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АНОТАЦІЯ 

 

 Новікова О. В. Вербальна об’єктивація концептів CAT і DOG у 

сучасній англійській лінгвокультурі. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Дніпровський 

національний університет імені Олеся Гончара; Запорізький національний 

університет, Дніпро – Запоріжжя, 2021.  

 

Дисертацію присвячено дослідженню репрезентації лінгвокультурних 

концептів САТ і DOG як одиниць концептосфери британців – носіїв 

англійської мови. У праці використовується комплексний методологійний 

підхід із залученням моделей концепту: тривимірна модель концепту за        

С. Г. Воркачовим і В. І. Карасиком, ядрово-периферійна модель за                 

З. Д. Поповою і Й. А. Стерніним. Такий підхід дає змогу описати й 

проаналізувати об’єкти дослідження – концепти CAT і DOG. 

Лінгвокультурний концепт, услід за С. Г. Воркачовим та В. І. Карасиком, 

розуміємо як складне ментальне утворення, що містить три компоненти: 

поняттєвий, образний та ціннісний. 

Студіювання концептів як основних конструювальних одиниць 

картини світу дає змогу отримати інформацію про світосприйняття народу – 

носія мови. Концепти як ментальні сутності, що відбивають знання про світ і 

корелюють з предметами, процесами та явищами дійсності, маркують 

фрагменти національної мовної картини світу.  

Актуальність нашого дослідження зумовлена нагальною потребою 

задовольнити запити сучасної когнітивної науки щодо вирішення таких 

фундаментальних проблем, як з’ясування особливостей представлення знань 

про світ і способи їх концептуалізації в мові. Незважаючи на виникнення 

низки наукових праць, присвячених розгляду концептів у тій чи тій 
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лінгвокультурі, останні ще залишаються маловивченою проблемою. 

Зростаючий інтерес до вивчення взаємодії мови та культури підкреслює 

необхідність проведення  ґрунтовного дослідження об’єктивації концептів 

СAT і DOG в англійській мові крізь призму лінгвокогнітивної парадигми та 

визначення місця зазначених концептів у побудові британського 

національного образу.  

Мета роботи полягає у виявленні особливостей об’єктивації концептів 

CAT і DOG в анлійській (британській) лінгвокультурі. 

Наукову новизну одержаних результатів визначає те, що вперше 

систематизовано вербальні засоби актуалізації лінгвокультурних концептів 

CAT і DOG на лексичному та фразеологічному рівнях. Уперше досліджено 

польову організацію концептів CAT і DOG та проаналізовано мережі 

поняттєвого, ціннісного й образного складників у структурі концептів CAT 

і DOG, які відбивають етнокультурну й соціокультурну специфіку 

англомовного суспільства (британців). Досліджено засоби оцінної 

категоризації в концептах та представлено оцінку концептів CAT і DOG    

у лексико-фразеологічному корпусі та художньому дискурсі.  

Спираючись на дефініції, представлені у словниках та лінгвістичних 

працях, у межах нашої наукової розвідки витлумачено й розширено 

поняття концепту. Різні підходи до визначення терміна «концепт» 

розкривають його сутність: як значення мовного знака (лінгвістичне та 

культурологічне спрямування) і як змістовний аспект знака, представлений у 

ментальності (когнітивний напрям). У запропонованому дослідженні аналіз 

концептів базується на лінгвокогнітивному підході, спрямованому на 

виявлення зв’язку феномена значення слова із знанням і структурами його 

відображення у свідомості. Концепт тлумачимо як когнітивну багатогранну 

(полісемантичну, полісимволічну) оцінно-марковану мовно-ментальну 

одиницю, що є засобом моделювання етнічної та індивідуально-авторської 

картин світу, культурно значуще утворення в колективній свідомості. 
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Зважаючи на наявні класифікації концептів, уважаємо доречним 

уналежнити концепти CAT і DOG до розумових картинок (адже це конкретні 

зорові образи, представлені у свідомості людини). Концепти CAT і DOG є 

біологічними поряд з такими концептами, як HUMAN, BIRD, FLOWER, 

TREE, а за частотністю використання аналізовані в роботі концепти належать 

до актуальних та основних, оскільки вони частково актуалізуються в 

паремійному фонді, фольклорі, художній літературі. За складністю своєї 

структури концепти CAT і DOG – однорівневі, бо містять лише чуттєве ядро 

та є предметними образами для деяких концептів-уявлень. Концепти CAT і 

DOG – це передусім номіновані концепти, оскільки мають стандартну 

загальновідому мовну репрезентацію словами або фразово. Крім того, 

концепти CAT і DOG зараховано до сформованих концептів, тобто тих, 

формування інтразони (сукупність асоціацій, що входять до концепту) яких 

вже завершилося, проте екстразона продовжує функціонувати (сукупність 

асоціацій, що виникають у зв’язку з концептом). 

Значущість аналізованих концептів умотивована ступенем 

вербальної експлікації та їхнім ціннісним значенням в англійській 

культурі. У межах нашого дослідження реконструкція фрагментів 

англомовної картини світу, маркованих концептами CAT і DOG, проводилася 

на матеріалі різних за ступенем структурної складності фразеологічних та 

лексичних одиниць у фразеологічному корпусі англійської мови та на 

матеріалі художнього дискурсу. 

За основу ядра досліджуваного концепту CAT взято спільну дефініцію 

лексеми cat, представленої у 7 англомовних словниках: a small domesticated 

carnivorous mammal with soft fur, a short snout, and retractable claws. It is 

widely kept as a pet or for catching mice, and many breeds have been developed. 

Поняттєвий складник концепту CAT в мовній картині світу британців 

представлений такими вербалізаторами: kitty, kitten, puss, gossiper, fellow, guy, 

jazz devotee. Ядром концепту DOG є дефініція лексеми dog, представленої в 

словниках: a domesticated carnivorous mammal that typically has a long snout, 
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an acute sense of smell, non-retractable claws, and a barking, howling, or whining 

voice: a) a wild animal of the dog family; b) the male of an animal of the dog 

family, or of some other mammals such as the otter. Поняттєвий складник 

концепту DOG охоплює такі номінативні одиниці: pup, puppy, hound, chap, 

fellow, beast, bleeder.  

Образний шар концептів CAT і DOG утворюють метафори: HUMAN 

BEING IS A CAT / DOG (MAN IS A CAT / DOG, WOMAN IS A CAT / DOG). 

Периферію зазначених концептів формують назви ознак кішки та собаки, що 

сприймаються чуттєво й конотативні ознаки, в той час як до дальньої 

периферії належать ідіоматичні утворення. 

 Аналіз образного компонента досліджуваних концептів відбувався з 

опорою на здобутки провідного напряму когнітивної лінгвістики – теорії 

концептуальної метафори Дж. Лакоффа. Встановлено найтиповіші 

концептуальні метафори, де задіяні концепт CAT і DOG: HUMAN BEING IS 

A CAT / DOG (MAN IS A CAT / DOG, WOMAN IS A CAT / DOG). Ці моделі, 

у свою чергу, слугують основою для необмеженої кількості мовних метафор, 

які можуть бути усталеними й образними. Метафоричну природу мають й 

інші складники образного компоненту концептів CAT і DOG – 

персоніфікація і порівняння. 

 Аксіологічний вимір концептів CAT і DOG досліджено з огляду на 

ціннісні установки британського суспільства. Образ собаки у британців 

асоціюється з підлістю, жадібністю, злістю, неохайністю, містичністю. Образ 

кішки здавна пов'язаний з нечистою силою, таємничістю, небезпекою, 

підлістю, хитрістю. Крім того, кішку асоціюють з живучістю та стійкістю до 

неприємностей.  

Представлені у роботі концепти CAT і DOG є загальновживаними не 

лише в межах фразеології, вони також традиційні для художньої літератури, 

де семантично-асоціативне змістове поле концепту розширюється через 

індивідуально-авторське розуміння й інтерпретацію складників-експлікантів. 
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Різноманітні вербалізатори концепту активно функціонують у всіх жанрових 

різновидах англійської літератури. 

 У ході аналізу концептів у художньому дискурсі до експлікаторів 

концепту зараховано мовні одиниці, що об’єктивують концепт. Концепт CAT 

в художніх творах вербалізують лексеми cat і kitten. Концепт DOG 

об’єктивують лексичні одиниці dog, puppy, hound.  

Концепти CAT і DOG об’єктивовано у художньому дискурсі на основі 

метафори загального рівня HUMAN BEING IS A CAT / DOG, що формує 

похідні метафори MAN / WOMAN IS А CAT та MAN / WOMAN IS A DOG. 

Концепт CAT також представлено у художніх творах за допомогою 

метафоричних моделей WOMAN IS A CAT, «тварина > фізичний стан 

людини», «тварина > фізіологічний стан людини», «тварина > емоційний 

стан людини». 

Концепт DOG об’єктивовано в художньому дискурсі за допомогою 

метафори MAN IS A DOG, а у деяких творах також наявні метафоричні 

моделі «тварина > соціальний стан людини», «тварина > емоційний стан 

людини». 

Перспективою роботи є дослідження діахронічного і міжкультурного 

варіювання концептів CAT і DOG, що сприятиме розбудові історичного та 

компаративного напрямів лінгвокогнітивних студій.  

 

 Ключові слова: концепт, концептосфера, лінгвокультура, 

вербалізація, концептуальна картина світу, мовна картина світу, 

фразеологічна картина світу, зоонім, фразеологічна одиниця, конотація, 

художній концепт. 
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АBSTRACT 

 

 Novikova O.V. Verbal objectification of CAT and DOG concepts in 

modern English linguoculture. 

 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Oles Honchar Dnipro National University; Zaporizhzhia 

National University, Dnipro – Zaporizhzhia, 2021 . 

 

The dissertation focuses on the linguistic and cultural aspects of the CAT 

and DOG concepts in the British variant of the English language. The paper 

manifests a complex methodological approach with concept models involved: a 

three-dimensional concept model elaborated by S. Vorkachev and V. Karasik as 

well as a nucleus and periphery model developed by Z. Popova and I. Sternin. 

Following S. Vorkachev and V. Karasik, the linguocultural concept is understood 

as a complex mental unity made up of three components: notional, figurative and 

value-oriented. 

The topicality of our study is due to the need to meet the demands of 

modern cognitive science to solve such fundamental problems as clarifying the 

peculiarities of knowledge presentation about the world and ways to conceptualize 

it in language. Despite the emergence of a number of scientific papers devoted to 

the concepts consideration in a particular linguistic culture, the latter still remain a 

little-studied problem. The growing interest in studying the interaction of language 

and culture underlines the need for a thorough study of  СAT and DOG concepts 

objectification in English through the prism of the linguistic-cognitive paradigm 

and determining the place of these concepts in building the British national image. 

The paper aims at identifying the objectification features of CAT and DOG 

concepts in the British linguoculture. 

The scientific novelty is determined by the fact that the verbal means of 

actualization of CAT and DOG concepts are systematized for the first time. The 



8 

   

field organization of CAT and DOG concepts and research of a network of 

notional, figurative and value-oriented components of CAT and DOG concepts, 

which reflect ethnocultural and sociocultural specifics of the British are analyzed 

for the first time. Evaluative categorization means of concepts have been analyzed 

as well as evaluation of CAT and DOG concepts in the lexical and phraseological 

corpus and artistic discourse have been presented. In addition, the associative and 

receptive features of concepts have been distinguished by experimental methods. 

 The dissertation consists of introduction, three chapters with subsections, 

conclusions to each chapter, general conclusions, literature references and 

appendices. 

