамікою, океанологією, фізикою, 

радіоастрономією, радіобіологією)"), "place for colonization (building, keeping 

household)" ("місце для колонізації (забудови, ведення господарства)"), "conduction 

of experiments and tests" ("проведення експериментів і випробувань"), "going out  

into open space" ("вихід у відкритий космос"). У цій зоні когнітивні ознаки  

концепту виражають його репрезентацію у свідомості людини з погляду того, яким 

чином можна використовувати космічний простір. Відповідно до 

вищеперерахованих ознак такими способами його використання є дослідження  

та подорожі. 

Регулятивна зона містить риси, які виражають думку, стосовно того,  

що треба робити у сфері, яка покривається концептом SPACE / КОСМОС, а що – ні, 
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і до неї відносимо 4 ознаки: "openness for exploration" ("відкритість для 

дослідження") – стимулює до вивчення; "danger of space flights"  ("небезпека 

космічних польотів") – демотивація дослідження; "existence of UFO or other live 

forms" ("існування НЛО та інших форм життя"), "possibility of the appearance  

of aliens" ("можливість появи прибульців") – встановлення / невстановлення 

контакту з прибульцями. Отже, у регулятивній зоні можуть існувати протилежні 

когнітивні ознаки концепту, які актуалізуються лише в певному контексті  

та для конкретного мовця. 

Оцінна зона включає ті риси, які імпліцитно виражають відношення мовців 

до концепту. Так, зокрема негативна конотація простежується у таких когнітивних 

ознаках, як "presence of danger" ("наявність небезпеки"), "possibility for the seizure" 

("можливість захоплення"), "battlefield" ("місце ведення бойових дій"), "possibility for 

the malfunctioning of some system units" ("можливість виходу з ладу певних вузлів 

системи"), "danger of pollution" ("небезпека забруднення"), "chance for the migration 

and colonization of the other planets" ("можливість переселення та  колонізації інших 

планет"). Нейтральну оцінку має ознака "unusual conditions for functioning" 

("незвичайні умови для функціонування"). Ознакою з позитивною конотацією є 

ознака "availability of nuclear and alternative sources of energy" ("наявність ядерних 

та альтернативних джерел енергії"). 

В енциклопедичній зоні містяться ті риси, які характеризують концепт з 

наукового погляду, і до неї належать 48 ознак: "presence of extremely high and low 

temperature and the whole spectrum of radiation (including ionizing)" ("наявність 

високих та низьких температур і всього спектру випромінювання (в тому числі й 

іонізуючого)"), "existence of gas and dust" ("існування газу та пилу"), "extremely 

enormous size" ("надзвичайно великі розміри"), "presence of space, motion, time" 

("наявність простору, руху, протікання часу"), "fairness of physics laws" ("дія законів 

фізики"), "existence of the certain speed limits for overcoming gravitation force" 

("існування відповідних граничних швидкостей для подолання гравітаційних сил"), та 

усі ті ознаки, які можна віднести до гіпонімів концепту (під якими ми розуміємо 

різновиди простору з фізичної точки зору), зокрема: "anisotropic" ("анізотропний"), 
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"hot" ("гарячий"), "collisionless" ("беззіштовхувальний"), "rotating" ("обертовий"), 

"asymptotic" ("асимптотичний"), "deterministic" ("детермінований"), "baby" 

("дочірній"), "Euclidean" ("евклідовий"), "closed" ("замкнутий"), "stellar" ("зоряний"), 

"hierarchic" ("ієрархічний"), "isotropic" ("ізотропний"), "inflation" ("інфляційний"), 

"cosmological" ("космологічний"), "cosmologically flat" ("космологічно плоский"), 

"multidimensional" ("багатомірний"), "nonhomogeneous" ("неоднорідний"), "nonstatic" 

("нестатичний"), "nonstationar" ("нестаціонарний"), "homogeneous" ("однорідний"), 

"island" ("острівний"), "oscillating" ("осцилюючий"), "open ("відкритий"), "flat" 

("плоский"), "empty" ("пустий"), "parallel" ("паралельний"), "steady-state" 

("рівноважний"), "radiation dominated" ("радіаційно-домінуючий"), "early" ("ранній"), 

"static" ("статичний"), "stationary" ("стаціонарний"), "spherically symmetric" 

("сферично-симетричний"), "Friedmann" ("фрідмановський"), "four-dimensional" 

("чотиримірний Всесвіт"), "possessing negative / positive curvature" (Всесвіт від’ємної 

/ додатної кривизни), "antimatter / matter-dominated" ("такий, що складається з 

антиречовини / матерії"), "neutrino-dominated" ("з домінуванням нейтрино"), 

"Einstein Universe" ("Всесвіт Ейнштейна"), "Einstein-de Sitter Universe" ("Всесвіт 

Ейнштейна де Сіттера"), "expanding / contracting " ("всесвіт, що розширюється / 

звужується"). Отже, енциклопедична зона включає в себе ряд ознак, що виражають 

певні наукові параметри концепту, до яких відносимо його властивості, а також типи 

відповідно до різних наукових концепцій. 

Як свідчать результати аналізу, найбільш чисельною в інтерпретаційному полі 

є інформативна та енциклопедична зони, оскільки найбільш значущою складовою 

концепту SPACE / КОСМОС є наукове поняття space, яке має велику кількість рис 

та особливостей відповідно до різних наукових поглядів. Досить численною за 

кількістю ознак виступає також і утилітарна зона, оскільки активне дослідження 

космічного простору призвело, з одного боку, до накопичення інформації про нього, 

а з іншого – до можливості його використання у прагматичних цілях. Меншу 

кількість ознак нараховуємо в оцінній та регулятивній зонах. Це може бути пояснено 

тим, що концепт SPACE / КОСМОС не відноситься до тих ментальних утворень, які 

сприймаються переважно крізь призму етики та естетики. 
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Відповідно до стратифікації макроструктури концепту за 

Ю. С. Степановим [301], у ній можна виділити актуальний, додатковий (пасивний) 

та етимологічний шари. До актуального шару ЛСП SPACE / КОСМОС належать ті 

когнітивні ознаки, які є релевантними для переважної більшості мовців. Ними є ті 

риси, що входять до інформаційного змісту концепту, до його перцептивного образу 

та інтерпретаційного поля, оскільки вони були виділені на основі лексикографічно 

зареєстрованих стилістично-нейтральних ЛСВ лексем, що входять до складу поля, а 

отже, вони є загальновідомими та загальновживаними. Додатковий (пасивний) шар 

включає в себе ті ознаки, які є важливими лише для певних груп мовців, і тому ми 

відносимо до нього ті риси, які актуалізуються термінологічними компонентами 

ЛСП. До етимологічного шару концепту належать ознаки, які експлікуються 

етимонами ядерних вербалізаторів концепту. Вони відкриваються лише дослідникам 

і є імпліцитно присутніми в концептуальній структурі, та виявляються мотиваторами 

для виникнення нових сучасних ЛСВ його вербалізаторів.  

Як зазначалося в Розділі 1, на думку Г. В. Токарєва [320], у макроструктурі 

концепту можна виділити чотири шари, зокрема універсальний, національно-

специфічний, груповий та особистісний. Так, зокрема до універсального шару 

концепту належать ознаки, які репрезентують його інформаційний зміст, 

перцептивний образ та інтерпретаційне поле. Цей прошарок співпадає  

з актуальним шаром відповідно до класифікації Ю. С. Степанова [300, с. 44-45]. 

Інформаційний зміст концепту SPACE / КОСМОС є універсальним, тобто не 

залежить від національної приналежності мовця, оскільки його денотат є частиною 

об’єктивної дійсності, й тому ці ознаки є науково, а не національно 

детермінованими. Віднесеність перцептивного образу до універсального шару 

пояснюється тим, що сприйняття космічного простору також не є лінгвокультурно 

обумовленим, а отже, є загальним для всіх. Належність інтерпретаційного поля  

до універсального шару пояснюється тим фактом, що інформаційна, утилітарна, 

енциклопедична, регулятивна та оцінна зони теж виражають загальнолюдські  

ознаки концепту, які можуть бути доступними всім людям незалежно від того, якою 

мовою вони володіють. 
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До національно-специфічного шару належать ознаки, які складають 

когнітивний образ концепту, оскільки вони виражаються метафорично 

вмотивованими ЛСВ його ядерних вербалізаторів в англійській мові, а отже, вони є 

актуальними виключно для її носіїв. До групового шару відносяться ті ознаки, які 

актуалізуються у свідомості номінативними засобами термінологічного рівня ЛСП, 

і є важливими лише для певних груп людей, зокрема, вчених, професійних та 

аматорських дослідників тощо. Цей шар відповідає додатковому (пасивному) 

прошарку у вищенаведеній класифікації. І, нарешті, до індивідуального шару 

належать риси, які є актуальними для кожного конкретного мовця в певний період 

часу, що може бути встановлено лише шляхом асоціативного експерименту в 

кожному окремо взятому випадку, а отже, цей шар залишається поза фокусом нашої 

дослідницької уваги.  

Слід, однак, ще раз наголосити на тому, що репрезентація концепту у 

свідомості мовця є досить індивідуально-детермінованим явищем. Так, зокрема, на 

неї впливають такі фактори, як вік, стать, соціальний статус, рівень освіти, тип 

професії, віросповідання, світогляд та загальний досвід особистості, тому в кожного 

носія мови актуальними можуть виявлятися різні когнітивні ознаки. 

Однак, визначальним чинником, який уможливлює вивчення фрагменту 

свідомості, є його національна специфіка, яка проявляється у мовному вираженні 

концепту. Ті ознаки, які актуалізуються засобами ЛСВ вербалізаторів концепту, 

виступають константою у свідомості людини і є спільним елементом для  

всіх людей, які користуються певною мовою. Це означає те, що всі її носії мають 

схоже уявлення щодо репрезентації певного концепту, інакше, перебіг 

міжособистісної комунікації був би просто неможливий. Тому, найбільш 

результативним методом дослідження об’єктивації певної ментальної одиниці  

є аналіз її актуалізації за допомогою мовних засобів, що було зроблено  

в цьому розділі.  
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Висновки до розділу 2 

 

1. Дослідження лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС у 

лінгвокогнітивному вимірі передбачає встановлення особливостей мовної 

актуалізації концепту SPACE / КОСМОС, оскільки ЛСП виступає номінативним 

полем концепту. 

У результаті семантичного аналізу ЛСВ лексеми-репрезентанта space було 

виділено 21 сему, які були згруповані у 8 семантем (ЛСВ). Семантико-когнітивний 

аналіз ЛСВ дозволив встановити те, що лексична одиниця space вербалізує не лише 

концепт SPACE / КОСМОС, але й концепти ПРОСТІР, ЧАС та СВОБОДА. Так, 

зокрема, вербалізація концепту ПРОСТІР лексемою space відповідно до розробленої 

класифікації ЛСВ здійснюється 1, 2, 5, 8 та частково 7 семантемами, КОНЦЕПТ час 

експлікується 6 семантемою, концепт СВОБОДА актуалізується 4 та частково 2 і 5 

семантемами, концепт КОСМОС – 3 семантемою. Таким чином, в англійській мові 

концепт SPACE / КОСМОС є фрагментом макроконцепту SPACE / КОСМОС. 

2. Поєднання вищезазначених концептів у цілісний ментальний конструкт 

(макроконцепт) має певні науково-філософські передумови, які полягають в тому, їх 

референти, зокрема простір, час, космос та свобода є нерозривно пов’язаними один 

з одним на об’єктивному рівні. Так, зокрема, космічний простір є частиною простору 

взагалі, тобто між ними існує партитативний зв’язок. У свою чергу, простір є 

невід’ємним від часу, що підтверджується науковими теоріями. Час не може 

існувати без простору, простір, у свою чергу, не можна уявити без перебігу в ньому 

певних процесів, іманентною характеристикою яких є часова складова. Простір 

також усвідомлюється як місце для дії, тоді як дія, в свою чергу, завжди передбачає 

наявність місця дії (простору). Причому це місце дії (простір) повинне бути вільним 

від перешкод, інакше дія не зможе відбуватися. Така діалектична єдність простору 

та дії на когнітивному рівні дала підстави асоціювати вільний простір із волею або 

свободою в цілому. І це є закріпленим у ментальній репрезентації макроконцепту SPACE. 

3. Багатокомпонентність макроконцепту SPACE породжує питання стосовно 

частотності актуалізації його складників за допомогою ЛСВ лексеми-репрезентанта 
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space. Діахронічний аналіз головного ядерного вербалізатора було здійснено на 

основі текстів Біблії, зокрема перекладу короля Якова (King James Version), 

створеного 1611 р. та сучасного перекладу – Нова Міжнародна Версія (New 

International Version), виданого 2011 р., оскільки таке дослідження дає змогу 

простежити еволюцію семантики головного вербалізатора макроконцепту. У більш 

давній версії перекладу лексема space зустрічається 27 разів, 22 з яких у значенні 

"lapse of time" ("проміжок часу") та лише 5 разів у значеннях "three dimensional 

expense" та "place" ("простір" і "місце"). У новій версії лексична одиниця space була 

вжита 10 разів і в усіх випадках актуалізованими були її ЛСВ "three dimensional expense " 

("простір") або "place" ("місце"). 

У сучасній англійській мові контекстуальна актуалізація вивчалась на основі 

американської газети "Los Angeles Times" та британського часопису "The Daily 

Telegraph". Було виявлено та проаналізовано 600 випадків вживання різних ЛСВ 

лексеми space. Найчастіше лексема space вживалась у значенні "вільний простір" – 

91 раз. Лексико-семантичний варіант "космос" був актуалізований 35 разів, ЛСВ 

"свобода дії" – 50 разів, "газетний простір" – 15, "час" – 5. Така статистика свідчить 

про те, що лексема space у сучасному англійськомовному публіцистичному дискурсі 

використовується переважно для вербалізації концепту ПРОСТІР, зокрема його 

когнітивної ознаки "вільний" засобами ЛСВ "вільний простір". 

4. Різна частотність вжитку окремих ЛСВ вербалізатора space, а отже, й різні 

квантитативні показники актуалізації компонентів макроконцепту SPACE у 

діахронії вказують на певні когнітивні перебудови в його ментальній репрезентації, 

що на мовному рівні виражається семантичними трансформаціями його лексеми-

репрезентанта. У діахронічному аспекті вони можуть бути виражені наступними 

ланцюжками ЛСВ: місце – відстань – простір – космічний простір; вільне місце – 

вільний простір (у сфері друкарства) – свобода. 

5. На основі лексикографічних джерел були встановлені ядерні вербалізатори 

концепту SPACE / КОСМОС, семантико-когнітивний аналіз яких дозволив виділити 

ряд його когнітивних диференційних та інтегральних рис. Всього було виділено 87 

ознак, які були розподілені за польовим принципом. Ядерно-периферійна 
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стратифікація здійснювалась на основі визначення яскравості (ступеня актуальності) 

когнітивної ознаки у змісті концепту. Більш значущою вважається риса, яка 

репрезентується більшою кількістю ЛСВ вербалізаторів концепту. Так, зокрема, 5 

ознак формують ядро когнітивного змісту, зокрема, "extension" ("протяжність"), 

"inclusion of everything" ("усеохоплюваність"), "infinity" ("нескінченність), "existence 

beyond the Earth" ("існування поза межами Землі"), "location of stars and planets" 

("місцезнаходження зірок та планет"), 4 ознаки – ближню периферію: "connection 

with human being" ("зв’язок із людиною"), "affiliation to a particular sphere" 

("приналежність до конкретної сфери"), "orderliness", "systematicness" 

("упорядкованість", "систематичність") 15 ознак – середню, 12 ознак –дальню, 51 

ознака – крайню.  

Польова структура класифікаторів має наступний вигляд: до ядра належить 

одна основна ознака "spatial scope", ближню периферію утворюють 5 ознак, зокрема, 

"unification" ("об'єднання"), "connection with human being", ("зв’язок з людиною"), 

"type of organization" ("тип організації"), "freedom" ("свобода", "незайнятість"), 

"type of origin" ("тип походження"), дальню – 3 ознаки, зокрема, "time belonging 

("часова приналежність"), "level of beauty" ("рівень краси"), "type of life" ("вид 

життя"), крайню периферію – 6 ознак.  

6. У макроструктурі концепту SPACE / КОСМОС виділяються 3 зони: 

інформаційний зміст, образ та інтерпретаційне поле. Когнітивні ознаки 

інформаційного змісту вирізняють концепт з ряду йому подібних, і вони 

виражаються словниковою дефініцією поняття space, зокрема, "existence beyond the 

Earth’s atmosphere" ("існування поза межами Землі"), "location of stars" 

("місцезнаходження зірок"). Образний компонент включає в себе два складника: 

перцептивний та когнітивний образи. Перцептивний образ включає риси, які 

ґрунтуються на сприйнятті референта органами чуттів, зокрема, ними є "extension" 

("протяжність"), "inclusion of everything" ("усеохоплюваність"), "infinity, 

endlessness" ("нескінченність, усеосяжність"). До когнітивного образу входять усі 

ті ознаки, які виражені ЛСВ лексеми space, що мають метафоричний зв’язок з її 

етимоном. В інтерпретаційному полі концепту ми виділяємо інформативну, 
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утилітарну, регулятивну, оцінну та енциклопедичну зони. Найчисельнішими за 

кількістю ознак є інформативна та енциклопедична зони, оскільки концепт SPACE / 

КОСМОС є науковим поняттям, тому існує велика кількість інформації щодо його 

парметрів та особливостей.  

7. У концепті SPACE / КОСМОС відповідно до релевантності його ознак для 

носіїв мови можна виділити актуальний, додатковий (пасивний) та етимологічні 

шари. З точки зору актуальності когнітивних рис концепту для людства в цілому, в 

ньому виділяється універсальний, національно-специфічний, груповий та 

особистісний шари. За результатами дослідження найбільш об’ємним є універсальний 

шар, оскільки актуалізація концепту SPACE / КОСМОС є науково, а не національно 

обумовленою. 

Основні положення представлені у публікаціях [63; 65; 68; 70; 71; 72; 74]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ SPACE / КОСМОС  

У СИНЕРГЕТИЧНИЧНОМУ ВИМІРІ 

 

 

3.1 Ієрархічно-польова модель організації лексико-семантичного поля 

SPACE / КОСМОС 

 

3.1.1 Польова організація стилістично нейтрального рівня лексико- 

семантичного поля SPACE / КОСМОС.  

 

Інвентаризацію компонентного складу ЛСП SPACE здійснено на основі 

словників [447; 450; 451; 452] та словників-тезаурусів космічної лексики [448; 453]. 

З огляду на те, що ЛСП SPACE / КОСМОС є системою, яка реалізує не лише 

повсякденні комунікативні потреби мовців, але й вербалізує продукти науково-

пізнавальної діяльності людини, обслуговуючи тим самим відповідну наукову 

галузь, у його межах можна виділити два прошарки: загальновживаний та 

термінологічний.  

До складу ЛСП SPACE / КОСМОС входять лексичні одиниці, які вербалізують 

об’єкти, явища та процеси, що знаходяться або перебігають в космічному просторі, 

або ті, що пов’язані з його вивченням та польотами, а також їх характеристики. Тому, 

дослідження компонентного складу поля можна проводити у двох площинах. З 

одного боку, внутрішню організацію ЛСП можна репрезентувати в горизонтальному 

вимірі: з погляду близькості лексичної одиниці до ядра (польова організація), та у 

вертикальному – відповідно до його стилістичної стратифікації (ієрархічна організація).  

Отже, узагальнена схема ієрархічної організації ЛСП SPACE має вигляд кулі, 

де її верхня півкуля репрезентує польову стратифікацію стилістично нейтральних 

компонентів, тоді як нижня півкуля відображає польову організацію 

термінологічного апарату космічної галузі. Проекція лексеми на вертикальний 

діаметр (вертикальну вісь) вказує на її стилістичну маркованість. Тобто лексема, яка 
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належить верхній півкулі, за лексикографічними показниками є стилістично-

нейтральною, а та, яка належить нижній півкулі, має термінологічне маркування. 

Отже, відповідно до цієї схеми, чим більш специфічним є термін , тим нижче він 

буде розташований за вертикальною віссю, і навпаки, чим він є більш 

загальновживаним, тим вище.  

Віднесеність кожної конкретної лексеми до термінологічного або 

загальновживаного прошарку ЛСП здійснювалося на основі стилістичного 

маркування одиниць у словниках. При цьому, відсутність термінологічного 

маркування в одиниці вказує на те, що вона є загальновідомою, а отже, і 

загальновживаною. Це, однак, не виключає її можливості виступати в ролі терміну, 

для вербалізації наукового поняття, яке внаслідок частого вживання, стало 

загальновідомим, і, як результат, лексична одиниця втратила термінологічний 

статус. Таким чином, така одиниця може одночасно розглядатися і як термін, і як "не 

термін". До таких слів відносимо, наприклад, лексеми star, sun, moon. 