 Following the definitions presented in dictionaries, the concept is 

interpreted and expanded within our scientific research. Different approaches to the 

definition of the term «concept» reveal its essence: as the meaning of a linguistic 

sign (linguistic and culturological direction) and as a meaningful aspect of the sign, 

represented in the mentality (cognitive direction). We interpret concept as a 

cognitive multifaceted (polysemantic, polysymbolic) evaluative-marked linguistic-

mental unit, which is a means of modeling ethnic and individual-authorial world 

views. 

 The significance of CAT and DOG concepts is motivated by the degree of 

verbal explication and their value in English culture. In our work, the 

reconstruction of English world view fragments, marked by CAT and DOG 

concepts, was carried out on the material of lexical and phraseological units. 

 The nucleus of CAT concept was structured based on common definition in 

7 English dictionaries: a small domesticated carnivorous mammal with soft fur, a 

short snout, and retractable claws. It is widely kept as a pet or for catching mice, 

and many breeds have been developed. The notional component of CAT concept is 

represented by the following features: kitty, kitten, puss, gossiper, fellow, guy, jazz 

devotee. The nucleus of DOG concept was based on a definition: a domesticated 

carnivorous mammal that typically has a long snout, an acute sense of smell, non-

retractable claws, and a barking, howling, or whining voice: a) a wild animal of 
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the dog family; b) the male of an animal of the dog family, or of some other 

mammals such as the otter. The notional component of DOG concept includes the 

following features: pup, puppy, hound, chap, fellow, beast, bleeder. 

 The figurative component of CAT and DOG concepts is formed by 

traditional metaphors: HUMAN BEING IS A CAT / DOG (MAN IS A CAT / 

DOG, WOMAN IS A CAT / DOG). The periphery of CAT and DOG concepts 

encompasses connotations and cat and dog’s features which are perceived 

physically while the distant periphery includes idioms.  

 The most common conceptual metaphors with CAT and DOG concepts 

were established as follows: HUMAN BEING IS A CAT / DOG (MAN IS A     

CAT / DOG, WOMAN IS A CAT / DOG). These cognitive metaphors, in their 

turn, serve as a basis for an unlimited number of language metaphors, both frozen 

and image ones. Metaphor is also the underlying cognitive process in other 

extensions of the figurative component, namely personification and simile. 

 The axiological dimension of CAT and DOG concepts is studied in relation 

to the values entrenched in the British society. The image of dog is associated with 

meanness, greed, anger, untidiness, mysticism. The image of cat is associated with 

evil spirits, mystery, danger, meanness, cunning. In addition, the cat is associated 

with vitality and resistance to trouble. 

 CAT and DOG concepts are commonly used not only within phraseology, 

they are also traditional for fiction, where the semantic-associative field of the 

concept expands through individual-author understanding and interpretation of 

explicit components. Various concept verbalizers actively function in all English 

literature genres.  

 The explicators of the concept in artistic discourse include language units 

that objectify the concept. CAT concept is implemented by the tokens cat and 

kitten in works of art. DOG concept is represented by the words dog, puppy, 

hound. 

 CAT and DOG concepts are objectified in artistic discourse on the basis of 

the general metaphor HUMAN BEING IS A CAT / DOG, which forms the derived 
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metaphors MAN / WOMAN IS A CAT and MAN / WOMAN IS A DOG. CAT 

concept can be represented in works of art by metaphorical models «аnimal> 

human physical condition», «animal > human physiological state», «animal > 

human emotional state». 

 CAT concept, explained by means of phraseology, is associated with 

something bad, it has a negative assessment of something or someone, means 

disapproval, condemnation, irony, contempt, weakness, cunning, meanness. DOG 

concept is objectified in artistic discourse using a metaphor of the general level 

HUMAN BEING IS A DOG, and in some works the following metaphorical 

models with DOG concept are presented: «аnimal > human social state», 

«animal > human emotional state». DOG concept can characterize both something 

positive and negative. The negative features include rudeness, meanness, 

insignificance, mysticism, and the positive – persistence, loyalty, perseverance, 

experience. 

 The prospect of further research is seen in the study of diachronic and 

intercultural variation of CAT and DOG concepts. 

 

 Key words: concept, sphere of concepts, linguoculture, verbalization, 

conceptual worldview, linguistic view of the world, phraseological worldview, 

zoonym, phraseological unit, connotation, art concept. 
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ВСТУП 

 

 У сучасній лінгвістиці спостерігаємо поглиблений інтерес до проблем 

взаємозв'язку мови, свідомості та культури. Особливо актуальним є 

дослідження ментальних образів та їх відтворення в певній мові, оскільки 

аналогійний матеріал дає змогу звернути увагу на загальне, специфічне та 

унікальне в етнокультурі певного народу, наближаючи нас до розуміння 

когнітивного образу світу. Дисертаційна праця присвячена аналізові мовних 

одиниць, які репрезентують англійські концепти CAT і DOG на лексичному 

та фразеологічному рівнях англійської мови. Вивчення концептів в останні 

десятиліття сформувало окрему галузь лінгвістики, оскільки вони є 

універсальним засобом, що дає змогу вивчати мову в тісному взаємозв'язку зі 

свідомістю та реальним світом. 

 Сьогодні виникає потреба дослідити процеси взаємодії мови й 

суспільства в межах нової наукової парадигми – когнітивної лінгвістики, яка 

передбачає комплексний підхід з урахуванням досягнень багатьох наук 

(мовознавства, лінгвокультурології, історії, психології, психолінгвістики та 

ін.) й орієнтацію на теорію антропоцентризму. Нова наукова парадигма, що 

представлена когнітивною лінгвістикою, знайшла відбиття у працях             

А. П. Бабушкіна [24], [25], М. М. Болдирева [32], Р. В. Гіббса [345],               

Д. Гіретса [344], О. С. Кубрякової [155], З. Д. Попової [225],                           

А. М. Приходька [232], Н. В. Сафонової [245], О. О. Селіванової [248],            

Ю. С. Степанова [84], Й. А. Стерніна [290], С. Дж. Філлмора [340],                

І. С. Шевченко [321] та ін. 

 Когнітивна лінгвістика спрямована на комплексне вивчення проблем 

мови, мислення, свідомості й практичної діяльності людини в їхньому 

тісному взаємозв'язку. Вона оперує одиницями мислення, які дають різну 

інформацію про предмети чи явища і можуть повністю або частково 

реалізуватися в мові. Для позначення цих одиниць існує термін концепт.  
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Трактування концепту певною мірою відрізняється у вітчизняних та 

закордонних мовознавчих студіях. 

Дослідженню концептів, переважно як культурних констант, 

присвячені праці як українських (А. Д. Бєлова (мовні і концептуальні 

картини світу) [31], Л. І. Бєлєхова (методика експлікації архетипів, втілених в 

англомовних поетичних текстах) [30], О. П. Воробйова (узагальнення 

здобутків, проблем та основних ідей концептології в Україні) [71],                           

І. О. Голубовська (метафорико-символічні іпостасі зоонімів у межах 

фрагменту мовної картини світу) [84], Т. В. Радзієвська (нариси з 

концептуального аналізу та лінгвістики тексту) [235]), так і зарубіжних 

учених (А. П. Бабушкін  (детальний опис типів концептів) [24], А. Вежбицька 

(розгляд лінгвокультурних концептів як певних абстракцій) [56],                               

С. Г. Воркачов (концепт як одиниця лінгвістичних досліджень) [69],                       

В. І. Карасик (аналіз концепту як тривимірного утворення) [128],                                

О. Д. Кошелєв (аналіз мислення та мови у їх взаємодії) [150], Д. С. Лихачов  

(особливості мовної концептосфери) [171], М. В. Піменова (поняття 

еквівалентних концептів) [211], З. Д. Попова (узагальнення здобутків 

когнітивної лінгвістики) [225], Ю. С. Степанов (опис основ теоретичного 

мовознавства, філософія мови) [286], Й. А. Стернін (дефініція концепту, його 

структура)  [290].  

 Сучасні вчені у структурі концепту виокремлюють такі базові 

конституенти, як образ, інформаційно-понятійний зміст і додаткові ознаки 

[224, с. 75]. Останні мають варіативний характер і трактуються як 

інтерпретаційне поле (З. Д. Попова, Й. А. Стернін), ціннісний складник        

(В. І. Карасик, Г. Г. Слишкін), квазізона та квазіекстразона (Г. Г. Слишкін), 

значущий складник (С. Г. Воркачов), когнітивний і прагматичний 

імплікаціонал (М. В. Нікітін) тощо [224, с. 75]. У моделюванні концепту 

вчені відзначають суб’єктивний фактор: «концепт – явище свідомості й 

дослідник у будь-якому разі моделює концепт за непрямими ознаками його 
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прояву. Будь-яка модель концепту – це лише дослідницька модель» [224,      

с. 165].  

 У руслі когнітивної семантики (Ч. Філлмор [340], Ж. Фоконьє [339], 

Дж. Лакофф [357], С. А. Жаботинська [98], М. Джонсон [358],                         

Н. Д. Арутюнова [16]) значення слів досліджуються із когнітивними 

сутностями, які реалізуються через такі моделі представлення знань, як 

прототипи, фрейми, схеми, сценарії тощо. Наприклад, С. А. Жаботинська 

вважає концептуальний аналіз логічним продовженням семантичного, 

оскільки в обох випадках об’єктом дослідження є вербалізовані концепти. 

Базові розмежування реалізуються за параметрами композиційності та 

ступеня абстрагованості: по-перше, семантичний аналіз передбачає 

виявлення переліку компонентів, а концептуальний вимагає визначення цих 

елементів у співвіднесенні та уніфікації в складі концептуальної структури; 

по-друге, базовим одиницям концептуального аналізу властивий високий 

ступінь абстракції порівняно з одинцями семантичного аналізу [98]. 

 Вивчення концептів як конститутивних одиниць картини світу дає 

змогу отримати інформацію про світосприйняття народу. Концепти як 

ментальні утворення, що відбивають знання про світ і корелюють з 

предметами, процесами та явищами дійсності, маркують фрагменти 

національної мовної картини світу. Концепт синтезує із планом вираження 

всієї сукупності різнотипних мовних одиниць, які номінують й описують 

об'єкт, тому реконструкція концепту відбувається на основі множинних 

засобів його експлікації в мові [155, с. 35]. 

 Наше дослідження зосереджене на аналізі актуалізації концептів CAT і 

DOG з урахуванням лінгвокогнітивного підходу, а саме визначення засобів 

об’єктивації зазначених концептів у англійській лінгвокультурі, їхня 

структура та когнітивна інтерпретація. 

 Концепти CAT і DOG, репрезентовані у дослідженні, уналежнено до 

частотних концептів англійської лінгвокультури. Оскільки ці тварини були 

одомашнені першими і постійно перебували поруч з людиною, більшість 
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реалій пов’язана саме з образами кішки та собаки. В лінгвістиці наявна 

незначна кількість робіт, присвячених концептам CAT і DOG, які виконані у 

контексті лінгвокультурології [50; 135; 239; 282]. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена нагальною потребою 

задовольнити запити сучасної когнітивної науки щодо вирішення таких 

фундаментальних проблем, як з’ясування особливостей представлення знань 

про світ і способи їх концептуалізації в мові. Незважаючи на виникнення 

низки наукових праць, присвячених розгляду концептів у тій чи тій 

лінгвокультурі, останні ще залишаються маловивченою проблемою. 

Зростаючий інтерес до вивчення взаємодії мови та культури підкреслює 

необхідність проведення  ґрунтовного дослідження об’єктивації концептів 

СAT і DOG в англійській мові крізь призму лінгвокогнітивної парадигми та 

визначення місця зазначених концептів у побудові британського 

національного образу.  