Горизонтальна координата вказує на розташування польової одиниці відносно 

ядра та периферії. Ядерно-периферійна стратифікація може бути виконана на основі 

двох критеріїв: поняттєво-асоціативного та морфологічно-семантичного, які ми 

пропонуємо розглянути окремо. При цьому в обох випадках опис ієрархічної 

організації поля здійснюється на основі застосування парадигматичного та 

синтагматичного підходів.  

Так, зокрема, відповідно до парадигматичного підходу до складу ЛСП входять 

дериваційне та асоціативні поля лексеми-репрезентанта. Застосування 

синтагматичного підходу дає змогу віднести до нього також і комбінаторні 

властивості його архілексеми, тобто випадки її синтаксичної сполучуваності. 

Спочатку розглянемо ядерно-периферійну (горизонтальну) організацію стилістично 

нейтрального прошарку поля відповідно до поняттєво-асоціативного критерія.  

Центром ядра ЛСП SPACE / КОСМОС є його однойменне слово-репрезентант 

(архілексема) space, оскільки воно, власне, експлікує назву поля. До центральної 

ядерної зони належать також синоніми лексеми-репрезентанта, зокрема, слова 

cosmos, Universe, world, creation, macrocosm, а також словосполучення outer space, 
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оскільки вони своїми ЛСВ безпосередньо номінують відповідне ЛСП. Ядерну зону 

також формують ті лексичні одиниці, які асоціюються зі словом-репрезентантом, і 

за даними словника Longman [450] ми нараховуємо 49 одиниць (Додаток В). 

Віднесеність лексичних одиниць асоціативного поля, до ядра пояснюється 

існуванням безпосереднього функціонального або локаційного (просторового) 

зв’язку їх денотатів із космічним простором, що відображається на концептуальному 

рівні людської свідомості та закріплюється в плані мовного вираження. 

Синтаксична сполучуваність ключового слова-репрезентанта формує ближню 

периферію ЛСП. Лексикографічний аналіз дає змогу виділити ряд часто вживаних 

сполучень, які формують колокаційне поле, яке ми розділили на декілька 

тематичних блоків (див. Додаток А). До першого блоку, який нараховує 39 одиниць, 

віднесемо ті словосполучення, які пов’язані із польотом людини в космос, 

наприклад: space cargo ship (транспортний космічний корабель), space capsule 

(космічна капсула), space centre (космодром), space cloth (космічний одяг),  space 

complex stationkeeping (удержання орбітального комплексу на орбіті),  space flight 

(космічний політ),  space laser communication (лазерний космічний зв’язок),  space 

food (космічна їжа), space rocket (космічна ракета), space satellite (космічний 

супутник), space ship (космічний корабель), space shuttle (космічний шатл), space 

shuttle launch vehicle (багаторазовий транспортний космічний корабель), space 

sickness (космічна хвороба), space station (космічна станція), space station activities 

(робота на борту орбітальної станції),  space suit (скафандр), space tracking 

(супроводження космічних об’єктів), space transport (транспортний космічний 

апарат), space transportation system (транспортна космічна система), space tug 

(міжорбітальний транспортний апарат), space vehicle (космічний корабель) [450]. 

Наступний блок, який налічує 19 позицій, охоплює космічні галузі наук, які 

виникли в результаті бурхливого дослідження космосу. До них відносимо, 

наприклад: space astronomy (космічна астрономія), space biology (космічна біологія) 

space chemistry (космічна хімія), space climatology (космічна кліматологія) [450]. 

Також, виділяємо лексичні сполучення, які репрезентують космос як систему, для 

якої характерні події, що відбуваються в нашому світі. Цей блок містить 7 
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позицій, до яких відносимо, зокрема: space colonization (колонізація космосу), space 

combat (космічна битва), space commercial activities (комерціалізація космосу), space 

colony (космічне поселення), space forestry (космічне лісове господарство), Space 

Invaders (космічні завойовники), space pollution (забруднення космічного середовища) 

[450].  

Досить чисельною є група лексичних сполучень, які використовуються для 

номінації того, що безпосередньо пов’язано із космосом, використовується або 

функціонує в ньому, зокрема, ця ділянка поля нараховує 47 одиниць, наприклад: 

space award (заказ на поставку космічної техніки), space environment (космічний 

простір), space fiction (наукова фантастика про міжпланетні подорожі), space 

industry (космічна промисловість), space manufacture (виробництво в космосі), space 

mapping (космічне картографування), space observatory (космічна обсерваторія), 

space opera (космічна мильна опера), space radar telescope (космічний 

радіотелескоп), space radio communication (космічний радіозв’язок), space repair 

(ремонт у космосі), space robot (космічний робот), space robotics (космічна 

робототехніка),  space segment (космічний сегмент), space telemetry (супутникова 

телеметрія), space telescope (космічний телескоп), space test (випробування в умовах 

космічного простору), space topography (топографічна зйомка з космосу), space 

triangulation (космічна тріангуляція), space velocity (космічна швидкість), space 

welder (космічний зварювальний агрегат), Space Age (космічна епоха), space data 

(космічні дані) [449]. 

Ряд лексичних сполучень, який налічує 5 одиниць, позначає ті об’єкти та 

явища, що існують у космосі, зокрема, space plasma (космічна плазма), space 

radiation (космічне випромінювання), space shock (ударна хвиля в космосі), space 

reddening (міжзоряне почервоніння), space rays (космічні промені) [450]. Часто 

лексема space вживається разом з іншими словами для позначення різного роду 

професій, які є необхідними для вивчення космосу, наприклад:  space cadet 

(космонавт-стажер), space physician (лікар в галузі космічної медицини), space 

repairman (космонавт-монтер), space technologist (спеціаліст із космічної 

техніки) [450].  
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До дальньої периферії ЛСП відносимо дериваційне поле лексеми space, 

оскільки лексичні одиниці, які входять до його складу, мають морфологічно-

семантичний зв’язок із архілексемою поля, однак це не вказує на їх високу 

асоціативність із лексемою-репрезентантом. До нього, зокрема, відносимо ряд 

лексем, утворених: 1) за допомогою складання основ – 10 одиниць: spacecraft, 

spaceship (космічний корабель), spacelab (космічна лабораторія), spaceman 

(астронавт), spaceplane (космічний літак), spaceport (космодром), spaceshot (запуск 

космічного корабля), spacesuit (космічний скафандр), Spacetrack (система 

радіолокації супутників Землі), spacewalk (вихід у відкритий космос), spacewoman 

(жінка-космонавт); 2) за допомогою суфіксації – 4 одиниці: spacer (комічний 

корабель),  spaceward ((прислівник, що вказує напрямок) у космічний простір), 

spacious (широкий, просторий),  spaciousness (ємність). Отже, більшість дериватів 

утворені шляхом складання основ, ряд слів, зокрема прикметники, прислівник та 

іменник утворені за допомогою дериваційних суфіксів.  

Вищезапропонована ядерно-периферійна стратифікація ґрунтується на 

асоціативній близькості компонентів поля із денотатом його лексеми-репрезентанта 

– космосомі має наступний вигляд (Рис. 3.1).  

Рис.3.1 

Польова організація ЛСП SPACE / КОСМОС згідно з поняттєво-

асоціативним критерієм 

 
 

Однак, із застосуванням морфологічно-семантичного критерію польова 

організація набуває дещо іншого вигляду, оскільки в його основу покладена 

Ядро ( лексема-
репрезентант, прямі 
номінації, асоціативне 
поле)

ближня периферія 
(синтаксична сполучуваність 
слова-репрезентанта)

дальня периферія 
(дериваційне поле)
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семантико-морфологічна близькість компонентів поля зі словом-репрезентантом. З 

цього погляду до ядра поля відносимо архілексему, її синоніми, а також її дериваційне 

поле, оскільки всі його лексичні одиниці мають спільний корінь. До ближньої 

периферії належить сполучуваність лексеми-репрезентанта, адже лексичні одиниці, з 

якими вона вступає у синтаксичні зв’язки, не мають з нею спільних коренів, а отже, і 

безпосередньої морфологічної близькості, однак на синтагматичному рівні формують 

семантичні комплекси, які у своєму складі містять значення архілексеми. До дальньої 

периферії відносимо асоціативне поле, оскільки його компоненти не мають 

морфологічної та семантичної спорідненості з архілексемою space (наприклад, orbit, 

galaxy, star), і пов’язані з нею лише асоціативно (див. Рис. 3.2) 

Рис. 3.2 

Польова організація номінативного поля ЛСП SPACE / КОСМОС згідно з 

семантико-морфологічним критерієм 

  

 
Із залученням одночасно двох критеріїв до опису структури аналізованого 

ЛСП польові зони виявляються рівноправними (див. Рис. 3.3) 

Рис. 3.3 

Польова організація ЛСП SPACE / КОСМОС з рівноправними зонами 

 

                                                              асоціативне поле             

 

 дериваційне поле 

        колокаційне поле  

Ядро ( лексема-
репрезентант, прямі 
номінації, дериваційне 
поле)

ближня периферія 
(синтаксична сполучуваність 
слова-репрезентанта)

дальня периферія 
(асоціативне поле)
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Однак, найбільш прийнятною моделлю опису польової організації є 

комплексне поєднання двох критеріїв: морфологічно-семантичного та поняттєво-

асоціативного разом із врахуванням стилістичної складової одиниць поля. Таким 

чином, це дає змогу врахувати як формально-змістову близькість компонентів поля, 

так і випадки синтагматичної сполучуваності слова-репрезентанта, а також його 

дериваційні та асоціативні зв’язки та стилістичну приналежність. 

Схематична модель опису в такому разі матиме форму кулі, яка відображає не 

лише польову стратифікацію відповідно до зазначених зон, але й ієрархічну 

стилістичну організацію. В центрі такої кулі знаходиться архілексема поля – space. 

Навколо неї розташовуються її синоніми. Діаметральна площина, яка має форму 

круга, розділяє кулю на дві півкулі: верхня репрезентує стилістично нейтральну 

лексику, а нижня – термінологічну. Радіуси цього круга розділяють його на сектори. 

Верхній полюс та центр діаметральної площини (співпадає з центром кулі) з’єднані 

відрізком, який виступає радіусом кулі. Таким чином, у кулі можна виділити фігури, 

які обмежені проведеним радіусом від центра кулі до її верхнього полюсу, двома 

радіусами діаметральної площини та площею частини сфери, яка, в свою чергу, 

обмежена кривими, меридіанами, що з’єднують верхній полюс та точки перетину 

радіусів зі сферою. Кожна об’ємна фігура, назвемо її сектор, відповідатиме певній 

структурованій ділянці ЛСП: асоціативному, дериваційному або колокаційному полям.   

Перевага такого схематичного опису ієрархічної організації поля полягає в 

тому, що ця модель відображає його склад, розподілений на певні елементи 

(асоціативне, дериваційне, колокаційне поля тощо) вказуючи, водночас, на їх 

відносну рівноправність, оскільки поза контекстом неможливо визначити, який 

конституент поля є більш важливим (див. Рис. 3.4).  

Отже, ієрархічна організація стилістично нейтрального прошарку поля матиме 

такий вигляд. У центрі кулі, як зазначалося раніше, знаходиться архілексема space, 

яка оточена її синонімами, зокрема лексемами cosmos, Universe, world, creation, 

macrocosm, а також словосполученням outer space. Уся верхня півсфера поділяється 

на 3 сектори, які обмежені точками, зокрема, асоціативне поле (сектор OBDA), 

дериваційне поле (сектор ODCA) та  колокаційне поле (сектор OCBA). Причому, 
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сектор ODCA поділяється на два підсектори: ODK1А (одиниці, утворенні способом 

основоскладання) і OK1CA (одиниці, утворені способом афіксації). Сектор OCBA 

поділяється на 5 підсекторів:  OBE1A (словосполучення, які пов’язані із польотом 

людини в космос), OE1F1A (космічні галузі наук), OF1H1A (об’єкти, що пов’язані з 

дослідженням космосу), OH1I1A (природні космічні об’єкти), OI1CA (професії 

космічної галузі).  

Рис. 3.4 

Ієрархічно-польова модель організації стилістично-нейтрального прошарку 

ЛСП SPACE / КОСМОС 
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Отже, описавши стилістично нейтральний прошарок ЛСП SPACE / КОСМОС, 

у наступному підпункті перейдемо до аналізу його термінологічного корпусу. 

 

3.1.2 Структурна організація термінологічного рівня лексико-семантичного 

поля SPACE / КОСМОС.  

 

Корпус лексичних одиниць, що складають термінологічний прошарок, був 

створений на основі аналізу лексикографічних джерел [448; 453]. Він не є 



153 

 

вичерпним, а, скоріше за все, включає в себе найбільш розповсюджені лексичні 

одиниці. Неможливість укладання повного переліку пояснюється тим, що космічна 

галузь постійно розвивається, в ній можна виділити велику кількість підгалузей, які 

дублюють ті сфери знань, які вивчають земні процеси, зокрема астрономічну фізику, 

кібернетику, інженерію тощо, однак вони застосовують свій апарат для дослідження 

та опису міжзоряного простору. Кожна з галузей оперує власним термінологічним 

апаратом, який також пристосовується для обслуговування космічної сфери 

людської життєдіяльності.  

Іншою причиною неможливості укладення абсолютно вичерпного переліку 

одиниць є те, що космічна галузь знаходиться в постійному розвитку, що обумовлює 

невпинне виникнення нових одиниць номінації. І, на решті, третьою причиною 

неможливості укладання вичерпного корпусу термінологічного рівня аналізованого 

ЛСП є те, що не завжди можливо встановити те, чи має лексема термінологічний 

характер, чи ні. 

Тут доречно нагадати, що за класичним означенням термін – це слово або 

словосполучення, яке слугує для чіткого вираження поняття, специфічного для 

певної галузі знань, виробництва або культури, та яке обслуговує комунікативні 

потреби в цій сфері діяльності людини [16, с. 81]. Проте, іноді термін набуває 

широкого використання та може перейти до загального вжитку. Слід, однак, 

зазначити, що перехід терміну до загальновживаної лексики не означає повну втрату 

термінологічного статусу лексеми, а скоріше вказує на те, що загальний рівень 

пізнання соціуму у відповідній галузі є достатнім для того, щоб більша частина його 

представників була знайома з денотатом, який позначається цією номінативною 

одиницею, та використовувала його, що, у свою чергу, вказує на збільшення 

комунікативної релевантності відповідного поняття. 

Аналіз термінологічного прошарку ЛСП SPACE / КОСМОС можна здійснити 

за аналогією до стилістично нейтрального прошарку, застосовуючи кульову модель. 

Увесь термінологічний корпус досліджуваного ЛСП можна умовно поділити на 

декілька частин, які у кульовій моделі репрезентовані у вигляді секторів та 

підсекторів (див рис. 3.5). Узагальнена модель ґрунтується на комплексному 
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поєднанні цих двох критеріїв і репрезентує поле у вигляді кулі, що дає змогу 

одночасно відобразити його ядерно-периферійну та стилістичну стратифікацію 

Верхня  півкуля є моделлю польової організації загальновживаних одиниць поля, у 

якій виділяємо три сектори, що відповідають, дериваційному (OBEA), 

асоціативному (OECA) та колокаційному полям (OCBA) лексеми space, причому в 

останньому виділяємо 5 підсекторів. Нижня півкуля репрезентує термінологічний 

рівень ЛСП. У ній можна виокремити 3 основні сектори, у яких виділяємо 

підсектори: OBCA1 – природні об’єкти та їхні властивості, процеси (8 підсекторів); 

OBEA1 – об’єкти, їхні властивості та процеси, які пов’язані з дослідженням космосу 

(13 підсекторів); OECA1 – номени природних та штучних астрономічних об’єктів.  

Рисунок 3.5 має спрощене схематичне зображення, та репрезентує лише сектори 

ЛСП. Повний перелік всіх підсекторів див. Додаток Ж. 

Рис. 3.5 

Узагальнена кульова модель іерархічно-польової організації  

ЛСП SPACE / КОСМОС 
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Кульова схема опису ієрархічної організації ЛСП SPACE / КОСМОС є досить 

влучною, оскільки вона відображає ядерно-периферійну та стилістичну 

стратифікацію його складових одночасно, вказуючи на їх семантичну 

рівноправність, адже, як зазначалося раніше, актуальність того чи іншого 

компонента для поля визначається широким контекстом та екстралінгвальною 

ситуацією.  
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Чим більш специфічним є термін, тим ближче він буде розташовуватися до 

нижнього полюсу, і навпаки, чим більш вживаною є термінологічна лексема, тим 

більшою є вірогідність того, що вона втратить свою термінологізованість та перейде 

до загальновживаного лексичного прошарку. Збільшення ширини модуля в 

напрямку до діаметральної площини має те ж символічний характер, адже це вказує 

те, що терміни, які належать до цієї ділянки, є менш специфічними у своєму вжитку, 

а отже можуть мати більшу кількість семантичних та синтагматичних зв’язків у 

порівнянні з нижньою ділянкою, що, у свою чергу, вказує на той факт, що вони легше 

можуть піддаватися процесам семантичної трансформації та набувати нових ЛСВ, 

втрачаючи свою термінологізованість. Наприклад, терміни atmosphere, crater, comet 

можна віднести до загальновживаних лексичних одиниць, оскільки вони є відомими 

переважній більшості пересічних мовців. 

Більш об’ємний характер периферійної ділянки, що знаходиться у 

діаметральній площині кулі, також вказує на більшу потенційну можливість 

контакту аналізованого ЛСП з іншими ЛСП, адже, як відомо, периферійна частина є 

найменш стабільною ділянкою поля, і саме вона, в першу чергу, контактує з іншими 

ЛСП та саме в ній відбуваються зміни, тому її можна вважати найбільш динамічною 

ділянкою поля. Прикладом може слугувати термін limb, який своїми різними ЛСВ 

належить до медицинської та космічної галузі, або терміни, які входять до складу 

ЛСП SPACE / КОСМОС, що були запозичені з інших терміносистем та 

загальновживаної лексики, як наприклад, hemisphere, crust, propulsion та belt, giant, 

dwarf, hole, dust. 

Розташування стилістично нейтральної лексики у верхній півкулі, а 

термінологічного корпусу в нижній є умовним і пов’язано з тим, що в рамках нашої 

роботи актуалізація ЛСП SPACE / КОСМОС розглядається в наївній картині світу, 

тобто з погляду пересічного носія мови, а не фахівця з астрономічної галузі, тому, 

якщо уявити кулю "плаваючою" (інформаційному просторі нашої планети), то 

загальновживана лексика знаходиться ніби "на поверхні", тобто є зрозумілою для 

більшості носіїв, у той час як термінологічний корпус є актуальним переважним 
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чином для фахівців з астрономічної галузі і тому, щоб зрозуміти їх значення 

необхідно "зануритися" вглиб, що на схемі відповідає нижній півкулі, яка занурена у воду.  

 

3.2 Самоорганізація лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС 

 

3.2.1 Автопоезис власних назв лексико-семантичного поля  SPACE / КОСМОС.  

 

Аналіз процесів самоорганізації ЛСП SPACE / КОСМОС почнемо з розгляду 

автопоезису власних назв, які функціонують у ньому. Власні назви (номени) 

відрізняються від термінів ступенем абстракції понять: термін позначає загальне 

поняття, а номен – конкретне, одиничне. Менший ступінь абстракції виражається в 

тому, що номени являють собою простий перелік спеціальних об’єктів, не прагнучи 

виявити суттєві взаємозв’язки між ними [314 с. 253-260], наприклад: satellite – це 

термін, а Shuttle – номен (тип або "модельний ряд" американського космічного 

корабля багаторазового використання).  

Аналіз цього прошарку досліджуваного ЛСП почнемо із назв космічних 

кораблів, які працювали в рамках першої космічної місії "Mercury", найменування, 

що було дане на честь першої від Сонця планети. Такі кораблі мають досить 

різнопланові назви, зокрема 3 з них ("Freedom-7", "Friendship-7" та "Faith-7") носять 

назву абстрактних категорій "свобода", "дружба" та "віра" відповідно. Четвертий 

корабель ("Aurora-7") отримав назву фізичного явища "полярне сяйво", а один із них 

("Sigma-7") був названий вісімнадцятою літерою грецького алфавіту. Незважаючи 

на таку різноманітність у найменуванні, всі вони мають число 7 у своїй назві на честь 

7 астронавтів. 

Назва місії "Gemini", яка співпадає із назвою третього зодіакального сузір’я, 

має також досить символічний характер, оскільки на кожному із космічних кораблів, 

які її обслуговували, мало бути два астронавта. Семантична мотивація використання 

саме такої номінативної одиниці полягає в тому, що слово Gemini із латини 

перекладається як "близнюки". Усі кораблі цієї місії мають однакові назви, які 

відрізняються лише числами, які йдуть у хронологічному порядку їх запуску. 
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Наступна програма "Apollo", яка мала на меті висадку людини на місяць, була 

названа ім’ям Аполлона, давньогрецького бога сонця та стрільби із луку, 

менеджером НАСА Авраамом Сільверстайном. Однойменним кораблям цієї 

програми присвоювалися порядкові номера, причому Apollo-7 був першим кораблем 

з людиною на борту. 

Нарешті для назви програми, яка мала на меті створення космічних кораблів 

багаторазового призначення, які могли б доставляти астронавтів та вантажі в космос 

і назад, було обрано номінацію "Shuttle", що у своїй внутрішній формі має значення 

"move rapidly to and fro" ("швидко рухатись туди й назад"), оскільки вони повинні 

були курсувати між ближньою орбітою Землі та власне Землею.  

Перший шатл, який ніколи не використовувався для польотів у космос, а 

слугував лише для відпрацювання приземлення, мав назву "Enterprise", яку він 

отримав через чисельні прохання глядачів популярного серіалу "Star Track", хоча 

спершу планувалось назвати його "Constitution" на честь 200 річчя американської 

Конституції. Таким чином, назва корабля з науково-фантастичного фільму стала 

назвою реального літального апарату. Така поступка керівництва НАСА в плані 

найменування вказує на те, що американська космічна програма є (або хоче 

здаватися) досить "відкритою", тобто спрямованою на широкий загал. 

Деякі назви шатлів мають метафоричні назви, зокрема "Challenger" ("той, що 

кидає виклик") та "Discovery" ("відкриття") мають асоціативну вмотивованість, 

зокрема, новий космічний корабель багаторазового призначення справді кидав 

виклик космічним кораблям одноразового використання, а також власне природі, 

оскільки політ у космос був досить великим досягнення людства. Номінація 

"Challenger"  була дана на честь одного із кораблів, який досліджував океан у 1870 

роках. 

Найменування шатла "Discovery" було запозичене із назви одного з кораблів, 

на якому Джеймс Кук в 1770-х роках відкрив Гавайські острови. Окрім того, назва 

шатла "Discovery" в етимоні має значення "відкривати щось нове", тому вона має 

високу асоціативну вмотивованість, оскільки космічний простір осмислюється як 

об’єкт для відкриттів, і такий вид номінації розкриває призначення космічного 
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корабля. Шатл "Endeavour" також був названий на честь одного з кораблів Д. Кука й 

у своїй внутрішній формі має значення "спроба, намагання". Ця назва також має високу 

асоціативність із процесом дослідженням в цілому та дослідженням космосу зокрема.  

Шатл "Columbia" був названий на честь корабля Роберта Грея, на якому він у 

травні 1792 року вивчав води Британської Колумбії, а шатл "Atlantis" отримав назву 

океанографічного судна, яке використовувалось впродовж 1930-1960-х років. 

Прикметним є той факт, що всі назви шатлів дублюють назви морських кораблів, на 

яких були зроблені вагомі відкриття. Космічні кораблі мають метафоричну 

асоціативність із морськими кораблями, оскільки використовуються для 

дослідження невідомих просторів, перевезення людей та вантажів. Такий спосіб 

самоорганізації ЛСП SPACE / КОСМОС відображає апперцептивність людського 

мислення, тобто для номінації схожого за функціями об’єкта використовується його 

вже існуюча назва, що також дає символічну надію на те, що новий об’єкт (шатл) 

буде таким же успішним та принесе чималу користь, як і його попередник (морський 

корабель).       

Отже, в ЛСП як синергетичній системі для створення найменування певного 

об’єкту використовуються, як правило, вже існуючі лексичні одиниці, які зазнають 

вторинної номінації. Причому основними вимогами до назви є, по-перше, те, що її 

внутрішня форма повинна корелювати із об’єктом номінації на концептуальному 

рівні, тобто вона має прямо або метафорично виражати його певні реально існуючі 

властивості. По-друге, семіотичний знак, який використовується для номінації, 

повинен мати загальновідомий, інтернаціональний характер, і ця вимога є тим 

сильнішою, чим важливішим у комунікативному плані є об’єкт, який потребує 

номінації. Наприклад, зодіакальні сузір’я або планети сонячної системи мають 

грецькі та латинські назви, переважно базуючись на міфології, яка на сьогоднішній 

день є всесвітнім надбанням, наприклад, Mars Jupiter, Saturn. Менш важливі для 

комунікації об’єкти, як астероїди або віддалені зірки, як правило, мають назву, яка 

складається із літер(и) та цифр, або імені міфологічного персонажа та числа, 

наприклад 107 Camilla, 2015 TN178, M 40. 
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Це пояснюється тим, що подібні об’єкти потраплять у фокус уваги переважно 

професійних науковців астрономічної галузі, яких за деякими підрахунками 

налічується близько 10000 на сьогоднішній день. Об’єкти такі, як планети сонячної 

системи, яскраві зорі та більшість сузір’їв часто стають предметом комунікації 

пересічних мовців, і тому вони мають певні "мотивовані" назви. Іноді основою для 

номінації виступає ім’я вченого, який або відкрив певний об’єкт, або який зробив 

чільний внесок у науку взагалі, і тому його ім’я увіковічується в назві певного космічного 

об’єкту, наприклад Van Biesbroeck's Star, Herschel's Garnet Star, Haley’s Comet.       

Окрему групу власних назв становлять планети та супутники сонячної 

системи. Оскільки перша планета сонячної системи Mercury переміщується по 

небесній сфері з більшою швидкістю порівняно з іншими планетами, то вона 

отримала свою назву на честь прудконогого бога торгівлі Меркурія (еквівалент 

давньогрецького бога Гермеса). Найяскравішою на небосхилі, а отже і найбільш 

красивою в розумінні давніх людей є планета Венера, яка має назву Venus, оскільки 

завдяки своїй яскравості (а отже, і красі) вона асоціюється із богинею кохання – Венерою. 

Назва нашої планети Earth є досить давньою за своїм походженням та має 

індоєвропейське коріння, й у своїй внутрішній формі означає "ground, soil, dirt, dry 

land; country, district". Існування значення "земля, ґрунт" в етимоні назви нашої 

планети полягає в тому, що людина розцінює саме землю, а не воду, як місце своєї 

життєдіяльності (хоча більшу частину земної поверхні покриває вода), а отже 

планета, як "дім" всіх людей, отримала також назву Земля, як основне місце для 

життя в протиставленні водним просторам. Мотивація номінації супутника нашої 

планети moon полягає в тому, що за фазами місяця вели облік часу. Повний цикл фаз 

луни триває приблизно місяць, тому в етимоні англійського слова moon покладена 

семема "month". Таку саму семантичну вмотивованість можна спостерігати і в 

українській мові – місяць як супутник Землі та як одиниця часу. 

Наступна планета сонячної системи Mars названа на честь бога війни, а назви 

її супутників Phobos, Deimos, які перекладаються відповідно як "страх" і "жах", були 

кодифіковані з подання їх відкривача Асафа Холла. Якщо взяти до уваги те, що Марс 

здається червоною планетою, а цей колір асоціюється із кров’ю, то використання 
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таких номінацій стає досить зрозумілим. Кров у більшості народів асоціюється з 

війною, тоді, як показує досвід людства, війна завжди супроводжується страшними 

та жахливими подіями, і саме це відображено у внутрішній формі назв супутників. 

Що стосується назв об’єктів, які належать до поясу астероїдів, то тут слід 

зазначити, що ці номінації мають досить різне походження. Так, зокрема серед назв 

таких об’єктів зустрічаємо ті, які ґрунтуються на давньогрецькій міфології, 

наприклад, Eros (бог кохання), Ida (німфа), Dactyl, Linus (міфологічні створіння). 

Астероїд Gaspra був названий на честь курорту, розташованого в однойменному 

українському селищі міського типу Гаспра на Кримському півострові під Ялтою. 

Назва астероїда Mathilde була надана на честь жінки віце-президента Паризької 

обсерваторії та була запропонована вченим, який власне обрахував траєкторію 

орбіти цього астероїда, астероїд Petit-Prince має прізвисько сина Наполеона III. 

Таким чином, об’єкти поясу астероїдів мають досить різнопланові імена, які були 

надані їм на честь відомих людей або місць. Це свідчить про те, що ЛСП SPACE / 

КОСМОС, як синергетична система, здійснює свою самоорганізацію наявними в 

мові засобами, не створюючи окремих номінативних одиниць для позначення назв 

астрономічних об’єктів. При цьому, локальними атракторами виступають лексичні 

одиниці, які мають певну асоціативну близькість з об’єктами і потребують 

найменування, тоді як репелером у цьому разі виступає створення лексеми нової за 

формою, що б призвело до зменшення вмотивованості назв та небажаного 

розширення мовної системи. 

Оскільки Jupiter (Юпітер) є найбільшою планетою сонячної системи, то його 

назва має ім’я саме головного бога в давньоримському пантеоні. Більшість її 

супутників (53) мають латинські та давньогрецькі назви, на честь коханок або 

нащадків Юпітера / Зевса, наприклад Europa, Amalthea, Sinope, Io, Adrastea. 

Saturn (Сатурн) є найвіддаленішою планетою від Землі, яку можна 

спостерігати неозброєним оком, і тому вона носить латинський варіант назви 

давньогрецького бога початку – Кроноса (Cronos). Таким чином, планета, яка 

знаходиться якнайдалі, асоціюється із самим початком. Супутники в системі 
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Сатурна мають назви греко-римських титанів, нащадків титанів, а також гігантів з 

греко-римської та інших міфологічних систем.  

Показовим однак є той факт, що в найменуванні супутників можна виділити 

певну систему, зокрема супутники, які мають нахил по відношенню до екліптики від 

900 до 1800, названі на честь давньо-скандинавських гігантів (окрім супутника 

Phoebe, який був відкритий досить давно, оскільки він є найбільшим), наприклад, 

Skathi, Hati; ті, які мають нахил близько 360 – на честь гальських гігантів, наприклад, 

Tarvos, Erriapus, Kari; ті, нахил яких становить близько 480, мають імена інуїтських 

гігантів та духів, наприклад, Paaliaq, Tarqeq. Такий характер номінації вносить 

впорядкованість у самоорганізацію номенклатури. 

Планета Uranus (Уран) була названа на честь батька Кроноса Йоганом Боудом, 

оскільки вона знаходилася за Сатурном, і отже, осмислювалась як така, що передує 

йому, подібно тому, як батьки є старшими за своїх дітей. Супутники Урана названі 

на честь героїв Шекспірівських п’єс, наприклад, Ariel, Miranda, Prospero та поеми А. 

Попа "Викрадення локону", наприклад Belinda. 

Планета Neptune (Нептун) має назву римського бога моря, незважаючи на те, 

що відкривач цієї планети хотів дати їй інше найменування. ЇЇ супутники мають 

імена персонажів греко-римської міфології, які асоціюються із богами морів або 

океанами, наприклад, Thalassa, Galatea, Halimede. 

Pluto (Плутон) названий на честь римського бога підземелля, котрий міг 

робити себе невидимим, оскільки цю планету-карлик довгий час не могли знайти 

астрономи, хоча її місцезнаходження передбачалося за метаматичними 

розрахунками. Супутники Плутона мають імена міфологічних персонажів, які 

живуть у давньогрецькому та римському підземеллі. Інші планети – карлики, 

зокрема Ceres, Haumea, Eris, Makemake та їх супутники мають назви античних богів. 

Отже, що стосується номінації тіл сонячної системи, слід зазначити, що 

більшість з них мають імена міфологічних героїв, оскільки антична міфологія на 

сьогоднішній день має універсальний, загальновідомий характер. Деякі астрономічні 

об’єкти названі на честь відомих людей або на честь відомих літературних героїв. 

Застосування вже існуючих імен пов’язано з синергетичним механізмом 
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самоорганізації ЛСП SPACE / КОСМОС, який полягає у використанні наявних в 

мові семіотичних знаків для номінації нових об’єктів, що також корелює із 

принципом мовної економії. Іноді в процесі номінації можна простежити певну 

метафоричність, а іноді – вибір імені певного міфологічного героя для позначення 

певного астрономічного об’єкту залишається незрозумілим. Іноді існує строга 

закономірність в назвах, як наприклад, найменування супутників Сатурна відповідно 

до їх нахилу по відношенню до екліптики. Усе це, однак, підкреслює синергетичний 

характер організації ЛСП SPACE / КОСМОС, яке використовує наявні мовні засоби 

для створення номінацій для нових об’єктів. 

 

3.2.2 Внутрішньомовні запозичення як спосіб самоорганізації лексико-

семантичного поля SPACE / КОСМОС.  

 

Отже, як зазначалося раніше, в межах термінологічного прошарку ЛСП 

SPACE можна виділити власне астрономічну термінологію та одиниці, які є 

запозиченими з інших наукових галузей або загальновживаної лексики. У 

термінологічному прошарку ЛСП SPACE / КОСМОС ми нараховуємо 1239 лексем. 

До цього прошарку ми відносимо, по-перше, ті лексичні одиниці, які вербалізують 

виключно певне астрономічне поняття, наприклад, palimpsest, fossa, umbra, nebula, 

vastitas, cavus rhyolite, scopulus тощо. По-друге, до цієї групи належать 

полісемантичні лексеми, в яких один або декілька ЛСВ вербалізують понять 

астрономічної сфери, а решта ЛСВ цієї лексеми можуть використовуватися для 

мовної актуалізації понять іншої галузі. Таким чином, полісемантичні лексеми, що 

належать до ЛСП SPACE / КОСМОС, також своїми іншими ЛСВ входять і до інших 

ЛСП, що, в свою чергу, обумовлює неперервність семантичного простору мови. 

Наприклад, лексеми plage, cloud, limb, basin, carrier на ряду зі своїми 

термінологчними значеннями мають також і стилістично-нейтральні ЛСВ.  

Велика кількість одиниць в термінологічному прошарку ЛСП SPACE / 

КОСМОС є запозиченою з різних наукових галузей, причому в аналізованому ЛСП 

вони вживаються в своїх оригінальних значеннях. Процес транстермінологізації є 
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продуктивним способом самоорганізації досліджуваного ЛСП. Це пояснюється тим 

фактом, що астрономічна наука почала розвиватися вже після становлення таких 

фундаментальних дисциплін, як фізика, хімія, геологія, а також механіка, 

кібернетика інженерія тощо, і вона, у великій мірі, спирається на досягнення цих 

наук. Іншими словами, внаслідок єдності та ізотропності законів природи астрономія 

застосовує надбання різних наукових галузей для вивчення та пояснення процесів та 

явищ, які перебігають у космічному просторі, використовуючи при цьому також їх 

поняттєво-категоріальний та термінологічний апарати.  

У цьому сенсі, процес автопоезису передбачає адаптацію номінативних засобів 

із інших ЛСП. При цьому засіб номінації, який був запозичений із іншої наукової 

сфери, може функціонувати в ньому в тому ж самому значенні, яке він має і в 

первинній терміносистемі, або, внаслідок процесу саморегуляції, його семантична 

структура може зазнати змін.  

У першому випадку він позначає схожі процеси, властивості або інші поняття, 

які є характерними міжзоряному простору, або релевантними для його дослідження. 

Наприклад, такі терміни фізики, як electromagnetic waves, energetic particle, gamma 

rays, gravity, neutron, photon, neutrino, ultraviolet, x-ray, в астрономії вживаються в 

тому самому значенні, що і в фізиці, адже вони відносяться до опису фізичних 

процесів, які відбуваються як на землі, так і за її межами. З геології до астрономічної 

терміносистеми перейшли  такі одиниці, як lithosphere, heterosphere, mesosphere, які 

використовуються у своїх первинних значеннях для вербалізації референтів астрономії. 

У другому випадку, в процесі саморегуляції ЛСП семантика запозичених 

термінів змінюється і прилаштовується до його комунікативних потреб. Наприклад, 

до ЛСП SPACE потрапив термін медицини limb, що у вихідному значенні позначає 

"an arm or leg" [452] ("кінцівка"), а в астрономічній термінології отримав значення 

"the outer edge of the apparent disk of a celestial body" [453] ("край диску"). Такий 

процес семантичної саморегуляції відбувся завдяки застосуванню метафори, що 

буде розглянуто далі. Тут слід зазначити, що внаслідок трансформації вихідного 

ЛСВ медичного терміну limb та виникненню похідного ЛСВ, цей номінативний 



164 

 

засіб увійшов до ЛСП SPACE / КОСМОС і вступив у семантико-поняттєві 

зв’язки з його компонентами. 

Іноді запозичені з інших наукових галузей терміни вживаються у 

термінологічних сполученнях (термінах, які складаються з двох або більше слів), 

наприклад, space platform, surface penetrator, tracking station. Так, зокрема, слова  

platform, station, surface, відносяться як до загальновживаної лексики, так і до сфери 

інженерії, оскільки вони позначають певні об’єкти та поверхню якогось тіла 

відповідно. Однак, завдяки їх поєднанню з деякими іншими лексемами вони 

набувають термінологічного статусу в ЛСП SPACE / КОСМОС, оскільки вони 

вживаються для номінації об’єктів, які використовуються для дослідження космосу, 

хоча їх окремо взяті компоненти можна віднести до стилістично-нейтрального 

(нетермінологізованого) прошарку мовного лексикону. Таким чином, вихідні 

лексичні одиниці дещо змінюють своє значення у випадку їх колокаційно 

нероздільного вживання.  

Наприклад, лексема platform у словосполученні space platform  має значення  

"a raised structure along the side of a railroad track where passengers get on and off 

trains" ("піднята структура вздовж залізнодорожньої колії, де знаходяться 

пасажири"); "a raised structure standing in the sea from which oil or gas wells can be 

drilled or regulated" (споруда, яка вивищується над морським рівнем, з якої можна 

добувати нафту та газ"). Астрономічного значення "a raised structure or orbiting 

satellite from which rockets or missiles may be launched" ("піднята споруда або 

орбітальний супутник, з якого можна запускати ракетоносії та космічні кораблі") 

ця лексема набуває внаслідок її використання разом із словом space. У цьому 

випадку саморегуляція ЛСП відбулась внаслідок вживання запозиченої лексеми 

разом із архілексемою поля, що призвело до виникнення нового значення у 

термінологічному сполученні. Новий ЛСВ закріплюється в семантиці лексеми, цей 

факт реєструється лексикографічними джерелами [452], і надалі вона може 

вживатися в цьому ЛСВ у відповідному контексті навіть без лексеми space.  

У термінології ЛСП SPACE / КОСМОС також простежуються гіперо-

гіпонімічні відносини між його окремими компонентами. Гіперонімом виступає 
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лексема, яка позначає певний об’єкт, тоді як гіпоніми вербалізують видові різновиди 

цього об’єкта, наприклад, orbit – Intermediate Circular Orbit, Low Earth orbit, Medium 

Earth orbit, Polar orbit або planet – terrestrial planet, inferior planets, superior planets 

тощо. Таким чином, в структуру гіпоніма, як правило, входить гіперонім та лексичні 

одиниці, які специфікують (звужують) його семантику.  

Також, слід зазначити, що не зважаючи на те, що термінологія завжди 

намагається позбутися повних синонімів, проте в термінологічному прошарку ЛСП 

SPACE / КОСМОС можна виділити декілька синонімічних одиниць, зокрема asteroid 

/ planetoid: maria / mare. Це пояснюється тим, що після проходження полем точки 

біфуркації, під якою ми розуміємо момент формування номінативного засобу 

внаслідок появи необхідності в його найменуванні, ЛСП в силу нелінійності свого 

розвитку утворило дві номінативні одиниці, які виявились локальними атракторами, 

і співіснують у ньому.  

Таким чином, ретермінологізація є продуктивним механізмом самоорганізації 

ЛСП SPACE / КОСМОС. Механізм внутрішньомовних запозичень є дієвим у тому 

разі, коли в ЛСП виникає необхідність номінації тих понять, які вже 

євербалізрваними засобами інших ЛСП, і належать до інших галузей знань. Однак, 

іноді під час запозичення вербалізатора, у процесі саморегуляції його семантична 

структура зазнає переосмислення, таким чином на базі лексичної одиниці 

утворюється новий ЛСВ, який поповнює термінологічний корпус ЛСП SPACE / 

КОСМОС. Іншим способом саморегуляції є усталене вживання запозичених лексем у 

складі словосполучень, де вони набувають нових ЛСВ, які закріплюються в їх семантиці. 