Своєчасність дослідження засвідчується відсутністю у когнітивній 

лінгвістиці комплексного аналізу концептів CAT і DOG в англомовному 

художньому дискурсі, що сприяє глибшому розумінню національного 

менталітету британців. У роботі О.О. Бутіної [50], яка є близькою за назвою 

до теми нашого дослідженння, фокус уваги зосереджено на фразеологічному 

втіленні зазначених концептів, утім бракує поєднання з рівнем художнього 

тексту. 

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

Дисертація орієнтована на вивчення проблем когнітивної лінгвістики, 

лінгвокультурології та комунікативно значущих лінгвістичних одиниць, 

які активно студіюють науковці кафедри перекладу та лінгвістичної 

підготовки іноземців Дніпровського національного університету імені 

Олесі Гончара в межах наукової теми «Антропоцентричний фактор у 

дослідженнях сучасних германських та слов’янських мов в аспекті 

перекладознавства» (номер державної реєстрації 0119U100069). Тему 

дисертації затверджено на засіданні вченої ради Дніпровського 
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національного університету імені Олеся Гончара (протокол № 9 від 18 

лютого 2016 р.) та уточнено вченою радою Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (протокол № 8 від 30 січня 2020 р.).  

Мета роботи – виявити особливості об’єктивації концептів CAT і 

DOG в анлійській лінгвокультурі. 

Поставлена мета зумовила потребу виконати такі завдання: 

1) обґрунтувати теоретичні та методологійні засади вивчення 

концептів CAT і DOG; 

2) витлумачити поняттєві ознаки вербалізованих концептів CAT і 

DOG на основі лексикографічного матеріалу;  

3)  визначити польову центро-периферійну структуру 

лінгвокультурних концептів CAT і DOG та побудувати їхнє номінативне 

поле; 

4) описати імена концептів CAT і DOG за допомогою компонентного 

аналізу та аналізу словникових дефініцій;  

5) розкрити образний і ціннісний складники концептів CAT і DOG у 

британському ментальному просторі на основі виокремлення традиційних і 

образних метафор та метафоричних порівнянь; 

6) виокремити і систематизувати засоби актуалізації змістової 

структури концептів CAT і DOG, а також їхні національно-специфічні 

характеристики в англійській лінгвокультурі. 

Об’єктом дослідження є концепти CAT і DOG в англійській мові, 

вербалізовані за допомогою лексичних одиниць та фразеологізмів. 

 Предметом дослідження є мовна об’єктивація концептів CAT і 

DOG в лексикографічних джерелах та в мові художніх творів, обумовлена  

національною культурою й менталітетом носіїв англійської мови 

(британців).  

         Метoдoлoгiя дoслiдження. Мета, завдання, специфіка об’єкта й 

особливості проблеми зумовили застосування таких методів: 

загальнонаукових (абстрагування, узагальнення, формалізація, індукція, 
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дедукція), емпірико-теоретичних (аналіз, синтез) та спеціальних (лексико-

семантичний аналіз – для з’ясування семантичного потенціалу імені 

концепту; метод словникових дефініцій – для з’ясування семантики 

можливих вербалізаторів концепту, визначення його імені та опису 

поняттєвого компонента; смисловий аналіз – для виокремлення смислових 

центрів концепту в художньому дискурсі; метод когнітивної 

інтерпретації – для виведення когнітивних ознак концепту із семантики 

слів-вербалізаторів; контекстуально-інтерпретаційний аналіз – для 

з’ясування можливих номінацій концепту різноструктурними мовними 

одиницями). У дисертації використано допоміжні евристичні процедури: 

метод графічної та лінгвістичної інтерпретації результатів дослідження 

– для систематизації отриманих даних і репрезентації у вигляді діаграм; 

елементи етимологічного аналізу – для експлікації змісту лексеми-

вербалізатора концепту. Метод концептуального аналізу передбачає 

моделювання й опис концептів CAT і DOG. Цей метод уможливлює 

систематизацію закономірностей внутрішньої організації концептів, 

виявлення їхніх елементів і встановлення зв’язку між ними. Когнітивно-

семантичний аналіз застосовано для визначення концептуальних метафор в 

аналізованих фрагментах художнього дискурсу та фразеологічного корпусу 

англійської мови.  

 Методологійне підґрунтя сформували праці вітчизняних і 

зарубіжних мовознавців, у яких висунуті такі важливі положення: 

1) про концепції «мовної картини світу» та «мовної свідомості»                  

(В. фон Гумбольдт [89], О. С. Кубрякова [158], Д. С. Лихачов [170],           

В. М. Телія [295], С. Г. Тер-Мінасова [297]); 

2) про підходи до вивчення концептів (М. Ф. Алефіренко [5],                       

С. О. Аскольдов [19], А. П. Бабушкін [24], А. Вежбицька [56],                      

О. О. Залевська [103], О. С. Кубрякова [157], Д. С. Лихачов [170],             

А. П. Мартинюк [179], М. В. Піменова [211], З. Д. Попова [226],                
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А. М. Приходько [232], О. О. Селіванова [248], Ю. С. Степанов [285],           

І. А. Стернін [290], D. Geeraerts [344]);  

3)     про концепти з лінгвокультурологічної позиції (С. Г. Воркачев [68],           

О. П. Воробйова [72], І. О. Голубовська [84], В. І. Карасик [128],                   

В. А. Маслова [185], Т. В. Радзієвська [235], Г. Г. Слишкін [275],                   

В. Ф. Старко [281]. 

 У нашій роботі концептуальний аналіз здійснювався згідно                    

з поетапним когнітивним дослідженням, запропонованим З. Д. Поповою та     

Й. А. Стерніним (а саме: побудова номінативного поля концептів CAT і 

DOG, аналіз семантики лексем, що наповнюють номінативне поле – дали 

змогу реконструювати поняттєву парадигму досліджуваних концептів; 

когнітивна інтерпретація результатів опису семантики мовних одиниць та 

виявлення когнітивних ознак CAT і DOG як ментальних одиниць, дескрипція 

польової організації CAT і DOG, тобто виявлення когнітивних ознак до ядра, 

ближньої, дальньої периферії та інтерпретаційного поля концептів та 

репрезентація змісту концептів CAT і DOG у вигляді польової структури – 

дозволили визначити образний та ціннісний компоненти, які об’єктивуються 

в образах-стереотипах і концептуальних метафорах). 

 Джерельною базою дисертаційної праці слугували етимологічні 

словники [388], [435], [454]; тлумачні словники [407], [413], [450]; 

фразеологічні словники [371], [372], [352], [379]; словники сполучуваності 

[455], [459], [463]; словники сленгу [464], [468], [446], [423] і тезаурус Роже 

[437]. Матеріал для контекстуального аналізу сформовано використанням 

даних корпусу англійської мови British National Corpus (BNС) [406]; 

словників прислів'їв [403], [457], [469]. У роботі проаналізовано 1350 

фразеологічних одиниць (630 одиниць з лексемою CAT та 720 одиниць з 

лексемою DOG). Художній дискурс представлений текстами творів 

британських письменників у більшості ХХ – ХХI ст. (Дж. Дарелла,                

А. К. Дойля, Дж. Голсуорсі, А. Крісті, С. Моема, Т. Пратчетта та ін.).               

Для побудови яскравих порівнянь або підкреслення багаторічної традиції 
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використання тих чи тих одиниць задіяно фрагменти більш ранніх творів XV 

– XIX ст. (Ш. Бронте, Ч. Діккенса, Л. Керолла, Р. Кіплінга та ін.). Загальний 

обсяг ілюстративного матеріалу репрезентовано 3780 текстовими 

фрагментами з концептом CAT і 4200 текстовими фрагментами з концептом 

DOG. 

 Наукову новизну дисертаційної праці визначає те, що уперше 

систематизовано вербальні засоби актуалізації лінгвокультурних концептів 

CAT і DOG; уперше досліджено польову організацію концептів CAT і 

DOG та здійснено розподіл англомовних засобів, які є репрезентантами 

змістової структури цих лінгвокультурних концептів: ядро – ближня 

периферія – дальня периферія; новим є встановлення мережі поняттєвого, 

ціннісного й образного складників у структурі концептів CAT і DOG, які 

відбивають етнокультурну й соціокультурну специфіку англомовного 

суспільства. 

Наукова новизна отриманих результатів узагальнена в положеннях, 

що виносяться на захист. 

1. Концепти CAT і DOG, актуалізовані у сучасній англійській 

лінгвокультурі, є цілісними ментальними одиницями, в структурі яких 

відображена конфігурація їхніх культурно значущих когнітивних ознак, що 

відбивають досвід використання мови суб’єктами мовлення крізь призму 

універсальних і культурно специфічних знань про мову. 

2. Структура концептів CAT і DOG інтегрує складники, що 

репрезентують предметний та культурно-ціннісний зміст і представлені у 

вигляді понять, образів (метафоричних образів) і культурних оцінних 

характеристик. Зміст об’єктивованих концептів CAT і DOG розкривається 

також через лінгвальні засоби їхнього вираження в художньому дискурсі. 

2.1.  Поняттєвий складник концептів CAT і DOG являє собою низку 

конститутивних семантичних ознак, відображених у словникових дефініціях 

імені концепту і сформованих на ґрунті узагальнених характеристик мови. 
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Синоніми до імені концепту розширюють структурний компонент 

додатковими понятійними ознаками. 

2.2.  Метафоричні образи формують образно-ціннісний складник 

концептів CAT і DOG. Аксіологічною характеристикою концептів CAT і 

DOG є наявність як позитивної, так і негативної конотації у сприйнятті 

зазначених концептів носіями англійською мови. 

3. Концепти CAT і DOG постають елементами таких концептуальних 

метафор, як HUMAN BEING IS A CAT / DOG (MAN IS A CAT / A DOG, 

WOMAN IS A CAT / A DOG, CHILD IS A CAT / DOG), які слугують основою 

для великої кількості функційноусталених та індивідуально-авторських 

метафор. 

4. Структура концептів CAT і DOG охоплює, крім ядерних слів, 

спільні периферійні ознаки, як обережність, меланхолія, лінь, сміливість, 

ворожість, гордість. Концепт CAT на рівні фразеології має такі компоненти, 

як веселість, безпечність, загадковість, сварливість. Периферійні ознаки 

концепту DOG уміщують жадібність, нахабство, невдалість, витривалість, 

відданість. Обидва концепти дають змогу характеризувати риси людини та 

створити її загальний портрет. 

5. Концепти CAT і DOG – одні з найдавніших концептів в історії 

людства, свідченням чого є їхнє давнє вживання в художньому дискурсі. 

Концепт CAT експлікований у художньому дискурсі лексемами cat, puss, 

kitten, kitty. Концепт DOG об’єктивований лексемами dog, hound, puppy, pup. 

Серед інших засобів об’єктивації зазначених концептів наявна низка 

метафор, порівнянь, фразеологізмів. Концепт CAT асоціюється у свідомості 

британців з несхваленням, осудом, іронією чи презирством. Щодо концепту 

DOG, негативне значення символізують грубість, підлість, нікчемність, 

містичність. Позитивне значення – наполегливість, вірність, завзятість. CAT і 

DOG здебільшого постають як дійові особи, деталь або символ, який дає 

змогу виявити внутрішню сутність людини та світу. 
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 Теоретичне значення дисертації зумовлене тим, що її узагальнення 

поглиблюють теорію лінгвоконцептології та лінгвокультурології, зокрема, 

систематизацію мовних засобів репрезентації концептів CAT і DOG в 

англійській мові. Отримані результати розширюють наукові знання в 

галузі концептуальних досліджень та сприяють глибшому тлумаченню 

сутності досліджуваних концептів та становлять інтерес для дослідників 

різних царин: когнітивної лінгвістики, культурології, психолінгвістики, 

лексикології, лексикографії, соціолінгвістики. Різні підходи до 

досліджуваного матеріалу дають змогу провести багатоаспектний аналіз і 

визначити, яке місце посідають концепти CAT і DOG у свідомості 

представників англійської лінгвокультури. 

 Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості 

їхнього використання під час вивчення лексикології англійської мови 

(розділ «Значення мовних одиниць»), стилістики (розділ «Стилістичні 

засоби мови»), дискурсології (розділ «Типологія дискурсу»), 

лінгвокультурології (розділ «Культурні концепти») та в курсах за вибором 

із когнітивної семантики, теорії міжкультурної комунікації, а також для 

укладання навчальних посібників і підручників. Результати дослідження 

можна застосовувати в науково-дослідній роботі студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та практичні 

результати дослідження обговорено на 8 конференціях, зокрема, на 

Міжнародній конференції «Філологічні науки: історія, сучасний стан та 

перспективи досліджень» (Львів, 2015), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та 

застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі 

нефілологічного профілю» (Дніпро, 2018), V та VI Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти 

навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України» 

(Дніпро, 2016, 2018), Всеукраїнській науковій конференції (XV Філологічні 

читання пам’яті Н. С. Шрейдер) (Дніпро, 2017, 2018), Всеукраїнській науковій 
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конференції «Літературні баталії: поразки та перемоги» XVI Філологічні 

читання пам’яті Н. С. Шрейдер (Дніпро, 2018), Всеукраїнському науково-

практичному семінарі «Мова і право» (Дніпро, 2019), Всеукраїнській 

науковій конференції «Фікція реальності / Реальність фікції» (ХVІІ 

Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер) (Дніпро, 2019) та на щорічних 

звітних наукових конференціях професорсько-викладацького складу 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (2014-

2018 рр.). 

 Публікації. Основні положення і результати дослідження викладено 

в 12 одноосібних друкованих працях, з-поміж яких десять статей у 

наукових фахових збірниках, що входять до затвердженого списку 

спеціалізованих видань, дві – у зарубіжних виданнях. Повний обсяг 

публікацій – 6.42 друк. аркуш. 

Структура роботи. Поставлена мета і завдання дослідження 

визначили композиційну структуру роботи: дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів з висновками до кожного з них, загальних 

висновків, списків використаної літератури, джерел ілюстративного 

матеріалу й лексикографічних джерел, шести додатків. Повний обсяг 

дисертації – 266 сторінок, обсяг основного тексту – 187 сторінок. 

 У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дослідження; 

сформульовано мету й завдання роботи, окреслено методологію наукового 

пошуку, висвітлено теоретичне значення та практичну цінність роботи, 

визначено об’єкт і предмет дисертаційної праці; подано відомості про 

структуру роботи та її апробацію; вказано використаний матеріал; подано 

положення, винесені на захист.  

 У першому розділі «Теоретико-методологійні засади дослідження 

концептів CAT і DOG», що складається з 5 підрозділів, представлено огляд 

основних етапів вивчення концепту, підходів до визначення поняття 

«концепт» (підрозділ 1.1.1), схарактеризовано типології та класифікації 

концептів у сучасній лінгвістиці, з’ясовано структуру концепту (підрозділ 
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1.1.2, підрозділ 1.1.3), обґрунтовано теоретичні засади номінативного поля 

концепту (підрозділ 1.1.4), досліджено теоретичний матеріал щодо метафори 

як засобу визначення образно-ціннісного складника концепту (підрозділ 1.2), 

розглянуто реалізацію концепту в художньому дискурсі (підрозділ 1.3), а 

також визначено місце концептів CAT і DOG у сучасної концептології 

(підрозділ 1.4) та наведено методологію дослідження аналізованих концептів 

(підрозділ 1.5).  

У другому розділі «Концепти CAT і DOG як складники англомовної 

картини світу» досліджено етимологічні характеристики концептів CAT і 

DOG (підрозділ 2.1), описано поняттєвий складник концептів CAT і DOG 

(підрозділи 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3), побудовано асоціативне поле концептів CAT 

і DOG (підрозділ 2.2.4), визначено образно-ціннісні складники концептів 

CAT і DOG (підрозділи 2.3.1, 2.3.2). 

 У третьому розділі «Лінгвокультурна специфіка втілення концептів 

CAT і DOG у англомовному художньому дискурсі» представлено 

вербалізацію концепту САТ (підрозділ 3.1), виявлено мовні репрезентанти, 

що корелюють з концептом CAT у художньому дискурсі (підрозділ 3.1.1), 

описано вербалізацію концепту CAT як персонажа чи виразної деталі 

художнього твору (підрозділ 3.1.2), виявлено мовні репрезентанти, що 

співвідносяться з концептом DOG у художньому дискурсі (підрозділ 3.2.1), 

простежено вербалізацію концепту DOG як персонажа чи виразної деталі 

художнього твору (підрозділ 3.2.2). 

 У висновках подано узагальнені результати дослідження. 

Запропоновано подальші перспективи з огляду на отримані результати.  

 Список літератури містить 377 використаних праць вітчизняних і 

зарубіжних авторів, 91 лексикографічне джерело та 85 джерел 

ілюстративного матеріалу. 

 У додатках представлено етимологію лексем cat і dog (Додаток А), 

подано трактування значень лексем cat і dog (Додаток Б), узагальнено 

дефініції слів cat і dog у вигляді таблиць (додаток В), репрезентовано 
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ілюстративний матеріал щодо співвідношення позитивної та негативної 

конотації фразеологічного корпусу англійської мови з концептом CAT та 

концептом DOG (Додаток Г), надано зразок анкети для проведення вільного 

асоціативного експерименту, представлено кількісні результати 

асоціативного опитування на слова-стимули САТ і DOG (Додаток Д), 

представлено метафоричні моделі з концептами САТ і DOG та кількісні 

випадки їхньої реалізації у художньому творі (Додаток Е). 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЙНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ CAT І DOG 

 

Розділ присвячено розглядові теоретичних питань, пов’язаних з 

дослідженням концептів CAT та DOG в англійській лінгвокультурі. 

Проаналізовано основні, на наш погляд, дефініції поняття «концепт» та 

запропоновано власне його трактування. Визначено структуру та типологію  

концептів, проаналізовано номінативне поле концепту CAT, що 

представлене: лексемою cat як ім’ям концепту CAT; іншими номінативами 

як, наприклад, mouser, kitty або pussy, які є ідеографічними синонімами; 

лексемами-асоціативами; фразеологізмами та пареміями англійської мови, 

також визначено номінативне поле концепту DOG, що репрезентоване 

лексемою dog, що є іменем концепту DOG, а номінативи, наприклад, hound 

або puppy – ідеографічні синоніми імені концепту DOG. 

 

1.1.  Розуміння концепту у сучасній лінгвістиці 

 

1.1.1. Дефініції терміна «концепт» у лінгвістичних дослідженнях 

 

 Події XX – початку XXI ст. істотно змінюють ракурс студіювань 

лінгвістичної науки. Водночас з розвитком комплексних лінгвістичних 

галузей (соціолінгвістики, психолінгвістики та ін.), спрямованих на вивчення 

взаємодії мови лише з певним аспектом людського існування, відбувається 

інкорпорація лінгвістики до складу культурології – інтегративної 

дисципліни, яка вивчає людину в цілісності її позабіологічного буття, що 

спричинило появу лінгвокультурології. Однак розгляд взаємодії мови та 

культури як прямого взаємодетермінування виявився занадто механістичним. 

Виникла потреба додати до дослідної моделі третій елемент – сферу 

ментального. На базі лінгвокультурології відбувається формування 
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лінгвокультурної концептології, об'єкт вивчення якої становить трихотомія 

«мова – свідомість – культура». 

Визначальним чинником становлення лінгвокультурної концептології 

як самостійного дослідницького напряму є констатація ціннісної природи 

концепту (В. І. Карасик [125]). Однак до цього часу залишалося невирішеним 

питання про способи емпіричної верифікації наявності ціннісного елемента в 

тому чи тому ментальному утворенні, тобто про процедуру диференціації 

концепту і не-концепту. 

Сьогодні спостерігаємо появу чималої кількості праць, присвячених 

вивченню різних концептів у сучасній мовознавчій науці, тобто цей напрям 

стає перспективним. Водночас це є поштовхом для того, щоб замислитися 

над причинами такої уваги до сфери концептології й оцінити позитивні та 

негативні аспекти науки про концепти.  

 Останнім часом виявляємо досить важливий момент для лінгвістики, 

коли концептологія виходить за її межі і постає як окрема, незалежна галузь 

науки, що вивчає концепти, їхній зміст, еволюцію та зв’язки в 

концептосферах і концептосистемах, налічує багато підгалузей та напрямів, 

які пов’язані між собою та мають спільні чи різні методологійні пояснення 

[72] (тут і далі переклад українською наш – О. Н.). 

 Щодо галузей концептології, то варто зазначити такі: 

лінгвоконцептологія, зокрема, зіставна та історична, або діахронічна [72]; 

концептологія тексту і дискурсу [211]; концептологія культури, яка 

охоплює лінгвокультурну концептологію [211]; художня концептологія та 

ідіоконцептологія як її складова частина [19]; інтерсеміотична, або 

мультимодальна концептологія [273] (концептологія фільму, реклами, 

балету тощо), а також концептологічні студії в межах мультимодальної 

стилістики [368], що спираються на визнання наявності в художньому тексті 

своєрідної вбудованої мультимодальності; невербальна концептологія [341] 

(жестів, музики, танцю, архітектури), зокрема в аспекті паралінгвального 

втілення концептів; концептологія емоцій та емоційних станів, до якої 
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зараховують змінені стани свідомості та умовно називають 

лінгвопсихоконцептологією [44]; нейроконцептологія у контексті когнітивної 

нейронауки [317]; психолінгвоконцептологія як галузь психолінгвістики [93]; 

концептологія як розділ педагогічної (лінгводидактичної) когнітології. Серед 

вищезгаданих напрямів концептології не всі значною мірою представлені в 

Україні, а деякі з них, наприклад, нейроконцептологія, невербальна та 

педагогічна концептології, практично не представлені у вітчизняній 

концептологічній науці. 

Вагомим досягненням у концептологічній науці є розробка поняття 

«концепт». Це результат колективної праці, проте істотний внесок у 

розроблення дефініції концепту зробили О. С. Кубрякова [157; 158] та           

Ю. С. Степанов [284; 285; 286]. 

Термін «концепт», який використовували в логіці та філософії, 

походить від латинського слова «conceptus» та перекладається як «думка, 

уявлення, поняття». За В. В. Колесовим, концепт – це не «conceptus» (умовно 

перекладається терміном «поняття»), а «conceptum» («зародок», «зернятко»), 

з якого постають у процесі комунікації всі змістові форми його втілення в 

дійсності» [138, с. 81]. Суть «концепту» здебільшого ототожнюється з 

«поняттям». На синонімічність цих понять вказує і Ю. С. Степанов, 

удаючись до етимології слів російської мови [284, с. 40]. 

Лексичну схожість зазначених термінів підтверджують автори 

енциклопедичних видань [398, с. 205], [400, с. 315], [141, с. 217], у яких 

«поняття» й «концепт» постають як лексичні еквіваленти в одному зі значень 

першого слова.  

 У вищезгаданій роботі Ю. С. Степанов акцентує увагу на тому, що, 

незважаючи на схожість лексичного значення «поняття» та «концепту» у 

мові, зокрема, у науковому стилі, ці слова відрізняються одне від одного, 

оскільки ці терміни належать до різних наукових галузей: поняття 

уналежнене до логіки та філософії, а «концепт» – це термін, який 

використовують в математичній логіці, а останнім часом його 
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використовують у культурології [284, с. 47]. Дослідник розрізняє ці терміни і 

зазначає, що в «понятті», оскільки воно вивчається в логіці та філософії, 

розрізняють клас предметів, який підходить під це поняття, та зміст – 

сукупність загальних й суттєвих ознак поняття, що відповідають цьому 

класу. У математичній логіці терміном «концепт» називають лише зміст 

поняття, а отже, термін «концепт» постає як синонім до терміна об’єм 

поняття. Отже, значення слова – це той предмет або предмети, з якими це 

слово правильно, відповідно до норм певної мови застосовується, а 

«концепт» – це зміст слова. У науці про культуру термін «концепт» 

уживають лише тоді, коли абстрагуються від культурного змісту та 

зауважують про структуру, – загалом, так само, як у математичній логіці. 