 

3.2.3 Зовнішні запозичення як механізм самоорганізації лексико-семантичного 

поля SPACE / КОСМОС.  

 

Продуктивним шляхом самоорганізації ЛСП є запозичення номінативних 

одиниць з інших мов. Так, наприклад, після відкриття Галілео Галілеєм темних плям 

на місяці, які він вважав морями, він, власне, використав латинський термін для їх 

вербалізації – mare, що на латині означає "sea" [451] ("море"). Термін 
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використовується і нині, навіть після того, як було з’ясовано, що води на місяці нема, 

і позначає "the basalt-filled impact basins common on the face of the Moon visible from 

Earth" [453] ("кратери"). Іншим прикладом запозичення з латини може слугувати 

лексема aurora, яка означала ім’я богині світанку. У ЛСП SPACE / КОСМОС ця 

лексична одиниця отримала значення "полярне сяйво", оскільки свічення у верхніх 

шарах атмосфери асоціюється із вранішньою зорею. 

Запозичення є продуктивним способом автопоезису у тому разі, коли виникає 

необхідність у номінації такого поняття, яке вже виникло в якійсь іншій 

лінгвокультурі й отримало там мовне вираження. Так, з огляду на те, що колишній 

СРСР був першим, хто запустив на орбіту штучний супутник Землі та відправив 

людину в космос, то з російської мови в англійську перейшли такі слова, як sputnik 

(супутник) та cosmonaut (космонавт), kosmobuksir (космобуксир), cosmolyot (космольот). 

Однак, запозичення лексем не відновила рівновагу в аналізованому ЛСП, і 

аналогами слів sputnik, cosmonaut стали власні найменування – satellite (супутник) та 

astronaut (астронавт). Лексема satellite була вперше використана Йоганом 

Кеплером, яку він запозичив з латини, де вона означала "attendant, companion, 

courtier, accomplice" [451] ("супутник, компаньйон"). Отже, супроводжуюча людина 

стала метафорично асоціюватися із супутником планети. 

Іноді запозичення відбувається не в готовому вигляді, а запозичується лише 

корені, як носії внутрішньої форми слова, на основі яких потім засобами 

вербокреативної деривації формується номінативна одиниця. Наприклад,  етимон 

слова astronaut містить значення "плаваючий серед зірок" (від astra – "зірка" та naval 

– "плаваючий") [451], а власне лексема є композитом, який складається із 

запозичених коренів. Отже, в основу семантичної мотивації цієї лексичної одиниці 

покладено значення "зоря" на відміну від слова cosmonaut, у внутрішній формі якого 

є значення "космос". Цю сему також знаходимо і в етимоні слова spaceman 

(космонавт), шо утворене шляхом словоскладання, яке також виступає синонімом 

до вищезгаданих слів.  

Отже, якщо поняття має досить високу рекурентність у мовленні, то мова як 

синергетична система формує декілька синонімічних одиниць для його вербалізації. 
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При цьому, слід зазначити, що  саморегуляція аналізованого ЛСП проявляється ще 

й у тому, що окремі синоніми поступово розмежовують свої значення, зокрема  

cosmonaut - "is a Russian astronaut" ("російський космонавт"); sputnik - "is each of a 

series of Soviet artificial satellite" [452] ("радянський штучний супутник"). Таким 

чином, формування власних номінативних одиниць в ЛСП дало змогу протиставити 

"своїх" космонавтів космонавтам конкуруючої країни. Створення власних засобів 

номінації цього поняття дозволило також на психологічному рівні акцентувати увагу 

на досягненнях американської космічної галузі. Прикладами подібних запозичених 

лексичних одиниць є kosmobuksir, kosmolyot, які в ЛСП мають синоніми – spacetug, 

spaceship, що утворені за допомогою антроподетермінованих синергетичних 

механізмів самоорганізації. Отже, шлях запозичення є досить дієвим механізмом 

самоорганізації ЛСП SPACE, який дає змогу утворювати нові номінативні одиниці 

для обслуговування людських потреб комунікації, якщо якесь поняття вже отримало 

мовне вираження в певній лінгвокультурі. 

 

3.2.4 Верботрансформація як механізм самоорганізації лексико-семантичного 

поля SPACE / КОСМОС.  

 

Одним із способів самоорганізації ЛСП SPACE / КОСМОС є вторинна 

номінація, різновидом якої виступає семантична деривація або, як її ще називають, 

функціональна трансорієнтація. Семантична деривація – це процес розвитку нових 

значень у вже існуючих лексичних одиницях на основі їх вихідних ЛСВ, що веде до 

розвитку полісемії. Лексеми, що утворилися таким способом, отримали назву 

семантичні неологізми. 

Когнітивна діяльність людини згідно з принципом апперцепції відбувається за 

аналогією, іншими словами, щось нове пізнається лише в його проекції на вже 

пізнане, тобто відносно наявного досвіду. Таким чином, людська свідомість 

проводить асоціативні паралелі між новим об’єктом пізнання та вже відомим, і цей 

процес закарбовується на мовному рівні. Тобто для номінації чогось нового, що має 

схожість із чимось "старим", використовується та ж сама семіотична одиниця, яка 
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набуває нового лексико-семантичного варіанта. Отже, семантична деривація, як 

прояв внутрішньорівневої функціональної трансорієнтації лексичних одиниць, 

передбачає переосмислення слів, використання вже існуючих у мові номінативних 

засобів у новій для них функції – "надання імені" [345, с. 82] певному об’єкту, який 

потрапив у фокус пізнання, і є схожим на вже пізнаний об’єкт. 

Тобто, дериватогенна активність цього типу вербокреації визначається, перш 

за все, природою людського мислення, здатністю узагальнювати у слові явища 

оточуючої дійсності, систематизувати в мові об’єкти позамовної дійсності [107, 

с. 249]. Таким чином, функціональна трансорієнтація мовного знаку пов’язана з 

модифікацією його плану змісту при збереженні плану вираження, і тому вона являє 

собою механізм формування нових ЛСВ у лінгвальних знаках.  

Формування такого роду інновацій є "реалізацією принципу лексичної 

економії будь-якої мови" [190, с.48]. Відповідно до нього лексична система не може 

безперервно зростати швидкими темпами тому, що це призведе до її перенасичення 

мовними одиницями, і, як результат, ускладнить, а то й унеможливить 

комунікативний процес. Одним із механізмів, який покликаний стримувати швидке 

зростання лексикону є семантична деривація. 

Семантична деривація є як процесом, так і результатом, і тому її можна 

відповідно розглядати в діахронії та в синхронії. Розглядаючи проблему семантичної 

деривації в діахронії, можна стверджувати те, що вона має  процесуальний характер, 

і це дає змогу простежити як у різні періоди на базі однієї і тієї самої лексичної 

одиниці розвивалися нові значення. В синхронії семантична деривація розглядається 

як результат, при цьому похідне і вихідне значення, на відміну від діахронічного 

підходу, мають співіснувати в одному часовому проміжку. У синхронному 

співіснуванні декількох ЛСВ у лексемі вчені вбачають явище, "що зв’язує минуле та 

майбутнє лексико-семантичного ярусу мови у нерозривне ціле, який постійно 

змінюється і розвивається" [321, с. 59]. 

Головною умовою встановлення між двома мовними одиницями синхронних 

словотвірних відношень є виявлення "живих" дериваційних зв’язків, головним серед 

яких є семантична вмотивованість вторинної лексеми [107, с.251]. Між новим та 
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старим лексико-семантичним варіантами багатозначного слова встановлюються 

концептуально зумовлені дериваційні зв’язки: імплікаційні – метонімічні, 

класифікаційні – родо-видові та симілятивні –  метафоричні [456, с. 528]. І "такі 

складні відносини між семантичною структурою мотивата та мотиватора можна 

дослідити лише за синхронного підходу" [290, с.64].  

Важливою проблемою, пов’язаною із семантичною деривацією, є питання 

класифікації типів семантичних перетворень. На жаль, вирішити її з наданням 

переконливих аргументів ще нікому не вдалося. А. А. Залізняк з цього приводу 

зауважує, що "ніяких загальних законів тут встановити не вдалося" [113 с.17]. Було 

виявлено лише механізми семантичної модифікації: звуження або розширення 

значення, розвиток від більш конкретного до більш абстрактного і навпаки, 

додавання і опущення семантичних компонентів. Але найбільш продуктивними 

механізмами формування нових лексико-семантичних варіантів слів вважають 

метафору та метонімію [345, с.82-87].     

Домінуючим механізмом семантичної деривації виступає метафора, під якою 

розуміємо перенесення найменувань на предмети іншого роду, які мають фізичну 

подібність (image metaphors [398]) – колір, форма, розмір тощо, або які схожі за 

своїми властивостями чи асоціативними внутрішніми характеристиками, 

функціональністю (resemblance metaphors [376]). Образ, який покладено в основу 

метафори, являє собою ознаку або ряд ознак, релевантних для створення нового 

значення, і які слугують посередниками між вихідним та метафоричним значенням 

[107, с. 359]. Будь-яке метафоричне перенесення завжди ґрунтується на 

імпліцитному порівнянні, де щось нове, що потребує номінації, порівнюється з уже 

існуючими об’єктами, виділяються певні асоціативні спільні риси, які формують так 

звані "мости", і на їх основі утворюється новий ЛСВ. 

Метонімія – це такий тип семантичних змін, при якому перенесення 

найменування на предмети або явища іншого роду здійснюється в силу існуючих 

реальних (або уявних) зв’язків між ними. При розвитку значення шляхом метонімії 

одне й те саме слово може називати частину і ціле, предмет і його вміст, предмет та 
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його місце знаходження або виготовлення, дію та результат, інструмент та результат 

його застосування, автора та створену ним річ [13, с. 77]. 

Семантична деривація є досить продуктивним механізмом словотвору і, як 

зазначають вчені, за деякими підрахунками на кожному етапі розвитку мови 

семантичні неологізми становлять приблизно 25% від загальної кількості 

неологізмів [440, с. 76]. Таким чином, завдяки семантичній деривації в мовній 

системі виникають нові вмотивовані значення при сталій кількості 

лінгвальних форм.  

Коли в середині XX століття вченими були відкриті яскраві плями в сонячній 

хромосфері, в ЛСП SPACE / КОСМОС порушилась рівновага між його 

вербалізаційним потенціалом та комунікативною потребою. Точкою біфуркації 

стала необхідність відновлення рівноваги шляхом утворення нової одиниці, що 

могло бути досягнуто за допомогою різних шляхів, однак локальним атрактором, у 

такому разі, стало семантичне переосмислення вже існуючої в мові лексеми, що 

призвело до утворення нового лексико-семантичного варіанта слова plage – "bright 

regions seen in the solar chromosphere" [447; 451] ("яскраві ділянки сонячної 

хромосфери") на основі його вихідного значення "a beach by the sea, especially at a 

fashionable resort" [452] ("пляж як місце відпочинку"). Таким чином, новий лексико-

семантичний варіант слова ґрунтується на асоціативній подібності між пляжем та 

сонцем, що полягає у наявності високих температур, тому більш гарячі ділянки 

сонячної атмосфери асоціюються з пляжем за принципом схожості ознаки, зокрема, 

високої температури, адже на пляжі, як правило, спекотно. 

Лексико-семантичний варіант слова occultation –  "the temporary disappearance 

of one celestial body as it moves out of sight behind another body" [447] ("затемнення") 

також виник внаслідок комунікативної необхідності вербалізації відповідного 

поняття, яке сформувалось під час дослідження астрономами небесних світил. 

Атрактором для досліджуваного ЛСП в такому разі стало метафоричне 

переосмислення вихідного значення вищезгаданої лексеми – "the act of occulting or 

the state of being occulted" [447] ("укривання, приховування"). Тобто, світло від 
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далекого зоряного об’єкту ніби "приховується" за іншим, більш близьким об’єктом, 

і через це не потрапляє до спостерігача. 

Коли з розвитком науки у вчених виникла необхідність для номінації ступеня 

викривлення орбіти, ЛСП SPACE / КОСМОС, як синергетична система, відреагувало 

на таку потребу термінологізацією загальновживаної лексеми eccentricity "an opinion 

or action that is strange or unusual" ("дивна, чудакувата думка або дія") та утворило 

новий лексико-семантичний варіант "the amount of separation between the two foci of 

an ellipse and, hence, the degree to which an elliptical orbit deviates from a circular 

shape" [448] ("ексцентриситет"). Отже, в такому разі, шлях асоціативного 

переосмислення вихідного значення знову видався локальним атрактором, який 

визначив подальший розвиток аналізованого ЛСП – кодифікацію нового ЛСВ слова 

eccentricity. 

Іншим прикладом самоорганізації ЛСП SPACE / КОСМОС шляхом 

семантичної деривації, із залученням термінологізації, є номінативна одиниця black 

hole – "an object whose gravity is so strong that the escape velocity exceeds the speed of 

light" [448] ("чорна діра"). Вірогідним поясненням обрання системою саме такого 

вектору розвитку після досягнення нею стану нерівноважності, може бути яскрава 

семантична вмотивованість новоутвореного поняття. Так, зокрема, беручи до уваги 

те, що чорна діра поглинає 100% усього випромінювання, вона є невидимою 

(чорною) для телескопу. І, з огляду на те, що будь-який об’єкт, який потрапляє до 

неї, безслідно в ній зникає, вона асоціюється із звичайною дірою за схожістю 

властивостей. Тобто, ЛСП як синергетична система, виходячи з закону мовної 

економії, не утворило нову форму для позначення нового поняття, тому що його 

вербалізація видалась можливою завдяки переосмисленню значень вже існуючих одиниць. 

Іноді атрактором розвитку системи виступає формування номінації для 

вербалізації нового поняття шляхом звуження вихідного значення. Так, зокрема 

терміни old – "a planetary surface that has been modified little since its formation typically 

featuring large numbers of impact craters" [453] ("поверхня планети, яка за свідченням 

кратерів мало змінилась від її формування") та young – "term that means that the visible 

features are of relatively recent origin, i.e. that older features have been destroyed by 
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erosion or lava flows" ("поверхня, яка має сліди впливу недавнього походження, тому 

більш давні її риси вже не підлягають спостереженню") [453], на відміну від їх 

загальновживаних значень – "старий" та "молодий", в астрономічній науці 

позначають характер поверхні небесного тіла, визначальним станом якого є вік. 

Тобто, за наявністю на поверхні кратерів встановлюють приблизну кількість років 

астрономічного об’єкта. Таким чином, ЛСП SPACE / КОСМОС уникає збільшення 

кількості його формальних одиниць за рахунок спеціалізації вже існуючих лексико-

семантичних варіантів, що дозволяє йому ефективно адаптуватися до нагальних 

комунікативних потреб. 

Загальновживана лексична одиниця fault, що означає "something that is wrong 

with something" [450] ("дефект, вада") в космічній терміносистемі набула нову 

семіотичну якість із виникненням ЛСВ "а crack or break in the crust of a planet along 

which slippage or movement can take place" [453] ("розлом"). Отже, тріщина або розлом 

на поверхні планети метафорично усвідомлюється як недолік. Слово magnitude 

означає "the great size or importance of something" [450] ("величина, розмір"). ЛСП 

SPACE / КОСМОС адаптувало це слово у значенні "the degree of brightness of a 

star" [453] ("зоряна величина") за допомогою звуження вихідного значення, яке 

стосувалось будь-якої величини, до значення, яке виражає суто зоряну 

характеристику, тим самим виконавши комунікативний запит мовців без збільшення 

кількості нових форм. 

Термін solar wind - "A tenuous flow of gas and energetic charged particles, mostly 

protons and electrons which stream from the Sun" [453] ("сонячний вітер") також 

утворився шляхом семантичної деривації, зокрема завдяки метафоричним 

асоціаціям із вітром на землі. Лексема wind означає "the perceptible natural movement 

of the air, especially in the form of a current of air blowing from a particular 

direction" [452] ("вітер"). Відбулась так звана калька вихідної ситуації, коли 

конвекційний переніс повітря на землі внаслідок різниці тисків асоціюється із 

перенесенням зоряної речовини, тільки вже внаслідок випромінювання. Отже, коли 

нове поняття, яке потребує номінації, має високу подібність із вже існуючим, то в 
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такому разі локальним атрактором виступає утворення нового лексико-

семантичного варіанта реєстрованої мовної одиниці. 

Іноді джерелом вихідного значення для переосмислення виступає одиниця 

іншої термінологічної системи, а не загальновживаної лексики. Це відбувається тоді, 

коли найбільша асоціативна подібність вже відомого явища із новим виражається за 

допомогою семантики лексичної одиниці, яка є частиною іншої терміносистеми. 

Тобто, відбувається процес ретермінологізації, іншими словами, перехід вживання 

лексеми з однієї термінологічної системи в іншу, завдяки формуванню нового 

лексико-семантичного варіанта. Як зазначалось вище, до ЛСП SPACE / КОСМОС 

потрапив термін медицини limb, що у вихідному ЛСВ позначає "an arm or leg" [452] 

("кінцівка"), а в астрономічній термінології отримав значення "the outer edge of the 

apparent disk of a celestial body" [453] ("край диску"). Такий шлях адаптації 

досліджуваного ЛСП також пов’язаний з необхідністю номінації нового поняття при 

збереженні сталого словникового складу, що оберігає мовну систему від 

перенасичення мовними одиницями. 

Окрім семантичної деривації, іншим різновидом верботрансформації, як 

способу самоорганізації лексико-семантичного поля, виступає конверсія, під якою 

ми розуміємо зміну частиномовної приналежності слова при збереженні її 

експоненту. Прикладом конверсійного автопоезису може слугувати власне слово-

репрезентант space, на основі якого виник прикметник space, який означає "having to 

do with outer space" ("пов’язаний із космосом"). На основі іменника утворилося також 

дієслово to space "to make of a certain extent" ("розташовувати з проміжками").  

Слід зазначити, що верботрансформовані одиниці шляхом конверсії можуть 

зазнавати подальшої семантичної модифікації, що призводить до утворення нових 

ЛСВ, наприклад space – "to be in a state of drug-induced euphoria" [451] "бути під 

наркотичним впливом". Подальша вербокреація призвела до формування 

сполучення space cadet "eccentric person disconnected with reality" ("ексцентрична 

людина, яка відсторонена від реальності"). Останні номінативні одиниці вже однак 

не належить до ЛСП SPACE / КОСМОС, що вказує на той факт, що конституенти 
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аналізованого ЛСП можуть ставати мотиватором для утворення компонентів інших 

ЛСП, і це є ще одним доказом синергетичної організації мовної системи загалом.  

До інших прикладів самоорганізації поля шляхом конверсії можна віднести 

land (n) – land (v), launch (n) – launch (v), speed (n) – speed (v) тощо. Висока 

функціональність такої моделі автопоезису пояснюється тим, що при збереженні 

кількісного складу експонентів, мовна система розширює номінативний потенціал, 

що проявляється в тому, що вона може експлікувати нові комунікативно-релевантні 

смисли. Отже, верботрансформація виступає продуктивним механізмом 

самоорганізації ЛСП SPACE / КОСМОС, що дозволяє розширити екстенсіонал 

позначуваних явищ при збереженні кількості семіотичних засобів з формальної 

точки зору.  

 

3.2.5 Вербокреація як механізм автопоезису лексико-семантичного поля 

SPACE / КОСМОС.  

 

Ще одним шляхом самоорганізації ЛСП SPACE / КОСМОС є утворення нових 

лексичних одиниць як за формою, так і за змістом. Основними способами формування 

нових одиниць виступають афіксація, основоскладання, телескопія, скорочення, 

абревіація та акронімізації, і кожний з них є проявом мовного синергетизму. 

Так, зокрема, велика кількість одиниць в досліджуваному ЛСП утворена 

шляхом афіксації, причому в деяких випадках можна виділити цілі словотвірні ряди, 

які об’єднані спільним словотвірним формантом. Наприклад, лексичні одиниці 

asteroid, planetoid, micrometeoroid, meteoroid утворюють словотвірний ряд із спільним 

вербоформантом -oid, який має значення "like smth." [451] ("подібний чомусь"). За 

своєю природою такий шлях формування похідних лексем характеризується 

фрактальністю, адже вищеперераховані лексичні одиниці створені за певним зразком, 

за принципом самоподібності, який полягає у спільності словотвірного форманта.  

Фрактальний характер вербокреації обумовлений природою людського 

мислення, яке відображається в діахронічному розвитку мовної системи і полягає у 

стійкому закріпленні певних смислів та функцій за відповідними формами, причому 
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це стосується не тільки семантичного простору мови, а й граматичного. Так, 

наприклад, за морфемою –ial або її аломорфом -al закріпилось значення "like, related 

to, pertaining to" ("пов’язаний з чимось, той, що має відношення до чогось") та 

функція утворення прикметників від іменників; -ion (-tion) суфікс, який формує 

іменники від дієслів та має значення "state, condition, or action" ("стан або дія") тощо.     

Іншим прикладом словотвірного ряду є сукупність лексичних одиниць, які 

об’єднані спільним словотворчим афіксом –ic (ical), який має значення "having to do 

with, having the nature of, being, made of, caused by, similar to" ("той, що пов’язаний із 

чимось, або має певну природу, схожий на щось"), наприклад energetic, magnetic, 

geomagnetic, electromagnetic, ballistic, kinetic, diaplectic (glass), cataclastic, pyroclastic, 

astronautical, nautical (mile), isotropic, eccentric, cryogenic, thermoelectric тощо. Отже, 

для позначення певних властивостей об’єктів, зокрема, їх зв’язку із відповідними 

поняттями атрактором для ЛСП є утворення лексичних одиниць за словотвірною 

моделлю N + ic (ical), у деяких випадках з певною модифікацією твірної основи. 

Продуктивним формантом для створення номінативних одиниць в ЛСП SPACE / 

КОСМОС є префікс geo-, наприклад, geospace, geomagnetic, geostationary, 

geosynchronous, geocentric, geodesy, адже за допомогою цього префіксу система 

поповнюється вмотивованими номінативними одиницями, які позначають поняття, 

пов’язані із Землею або її поверхнею. 

Одним із проявів синергетичної самоорганізації ЛСП SPACE / КОСМОС є 

існування в ньому словотвірних гнізд, тобто сукупності епідигматично споріднених 

слів, які мають спільний корінь. Словотвірні гнізда виникають у ЛСП у тому разі, 

коли необхідно створити номінації для певних споріднених явищ, процесів або 

ознак, які об’єднані навколо одного поняття, яке виражається семантикою спільного 

кореня, причому новоутворені одиниці можуть мати як однакову, так і різну 

частиномовну приналежність.  

Наприклад, похідні слова meteorite, meteoroid, micrometeoroid, які виникли від 

твірної лексеми meteor, мають поняттєву спільність. Так, зокрема мотивуюче слово 

має значення "the luminous phenomenon seen when a meteoroid enters the atmosphere, 

commonly known as a shooting star" (падаюча зірка), тоді як meteoroid – "a small rock 
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in space" ("будь-який твердий космічний об’єкт непланетарного типу"), а meteorite 

– "a part of a meteoroid that survives through the Earth's atmosphere" ("частина 

метеороїду, який долітає до поверхні землі"). Лексема micrometeoroid 

використовується для позначення метеороїдів, діаметр яких сягає менше 0,1 мм. 

Отже, усі ці терміни об’єднані навколо поняття твердий космічний об’єкт, що на 

мовному рівні репрезентовано словотвірним гніздом з вершиною meteor – термін, 

який позначає об’єкт, який можна найчастіше спостерігати неозброєним оком. 

Ознакою синергетичної організації ЛСП SPACE є також наявність 

словотвірних ланцюжків, наприклад, слово bi-propellant утворене із залученням 

кількох дериваційних кроків (propel – propellant – bi-propellant). Іншими прикладами 

є land (n) – land (v) – landing; atom – atomic – subatomic; violet – ultraviolet; 

communicate – communication – telecommunication; magnet – magnetic – 

electromagnetic тощо. Отже, за допомогою існуючих у мові регулярних 

вербоформантів, за якими закріплені певні семантико-граматичні функції в мові, 

відбувається самоорганізація її лексикону, що дає змогу створювати зрозумілі за 

аналогією адекватні засоби вербалізації понять, які мають семантико-морфологічну 

вмотивованість. Наприклад, префікс bi- означає "double" ("подвійний"), префікс sub- 

"resulting from further division" [451] ("той, що виникає внаслідок подальшого 

поділу") означає частинку певного об’єкта (subatomic); tele- "far, far of, operating over 

distance" ("той, що працює на відстані") та інші. 

Наведені приклади показують те, що лексична система за принципом аналогії 

може прилаштовуватися до нової комунікативної необхідності шляхом створення 

номінативних одиниць відповідної частини мови, які мають спільний корінь та 

регулярний формант, що вказує на їх семантико-морфологічну вмотивованість.  

Як показує аналіз компонентного складу ЛСП SPACE / КОСМОС, одним із 

продуктивних способів для створення одиниць, який має фрактальну 

самоподібність, є основоскладання, адже велика кількість лексем утворені саме цим 

шляхом. Такий шлях вербокреаціїї є досить дієвим, адже за допомогою нього 

утворюються нові слова, які виражають нові комунікативно-релевантні поняття з 

яскравою семантичною вмотивованістю, що робить їх досить зрозумілими та дає 
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змогу їм швидко входити до обігу. Композитам такого типу часто є характерною 

універбація, тобто збереження компонентами деривата власної семантики. Таким 

чином, значення похідного слова можна вивести із семантики його складових, і серед 

таких одиниць зустрічаємо велику кількість термінів. 

 Аналіз композитів поля довів продуктивність вербоформанта -sphere для 

утворення похідних слів. Цей корінь у своєму етимоні має значення "transparent, 

hollow, crystalline globe in the cosmos believed to revolve around the earth and contain 

the planets and the fixed stars" ("космічний шар, який вміщує в собі Землю та зірки"), 

на основі якого виникло значення "range of something, place or scene of activity" ("поле 

діяльності"). Таким чином, у мові внаслідок автопоезису виник ряд мотивованих 

слів, зокрема exosphere, thermosphere, lithosphere, heterosphere, mesosphere, 

homosphere, troposphere, chromosphere, hydrosphere, stratosphere, plasmasphere, 

magnetosphere, ionosphere, atmosphere, heliosphere, photosphere, hemisphere, які 

створені за принципом фрактальної самоподібності, зокрема X+sphere, де X – корінь 

слова, яке виражає певне поняття, а формант sphere своїм значенням вказує на його 

характеристику, зокрема сферичну форму із певними властивостями, які 

виражаються семантикою першого форманта.  

До універбованих лексичних одиниць належать також композити magnetotail, 

supernova, sunspot, значення яких можна вивести зі значення їх складових. Досить 

продуктивним вербоформантом виступає власне лексема space, яка стає 

мотиватором для утворення таких похідних слів, як spaceman, spacesuit, spacewalk, 

spaceplane, spacecraft spaceship, spacelab, spaceport, spaceshot, spacetrack, 

spacewoman spacer. Усі вищеперераховані деривати створені за самоподібною 

аналогією та мають яскраво виражену семантичну мотивацію. 

Також, продуктивним способом утворення номінативних одиниць є абревіація 

та акронімізація. Деякі поняття є досить комплексними за своїм змістом і тому їх 

мовне вираження складається з декількох окремих лексем, які вживаються разом для 

номінації такого поняття. Внаслідок високої комунікативної актуальності таких 

комплексних понять, вживання об’ємних багатолексемних номінативних одиниць 

видається досить незручним з комунікативної точки зору, і тому мова як синергетична 
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система підлаштовується під потреби мовців та формує більш короткі номінативні 

засоби – абревіатури та акроніми. Найбільша кількість абревіатур зустрічається серед 

назв організацій, які створені для дослідження космосу, зокрема, AAS (American 

Astronautical Society), ABL (Allegheny Ballistics Laboratory), GE (General Electric 

Company of the USA), ISAS (Institute of Space and Aeronautical Science) тощо. 

Така модель виявляється дієвою також і при створенні лаконічних 

номінативних засобів для вербалізації певних термінів, зокрема штучних космічних 

об’єктів, наприклад, ASAT (Anti-satellite), EMU (Extravehicular Mobility Unit), EELV 

(Evolved Expendable Launch Vehicle), RLV (Reusable Launch Vehicle); характеристик 

хвильових явищ UV (ultraviolet); vhf (very high frequency); процесів – Orbit trim 

maneuver (OTM), TCM (Trajectory Corrective Maneuver), TEI (Trans-Earth Injection); 

певних параметрів для опису космічних об’єктів – RE (Earth radius), SL (Sea Level); 

орбіт – GEO (Geostationary Orbit, PO (Polar orbit), CEO (Close Earth Orbit); речовин, 

які застосовуються в космічній галузі – GOX (Gaseous Oxygen), WFNA (White Fuming 

Nitric Acid); одиниць вимірювання –  AU (Astronomical unit), KT (Kilotonne), km 

(kilometer); пристроїв – AACS (Attitude & Articulation Control Subsystem), CDS 

(Command & Data Subsystem), FOBS (Fractional Orbit Bombardment System). 

Окремої уваги заслуговують  фізичні та астрономічні величини. Вони мають 

найбільший ступінь абстрактності, за допомогою них здійснюється категоризація 

оточуючого середовища і всіх процесів, що протікають у ньому. Абревіація 

астронімічних величин відбувається тому, що їх повна лексична форма робила б 

обчислення дуже громіздкими у графічному плані та довгими в мовленнєвому, адже 

вони часто синтагматично сполучаються із числовими даними, входять до складу 

формул, і тому, виходячи із принципів мовної економії, фізичні величини 

скорочуються до однієї літери (в більшості випадків це перша літера слова, яке 

позначає відповідну величину). Такими одиницями є ті, які ЛСП SPACE / КОСМОС 

адаптувало з інших наук, наприклад, G – gravitation, m – mass, a – acceleration,  

F – force, E – energy, V – volume, а також власне астрономічні, наприклад Magnitude 

(m), absolute magnitude (M), lightness (L). 
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Абревіаційний механізм був застосований ЛСП також для створення терміну 

quasar (квазар), що позначає космічний об’єкт, який знаходиться на відстані 

мільярдів світлових років від сонячної системи і є надпотужним джерелом 

радіовипромінювання. Цей термін утворився внаслідок скорочення його первинної 

форми quasi-stellar radio source, внаслідок мовної тенденції до скорочення слів, як 

реакції на комунікативні потреби мовців. 

Велика кількість компонентів ЛСП SPACE складається з двох або більше 

лексичних одиниць. Це пов’язано з тим, що в астрономічній науці існує значна 

кількість понять, які включать в себе поняття нижчого порядку, або пов’язані з 

іншими поняттями. Тому, в такому разі, щоб показати приналежність одного поняття 

до іншого, більш загального, для того, щоб визначити їхню сумісність або щоб 

виразити їх сутнісну характеристику, використовують терміни, до складу яких 

входить декілька лексем. Це пояснюється високим потенціалом до самоорганізації 

мовної системи, що полягає в тому, що утворення багатоскладових слів внаслідок 

сполучення багатоморфемних основ є репелером, оскільки такий спосіб вербокреації 

перешкоджав би їхньому адекватному функціонуванню і мав би неприйнятне 

графічне та фонетичне оформлення. Наприклад, терміни solar system, earth 

atmosphere, показують приналежність об’єкту нижчого категоризаційного порядку 

(solar, earth) до об’єктів вищого порядку (system, atmosphere).  

Терміни black hole, leading hemisphere, tail of comet мають у своєму складі слова 

(black, leading, comet), які визначають їхню сутнісну характеристику, без якої вони 

або взагалі втрачають своє термінологічне значення, або змінюється їхня 

характеристика. Так, терміни hole, tail, що позбавлені уточнюючих слів, без 

відповідного наукового контексту перетворюються на звичайні загальновживані 

слова, номінація leading hemisphere без лексеми leading втрачає своє специфічне 

значення: "the hemisphere that faces forward, into the direction of motion of a satellite 

that keeps the same face toward the planet" ("півкуля, яка знаходиться навпроти 

супутника і рухається з ним в одному напрямку"), і набуває свого більш загального 

значення "a half of the earth" ("земна півкуля"). До таких термінів можна також 

віднести наступні одиниці:  geosynchronous orbit, red giant, tidle forces, tidal heating тощо. 
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Окремим способом виникнення вербалізаційних одиниць є їх утворення від 

власних назв. Зокрема, цей спосіб є продуктивним для створення номінативних 

засобів, які позначають певні наукові закони природи, які були названі на честь їх 

відкривачів. В. А. Татарінов називає такі одиниці термінонімами, під якими він 

розуміє власні імена, що вживаються в спеціальному тексті і виконують 

термінологічні функції, або навіть являються терміноутворючими лексичними 

одиницями [314, с. 260]. Наприклад, словосполучення Hubble law, Kepler law, Doppler 

effect є термінонімами, тому, що, їх основу складає власна назва (ім’я вченого, котрий 

зробив відкриття). Такі новостворені одиниці входять в склад ЛСП та потім самі 

стають мотиваторами для створення нових одиниць, як наприклад: Doppler translation, 

Doppler system, Doppler shifting, Doppler velocity. Іноді, власні назви можуть втрачати 

свою самостійність і перетворюватися на повноцінний термін – doppler (як пристрій).  

У цьому процесі дуже яскраво виявляється дериватогенний синергетичний 

потенціал мовної системи в цілому, та ЛСП SPACE / КОСМОС зокрема, який 

проявляється у створенні нових одиниць за певними моделями, а потім ці 

новостворені одиниці стають основою для утворення нових номінацій, і такий 

процес має фрактальний характер, оскільки елементи одного рівня повторюються на 

інших рівнях, і такий процес саморганізації є невпинним.  

 

3.2.6 Етимологія конституентів лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС 

у світлі теорії самоорганізації.  

 

Етимологічні дослідження завжди привертали увагу дослідників, адже їх 

результати дозволяють простежити походження та діахронічний розвиток слова як у 

формальному, так і у змістовному плані. Інтерес до походження слів виник ще в 

епоху античності. Одним з перших філософів, котрий звернувся до внутрішньої 

форми лексеми був Платон. У своєму діалозі "Кратіл" [Платон Діалоги], він 

висловлював думку, що слова є результатом роботи законодавців.  

Питанню походження слів відводили досить велике значення і, як результат, в 

епоху античності виникли дві протилежні концепції походження слів – фюсей і тюсей. 
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Згідно теорії фюсей (гр. physis – "природа"), ім’я кожної речі існує "за природою", 

тобто є єдиним і таким, що цілком відповідає її сутності. Так вважав Геракліт, а також 

стоїки та Піфагорійці. Фюсеїсти аргументували "природну" вмотивованість слів, з 

одного боку, здатністю мовних звуків зображувально позначати позамовні об’єкти, а 

з іншого – тим, що, власне, сама річ викликає в людини ті самі відчуття, що і звукова 

форма лексем, яка її позначає. Так, відомий вислів Августина про те, що як мед 

солодко діє на смак, так і слово "мед" солодко діє на слух [159], відображає 

безпосередній зв’язок позначувального та позначального. 

Прихильники теорії тюсей (гр. thesis – "встановлення, домовленість")  

вважали, що зв’язку між позначуваним і позначальним не існує, тобто вони 

вказували на умовне встановлення найменування, яке є прийнятим людською 

спільнотою. Пізніше, в середні віки, ця проблематика трансформувалася в спір 

номіналістів та реалістів. що зводився до визначення співвідношення між реально 

існуючими речами та певними універсаліями, які покладені в їх основу і можуть 

складати підґрунтя  для їх номінації. 

Асиметричний дуалізм мовного знаку спричинив те, що в сучасній лінгвістиці 

питанням номінації займаються семасіологія та ономасіологія. Двоїста природа 

лінгвальних одиниць полягає в тому, що кожний мовний знак намагається 

розширити свій екстенсіонал позначуваних речей, що приводить до виникнення 

полісемії. Кожна річ, навпаки, намагається отримати своє мовне вираження за 

допомогою більшої кількості номінацій, і це веде до розвитку синонімічних 

відношень. У цьому сенсі ці два розділи семантики взаємно доповнюють одне 

одного: ономасіологія вивчає слова від плану змісту до плану вираження, тоді як 

семасіологія рухається від плану вираження до плану змісту.  

Однак аналіз внутрішньої форми слова також є досить важливим у 

синергетичних дослідженнях тому, що саме етимологічна образність лексичної 

одиниці дуже часто складає підґрунтя її дериваційного потенціалу, що дає змогу 

пояснити виникнення локальних атракторів системи. Іншими словами, аналіз 

етимології дозволяє пояснити, чому певна форма застосовується для вираження 

певного змісту.  
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Для підтвердження такої думки проаналізуємо декілька ключових 

номінативних одиниць ЛСП SPACE / КОСМОС з етимологічної точки зору. 

Почнемо зі слова star. З приводу його походження до сих пір немає одностайної 

думки, однак за деякими етимологічними даними воно є спорідненим з такими 

словами, як sterron (Proto-Germanic), sterro (Old Saxon), stera (Old Frisian), ster 

(Dutch), sterro (Old High German), які, в свою чергу, мають споріднені слова в PIE 

ster ("star"). Споріднені слова також зустрічаємо в інших мовах, зокрема star 

(Sanskrit), shittar (Hittite), aster, astron (Greek), stella (Latin), sterenn (Breton), seren 

(Welsh)  у значенні "star" [451]. Існує думка, що в етимоні сучасного слова star є 

значення одного з вищеперерахованих коренів, а саме – "strew, scatter" ("розкидати, 

розсипати"). Тобто, зорі усвідомлювались людиною не як поодинокі об’єкти, а як 

купа об’єктів, які є начебто розкиданими по небосхилу, а отже, і їх назва ґрунтується 

саме на цій якості, про що і засвідчує етимологічний аналіз.  

Дещо відмінно сприймалися інші, схожі на зорі астрономічні об’єкти – 

планети. Так, зокрема, в етимології номінації planet знаходимо значення "wandering 

star" ("подорожуюча зірка"). Це слово походить від planete (Old French, planète 

Modern French), planeta (Late Latin), planetes (Greek), від planasthai "to wander" [451]. 

Наявність семантеми "подорожувати" у слові planet пояснюється тим, що планети 

розташовуються на меншій відстані від Землі порівняно з зорями, а отже, їх 

паралактичне зміщення (переміщення на небосхилі відносно далеких зірок) є значно 

більшим. При спостереженні із Землі вони не перебувають на одному місці, а 

постійно рухаються, при цьому вони візуально виглядають як зорі, оскільки є видимі 

завдяки відбиванню від них сонячного світла. Таким чином, це пояснює те, що саме 

лексема planet стала атрактором самоорганізації досліджуваного ЛСП. 

Наступноюодиницею із семантичним компонентом "зірка" в її етимоні є 

лексема asteroid (астероїд). Це слово утворилося від лексичної одиниці Greek 

asteroeides "star-like", яке, в свою чергу, виникло від слів aster "star" та -eidos "form, 

shape", на основі якого був створений сучасний продуктивний англійський суфікс     

-oid [451]. Так, зокрема, астероїд здатен відбивати світло та рухатись по небосхилу. 

Таким чином, для позначення об’єкту, який є схожим за своїми властивостями на 
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зірку, в ЛСП, як синергетичній системі, не виникло щось абсолютно нове, а 

утворилась вмотивована номінація із внутрішньою формою "схожий на зірку". Це 

зайвий раз доводить той факт, що в лінгвальній системі не виникає спонтанних 

невмотивованих назв, а, навпаки, вони виникають відповідно до законів людського 

мислення, які знаходять своє відображення в мові. 

Лексична одиниця comet, що має значення "the Sun's outer layer" [448] утворилося 

внаслідок бленду двох давньогрецьких слів kome "волосся на голові" та aster "зірка" 

[451], і у своїй внутрішній формі поєднує ці ЛСВ. Аналіз етимологічних конституентів 

номінативної одиниці comet дає змогу пояснити, чому саме ця мовна форма почала 

вербалізувати такий зміст. Отже, в основу створення номінації для позначення 

яскравого рухомого об’єкту на небі покладено його візуальні характеристики, які 

асоціювалися в давніх греків уже з відомими речами, зокрема, зіркою та волоссям, 

оскільки голова комети з Землі візуально виглядає так само, як зірка, а довгий сяючий 

хвіст є подібний людському волоссю. Такий яскравий образний компонент у 

внутрішній формі слова дав йому змогу міцно закріпитися в лексико-семантичному 

полі та регулярно використовуватися для позначення відповідного об’єкту. 