Зміст слова у сучасному мовознавстві є схожим [284, с. 42]. У своїй роботі 

вважаємо, що концепт не є еквівалентним поняттю, або лексичній одиниці, 

будучи ментальною одиницею, він має більш складну багатопрошаркову 

структуру, компоненти якої різняться в залежності від екстралінгвістичного 

досвіду носія мови. 

 Незважаючи на новизну терміна «концепт», можна з упевненістю 

сказати, що його формування та розроблення тривало увесь період розвитку 

філософської думки. Основою для терміна «концепт» є вивчення лексико-

семантичної системи мови. Це поняття також використовували у 

термінологічній системі логіки та філософії Л. Вітгенштейн [64],                  

М. Гайдеґґер [398], Е. Гуссерль [399] та ін. Цілком узагальнений досвід 

вивчення цього терміна можна знайти в енциклопедичних виданнях [284]. 

 Оскільки логіка та лінгвістика тісно пов’язані між собою, існує 

вплив на термін «концепт», доказом чого є енциклопедична стаття [141]. 

«Концепт» у статті визначають як «зміст поняття, те ж саме, що і смисл». У 

семантичній концепції Р. Карнапа «між мовними виразами та денотатами, що 

їм відповідають, тобто реальними предметами, є ще деякі абстрактні об’єкти 

– концепти» [130, с. 80]. У філософських словниках [398, c. 315],               
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[400, c. 236], «концепт» постає як синонім до одного зі значень поняття і 

потрактовується як смисл імені [399, с. 203]. 

На сьогодні у лінгвістиці термін «концепт» має ширше застосування та 

пояснення. Серед дослідників «концепту» буде доречним назвати досить 

відомих науковців, таких як А. Вежбицька [56], О. С. Кубрякова [157],            

В. М. Телія [295] та ін. Сам термін «концепт» виникає в науковій літературі 

лише в середині XX ст., проте використав його раніше ще в 1928 р. у статті 

«Концепт і слово» С. О. Аскольдов. Під «концептом» він розумів «уявне 

утворення, яке замінює нам в процесі мислення невизначену кількість 

предметів того самого роду» [19, с. 30]. 

Серед українських дослідників, які вивчали концепти, потрібно 

відзначити О. М. Кагановську [118], Т. В. Луньову [174], А. П. Мартинюк 

[181], В. Г. Ніконову [197], А. М. Приходька [232], О. О. Селіванову [249],      

Н. В. Слухай [273], В. Ф. Старко [281] та ін. А. М. Приходько зазначає, що 

«концепт» – це багатовимірне ментальне утворення, в якому виокремлено 

три складові частки – понятійна, образно-перцептивна та ціннісна. Понятійна 

складова частка концепту – це його співвіднесеність з концептуальним 

референтом. В основі будь-якого концепту лежить поняття. Перцептивно-

образна складова частка – це ті знання, образи, асоціації, що з’являються в 

свідомості у зв'язку з тим чи тим денотатом. Ціннісна складова частка – це, 

як уважає А. М. Приходько, – найголовніша іпостась концепту, це те, що 

пропускається через емоції [232]. 

 У зв’язку з тим, що вищеназваний термін, будучи лінгвістичною 

категорією, виник нещодавно, усталеного, чітко окресленого поняття 

концепту в мовознавстві досі немає, тому в сучасній лінгвістиці можна 

виокремити три основні підходи, до розуміння концепту: 1) лінгвістичний;   

2) когнітивний; 3) культурологічний [326]. Лінгвістичний підхід 

представлений у працях С. О. Аскольдова [19], В. В. Колесова [139],              

Д. С. Лихачова [171], В. М. Телії [296], в яких висвітлюють природу 

«концепту». Зокрема, Д. С. Лихачов, услід за С. О. Аскольдовим, вважає, що 
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«концепт» є для кожного лексичного значення і пропонує розглядати його як 

алгебраїчне вираження значення. Загалом представники цього напряму 

розуміють «концепт» як значення слова у поєднанні з його конотативним 

елементом [171]. 

Д. С. Лихачов використовував поняття «концепт» для позначення 

узагальненої розумової одиниці, яка відбиває та інтерпретує явища дійсності 

залежно від освіти, особистого, професійного й соціального досвіду носія 

мови і, будучи узагальненням різноманітних значень слова в індивідуальних 

свідомостях носіїв мови, дає змогу під час спілкування долати наявні між 

ними індивідуальні відмінності в розумінні слів [170, с. 7]. 

 «Концепт», як вважає В. М. Телія – «усе те, що ми знаємо про об`єкт, у 

всій екстенсії цього знання» [295, с. 97]. «Концепт» є семантичною 

категорією вищого ступеня абстракції, що охоплює конкретні значення 

конкретизації загальної семантики. «Концепт», на думку В. М. Телії, – це 

конструкт, він не відтворюється, а «реконструюється» через своє мовне 

вираження та позамовну свідомість [295, с. 105]. 

В. В. Колесов зауважує, що «концепт» – це «чиста думка, яка не 

знайшла мовної форми; це первинний зміст, прототип, архетип, константа» 

[138, с. 53], він також зауважує, що «концепт» – це вихідна точка 

семантичного забезпечення слова й одночасно остання риса розвитку [139,    

с. 18]. Загалом представники лінгвістичного напряму розуміють «концепт» 

як весь потенціал значення слова водночас з його конотативним елементом. 

 Когнітивний підхід, що виник на межі кількох наукових дисциплін, 

має велику кількість прихильників (А. П. Бабушкін [24], М. М. Болдирєв [40], 

З. Д. Попова [226], О. О. Селіванова [248], Й. А. Стернін [226] та ін.). 

Представники когнітивного підходу уналежнюють «концепт» до явищ 

ментального характеру. Зокрема, З. Д. Попова, Й. А. Стернін та інші вчені 

Воронезької наукової школи зараховують «концепт» до розумових явищ, 

визначаючи його як глобальну розумову одиницю, «квант структурованого 

знання». Вони потрактовують «концепт» як структурований квант утворення 
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та глобальну одиницю мислення. Концепти – це ідеальна сутність, що 

виникає у свідомості людини [226, с. 34]. 

 М. М. Болдирєв переконаний, що когнітивний підхід до вивчення 

мовних явищ акцентує увагу на особливій ролі людського чинника в 

пізнавальному і мовних процесах, на індивідуальному знанні окремих 

мовців, їх повсякденному досвіді пізнання навколишнього світу і його ролі 

під час формування змісту висловлення. У М. М. Болдирєва «концепт» – 

«елемент свідомості, ... автономний від мови, фіксований у свідомості смисл» 

[40, с. 79]. 

Дотримуючись когнітивного підходу до розуміння концепту,             

О. С. Кубрякова визначає його як «оперативну одиницю пам’яті ментального 

лексикону, концептуальної системи і мови мозку, всієї картини світу, квант 

знання. Найважливіші концепти виражені в мові» [158, с. 13]. Вона визначає 

«концепт» як багатовимірний розумовий конструкт, що відбиває процес 

пізнання світу, результати людської діяльності, його досвід і знання про світ, 

який зберігає інформацію про нього [154, с. 98]. 

 Представник когнітивного підходу А. П. Бабушкін дає таке 

визначення: «Концепт – дискретна змістовна одиниця колективної свідомості 

або ідеального світу, що зберігається в національній пам'яті носія мови в 

вербально позначеному вигляді» [24]. Він підкреслює стійкість «концептів» 

як одиниць колективної свідомості і зазначає, що кожна концептуальна 

одиниця посідає відповідне місце в національно-зумовленій концептосфері 

носіїв мови [24]. 

 За спостереженнями О. О. Селіванової, «концепт» – це «інформаційна 

когнітивна структура свідомості, організована та вбудована до колективної 

чи індивідуальної концептосистеми, що містить сукупність знань про об'єкт 

пізнання» [248, с. 410]. Вона зауважує, що ключовою когнітивною 

структурою є концепт-ідея як «певний конденсат втіленого авторського 

задуму, що містить ключові уявлення про переосмислену адресантом тексту 

дійсність та її оцінку» [247, с. 107]. На думку О. О. Селіванової, усі концепти 
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мають когнітивну природу, та, незалежно від спрямування аналізу, мають 

культурну приналежність [250, с. 297]. 

Дослідниця О. О. Залевська визначає «концепт» як об'єктивно наявне в 

свідомості людини перцептивно-когнітивно-афективне утворення 

динамічного характеру на відміну від понять і значень як елементів 

наукового опису (конструктів) [103, с. 11]. 

 «Концепт», на думку М. Ф. Алефіренка, представлений як «досить 

широкий набір ментальних формувань, які кодують в найрізноманітніших 

конфігураціях культурно значущі смисли». Дослідник вживає термін 

«концепт» для позначення двох когнітивних сутностей: для початкового 

уявлення, що стимулює породження слова (концепт 1), і для ключового слова 

етнокультури (концепт 2) [6, с. 115]. 

Отже, можемо зазначити, що у межах когнітивного підходу «концепт» 

– це одиниця пізнання, ментального лексикону, а аналіз концептів у межах 

когнітивної лінгвістики фокусується на: 1) дослідженні когнітивних 

процесів, що сприяють формуванню концептів; 2) типологізації, структурації 

та аналізі змісту концептів шляхом розгляду семантики мовних одиниць, що 

його вербалізують. 

Сучасне вивчення мови в аспекті її взаємодії з культурою спричиняє 

виникнення культурологічної парадигми, націленої на розуміння концепту як 

явища культури. Представники третього підходу значну увагу приділяють 

культурологічному аспекту. Вони кваліфікують «концепт» як «центральний 

осередок культури в ментальному світі людини». Цього погляду 

дотримуються Ю. С. Степанов, Г. Г. Слишкін та ін. Вони переконані, що під 

час аналізу різних сторін «концепту» увага має бути спрямована на 

значущість культурної інформації, яку він передає [275]. 

Зокрема, Ю. С. Степанов зазначає, що «до структури концепту входить 

усе те, що і робить його фактом культури – вихідна форма (етимологія), 

стисла до основних ознак змісту історія; сучасні асоціації; оцінки» [284,       

с. 42]. Саме тому Ю. С. Степанов потрактовує «концепт» як «основну 
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одиницю культури, її концентрат» [284, с. 43]. Він окреслює «концепт», по-

перше, як «поєднання культури у свідомості людини; те, у вигляді чого 

культура входить до ментального світу людини. І, з другого боку, «концепт» 

– це те, посередництвом чого людина – пересічна, звичайна людина, не 

«творець культурних цінностей» – сама входить до культури, а деколи 

впливає на неї... концепти не лише мисляться, вони переживаються. Вони – 

предмет емоцій, симпатій і антипатій, а подеколи й зіткнень» [284, с. 40]. 

А. Вежбицька пояснює «концепт» як «комплекс культурно-зумовлених 

уявлень про предмет» [59, с. 215]. Дослідниця дає таке визначення 

«концепту»: «Об’єкт зі світу «ідеального», який має ім’я та відбиває 

культурно обумовлене уявлення людини про світ [56, с. 23]. 