Із відкриттям у 1967 р. невідомого джерела електромагнітного 

випромінювання в мові виникла необхідність для його номінації, яка утворилась 

відповідно до синергетичних принципів самоорганізації лексикону, що полягає у 

вмотивованості новоутворених лексичних одиниць. Мотиваційна основа лексичної 

одиниці ґрунтується на асоціативній подібності її внутрішньої форми властивостям 

об’єкту. Основною рисою цього об’єкту було те, що він випромінював  порції енергії 

з певними сталими проміжками часу і був схожим на зірку. Тому, первинною його 

номінацією стала фразема pulsing stellar radio sourse.  

Однак, з огляду на те, що вона була досить громіздкою в плані вираження, 

мовна система завдяки механізмам саморегуляції скоротила його до форми pulsar. 

Бленд двох слів pulsing та stellar виражає основні властивості об’єкту, а тому є 

адекватною вмотивованою формою номінації. Однак, цей референт отримав також 

й іншу назву – Little Green Man, яка часто, виходячи із закону мовної економії, 

зазнавала абревіації LGM. Ця назва утворилась тому, що спочатку вважалось, що 
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джерелом випромінювання була позаземна цивілізація, а оскільки прибульці 

асоціюються із зеленими чоловічками, то внаслідок метонімічного перенесення їх 

випромінювання також отримало таку ж назву.   

Розглянемо лексичну одиницю mantle, яка в астрономії означає "middle layer of 

the Earth between the crust and the core" [448], і за етимологічними даними виникла в 

1940-х роках. Вона походить від mantellum (Latin) та mentel (Old English), які мали 

значення "loose, sheeveless cloak" [451]. Використання цієї лексеми в астрономічному 

сенсі пов’язано з тим, що мантія, як складова Землі, огортає Земне ядро подібно тому, 

як звичайна мантія огортає того, хто її носить. У цьому випадку самоорганізація ЛСП 

SPACE / КОСМОС відбулася внаслідок інтеграції нової одиниці, яка була створена 

шляхом термінологізації загальновживаної лексичної одиниці на основі метафоричної 

спільності функцій предмету одягу та частини Землі.  

Наступний приклад filament має астрономічний ЛСВ "а narrow streamer from the 

sun's chromosphere or in its corona" [448]. Внутрішня форма слова містить значення 

"fine untwisted thread, separate fibril", що виникло від Latin filare "to spin, draw out in a 

long line", яке, в свою чергу, утворилось від Latin filum "thread" [451]. Такий 

семантичний розвиток відбувся знову завдяки метафоричному перенесенню, зокрема 

подібності за формою звичайної нитки та протуберанця на Сонці. Таким чином, аналіз 

етимології дає змогу стверджувати, що до ЛСП SPACE / КОСМОС потрапляють нові 

компоненти, які створюються На основі вже існуючих в мові слів, і цей процес можна 

простежити, вивчаючи їх етимологію.  

Таким чином, у процесі самоорганізації ЛСП кожне інноваційне слово, 

утворене шляхом семантичної деривації, запозичує  певну внутрішню форму, яка має 

словесне вираження, і яка складає основу його семантичного інваріанта. 

Етимологічна складова семантики лексеми формує певний місток між старим та 

новим ЛСВ, що забезпечує неперервність мовного семантичного простору. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. ЛСП SPACE / КОСМОС має неоднорідну структуру та складається з двох 

прошарків: термінологічного та загальновживаного. Приналежність компонента 

поля до одного з прошарків визначається відповідно до лексикографічного 

маркування. Стратифікація компонентів кожного прошарку досліджуваного ЛСП 

здійснювалася у відповідності до двох критеріїв: поняттєво-асоціативного та 

морфологічно-семантичного із застосуванням парадигматичного та 

синтагматичного підходів. Відповідно до поняттєво-асоціативного критерія ядром 

поля виступає слово-репрезентант space та його синоніми, до ядерної зони також 

належить асоціативне поле. До ближньої периферії відноситься синтагматична 

сполучуваність лексеми-репрезентанта, а до дальньої – її дериваційне поле. Згідно з 

семантико-морфологічним критерієм, в основі якого лежить семантико-

морфологічна близькість компонентів, до ядерної зони належить дериваційне поле 

ключового вербалізатора, до ближньої периферії відносимо його сполучуваність, а 

до дальньої периферії – його асоціативне поле.  

Найбільш всеохоплюючою класифікацією виступає комплексне поєднання 

цих двох критеріїв та репрезентація поля у вигляді кульової моделі, яка відображає 

одночасно ядерно-периферійну та стилістичну стратифікацію ЛСП SPACE / 

КОСМОС. Верхня  півкуля, у якій виділяємо три сектори, є моделлю польової 

організації загальновживаних одиниць, які відповідають асоціативному, 

дериваційному та колокаційному полям лексеми space, що вказує на їх 

рівноправність у складі ЛСП. Нижня півкуля репрезентує термінологічний рівень 

ЛСП і в ній можна виділити ряд секторів, які відповідають польовим зонам 

термінологічного корпусу. 

2. ЛСП SPACE / КОСМОС є синергетичною системою, яка має здатність до 

самоорганізації на всіх своїх рівнях. Необхідність автопоезису виникає у ЛСП 

SPACE / КОСМОС внаслідок бурхливого розвитку космічної галузі, що привело до 

того, що зросла необхідність вербалізації нових астрономічних понять. Це 

спричинило дисбаланс між комунікативною потребою та вербалізаторською 
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можливістю аналізованого ЛСП, що вивело його зі стану рівноваги. Такий 

динамічний стан обумовив те, що мовна система відповідно до принципу відкритості 

почала формувати адекватні вмотивовані номінативні засоби двома можливими 

шляхами: через запозичення одиниці (з іншого ЛСП або іншої мови) та через 

створення неологізму шляхом використання способів словотвору. 

3. Під час автопоезису назв тіл сонячної системи ЛСП обирає шлях 

зовнішньомовних запозичень, і  атракторами переважно стають імена античних 

міфологічних героїв. Деякі астрономічні об’єкти мають назву імен відомих людей 

або навіть літературних персонажів. У такому типі номінацій іноді простежується 

метафорична подібність між найменуванням та денотатом.  

Велика кількість одиниць досліджуваного ЛСП є запозиченою з інших галузей 

наук, які існували, ще до бурхливого розвитку космічної галузі, як наприклад, 

фізика, хімія, геологія, механіка, кібернетика. При цьому засіб номінації, який був 

запозичений із іншої наукової сфери, може функціонувати в ньому в тому ж самому 

значенні, яке він має і в первинній терміносистемі, або, внаслідок процесу 

саморегуляції, його семантична структура може зазнати змін.   

Шлях іншомовного запозичення виявляється дієвим у тому разі, коли певне 

поняття вже з’явилось в іншій лінгвокультурі та успішно в ній функціонує. Однак, 

якщо поняття має високу комунікативну релевантність, то в мові як синергетичній 

системі на ряду із запозиченими одиницями з’являються власні номінативні засоби, 

як наприклад, лексеми spaceman / cosmonaut, spacetug / kosmobuksir тощо, причому 

в семантиці синонімів з’являється сема, яка виражає їх національну специфіку. 

Таким чином, вживання запозичених слів, у цьому разі, стає репелером, у той час як 

актуалізація відповідного поняття власними мовними засобами є атрактором. 

4. Застосування верботрансформації дає можливість створити номінацію 

нового поняття при збереженні сталого словникового складу, що оберігає лінгвальну 

систему від перенасичення мовними одиницями. Використання семантичної 

деривації виявляється атрактором у тому разі, коли нове поняття є асоціативно 

спорідненим із уже відомим, і новий лексико-семантичний варіант утворюється на 

основі метафоричного або метонімічного перенесення. Менш частим різновидом 
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верботрансформації у ЛСП SPACE / КОСМОС є конверсія, яка уможливлює 

експлікацію нових комунікативно-релевантних значень, при збереженні кількості 

мовних експонентів. 

5. Дієвим шляхом самоорганізації ЛСП є вербокреація, яка дає змогу за 

допомогою вербоформантів за синергетичним принципом фрактальності створити 

адекватні вмотивовані засоби номінації. Основними способами формування нових 

одиниць виступають афіксація, основоскладання, телескопія, скорочення, абревіація 

та акронімізації. 

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях [69; 73; 436]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Одним із методів систематизації лексичного складу мови є виділення в ньому 

певних структурних ієрархічно організованих елементів. Таким лексичним угрупуванням 

виступає ЛСП SPACE / КОСМОС. Лексикографічний аналіз дав змогу здійснити 

інвентаризацію номінативних засобів, що входять до складу поля. Мінімальним 

диференційним членом поля є окремий лексико-семантичний варіант лексеми, і за 

нашими підрахунками ЛСП SPACE / КОСМОС нараховує більше 1500 одиниць. 

Компоненти ЛСП об’єднані спільною інтегральною ознакою "space affiliation or connection 

with it" ("приналежність до космічного простору або зв’язок з ним"), яка уможливлює 

включення до складу поля семантично-споріднених лексичних одиниць, а також лексем, 

які є близькими на поняттєво-асоціативному рівні.  

Лінгвокогнітивне дослідження ЛСП SPACE / КОСМОС дало змогу встановити 

особливості актуалізації концепту SPACE / КОСМОС у свідомості людини, оскільки ЛСП 

SPACE / КОСМОС є номінативним полем відповідного концепту, а семантичний простір 

польових одиниць є мовним вираженням когнітивного змісту. Проведення семантико-

когнітивного, а потім лінгвоконцептуального аналізу компонентів поля дозволило 

проаналізувати та когнітивно інтерпретувати відповідний фрагмент ментальності. 

Лексикографічний аналіз лексеми-репрезентанта space дозволив виділити 21 сему, 

які були згруповані у 8 семантем, а застосування семантико-когнітивного аналізу довело 

те, що ця лексема вербалізує не лише концепт SPACE / КОСМОС, але й концепти 

ПРОСТІР, ЧАС та СВОБОДА. В англійській мові концепт SPACE / КОСМОС є 

невід’ємним фрагментом макроконцепту SPACE. Мовні особливості вербалізації 

концепту SPACE / КОСМОС вказують на існування об’єктивного взаємозв’язку між 

конституентами макроконцепту SPACE, що підтверджується науково-філософськими 

дослідженнями. 

У результаті діахронічного аналізу було встановлено, що найбільшу частоту 

вербалізації має концепт ЧАС, тоді як у синхронному мовному зрізі найбільш 

актуалізованим виявляється концепт ПРОСТІР. Цей факт вказує на те, що в ментальній 



189 

 

репрезентації макроконцепту відбулись певні когнітивні перебудови. На мовному рівні це 

виражається семантичними трансформаціями його лексеми-репрезентанта. 

Застосування семантико-когнітивного аналізу ядерних та периферійних 

вербалізаторів концепту дало змогу висвітлити його когнітивний зміст та репрезентувати 

його у вигляді польової стратифікації. Усього було виділено 87 когнітивних 

диференційних ознак. Ядерно-периферійна стратифікація здійснювалась на основі 

визначення ступеня актуальності когнітивної ознаки у змісті концепту. Більш яскравою 

вважається ознака, яка актуалізується більшою кількістю ЛСВ вербалізаторів концепту. 

Так, зокрема, ядро когнітивного змісту складають 5 ознак – extension" ("протяжність"), 

"inclusion of everything" ("усеохоплюваність"), "infinity" ("нескінченність), "existence 

beyond the Earth" (існування поза межами землі"), "location of stars and planets" 

("місцезнаходження зірок та планет"), 4 ознаки утворюють ближню периферію – 

"connection with human being" ("зв’язок із людиною"), "affiliation to a particular sphere" 

("приналежність до конкретної сфери"), "orderliness" ("упорядкованість"), 

"systematicness" ("систематичність"), 15 ознак – середню, 12 ознак – дальню, до крайньої 

периферії відноситься 51 ознака. Найбільш чисельною є периферійна ділянка, оскільки 

вона бере участь у контакті з іншими ЛСП. 

Польова організація класифікаційних ознак представлена 1 ядерною ознакою 

("spatial scope"), до ближньої периферії входять 5 ознак – "unification" ("об'єднання"), 

"connection with human being" ("зв’язок з людиною"), "type of organization" ("тип 

організації"), "freedom" ("свобода", "незайнятість"), "type of origin" ("тип походження"); 

до дальної – 3, зокрема, "time belonging" ("часова приналежність"), "level of beauty" 

("рівень краси"), "type of life" ("вид життя");  до крайньої – 6 ознак, зокрема "connection 

with flight to space" ("зв’язок із польотом в космос"); "connection with the particular science" 

("зв’язок із певною наукою"); "similarity to our world" ("подібність до нашого світу"); 

"connection with everything that functions in space" ("зв’язок з тим, функціонує в космосі"); 

"connection with objects and phenomena that exist in space" ("зв’язок із об’єктами та 

явищами, що існують у космосі");  "stereotypical associations with space" ("стереотипі 

асоціації, що виникають з космосом"). Найбільш чисельною є крайня периферія, оскільки 
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до неї входять ті риси, якими концепт перетинається з іншими суміжними з ним 

концептами, що обумовлює неперервність концептосфери. 

Макроструктура концепту SPACE / КОСМОС має 3 зони: інформаційний зміст, 

образ та інтерпретаційне поле. Когнітивні ознаки інформаційного змісту вирізняють 

концепт із ряду йому подібних, і вони виражаються словниковою дефініцією поняття 

space, зокрема "existence beyond the Earth’s atmosphere" ("існування поза межами Землі"), 

"location of stars" ("місцезнаходження зірок"). Образний компонент містить два складники: 

перцептивний та когнітивний образи. Перцептивний образ формується ознаками, які 

ґрунтуються на сприйнятті референта органами чуттів, зокрема ними є "extension" 

("протяжність"), "inclusion of everything" ("усеохоплюваність"), "infinity, endlessness" 

("нескінченність, усеосяжність"). До когнітивного образу входять усі ті ознаки, які 

виражені ЛСВ лексеми space, що мають метафоричний зв’язок з її етимоном. В 

інтерпретаційному полі концепту ми виділяємо інформативну, утилітарну, регулятивну, 

оцінну та енциклопедичну зони. Найчисельнішою є інформативна та енциклопедична 

зони, оскільки концепт SPACE / КОСМОС є науковим поняттям, тому існує велика 

кількість інформації щодо його рис та особливостей. 

У макроструктурі концепту SPACE / КОСМОС відповідно до релевантності його 

ознак для носіїв мови були виділені актуальний, додатковий (пасивний) та етимологічні 

складники. З погляду актуальності когнітивних рис концепту для людства в цілому, в 

ньому виділяємо універсальний, національний, груповий та особистісний шари. За 

результатами дослідження найбільш об’ємним є універсальний шар, оскільки актуалізація 

концепту SPACE / КОСМОС є науково, а не національно обумовленою. 

Індивідуальна репрезентація концепту SPACE / КОСМОС у свідомості залежить від 

ряду факторів, зокрема знань та досвіду у сфері астрономії, віку, рівню освіти, світогляду 

особистості. Лінгвокогнітивні параметри об’єктивації концепту SPACE / КОСМОС 

актуалізуються в мові засобами номінативного поля концепту – ЛСП SPACE / КОСМОС. 

Структурне дослідження ЛСП дало змогу здійснити комплексний аналіз 

синтагматичних та парадигматичних відношень між його компонентами із застосуванням 

семасіологічного та ономасіологічного підходів як у синхронії, так і в діахронії. 

Результатами такого дослідження стало створення ієрархічно-польової моделі структурної 
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організації досліджуваного ЛСП. Його ієрархічна організація полягає в тому, що в ньому 

можна виділити два прошарки: стилістично-нейтральний і термінологічний, оскільки 

ЛСП SPACE / КОСМОС вербалізує комунікативно-релевантні здобутки космічної галузі 

науки.  

У межах стилістично-нейтрального прошарку поля на основі семантико-

морфологічного та поняттєво-асоціативного критеріїв були виділені окремі лексико-

семантичні групи та описані два типи ядерно-периферійної стратифікації. Так, зокрема, 

відносно семантико-морфологічного критерія до ядерної зони належить дериваційне 

лексеми-репрезентанта поле, до ближньої периферії відносимо сполучуваність, а до 

дальньої периферії – її асоціативне поле. Однак, відповідно до поняттєво-асоціативного 

критерія ядром поля виступає слово-репрезентант space та його синоніми, до ядерної зони 

також належить його асоціативне поле. До ближньої периферії відноситься його 

синтагматична сполучуваність, а до дальньої – його дериваційне поле. У термінологічному 

прошарку на основі семантичного критерія були виділені окремі тематичні групи та 

підгрупи. Одночасне використання вищеперерахованих критеріїв дало змогу створити 

кульову модель ЛСП, яка відображає рівноправність лексико-семантичних груп у його 

структурі. 

ЛСП SPACE / КОСМОС є ієрархічно організованою відкритою динамічною 

нерівноважною нелінійною системою, яка здатна до самоорганізації та саморегуляції. 

Бурхливий розвиток космічної галузі спричинює необхідність у вербалізації нових понять. 

Унаслідок такої динамічної ситуації досліджуване ЛСП втрачає свій баланс та переходить 

у стан нерівноважності. Відповідно до принципу відкритості, до ЛСП потрапляє 

інформаційна енергія концептосфери, яка засобами лінгвальної творчої енергії (мовної 

епідигматики) трансформується в нові змістові або формально-змістові одиниці (лексеми 

та лексико-семантичні варіанти). 

Дія творчої енергії мови реалізується двома можливими шляхами: через 

запозичення одиниці (зіншого ЛСП або іншої мови) та через створення неологізму 

шляхом використання способів словотвору. Під час автопоезису власних назв 

астрономічних об’єктів атрактором виступає шлях зовнішньомовних запозичень імен 
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античних персонажів. У такому типі номінацій дуже часто простежується метафорична 

подібність між їх рисами та властивостями об’єктів.  

Самоорганізація термінологічного прошарку ЛСП SPACE / КОСМОС відбувається 

переважно шляхом запозичення термінів із інших наукових галузей, як наприклад, фізика, 

хімія, геологія, механіка, кібернетика. При цьому запозичений номінативний засіб може 

повністю зберегти свою семантику, а може, внаслідок процесів саморегуляції поля 

змінити свою семантичну структуру та набути нових сем, або навіть нових ЛСВ.  

Шлях іншомовного запозичення виявляється дієвим у тому разі, коли певне поняття 

вже з’явилось в іншій лінгвокультурі. Однак, для понять з високою комунікативною 

актуальністю в ЛСП починають утворюватися власні засоби номінації, які стають 

синонімічними по відношенню до запозичених, наприклад, слова spaceman / cosmonaut, 

spacetug / kosmobuksir тощо. Слід зазначити, що в семантиці синонімів з’являється сема, 

яка виражає їх національну специфіку. Таким чином, активне вживання запозичених слів, 

у цьому разі, стає соціокультурним репелером, у той час як актуалізація відповідного 

поняття власними мовними засобами є атрактором. 

Шлях верботрансформації дає можливість створення нового змісту зі збереженням 

кількості мовних форм. Використання семантичної деривації стає атрактором у тому разі, 

коли нове поняття є асоціативно спорідненим із уже відомим, і новий ЛСВ утворюється 

на основі метафоричного або метонімічного перенесення. Менш частим різновидом 

верботрансформації у ЛСП SPACE / КОСМОС є конверсія, яка уможливлює експлікацію 

нових комунікативно-релевантних значень при збереженні кількості мовних експонентів. 

Іншим шляхом самоорганізації досліджуваного ЛСП є вербокреація, яка дає змогу 

за допомогою вербоформантів, за синергетичним принципом фрактальності, створити 

адекватні, вмотивовані, номінативні засоби. Основними способами формування нових 

одиниць виступають афіксація, основоскладання, телескопія, скорочення, абревіація та 

акронімізація. 

Перспективою подальшого дослідження є визначення лінгвокогнітивних та 

лінгвосинергетичних особливостей функціонування компонентів ЛСП у різних типах 

дискурсу, а також структурно-семантичне дослідження сленгу та професійної лексики 

космічної галузі. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Коллокаційне поле концепту SPACE / КОСМОС 

сл
о
в
о
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о
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у

ч
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н
я
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і 
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о

в
’я
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і 
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о
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и

н
и
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о
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о
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space cargo ship (транспортній космічний корабель), space capsule 

(космічна капсула), space centre (космодром), space cloth (космічний одяг), 

space communication (космічний зв’язок), space complex stationkeeping 

(удержання орбітального комплексу на орбіті), space complex viewing 

(спостереження з орбітального космосу), space electronics (космічна 

електронна апаратура), space endurance test (перевірка на перенесення 

стану перебування в космосі), space flight (космічний політ), space group 

monitoring center (центр управління космічним групуванням), space laser 

communication (лазерний космічний зв’язок), space launch facility 

(космодром), space (communications ) line або space link (лінія космічного 

зв’язку), space mission arcjet (дуговий ракетний двигун для космічних 

польотів), space navigation (космічна навігація), space plane (космічний 

літак), space platform (космічна платформа), space flight kitchen (камбуз 

космічного корабля), space food (космічна їжа), space rocket (космічна 

ракета), space satellite (космічний супутник), space ship (космічний 

корабель), space shuttle (космічний шатл), space shuttle launch vehicle 

(багаторазовий транспортний космічний корабель), space sickness 

(космічна хвороба), space station (космічна станція), space station activities 

(робота на борту орбітальної станції), space station complex 

(орбітальний науково-дослідний комплекс), space station garage (ангар 

орбітальної станції), space station-attached laboratory (лабораторія 

приєднана до орбітальної станції), space station-docked spacecraft 

(приєднаний до орбітальної станції літальний апарат), space suit 

(скафандр), space tracking (супроводження космічних об’єктів), space 

transport (транспортний космічний апарат), space transportation system 

(транспортна космічна система), space tug (між орбітальний 

транспортний апарат), space vehicle (космічний корабель) [449]. 

к
о

см
іч
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і 
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у
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space astronomy (космічна астрономія), space biology (космічна 

біологія) space chemistry (космічна хімія), space climatology (космічна 

кліматологія), space electrodynamics (космічна електродинаміка), space 

engineering (будування в космосі), space gas dynamics (космічна 

газодинаміка), space geology (космічна геологія), space law (космічне 

право), space medicine (космічна медицина), space meteorology (космічна 

метеорологія), space microbiology (космічна мікробіологія), space 

magnetohydrodynamics (космічна магнітна гідродинаміка), space 

oceanology (космічна океанологія), space physics (космічна фізика), space 

radar astronomy (космічна радіоастрономія), space radiobiology (космічна 

радіобіологія),  space science (наука про космос), space station-based 

astronomy (астрономія з використанням орбітальних станцій) [449] 
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space award (заказ на поставку космічної техніки), space 

environment (космічний простір), space fiction (наукова фантастика про 

міжпланетні подорожі), space industry (космічна промисловість), space 

manufacture (виробництво у космосі), space mapping (комічне 

картографування), space material processing (технологія виробництва 

матеріалів у космосі), space monitoring (космічний моніторинг), space 

metal (метал для космічної техніки), space maser (космічний мазер), space 

nuclear power system (космічна ядерна енергетична установка), space 

nuclear reactor (космічний ядерний реактор), space(-based) observations 

(космічні спостереження), space observatory (космічна обсерваторія), 

space opera (космічна мильна опера), space photovoltaic blanket (космічна 

фотоелектрична станція), space power (космічна енергетична 

установка), space probe (космічний зонд), space program (космонавтика), 

space propulsion reactor (реактор для двигунів космічного апарату), 

space radar (космічна радіолокація), space crane (космічний кран), space 

exploration (космічні дослідження), space photography (космічна 

фотозйомка), space radar telescope (космічний радіотелескоп), space 

radio communication (космічний радіозв’язок), space repair (ремонт у 

космосі), space robot (космічний робот), space robotics (космічна 

робототехніка),  space segment (космічний сегмент), space simulator 

(космічний тренажер), space solar array (космічна сонячна батарея), 

space solar cell (космічний сонячний елемент), space sounding (зондування 

із космосу), space structure (космічна конструкція), space research 

(дослідження космосу) space technology (космічна техніка), space 

telecommand (радіоуправління космічними апаратами), space telemetry 

(супутникова телеметрія), space telescope (космічний телескоп), space 

test (випробування в умовах космічного простру), space topography 

(топографічна зйомка із космосу), space triangulation (космічна 

тріангуляція), space velocity (космічна швидкість), space welder 

(космічний зварювальний агрегат), Space Age (космічна епоха), space 

data (космічні дані) [449]. 

К
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щ
а space plasma (космічна плазма), space radiation (космічне 

випромінювання), space shock (ударна хвиля у космосі), космічні промені), 

space reddening (міжзоряне почервоніння), space rays (космічні промені) 

[449] 
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о
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space cadet (космонавт-стажер), space physician (лікар в галузі 

космічної медицини), space repairman (космонавт-монтер), space 

technologist (спеціаліст із космічної техніки) [449]. 
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Додаток Б 
 

Різновиди Всесвіту відповідно до наукових поглядів: 

Anisotropic (анізотропний), hot (гарячий), collisionless (беззіштовхувальний), 

rotating (обертовий), asymptotic (асимптотичний), deterministic (детермінований), 

baby (дочірній), Euclidean (евклідовий), closed (замкнутий), stellar (зоряний), 

hierarchic (ієрархічний), isotropic (ізотропний), inflation (інфляційний), cosmological 

(космологічний), cosmologically flat (космологічно плоский), multidimensional 

(багатомірний), nonhomogeneous (неоднорідний), nonstatic (нестатичний), 

nonstationar (нестаціонарний), homogeneous (однорідний), island (острівний), 

oscillating (осцилюючий), open (відкритий), flat (плоский), empty (пустий), parallel 

(паралельний), steady-state (рівноважний), radiation dominated (радіаційно-

домінуючий), early (ранній), static (статичний), stationary (стаціонарний), spherically 

symmetric (сферично-симетричний), Friedmann (фрідмановський), four-dimensional 

(чотиримірний Всесвіт), а також Universe of negative / positive curvature (Всесвіт 

від’ємної / додатної кривизни), antimatter / matter-dominated (Всесвіт, що 

складається з антиречовини / матерії), neutrino-dominated Universe (Всесвіт з 

домінуванням нейтрино), Einstein Universe (Всесвіт Ейнштейна), Einstein-de Sitter 

Universe (Всесвіт Ейнштейна де Сіттера), expanding / contracting Universe (Всесвіт, 

що розширюється / звужується)  [449; 447].    
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Додаток В 

Асоціативне поле лексичної одиниці концепту SPACE / КОСМОС за даними 

словника Longman [450] 

 

Aerospace (авіакосмічна промисловість), air lock (повітряний шлюз), alien 

(прибулець), astronaut (астронавт), blast-off (старт), booster (ракетоносій), burnout 

(припинення роботи ракетного двигуна), capsule (капсула), command module 

(командний відсік), control (керування), cosmonaut (космонавт), craft (космічний 

корабель), dock (стиковка), escape velocity (космічна швидкість), extraterrestrial 

(прибулець), flight (політ), flying saucer (літаюча тарілка), launcher (пускова 

установка), launch pad (стартова платформа), life support system (система 

життєзабезпечення), lift-off (вертикальний старт), lunar (пов’язаний із луною), 

mission control (центр керування польотом), module (модуль), mother ship (космічний 

корабель-носій), NASA (НАСА), nosecone (носовий обтічник), outer space (відкритий 

космос), pod (частина корабля, що може від’єднуватися), probe (зонд), remote 

sensing (дистанційне зондування), rocket (ракета), ship (корабель), shuttle (шатл), 

soft landing (м’яке приземлення), space capsule (космічна капсула), spacecraft 

(космічний корабель), spaceman (космонавт), space probe (космічний зонд), spaceship 

(космічний корабель), space shuttle (космічний шатл), space station (космічна 

станція), spacesuit (скафандр), spacewalk (вихід у відкритий космос), splashdown 

(приводнення), touchdown (приземлення), tracking station (станція спостереження), 

UFO (НЛО), unmanned (безпілотний) [450]. 
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Додаток Г 

 

Польова структура когнітивного змісту концепту SPACE / КОСМОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

когнітивний зміст 

дальня 

ближня 

середня 

периферія 

крайня 

ядро 
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Додаток Д 

Польова організація когнітивних ознак концепту SPACE / КОСМОС 
я
д

р
о
 "extension", "inclusion of everything", "infinity", "existence beyond the 

Earth", "location of stars and planets"  

п
ер

и
ф

ер
ія

 

б
л
и

ж
н

я
 "connection with human being", "affiliation to a particular sphere", 

"orderliness", "systematicness"  

 

се
р

ед
н

я
 

"transience", "continuity", "irreversibility", "vacuity", "freedom", "harmony", 

"tranquillity", "placidity", "something united around a particular common 

quality", "diversity", "versatility", "affiliation to any world that can only 

exist", affiliation to a particular restricted region or space", "being created", 

creation as the integral feature of Universe"  

д
ал

ьн
я
 

"usage of complex modern technologies", "conduction of research and 

experiments", "necessity for special equipment", "launching of space crafts", 

"existence of the space industrial complex", "necessity for training and special 

preparations", "presence of danger", "possibility for the appearance of the 

aliens", "existence of UFO and other live forms on the other planets", "usage 

of robots"  

к
р

ай
н

я
 

"openness for exploration", "necessity for connection, special food"  

"connection with the particular science (astronomy, biology, chemistry, 

climatology, electrodynamics, engineering, gas dynamics, geology, law, 

medicine, meteorology, microbiology, magnetic dynamics, oceanology, 

physics, radio astronomy, radio biology)", "possibility of seizure", 

"battlefield", "place for colonization, building, keeping household", 

"possibility of pollution", "wide representation in literature and 

cinematography", "mapping", necessity for special materials", unusual 

conditions for functioning", availability of nuclear and alternative sources of 

energy", "employment of robots and special gadgets and units", "possibility of  

malfunctioning of the units", "necessity for navigation", "existence of certain 

speed limits for overcoming gravitation force", going out into the open space 

and conduction of experiments and tests", "presence of high and low 

temperature and the whole spectrum of radiation (including ionizing)", 

"existence of gas and dust", "connection with the space profession and 

corresponding activity", "existence of space, motion, time", "fairness of 

physical laws", "complexity of space craft launch systems", "docking of the 

space ships"), "necessity to conduct life support during the flight", "existence 

of the general speed limit", "returning back to Earth", "possibility for 

launching unmanned space crafts", "decoration", "unification", "complexity" 
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Додаток Е 

Структура класифікаційних ознак концепту SPACE / КОСМОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Когнітивний 

зміст 

ядро 

дальня 

 

ближня 

крайня 

периферія 
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Додаток Є 

Польова організація класифікаторів еонцепту SPACE / КОСМОС 

 

Польова зона ЛСВ лексем Класифікатори 

ядро space special scope"  

Ближня периферія universe; 

world; 

cosmos; 

macrocosm; 

space (3), (4) 

cosmos (4); 

Creation (1) 

 

"unification"  

"connection with human being"  

"type of organization"  

"freedom"  

"type of origin"  

Дальня периферія space (2); 

cosmos (2); 

cosmos (5); 

 

"time belonging  

"level of beauty"  

"type of life"  

 

Крайня периферія ЛСВ 

периферійних 

вербалізаторів 

"connection with flight to space", 

connection with the particular science; 

"similarity to our world", "connection 

with everything that functions in space", 

"connection with objects and 

phenomena that exist in space",  

"stereotypical associations with space" 
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Додаток Ж 

Термінологічний корпус ЛСП SPACE / КОСМОС 
 

природні об’єкти: а) планетарного типу : planet, terrestrial planet, inferior 

planets, superior planets; 

б) непланетарного типу, або їх частина: Asteroid (Planetoid), Comet, Asteroid belt, 

Constellation, Dust, Galaxy, Geospace, Kuiper belt, Micrometeoroid, Moon, Nucleus, Oort 

cloud, Pulsar, Quasar, Red dwarf, Shepherd moon, Sub-satellite, Supernova, Trans-

Neptunian object, Van Allen radiation belts, black hole, bolide, meteor, meteorite, 

meteoroid, minor planets, white dwarf, Binary star, Gas giant, Primary; 

в) супутники: satellite, shepherd satellite, Trojan satellites, 

частина об’єкту планетарного типу: Core, Crust, Geo, Exosphere, Heterosphere, 

Mesosphere, Homosphere, troposphere, chromosphere, Lithosphere, Hydrosphere, 

stratosphere, Plasmasphere, magnetosphere, ionosphere, Thermosphere, Atmosphere, 

heliosphere, photosphere, Mantle,  Radiation belt, Sunspots, Tropopause, bow shock, 

Coma, disk corona, faculae, filament, hemisphere, leading hemisphere, trailing 

hemisphere, lee, limb, magnetotail, penumbra, nebula, plage, solar nebula, solar wind, 

spicules, umbra,   

об’єкт на поверхні астрономічного тіла або його частина: Basin, Fault, Maria 

(mare), butte, caldera, allocthonous breccia, catena, cavus, central peak, chaos, chasma, 

cinder cone, colles, composite volcano, crater (вулканічний та від метеориту), cratons, 

dorsum, en echelon fissures, fissure, fluctus, fossa, graben, hot spot, hummocky, 

labyrinthus, lacus, lava tube, levee, mensa, mons, oceanus, palimpsest, palus, patera, peak 

ring, planitia, planum, pressure ridge, promontorium, pseudocrater, regio, regolith, 

rhyolite, rift, rift valley, rupes, scarp, scopulus, shatter cone, shield, shield volcano, sinus, 

spatter cone, sulcus, target rocks, terra, tessera, tholus, undae, vallis, vastitas, vent, 

volcano,         

речовини як результат діяльності природніх процесів: Ash, Allocthonous, 

cinders, clast, ejecta, 

номени: а) планети сонячної системи: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, 

Saturn, Uranus, Neptune, 
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б) супутники: moon, Galilean moons, Phobos, Deimos, Io, Europa, Ganymede, 

Callisto,  Amalthea, Himalia, Elara, Pasiphae, Sinope, Lysithea, Carme, Ananke, Leda, 

Thebe, Adrastea, Metis, Callirrhoe, Themisto, Megaclite, Taygete, Chaldene, Harpalyke, 

Kalyke, Iocaste, Erinome, Isonoe, Praxidike, Autonoe, Thyone, Hermippe, Aitne,  

Eurydome,  Euanthe, Euporie, Orthosie, Sponde, Kale, Pasithee, Hegemone, Mneme, 

Aoede, Thelxinoe, Arche, Kallichore, Helike, Carpo, Eukelade, Cyllene, Kore, Herse, Dia 

– Jupiter; Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus,  Phoebe, 

Janus, Epimetheus, Helene, Telesto, Calypso, Atlas, Prometheus, Pandora, Pan, Ymir, 

Paaliaq, Tarvos, Ijiraq, Suttungr, Kiviuq, Mundilfari, Albiorix, Skathi, Erriapus, Siarnaq, 

Thrymr, Narvi, Methone, Pallene, Polydeuces,  Daphnis, Aegir, Bebhionn, Bergelmir, 

Bestla, Farbauti, Fenrir, Fornjot, Hati, Hyrrokkin, Kari, Loge, Skoll, Surtur, Anthe, 

Jarnsaxa,  Greip, Tarqeq, Aegaeon – Saturn; Ariel, Umbriel, Titania, Oberon, Miranda, 

Cordelia, Ophelia, Bianca, Cressida, Desdemona, Juliet, Portia, Rosalind, Belinda, Puck, 

Caliban, Sycorax, Prospero, Setebos,  Stephano, Trinculo, Francisco, Margaret,  

Ferdinand, Perdita, Mab, Cupid – Uran;  Triton, Nereid, Naiad, Thalassa, Despina, 

Galatea, Larissa, Proteus,  Halimede, Psamathe, Sao, Laomedeia, Neso, 

в) астероїди та їх супутники: Eros, Gaspra, Dactyl, Mathilde, Linus, Petit-Prince 

г) планети карлики та їх супутники: Ceres, Pluto, Charon, Nix, Hydra, Kerberos, 

Styx, Haumea, Hi'iaka, Namaka, Eris, Dysnomia, Makemake, 

д) галактики та зоряні системи:, Milky Way, Andromeda Galaxy, Black Eye Galaxy, 

Bode's Galaxy, Cartwheel Galaxy, Cigar Galaxy, Comet Galaxy, Cosmos Redshift 7, 

Hoag's Object, Large Magellanic Cloud, Small Magellanic Cloud, Mayall's Object, 

Pinwheel Galaxy, Sombrero Galaxy, Sunflower Galaxy, Tadpole Galaxy, Triangulum 

Galaxy, Whirlpool Galaxy 

е) сузір’я: the Chained Maiden, the Twins, the Great Bear, the Great Dog, the Scales, 

the Water Bearer, the Charioteer, the Wolf, the Herdsman, Berenice's Hair, the Crow, 

Hercules, the Water Snake, the Dove, the Hunting Dogs, the Maiden, the Dolphin, the 

Dragon, the Unicorn, the Altar, the Painter, the Giraffe, the Crane, the Hare, the Serpent 

Bearer, the Serpent, the Dolphinfish, the Indian, the Seated Queen, the Keel,  the Sea 

Monster, the Sea Goat, the Magnetic Compass,  the Stern, the Swan, the Lion, the Flying 
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Fish, the Lyre, the Fox, the Lesser Bear, the Little Horse, the Lesser Lion, the Lesser Dog, 

the Microscope, the Fly, the Air Pump, the Carpenter's Square, the Ram, the Octant, the 

Eagle, the Hunter, the Peacock, the Sails, the Winged Horse, the Hero, the Furnace, the 

Bird of Paradise, the Crab, the Engraving Tool, the Fishes, the Lynx, the Northern Crown, 

the Sextant,  the Reticle, the Scorpion, the Sculptor, the Table, the Arrow, the Archer, the 

Telescope, the Bull, the Triangle, the Toucan, the Phoenix, the Chameleon, the Centaur,  

the King, the Drafting Compass, the Clock, the Cup, the Shield, the River, the Male Water 

Snake, the Southern Crown, the Southern Fish, the Southern Cross, the Southern Triangle, 

the Lizard, the Argo Navis  

є) космічні кораблі: "Mercury" (Freedom 7, Liberty Bell 7, Friendship 7, Aurora 7, 

Sigma 7, Faith 7); Spacecrafts "Gemini" (Gemini-3, Gemini-4, Gemini-5 Gemini-7

 Gemini- 6A, Gemini- 8,  Gemini- 9A, Gemini-10, Gemini-11, Gemini-12); 

Spacecrafts "Apollo" (Apollo-7, Apollo-8, Apollo- 9, Apollo-10, Apollo-11, Apollo-12, 

Apollo-13, Apollo-14, Apollo-15, Apollo-16, Apollo-17, Skylab-2, Skylab-3, Skylab-4, 

ASTP); Spacecrafts "Space Shuttle" ("Enterprise", "Columbia", "Challenger", 

"Discovery", "Atlantis", "Endeavour"); Грузові кораблі (Cargo ships) -  Dragon C2/C3, 

Dragon, CRS-1, Dragon CRS-2, Cygnus, ORB-1, Dragon CRS-3, Cygnus ORB-2, Dragon 

CRS-4, Cygnus ORB-3, Dragon CRS-5, Dragon CRS-6, Dragon CRS-7. 