В. Г. Зусман розуміє «концепт» як «одночасне і індивідуальне уявлення 

і спільність, що зближує його з художнім образом, яке б містило 

узагальнювальні і конкретно-чуттєві моменти; смислове коливання між 

понятійними і чуттєвими, образними полюсами робить концепт гнучкою, 

універсальною структурою, здатною реалізовуватися в дискурсах різного 

типу» [110, с. 6]. 

 С. Г. Воркачов узагальнює різні підходи до опису «концепту» у такий 

спосіб: «У будь-якому разі, концепт, здебільшого, співвіднесений більше ніж 

з однієї лексичної одиницею, і логічним завершенням такого підходу є його 

співвіднесення з планом вираження всієї сукупності синонімічних (власне 

лексичних, фразеологічних і афористичних) єдностей, що описують його в 

мові, тобто в кінцевому підсумку концепт співвідносимо з планом вираження 

лексико-семантичної парадигми» [67, c. 269]. Вітчизняні мовознавці, зокрема 

Т. В. Радзієвська [235], Н. В. Слухай [271], також позиціонують 

культурологічний підхід до вивчення концептів. 

 В. І. Карасик, характеризуючи «концепти» як «культурні первинні 

утворення, що виражають об'єктивний зміст слів і мають сенс», стверджує, 

що «вони транслюються в різні сфери буття людини, зокрема, в сфери 

понятійного, образного і діяльного освоєння світу» [126, с. 99]. 



40 

   

Погоджуючись із В. І. Карасиком, відзначимо, що вербалізований концепт 

«виражається лексичними, фразеологічними, пареміологічними одиницями, 

прецедентними текстами, етикетними формулами та тактиками мовної 

поведінки». Ці концепти вступають у парадигматичні зв’язки (синонімія, 

антонімія) і виражаються метафорично [126].  

«Концепт», за визначенням В. А. Маслової, є «семантичним 

утворенням, відміченим лінгвокультурною специфікою, що характеризує 

носіїв певної етнокультури, яке оточене емоційним, експресивним, оцінним 

ореолом» [184]. «Концепт», на думку В. А. Маслової, – основний осередок 

культури в ментальному світі людини [185, с. 43]. Дослідниця підкреслює, 

що центром «концепту» завжди є цінність, оскільки «концепт» служить 

дослідженню культури, а в основі культури лежить саме ціннісний принцип. 

Базові характеристики лінгвокультурних концептів висуваються у 

наукових працях В. І. Карасика та Й. А. Стерніна [125, 126, 127, 128, 288, 

290], проаналізувавши які, можемо узагальнити та виокремити такі:                

1) комплексність (можливість трактування концептів не тільки лінгвальними 

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

культури); 2) ментальність (саме у ментальній площині здійснюється 

взаємодія мови та культури. Отже будь-яке лінгвокультурологічне 

дослідження є одночасно і когнітивним; 3) цінність (домінування ціннісного 

компоненту культури); 4) динамічність (зміна образної та понятійної 

складових концепту під впливом екстралінгвальних факторів);                        

5) обмеженість певною кількістю носіїв (розділяють загальнолюдські, 

етнокультурні, соціокультурні, мікрогрупові, індивідуальні концепти);           

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

фактуального компонентів), де фактуальний компонент є вербальною 

формою концепта у свідомості, а образно-перцептивний не є актуалізованим 

засобами мови і може бути лише інтерпретованим, при чому причини 

наявності або відсутності вербалізації є комунікативно-зумовленими, серед 

індивідуальних концептів частіше трапляються такі, що є не повністю 
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вербалізованими, у той час як актуальні для свідомості всього народу 

концепти мають найвищий ступінь актуалізації засобами мови (наявність 

великої кількості номінацій одного концепту); 7) поліапелятивність 

(можливість, з одного боку, використання різноманітних засобів для 

актуалізації у мовній картині світу того самого концепту, тобто вербалізація 

лексемами, словосполученнями, реченнями, текстами та цілими 

сукупностями текстів, а з іншого боку можливість використання тієї самої  

мовної одниці для актуалізації різних концептів у залежності від 

комунікативної ситуації); 8) багатовимірність (складна природа концепту, що 

може бути структурована традиційними одиницями когнітивістики: 

фреймом, сценарієм, тощо); 9) методична відкритість (можливість 

використання для аналізу різних методів, як лінгвістичних, так і 

нелінгвістичних). 

Підсумовуючи огляд підходів до розуміння «концепту», наголосимо, 

що жоден із них не вичерпує поняття «концепт», але вони дають змогу 

глибше пізнати його природу. Потрібно визнати, що розглянуті теорії часто 

виступають як перехресні, співвіднесені та є комплексними. У нашому 

дослідженні аналіз концептів базується на лінгвокогнітивному підході, 

спрямованому на виявлення зв’язку феномена значення слова із знанням і 

структурами його відображення у свідомості. У нашій дисертаційній праці 

здійснено спробу дослідити концепти CAT і DOG з лінгвокогнітивного 

погляду, принципи якого будуть описані в подальших підрозділах цього 

дослідження. Постулюючи лінгвокогнітивний підхід і послуговуючись 

визначенням концепту, що його запропонував А. П. Бабушкін («концепт – 

дискретна змістовна одиниця колективної свідомості або ідеального світу, 

що зберігається в національній пам’яті носія мови в вербально позначеному 

вигляді» [24]), вважаємо за потрібне надати власне уточнене визначення 

«концепту», зумовлене метою нашого дослідження: «концепт» є засобом 

існування та вираження національної свідомості, який має певну 

етнокультурну інформацію, що передається мовним значенням.  
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1.1.2.  Структура концепту 

 

 Сьогодні в лінгвокультурології наявні кілька підходів до виявлення 

структури концепту. Найвідоміші з них складають підґрунтя низки сучасних 

досліджень в галузі лінгвоконцептологіі та належать В. І. Карасику [127],        

В. В. Колесову [138], Г. Г. Слишкіну [276], Ю. С. Степанову [284],                

Й. А. Стерніну [290]. 

 Як зазначає Ю. С. Степанов, для кожного концепту характерні певні 

компоненти (концептуальні ознаки), які диференційно відображуються в 

його структурі та відрізняються за ступенем абстрактності. Концепти – 

багатокомпонентні. Їхні складники є наслідком поєднання культури різних 

епох. Вони охоплюють історично різні складники, що є відмінними як за 

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

яка містить такі елементи: 1) основну (актуальну) ознаку. Активний складник 

(відомий та значущий для кожного носія культури) є елементом структури 

загальноприйнятого концепту; 2) додаткову (пасивну, історичну) ознаку. 

Пасивний складник (додаткова ознака, актуальна для окремих груп носіїв 

культури) входить до концептосфер окремих субкультур; 3) внутрішню 

форму. Внутрішня форма концепту (визначає зовнішню, знакову форму 

вираження концептів, її не усвідомлюють в повсякденному житті, і вона 

знайома лише фахівцям) є одним з детермінувальних культурних елементів 

концепту для більшості носіїв культури, а не його частиною [284]. Такий 

підхід можна назвати діахронічним, оскільки в цьому разі структуру 

концепту вивчають в процесі її еволюціонування в межах культури. 

         З огляду на те, що концепт функціонує як процес постійної номінації і 

реномінації об’єктів, появи нових і втрати старих асоціативних зв’язків між 

мовними одиницями та номінованими об’єктами, слушною, на нашу думку, є 

асоціативна модель концепту, запропонована Г. Г. Слишкіним. Номінативна 

щільність концепту в межах цього підходу є основною характеристикою 
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інтразони концепту (сукупності складових асоціацій концепту), а 

метафорична дифузність – його екстразони (сукупності вихідних асоціацій) 

[275]. 

 На переконання В. В. Колесова, смислову єдність концепту забезпечує 

послідовність його «вияву у вигляді образу, поняття та символу» [140, с. 55], 

де образ є психологічною основою знаку, поняття відображає логічні функції 

свідомості, а символ – загальнокультурний компонент словесного знаку [140, 

с. 56]. 

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

ментальним комплексом і має такі елементи: 1) загальнолюдський або 

універсальний; 2) національно-культурний, зумовлений життям людини в 

певному культурному середовищі; 3) соціальний, спричинений належністю 

людини до певного соціального статусу; 4) груповий, зумовлений 

належністю мовної особистості до певної вікової або статевої групи;              

5) індивідуально-особистісний, сформований під впливом особистісної 

специфіки. Дослідниця представляє структуру концепту у вигляді кола, у 

центрі якого постає основне поняття – ядро концепту. До периферійної зони 

належать культурно-історичні здобутки та особистий досвід [184]. 

На думку М. М. Болдирєва, ядро концепту складається з конкретно-

образних характеристик, які є результатом чуттєвого світосприйняття та 

пізнання. Абстрактні ознаки є похідними відносно тих, що відрізняються 

більшою конкретністю та відображають спеціалізовані знання про об’єкти, 

отримані в результаті теоретичного, наукового пізнання. 

Взаєморозташування цих ознак має індивідуальний характер, адже залежить 

від умов формування уявлення про концепт у кожного представника 

лінгвокультури [37, c. 30]. Отже, ступінь конкретності знижується з 

віддаленням від ядра, що також доводиться думкою М. І. Жинкіна стосовно 

того, що концепт «народжується» як образ, але, просуваючись по «сходинкам 

абстракції», перетворюється з чуттєвого образу на мисленнєвий [101]. 
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Периферію концепту прийнято розглядати як інтерпретаційну частину, 

що є сукупністю слабко-структурованих предикацій, які відображають 

інтерпретацію окремих концептуальних ознак та їхніх сполучень у вигляді 

тверджень, установок свідомості, що у певній культурі виходять зі змісту 

концепту. Пропорційно до збільшення ступеня абстракції, периферія 

поділяється на ближню та дальню. 

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

компоненти концепту − образ, інформаційний зміст та інтерпретаційне поле 

[225]. Описуючи концепт, потрібно розмежовувати його зміст та структуру. 

Зміст – це здебільшого ментальні утворення, які відображають окремі ознаки 

концептуалізованого предмета чи явища та визначаються як сукупність цих 

ознак. Зміст концепту внутрішньо упорядкований за польовою ознакою – 

ядро, ближня, дальня та крайня периферії. Належність до тієї чи тієї зони 

визначають за допомогою яскравості ознаки у свідомості носія відповідного 

концепту. Опис є переліком ознак від ядра до периферії за шкалою 

зменшення забарвлення ознаки [225]. Зміст і структура підлягають вивченню, 

як і ядро з периферією концепту, однак вагомою є їх диференціація у процесі 

опису, оскільки їхня роль та статус у структурі свідомості і в процесах 

мислення відмінні та вимагають різних прийомів опису [225]. За                     

З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним, у структурі концепту інформаційний зміст 

більшості концептів близький до змісту словникового визначення ключового 

слова концепту (якщо таке існує) [225]. 

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

розмежовує образну, поняттєву та ціннісну складові частини [127, c. 26]. 

Образну складову частину В. І. Карасик трактує як «відбиток чуттєвого 

знання в пам’яті та єдності з метафоричними перенесеннями» [127, c. 27]. 

Поняттєвий складник, на думку В. І. Карасика, – це «сукупність значущих 

ознак об’єкта чи ситуації їх пізнання» [127, c. 29].  

 Ураховуючи підходи до моделювання структури концепту                   

В. І. Карасика, С. Г. Воркачов виокремлює в семантичному складі 
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лінгвоконцепту, крім образного, ціннісного та поняттєвого, також 

значеннєвий складник, «який визначається місцем, що посідає ім'я концепту 

в мовній системі» [69]. До значеннєвого складника входять також 

етимологічні, асоціативні характеристики імені концепту, а також 

співвідношення частиномовних реалізацій імені та його словотвірна 

продуктивність. 