корпускулярно-хвильові явища, субатомні частинки та матерія: Anti-

matter, C-band, Carrier, Coherence, Dark matter, Dipole, Downlink, Electromagnetic 

waves, Energetic particle, Gamma rays, Gravitational waves, Gravity, Gravity waves, 

Infrared (IR), Ion, K-band, L-band, Light, Magnetic field,  Microwaves, Neutron, Photon, 

Plasma wave, Radiation, Radio, Radioisotopes, S-band, Subatomic particles, Ultrahigh 

frequency, Ultraviolet (UV), Uplink, VHF (very high frequency), X-band, X-rays, calcium 

K, cosmic ray, H-alpha, interplanetary magnetic field (IMF), ion, light, magnetic field, 

neutrino, ultraviolet, x-ray, 

Штучні об’єкти: ASAT (Anti-satellite), Boilerplate, EMU (Extravehicular Mobility 

Unit), EELV (Evolved Expendable Launch Vehicle), Flyby spacecraft, GATV (Gemini-

Agena Target Vehicle), ICBM (Inter-Continental Ballistic Missile), Interplanetary probe, 

Interstallar probe, Interstellar ark, IRBM (Intermediate Range Ballistic Missile), 
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Kosmobuksir, Kosmolyot, Lander spacecraft, LM (Lunar Module), LRBM (Long Range 

Ballistic Missile), LRV (Lunar Roving Vehicle), LV, Manned maneuvering unit, Missile, 

Mock-up, Module,  MRBM (Medium Range Ballistic Missile), Multistage rocket, Orbiter 

spacecraft, Pegasus, Probe, Retrorocket, RLV (Reusable Launch Vehicle), Rocket, RV 

(Reentry Vehicle), Satellite (nat., artif.), SLBM, Solid rocket booster (SRB), Sounding 

rocket, Space debris, Space platform (station), SRBM (Short Range Ballistic Missile), 

Surface penetrator, Surface rover, Tracking station, Satellite, Sub-satellite   

Процеси або їх результати: а) природні: Ablation, Aerobraking, Aerodynamic 

heating, Airglow, Backscattering, , Coronal mass ejection, Current, DC (direct current), 

Combustion, Density Wave, Dynamo process, Fission, Fluorescence, Forward scattering, 

Free-fall, Fusion, Geomagnetic storm, Gyration, Inferior conjunction, Interplanetary 

magnetic field, Interplanetary shock, Ionization, Magnetic storm, Microgravity, 

Noctilucent clouds, Passive cooling, Perturbation, Precession, Propulsion, Resonance, 

Refraction, Revolution, Ring current, Rotation, Solar flare, Spectrum, Spin stabilization, 

Superior conjunction, Volcanism, Weightlessness, Zero gravity, Accretion, aurora, aurora 

borealis, convection, effusive eruption, eruption, explosive eruption, flare, gravity, nuclear 

fusion, perturb, phreatic polarization, sapping, shock metamorphism, Eclipse, granulation, 

labes, occulation, pahoehoe, pumice, rima, subduction, sublime, sublimination, tidal 

heating, prominence 

б) штучні:  Cut-off, Data reduction, Decay, Decompression, Demodulation, Jet 

propulsion, Liftoff (blast-off), LOI (Lunar Orbit Insertion), Lunar module, Modulation, 

Orbit insertion, Orbit trim maneuver (OTM) (velocity trim), Photon propulsion, Readout, 

Redundancy, Reentry, Regenerative cooling, Roll (X-axis), Static firing, TCM (Trajectory 

Corrective Maneuver), TEI (Trans-Earth Injection), Telecommunication, Three-axis 

stabilization, Three-way, Throttle, TLI (Trans-Lunar Injection), Ullage maneuver, Yaw (Z-

axis),  

Параметри для опису: а) природних та штучних об’єктів: Absolute zero, 

acceleration, Ambient, Angstrom, Atmospheric pressure, Attenuation, Barycenter, 

Celestial sphere, Centripetal force, Cislunar, Deceleration, Delta V, DOF (Degrees Of 

Freedom), Dose, Dose equivalent,  Drag, Earth radius (RE), ECM (Electromagnetic 
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Countermeasures), Equator, Escape velocity,  Exhaust velocity, Flux, Force, FOV (Field 

Of View), Frequency, g-Force, Great circle, Horizon, Impulse, Isp (SI) (Specific Impulse), 

Kinetic energy, Langrangian point, Leading side, Mach, Magnetic field line, Light speed, 

Magnetic pole, Mass, Mass fraction, Max Q, Mixture ratio, Momentum, Phase 

(electromagnetic wave), Phase angle, Potential energy, Rankine, RE (Radius of Earth), 

Reentry, Rendezvous, Resolution, RF (Radio Frequency), SL (Sea Level), Solar constant, 

Space weather Sunspot cycle, Thermal energy, Thrust, Trailing side, UHF (Ultrahigh 

Frequency), Vector, Velocity vector, Wavelength, Weight,  tidal forces, Albedo, albedo 

feature, pressure number, blackbody temperature, Cretaceous period, Cretaceous-Tertiary 

boundary, density, dielectric constant, eccentricity, heliopause, high-pressure mineral 

phase,  Lagrangian point,  linea, lineament, magnetopause, magnitude, obliquity, , Roche 

limit, solar cycle, terminator,    

б) космічних кораблів та пристроїв: Angle of attack, Aperture, Attitude, CEO (Close 

Earth Orbit), Geostationary transfer orbit, Inclination, Mass ratio,   

в) орбіт траєкторій та просторових координат: CO (Circular Orbit), Equatorial 

orbit, GEO (Geostationary Orbit (GO)), Geosynchronous orbit (GSO), Anomaly, Apex, 

Apolune, Argument, Argument of periapsis, Ascending node, Azimuth, Declination, 

Elevation, Ephemeris, Free-return trajectory, Gravity assist trajectory, HEO (High 

Elliptical Orbit), Hour angle, ICO (Intermediate Circular Orbit), Latitude, LEO (Low 

Earth Orbit), Longitude, Longitudinal axis, Low Earth Orbit, Medium Earth Orbit (MEO), 

Meridian, Nadir, Orbit, Orbital elements, Orbital period, Orbital velocity, Parallel, 

Parking orbit, Perilune, Period of revolution (on the orbit), Period of rotation, Phase (of 

moon), Prograde, Right ascension, PO (Polar orbit), Semi-major axis, SSO (Sun-

Synchronous Orbit), SSPO (Sun-Synchronous Polar Orbit), Sun synchronous orbit, True 

anomaly, Walking orbit, Zero lift trajectory, Pitch (Y-axis), Descending node, Zenith, 

antipodal point, aphelion, apoapsis, apogee, inclination, orbit, periapsis, perigee, 

perihelion, siderial rotation, synchronous orbit radius, synchronous rotation, Retrograde,   

Речовини, мінерали, хімічні елементи: Composites, Coolant, GH2 (Gaseous 

Hydrogen), GOX (Gaseous Oxygen), Grain, H2O2 (Hydrogen Peroxide), IRFNA 

(Inhibited Red Fuming Nitric Acid),  IWFNA (Inhibited White Fuming Nitric Acid), LH2 



247 

 

(Liquid Hydrogen), LiOH (Lithium Hydroxide), Liquid hydrogen, LO2 (Liquid Oxygen 

(LOX)), N2O4 (Nitrogen Tetroxide), NiCd (Nickel Cadmium), Nitric acid, Nitrogen 

tetroxide (N2O4), Oxidizer (Oxidant),  Plasma, Plutonium-238, Polymer, RFNA (Red 

Fuming Nitric Acid), TNT (Trinitrotoluene, a high explosive), WFNA (White Fuming Nitric 

Acid), basalt, carbonate, diaplectic glass, ice, igneous, impact melt, lava, magma, plasma, 

siderophile elements, silicate, stishovite, sulfuric acid, tektites, tuff, volatile 

Властивості та об’єктивні характеристики: Active sun, Eccentric, 

Electromagnetic, Geocentric, Hyperbolic, Isotropic, Lunar, Mean (average), Memory, 

Non-coherent, Omnidirectional, One-way, Pressurized, Primitive, Solar, Sub-orbital, 

Terrestrial, Cataclastic, CORONA, crystalline, eccentric, ecliptic, eolian, flexus, 

heliocentric, lobate, macula, old, ovoid, Paleozoic, planar features, Precambrian, 

pyroclastic, retrograde, siderial, speed of light, tectonic, young,  

Різновиди Всесвіту відповідно до наукових поглядів: anisotropic 

(анізотропний), hot (гарячий), collisionless (беззіштовхувальний), rotating 

(обертовий), asymptotic (асимптотичний), deterministic (детермінований), baby 

(дочірній), Euclidean (евклідовий), closed (замкнутий), stellar (зоряний), hierarchic 

(ієрархічний), isotropic (ізотропний), inflation (інфляційний), cosmological 

(космологічний), cosmologically flat (космологічно плоский), multidimensional 

(багатомірний), nonhomogeneous (неоднорідний), nonstatic (нестатичний), 

nonstationar (нестаціонарний), homogeneous (однорідний), island (острівний), 

oscillating (осцилюючий), open (відкритий), flat (плоский), empty (пустий), parallel 

(паралельний), steady-state (рівноважний), radiation dominated (радіаційно-

домінуючий), early (ранній), static (статичний), stationary (стаціонарний), spherically 

symmetric (сферично-симетричний), Friedmann (фрідмановський), four-dimensional 

(чотиримірний Всесвіт), а також Universe of negative / positive curvature (Всесвіт 

від’ємної / додатної кривизни), antimatter / matter-dominated (Всесвіт, що 

складається з антиречовини / матерії), neutrino-dominated Universe (Всесвіт з 

домінуванням нейтрино), Einstein Universe (Всесвіт Ейнштейна), Einstein-de Sitter 

Universe (Всесвіт Ейнштейна де Сіттера), expanding / contracting Universe (Всесвіт, 

що розширюється / звужується)    
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Організації, які займаються дослідженням космосу: AAF (Association 

Astronautique Francaise), AAS (American Astronautical Society), ABL (Allegheny 

Ballistics Laboratory), ABMA (Army Ballistic Missile Agency (USA), AIAA (American 

Institute of Aeronautics and Astronautics (USA)), AIDAA (Associazione Italiana di 

Aeronautica e Astronautica), Arianespace, ARS (American Rocket Society (USA)), BIS 

(British Interplanetary Society), CAS (Chinese Academy of Sciences), CAST (Chinese 

Academy of Space Technology), CNES (Centre National d'Etudes Spatiales (France)), 

COSPAR (The Committee on Space Research (established October 1958)), CSA (1. 

Canadian Space Agency, 2. Chinese Society of Astronautics), CSAA (Chinese Society of 

Aeronautics and Astronautics), DGLR (Deutsche Gesellschaft fur Luft-und Raumfahrt 

(German Company for Air and Space Travel)), DoD (Department of Defense (USA)), 

ELDO (European Launcher Development Organization), ESA (European Space Agency), 

ESMC (Eastern Space and Missile Center), Eurospace, GALCIT (Guggenheim 

Aeronautical Laboratory of the California Institute of Technology), GE (General Electric 

Company of the USA), GSFC (Goddard Space Flight Center (Greenbelt, Maryland)), IAA 

(Indian Astronautical Association), IAF (International Astronautical Federation), Intelsat, 

ISAS (Institute of Space and Aeronautical Science; University of Tokyo (Japan)), ISRO 

(Indian Space Research Organization), JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), JPL 

(Jet Propulsion Laboratory), JSC (Johnson Space Center (Houston, Texas)), KSC 

(Kennedy Space Center (Florida)), MSFC (Marshall Space Flight Center (Huntsville, 

Alabama)), NAL (National Aerospace Laboratory of Japan), NASA (National Aeronautics 

and Space Administration), NASDA (National Space Development Agency (Japan)), NRC 

(National Research Council), OKB (Experimental Construction Bureau), OTRAG (Orbital 

Transport- und Raketen- Atktiengesellsschaft), Rocketdyne, SEP (Societe Europeene de 

Propulsion (France)), SRC (Science Research Council (UK)),  

Одиниці вимірювання: AU (Astronomical unit), Bar, Bit (binary digit), Cosmic 

year, Dyne, FY, Gauss, GHz, KHz Jansky, Kelvin, Kilogram, KT (Kilotonne), Light time, 

MeV, MT (Megatonne), Nautical mile,  Newton,  Parsec, Pascal, Pound, Radian, Rem, 

Slug, Tonne, Angstrom, kilometer (km), light year, millibar,  
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Системи, пристрої та засоби для дослідження та польотів:  AACS (Attitude & 

Articulation Control Subsystem), Accelerometer, ACS (Attitude Control System), Actuator, 

Apollo Lunar Surface Experiment Package, Altimeter, Analog computer, AOCS (Attitude 

& Orbit Control System), ATDA (Agena Target Docking Adapter), Atmospheric balloon, 

Atmospheric probe, Attitude & articulation control subsystem, Attitude control, Autopilot, 

Ballute, Battery, CCD (Charged Coupled Device), CDS (Command & Data Subsystem), 

Chaff, Charged coupled device, Command & data subsystem, Control rocket, Digital 

computer, Direct sensing, Dish, Drogue, DSN (Deep Space Network), Dust detector, 

Earth-sensor,  ELV (Expendable Launch Vehicle), Engine, Fairing, Fault protection, 

Ferret, FOBS (Fractional Orbit Bombardment System), GN&C (Guidance, Navigation and 

Control), Guillotine, Gyroscope, HGA (High-Gain Antenna), High-energy particle 

detector, Horizon scanner, IC (Integrated Circuit), Inertial guidance, IMU (Inertial 

Measurement Unit), Infrared radiometer, Interferometer, Laser, LGA (Low-Gain 

Antenna), Low-energy charged particle detector, Magnetometer, Medium-gain antenna, 

Multiplexer, OMS (Orbital Maneuvering System), Photometer, Plasma detector, Plasma 

wave detector, PLSS (Portable Life Support System), Polarimeter, PTC (Passive Thermal 

Control), Pyrotechnics, Radar, Radio guidance, Radioisotope thermoelectric generator, 

RCS (Reaction Control System), Reaction control system,  Receiver, Relay, Remote 

sensing, RTG (Radioisotope Thermoelectric Generator), SAR (Synthetic Aperture Radar), 

Sensor, Sequencer, Sextant, Simulator, SIS (Satellite Interceptor System), Solar cell, Solar 

sensors, Spacecraft clock, SPADATS (Space Detection and Tracking System (USA)), 

SPASUR (Space Surveillance System (USA)), Spectrometer, SAR (Synthetic Aperture 

Radar), Telemetry, Thrust vector control, Transducer, Transmitter, Transponder, Trojan 

relay system, TVC, VLBI (Very Long Baseline Interferometer), Coronagraph, 

magnetograph, spectroradiometer [SPEC-tro-RAY-dee-om-it-er], synthetic-aperture 

radar,   

Галузі знань, закони та теорії: Aeronautics, Astronautics, Astrophysics, Ballistics, 

Big Bang theory, BOL (Beginning Of Life), Coreolis effect, EOL (End Of Life), Geodesy, 

Inverse-square law, MagnetoHydroDynamics, Orbital mechanics (flight mechanics), 

Photometry, Radio astronomy, Radiometry, Spectroscopy, Tracking, TT&C (Tracking, 
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Telemetry and Command), Doppler effect, Gaia Hypothesis, greenhouse effect, Theory of 

relativity,   

Геометричні фігури: Annular, Torus, ellipse    

Діяльність людини: Abort, Active heating, Calibration, EVA (Extravehicular 

Activity) 

Елементи корабля та його механізми: Aileron, Air lock, Ascent module, Booster, 

Bus, CM (Command Module), Combustion chamber, CSM (Command/Service Module), 

Descent engine, Descent module, Ejection seat, Electric propulsion, Escape tower, Fuel 

cell, Gas generator, Gimbal, Hatch, Heat shield, Injector, Ion engine, Lanyard, 

Magnetron, Micrometeoroid protection, Motor, Nose shroud, Nozzle, Orbital module, 

Parachute, Photovoltaic cells, Plasma engine, Plug nozzle, RD (Reaktivnyi Dvigatel, 

reaction moto), Reaction wheels, Scan platform, Service module (SM), Solar array (penal), 

Stage, Sustainer engine, Thermal tile, Throat, Thrust chamber, Thruster, Turbopump, 

Umbilical, Vernier, Stage 

Те, що має безпосередній зв’язок із космосом: Aimpoint, Algae, Artificial 

gravity, Astronaut, Back-up, Black powder, Blackout (physiological), Blackout (radio), 

Boost, Burn, CAT Catalytic decomposition engine, CETI (Communication with Extra-

Terrestrial Intelligence), Cryogenic Cholorella, Cosmonaut, Countdown, Docking, Flyby, 

Injection angle, Launch complex, Launch pad, Launch window, LC (Launch Center), O-

stage, Payload, Pressure suit, SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), SETI 

(Search for Extra-Terrestrial Intelligence), Space colony, Sublimator, Trajectory, 

Пальне для кораблів: Aerozine 50, Bi-propellant Fuel, HTPB (Hydroxy-terminator 

polybutadiene. A polymeric fuel binder), Hydrazine, Hydyne, Hypergolic, Kerosene, MMH 

(Monomethyl Hydrazine), Mono-propellant, PBAN (Polybutadiene acrylic acid 

acrylonitrile), Propellant, RJ-1, RP-1, Solid propellant, SRB propellant, UDMH 

(Unsymmetrical Dimethyl Hydrazine), C-stoff. 

Час: Local time, light year, LT (Launch Time), Mean solar time, MT (Moscow Time), 

One-way light time (OWLT), PDT (Pacific Daylight Time), PST (Pacific Standard Time), 

Round-trip light time (RTLT), Sidereal time, Time of periapsis passage, Universal time 

(UT), Universal time coordinated (UTC), EDT (Eastern Daylight Time), Ephemeris time, 

EST (Eastern Standard Time), GMT (Greenwich Mean Time), Leap year, Epoch [447; 448; 

449; 453]. 
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Додаток З 

Таблиця лексико-семантичних варіантів ядерних вербалізаторів концепту SPACE / 

КОСМОС 

space 1) "the unlimited three-dimensional expanse in which all material 

objects are located" ("простір");  

2) "empty area" ("вільний простір"), яка включає у себе наступні 

семи: 1. "the amount of an area, room, container etc that is empty or 

available to be used" ("Певна площа, або місце, вмістилище, яке є 

порожнім або можливим для використання"); 2. "an area, 

especially one used for a particular purpose" ("місце, яке 

використовується з певною метою"); 3. "an empty place between 

two things, or between two parts of something, gap" ("вільне місце 

між двома об’єктами або між двома частинами чогось") 4. 

"land, or an area of land that has not been built on" ("незабудована 

ділянка землі") [Longman]; 5. "an interval or distance between two 

objects, or points" ("інтервал між двома об’єктами або 

точками") [Collins]; 6. "A vacant seat or place" ("вільне місце для 

сидіння") [Oxford; Collins] 

3) "the area beyond the Earth where the stars and planets are 

(cosmos)" ("простір за межами землі, де знаходяться зірки та 

планети (космос)"); 

4) "the freedom to do what you want or do things on your own, 

especially in a relationship with someone else" ("свобода роботи 

щось самому або те, що хочеться, особливо у відносинах із 

кимось іншим"); 

5) "empty space in sphere of typing or writing" ("пустий проміжок 

у сфері типографії або письма"): 1. "an empty area between 

written or printed words, lines etc." ("пробіл між надрукованими 

або написаними словами, міжстроковий інтервал"); 2. "the width 

of a typed letter of the alphabet" ("ширина друкованої літери"); 
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3. "a place provided for you to write your name or other information 

on a document, piece of paper etc." ("вільна графа у документі, для 

написання власного прізвища або іншої інформації"); 4. "the 

amount of space in a newspaper, magazine, or book that is used for a 

particular subject" ("кількість газетного простру, для 

висвітлення певної проблематики"); 

6) "time" ("час"): 1. "an interval between events" ("проміжок між 

двома подіями") 2. "a short period of time" ("невеликий проміжок 

часу") [Longman]; 3. "an amount of time for smth" ("кількість часу, 

який необхідний для чогось"); 4. "free time to do smth" ("вільний 

час, щоб щось робити") [Oxford]; 5. "an interval in Morse Code" 

("інтервал у азбуці Морзе"); 6) "an interval between lines of a stave" 

("інтервал у музичному стані"); 

7) "a piece of metal, less than type-high, used to separate letters or 

words in hot-metal printing" ("металева матриця, що 

використовується для відокремлення літер під час друкарства"). 

8) "a mathematical concept generally regarded as a set of points 

having some specified structure" ("математичне поняття, яке 

означає сукупність точок, котрі мають певну структуру") 

cosmos 1) "the world or universe considered as an ordered system" ("світ в 

цілому");   

2) "any ordered system" ("будь яка впорядкована система");  

3) "harmony, order" ("гармонія, порядок") 

universe 1) "all existing matter and space considered as a whole", "the cosmos" 

("уся матерія та простір взяті в цілому, космос");  

2) "human beings collectively" ("люди взяті разом");  

3) "a particular sphere of activity or experience" ("певна сфера 

діяльності");  

4) "universal set" ("універсальна сукупність") (математичний термін) 
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world 1) "the universe or cosmos", "everything in existence" ("космос, 

всесвіт, все, що існує");  

2) "the earth, together with all of its countries and peoples" ("світ, з 

усіма країнами та людьми");  

3) "any star or planet, esspecially one that might be inhabited" 

("будь-яка зірка чи планета, особливо така, на якій може 

існувати життя");  

4) "a particular region or group of countries" ("конкретний регіон 

або група країн");  

5) "mankind, the human race" ("людство, людська раса");  

6) "any field of human activity or way of life or those involved in it" 

("будь-яка сфера людської діяльності, або стиль життя тих, 

хто до неї залучений") 

Creation 1) "the act of creating something" ("акт створення чогось");  

2) "the act by God, according to the Bible, of making the universe, 

including the world and everything in it" ("акт Божого творіння 

світу");  

3) "the whole universe and all living things" ("увесь Всесвіт та все 

живе)" 

macrocosm 1) "the universe, as distinct from the "little world" of man" ("великий 

світ", "Всесвіт в протиставленні внутрішньому світу людини"); 

2) "any complex entity regarded as a complete system in itself" 

("будь-яка складна комплексна система")  

outеr space "the physical universe beyond the earth’s atmosphere" ("фізичний 

простір за межами земної атмосфери") 

 

 

 