 А. М. Приходько переконаний, що концепт охоплює поняттєвий 

субстрат, відтворює його денотативне співвіднесення із концептуальним 

референтом – мінімальною самодостатньою ділянкою ментального простору, 

своєрідним когнітивним утворенням; перцептивно-образний адстрат, тобто 

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

тим денотатом; ціннісний (валоративний) епістрат – основний складник 

концепту, зумовлений духовними імпульсами, які оживають у свідомості 

людини завдяки її належності до того чи того етно- і лінгвокультурного 

колективу [231]. 

 Отже, людство тяжіє до структурації та категоризації усіх своїх 

уявлень та знань про навколишній світ. Концепт складається з когнітивних 

ознак, які можуть бути упорядковані за польовим принципом. Структура 

ментальної одиниці є прошарковою, в ній наявне ядро, навколоядерна зона та 

периферія. При цьому ядро вміщує найбільш прототипні характеристики, а з 

віддаленням від нього ступінь абстракції цих характеристик знижується. 

 Поняттєвий аспект концептів CAT і DOG містить великий обсяг соціо- 

та етнокультурної інформації, яка є важливою для побудови англійського 

національного образу, її можна дослідити за допомогою семантичних 

особливостей та етимології. Аналіз образного та ціннісного складника 

концептів CAT і DOG здійснено через побудову асоціативного поля 

концептів, дослідження фразеологічного корпусу та художнього дискурсу. 

Образний компонент концептів CAT і DOG в англійській лінгвокультурі 

досліджено через аналіз низки когнітивних метафор, які відбивають характер 

представлених концептів. 
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1.1.3. Класифікації концептів у сучасній лінгвістиці 

 

 Серед вагомих здобутків концептології можна виокремити побудову 

типології концептів. Ураховуючи деякі узагальнення, ключовими критеріями 

систематизації концептів постають такі: середовище буття та актуалізації, 

зміст концепту, його універсальність чи специфічність, місце в ієрархії або 

питома вага в концептосистемі, ступінь варіативності, формат актуалізації та 

інші. Чимало авторів присвячують свої роботи питанню вивчення типології 

концептів, зокрема, А. П. Бабушкін [24], О. О. Залевська [103], Й. А. Стернін 

[289] та ін. 

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

концептів – одне з перших теоретичних питань, поставлене когнітивною 

лінгвістикою в процесі її становлення. Пошуки визначення концепту, його 

ментальної специфіки тісно пов’язані з проблемою класифікації концептів, 

якій дослідники приділяли неабияку увагу [225]. Упродовж останнього 

десятиліття в когнітивній лінгвістиці науковців під час вивчення мовних 

категорій цікавлять конкретні принципи виокремлення концептів, їхня 

класифікація і встановлення ієрархії концептів, які обумовлені мовною 

категоризацією [213, с. 128]. 

 Дж. Лакофф зауважив, що категорії формуються за допомогою 

когнітивних структур, відомих як ідеалізовані когнітивні моделі (idealized 

cognitive models) [357]. Інакше кажучи, це особливі когнітивні сутності, які 

лежать в основі мовних категорій. Дж. Лакофф виокремлює чотири типи 

категорій: 1) пропозиційні моделі, що визначають характер елементів 

категорії, їх властивості відношення між ними; 2) образо-схематичні моделі, 

що відбивають основні образні уявлення та формують категоріальні класи;   

3) метафоричні моделі, що дають змогу представити певну абстрактну галузь 

за допомогою ототожнення її з іншою галуззю, зазвичай конкретною й 

доступною для емпіричного вивчення; 4) метонімічні моделі, які діють 
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спільно з першими трьома типами ідеалізованих когнітивних моделей і 

забезпечують перенесення ознак одного елемента множини на всю множину. 

 У сучасній когнітивній лінгвістиці завдяки працям Н. Д. Арутюнової 

[16], А. П. Бабушкіна [24], В. І. Карасика [128], О. С. Кубрякової [157],         

М. В. Піменової [213], З. Д. Попової [225], Г. Г. Слишкіна [275],                   

Ю. С. Степанова [284], Й. А. Стерніна [290] та ін. можна окреслити дві 

основні класифікації концептів: за змістовим наповненням і за ступенем 

інтеграції семантичних структур. 

 У межах першого підходу потрібно звернути увагу на класифікацію     

А. П. Бабушкіна. Розглядаючи концепти як «дискретні одиниці (ментальні 

образи) колективної свідомості», А. П. Бабушкін підкреслює, що кожна 

концептуальна одиниця має відповідну клітинку в національно-обумовленій 

«концептосфері» мови [24]. Він уважає можливим класифікувати концепти 

за способом їх вираження і словникового уявлення. Дослідник розрізняє 

чотири типи концептів: 1) лексичні концепти; 2) фразеологічні концепти; 

3) концепти конкретних імен; 4) концепти абстрактних імен.  

 Лексичні концепти як форми репрезентації знань науковець поділяє на 

1) розумові картинки (конкретні зорові образи, сукупність образів у 

свідомості людей, колективному, національному або індивідуальному: 

павіан, сіамські близнюки, сонце, роза, обручка, кішка, собака, дерево, 

ластівка, наречена, букет, телефон); 2) схеми (менш докладні образи, 

розумовий образ предмета або явища, що має просторово-контурний 

характер: «річка» як блакитна стрічка; образ дерева загалом (наочний образ 

дерева – стовбур і крона); схематичний образ людини –

 голова, тулуб, руки і ноги). Схема є проміжним типом концепту між 

уявленням і поняттям, певним етапом розвитку абстракції; 3) гіпероніми 

(дуже узагальнені образи: взуття, спорт, тварини, посуд, меблі, комахи, 

фрукти, овочі); 4) фрейми (сукупність збережених у пам'яті асоціацій, це 

досить об'ємний, багатокомпонентний концепт, який сформований на основі 

інформації, «один із способів подання стереотипної ситуації (базар, «бабине 
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літо», ресторан, поліклініка, екзамен, стадіон, магазин, одруження, 

університет, школа, театр, кінотеатр); 5) інсайти (знання про функційне 

призначення предмета, охоплювання тих чи тих відносин і структури 

ситуацій загалом, «упакована» в слові інформація про конструкції, 

внутрішній устрій або функційного призначення предмета: барабан, гітара, 

комп’ютер, телефон, магнітофон, радіо); 6) сценарії (знання про сюжетний 

розвиток подій, тобто, сценарії або скрипти – це динамічно представлений 

фрейм як певна послідовність етапів, епізодів, які тривають у певний 

проміжок часу як причинний ланцюжок, що експлікує звичайну 

послідовність подій. Сценарій складається з етапів, у ньому є зав'язка, 

кульмінація сюжету і розв'язка: бійка, пожежа, весілля, «крутитися як білка 

в колесі», «бути в контрах», «жити не в ладу», відвідування музею, театру, 

кіно, виставки, реконструкція стадіону); 7) калейдоскопічні концепти 

(сукупність сценаріїв і фреймів, пов'язаних з переживаннями і почуттями, 

результат метафоризації; цей вид концептів представлений не лише у вигляді 

розумових картинок, а й у вигляді фрейму, схеми або сценарію. Це концепти 

абстрактних номінацій. За такими концептами не закріплено постійного 

ментального образу: краса, совість, гордість, англійський гумор, спосіб 

життя [24].  

 Класифікацію А. П. Бабушкіна доповнює М. М. Болдирєв класом 

граматичних концептів; він також поділяє концепти за змістом і ступенем 

абстракції [37]. Класифікація концептів М. М. Болдирєва охоплює:                

1) розумові картинки, які є наслідком чуттєво-перцептивної діяльності;               

2) схему – ментальний просторово-контурний образ предмета або явища;             

3) поняття – концепт, який містить загальніші та найістотніші ознаки 

предмета або явища, їхні об'єктивні характеристики, які логічно 

сконструйовані; 4) прототип – категоріальний концепт, що дає уявлення про 

типовий елемент певної категорії. У сучасній лінгвістиці нерідко з терміном 

«концепт» використовують терміни «пропозиційна структура» та 

«прототип». М. М. Болдирєв визначає останній як категоріальний концепт, 
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що створює уявлення про типового члена певної категорії, наприклад 

типовий автомобіль. Такі концепти, на думку науковця, слугують опорними 

точками, за допомогою яких людина членує свої знання про об’єкти та явища 

на певні категорії та виносить свої судження про них [37]; 5) пропозиція – 

складний конструкт, утворений базовим предикатом і його аргументами; це 

спосіб структурації знань та уявлень про світ; 6) фрейм – об'ємний, 

багатокомпонентний концепт, представляє собою «пакет» інформації; знання 

про стереотипну ситуацію, що є наслідком асоціативних зв'язків; 7) сценарій 

(скрипт) – динамічно репрезентований фрейм як розгортання в часі певної 

послідовності етапів, епізодів; 8) гештальт – концептуальна структура, 

цілісний образ, в якому поєднано чуттєві і раціональні компоненти в їх 

єдності і цілісності як наслідок нерозчленованого сприйняття ситуації. 

Гештальти – це комплексні функційні структури, що відбивають різноманіття 

окремих явищ у свідомості (сім’я, релігія, доля, черга). До цього типу 

належать фрейми – статичні розумові картинки (весільний салон, РАГС, 

сімейне вогнище) та сценаріі – динамічні розумові картинки (заручини, 

весілля, очікування дитини). Отже, гештальт – це цілісний неділимий образ, 

що поєднує ознаки сценаріїв, фреймів, схем, картинок [37]. 

 За складністю структури можна виокремити три типи концептів.          

1. Однорівневий концепт, що містить лише чуттєве ядро та є характерною 

структурою для концептів, які слугують предметними образами для деяких 

концептів-уявлень [243, c. 122]. Серед прикладів однорівневих концептів 

дослідники наводять такі: хвилина, каштан, жовтий. 2. Багаторівневий 

концепт має кілька когнітивних шарів, що відрізняються за ступенем 

абстрактності та доповнюють базовий шар (грамотність). 3. Сегментний 

концепт, сформований на основі базового чуттєвого шару, який оточений 

кількома сегментами, що є рівними за ступенем абстрактності 

(толерантність) [290]. 

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

та М. М. Полюжина [220]. З. Д. Попова та Й. А. Стернін також розділяють 
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концепти на вербалізувальні (стійкі, мають закріплені за ними мовні засоби 

репрезентації, комунікативно потрібні) і приховані (нестійкі, глибоко 

особистісні, що не вербалізуються) [225]. За способом реалізації в мові 

концепти поділяють на лексичні (виражені однією лексемою) і фразеологічні 

(виражені поєднанням лексем) [24]; концепти, експліковані клішованими 

виразами (прислів'ями, приказками, афоризмами), текстові концепти 

(вербалізовані текстами будь-якої довжини) [222, с. 77]. 

 М. Ф. Алефіренко пропонує, «щоб уникнути надмірного поділу всіх 

розумових узагальнень», розрізняти пізнавальні та художні концепти [5,                  

с. 60]. Пізнавальний концепт – це розумове утворення, що замінює у 

свідомості невизначену безліч однорідних предметів. Концепт у цьому разі 

постає як замінник реальних предметів, дій, ознак або властивостей пізнання. 

Концепт-замінник може бути не лише конкретним, але і схематичним, 

абстрактним і навіть потенційним, а замінена в свідомості множинна 

предметність – реальною або ідеальною, уявною. 

 Художній концепт – це розумове утворення, яке не має чіткого 

детермінованого зв'язку з реальною дійсністю і не підпорядковане законам 

логіки. Інгредієнти художнього концепту об'єднуються в єдине загальне 

уявлення завдяки асоціативним зв'язкам інгерентного та адгерентного 

характеру. Особливого забарвлення та метафоричності концепти набувають 

саме в художньому дискурсі, де розкривається все семантичне багатство 

концепту. В останні роки стрімко збільшується кількість праць, присвячених 

концепту в художніх творах, аналізу концептосфери того чи того автора.              

В. І. Карасик і Г. Г. Слишкін кваліфікують «концепт» як одиницю свідомості, 

що має здатність матеріалізуватися (репрезентація, об'єктивація, вербалізації) 

за допомогою мовних засобів, і містить вербальний і невербалізований зміст 

[127]. 

 Погоджуючись з авторами щодо цього визначення, особливо 

зауважень В. І. Карасика про те, що в концепті наявний вербалізований 

культурний зміст, який водночас є лінгвокультурним концептом, тобто 
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концепт потрактовано як «симбіоз / синтез» уявлення (образу) поняття і 

значення, що вміщує низку ознак, притаманних таким категоріям: 

дискурсивність, метафоричність, емотивність. Під час дослідження концепту 

в художньому творі особливого значення набуває як аналіз картини світу 

загалом, так і мовної й художньої окремішньо. Картина світу – це не 

дзеркальне відбиття дійсності, а «інтерпретація, акт світорозуміння» [301]. 

Натомість мовна картина світу – об'єктивна та є швидше соціальною, ніж 

індивідуальною; художня картина світу, як і поетична, формується в 

свідомості людини (автора або читача), завдяки мовним одиницям, а також 

культурним, змістовним, семантичним елементам, які оточують художній 

текст. 

 За середовищем буття, що слугує підґрунтям для визначення 

онтологічної сутності концептів, виокремлюють: мовні (лінгвоконцепти, або 

вербально виражені концепти [110]; текстові [118, с. 78]; дискурсні [71]; 

філософські [91, с.78]; культурні [127, с. 185], зокрема лінгвокультурні [281] 

та етноконцепти [396, с. 513], що сукупно формують концептуарій культури 

− духовні концепти, «згущення культури у свідомості людини» [286, с. 110]; 

художні [71, с. 57] та нещодавно уналежнені до окремої категорії естетичні 

концепти. За змістом виокремлюють: категорійні (ЧАС, ПРОСТІР, ДОБРО, 

ЗЛО), теософські (ЖИТТЯ,СМЕРТЬ, ДОЛЯ, СВІТЛО, ТЬМА, БОГ, ВІРА), 

телеономні (ПРАВДА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, СЕНС ЖИТТЯ, ЩАСТЯ, 

ЛЮБОВ, УСПІХ, ДРУЖБА, СВОБОДА, ВОЛЯ), що апелюють до вищих 

духовних цінностей, антропоконцепти (МАТИ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬ, 

ВЧИТЕЛЬ, ПІДДАНИЙ), емоційні концепти [354, с. 100], психологічні 

концепти, екоконцепти [88], міфоконцепти [323, с. 45], або концепти-

міфологеми [137, с. 113]. 

 Відносно вербалізації концептів мовними засобами Й. А. Стернін та      

Г. В. Бикова виокремлюють номіновані концепти, тобто ті, що мають 

стандартну загальновідому мовну репрезентацію словами або фразово, й 

неноміновані концепти, тобто ті, що не мають загальновідомого вираження. 
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До останнього типу можна уналежнити концепти, що вербалізуються не 

окремою лексемою, а групою або класом лексем (понятійні категорії, 

класифікаційні концепти) та концепти, що не актуалізуються у лексико-

фразеологічній системі національної мови взагалі, тобто внутрішньомовні 

лакуни [290, с. 56]. 

 Цікавою, на нашу думку, є також асоціативна класифікація концептів 

Г. Г. Слишкіна [275, с. 203], який виокремлює: 1) пропорційні концепти, 

тобто ті, що поповнюють як інтразону (сукупність асоціацій, що входять до 

концепту) та екстразону (сукупність асоціацій, що виникають у зв’язку з 

концептом), наприклад силач; 2) сформовані концепти, тобто такі, утворення 

інтразони яких вже завершилося, але екстразона продовжує функціонувати. 

До таких концептів можна уналежнити, наприклад, явища природи (FLOOD, 

SNOW, STORM тощо), або тварин (CAT, DOG та ін.). Дослідник зазначає, 

що сформовані концепти є певним «будівельним матеріалом» для збагачення 

інших ментальних одиниць [275, с. 205]. Наприклад, спираючись на 

лексикографічні джерела, ми помітили, що лексема cat є одним з 

вербалізаторів концептів FOP, FANCY DAN (a man who is concerned with his 

clothes and appearance in an affected and excessive way) [459], а також 

актуалізує концепт SHE-DEVIL (slang: a malicious or spiteful woman) [459], 

що й умотивовує зазначене; 3) концепти, що формуються, тобто ще не мають 

екстразони, але їхня інтразона є досить розвиненою. До таких концептів, на 

нашу думку, можна зарахувати стилістично забарвлені або субкультурні 

елементи лінгвокультури, що нещодавно виникли, наприклад, STREAMER, 

JOURNALIST, BLOGGER, HACKER тощо; 4) суміжні концепти, інтразона 

яких постійно розширюється, а екстразона – відсутня через високий ступінь 

абстракції концептуалізованих понять, наприклад, LOVE, HAPPINESS, 

HEROISM; 5) рудиментарні концепти, тобто такі, що майже, або повністю 

втратили інтразону, та наявні у певних частинах своєї екстразони, як приклад 

подібного концепту Г. Г. Слишкін наводить актуальне у давнину вироблення 

баклуш, тобто невеликих дерев’яних виробів. Номінативна щільність 
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зазначеного концепту була досить великою у минулому, а тепер він 

функціонує для представників культури лише у складі немотивованого 

фразеологізму «бить баклуши» (не робити нічого важливого). 

 О. П. Воробйова пропонує класифікацію концептів за форматом їхньої 

репрезентації. У цьому разі, залежно від середовища актуалізації, кожен клас 

концептів може виступати як мовний / текстовий / дискурсний, культурний 

чи художній. До запропонованої таксономії належать:1) одиничні (ЛЮБОВ, 

ЖИТТЯ) концепти; 2) подвійні гештальтні (ЖИТТЯ / СМЕРТЬ, ЛЮБОВ / 

НЕНАВИСТЬ, ЧОЛОВІК / ЖІНКА, ДОБРО / ЗЛО, ДРУГ / ВОРОГ, БАГАТО 

/ МАЛО), тобто такі, що допускають уживання одиничних концептів, проте 

завжди мають корелятивну пару, формуючи в поєднанні з нею цілісний образ 

[35], 3) кластерні (ШЛЯХ ДО СЛАВИ) − концепти, що не мають у мові 

власного однослівного імені, проте сприймаються як певна ментальна 

єдність, в імені якої деякі концептуальні ознаки експлікуються, тоді як інші 

залишаються імплікованими, також кластерні концепти − це ті концепти, під 

час аналізу яких можна виокремити окремі ознаки, що функціонують у 

вигляді комбінацій або кластерів, і жодна з цих ознак не є обов'язковою, всі 

вони є суттєвими [70, с. 40]; 4) кумулятивні (SAVOIR VIVRE) концепти як 

конгломерат концептуальних ознак, інтегрованих у єдине ціле через 

накопичення; 5) картинні (ЗОЛОТА ОСІНЬ, ЗИМА, ЛІТО) − ті, що легше 

візуалізувати, ніж описати словесно [53]; 6) параболічні (ПРАЗЬКА ВЕСНА, 

АРАБСЬКА ВЕСНА) − концепти, що містять у максимально згорнутому 

вигляді певну історію чи мотив; 7) картинно-параболічні (ПОСМІШКА 

ЧЕШИРСЬКОГО КОТА) – параболічні концепти, репрезентовані не лише 

вербально, а й за допомогою візуальної емблеми; 8) есеїстичні 

(МОДЕРНІЗМ, СИМУЛЯКР) концепти, які, спираючись на принцип 

мінімалізації, зберігають у скомпресованому вигляді великий обсяг 

філософської інформації [284, с. 20]. 

 За спостереженнями М. В. Піменової, всі концепти здебільшого 

об'єктивувалися в мові та можуть бути зараховані до трьох поняттєвих 
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(категоріальних) класів. 1. Базові концепти, до яких можна уналежнити 

концепти, що складають фундамент мови і всієї картини світу; серед них:             

1) космічні концепти (планета, космос, зірка, комета); 2) соціальні концепти 

(праця, багастство, достаток); 3) психічні (духовні) концепти (спасіння, 

гріх, щастя). 2. Концепти-дескриптори, до яких належать: 1) діменсіональні 

концепти, під якими розуміють різного роду виміри (розмір, обсяг, глибина, 

висота, вага та ін.); 2) квалітативні концепти, що виражають якість (тепло-

холод, твердість-м’якість); 3) квантитативні концепти, виражають кількість 

(один, багато, мало, досить-недостатньо). 3. Концепти-релятиви, що 

реалізують типи відносин, зокрема: 1) концепти-оцінки (добре-погано, 

правильно-неправильно, шкідливо-корисно, смачно-несмачно); 2) концепти-

позиції (проти, разом, між, попереду, позаду (всіх), поруч, вгорі-внизу, 

близько-далеко, сучасний-несучасний); 3) концепти-привативи (свій-чужий, 

брати-віддавати, володіти-втрачати; вмикати-виключати) [211, с. 78]. 

 У царині лінгвокультурології питання щодо видів культурних 

концептів не є остаточно вирішеним. Переважно зазначені ментальні 

одиниці поділяються на різні типи з огляду на галузь ментального світу, в 

якій вони існують, а також їхнє ієрархічне положення. Так, виокремлюють 

концепти-універсалії (притаманні будь-якій лінгвокультурі, наприклад, 

movement, feet, function) та унікальні ідіоетнічні, або культурно-специфічні 

концепти [68, с. 15]. Тим не менш, деякі дослідники наголошують, що 

ідіоетнічність концептів є умовною, тому що деякі культурно-специфічні 

риси можуть бути також присутніми й в концептах-універсаліях, якщо 

порівнювати останні у різних лінвгокультурах, а різниця переважно 

спостерігатиметься у семантичному складі конституентів периферії, та 

ієрархічністю периферійних елементів [214, с. 61]. 

Отже, наявність різноманітних класифікацій свідчить про складність 

змістової і структурної організації концептів. Щодо досліджуваних 

концептів CAT і DOG, вважаємо доречним уналежнити ці концепти до 

універсальних одиниць концептосфери, що притаманні носіям різних 
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лінгвокультур, адже мова як загальнолюдське явище має наднаціональний 

характер, але в кожній лінгвокультурній спільноті виявляє специфічні 

ознаки. Концепти CAT і DOG зараховуємо до розумових картинок (адже це 

конкретні зорові образи, представлені у свідомості людини). Концепти CAT і 

DOG є біологічними концептами водночас з такими концептами, як HUMAN, 

BIRD, FLOWER, TREE, а за частотою використання належать до актуальних 

та ключових концептів, адже вони широко представлені на лексичному та 

фразеологічному рівнях англійської мови. За складністю своєї структури 

концепти CAT і DOG є однорівневими, оскільки містять лише чуттєве ядро 

та є характерною структурою для концептів, які є предметними образами та 

деяких концептів-уявлень. Досліджувані концепти – це передусім номіновані 

концепти, тому що мають стандартну загальновідому мовну репрезентацію 

словами або фразово. Концепти CAT і DOG в англійській лінгвокультурі 

можна вважати постійно актуальними, динамічними та сформованими 

концептами, оскільки утворення інтразони (сукупність асоціацій, що входять 

до концепту) яких вже завершилося, але екстразона продовжує 

функціонувати (сукупність асоціацій, що виникають у зв’язку з концептом). 

  

1.1.4. Номінативне поле концепту 

 

Номінативне поле концепту є «сукупністю мовних засобів, які 

об'єктивують (вербалізують, репрезентують) концепт в певний період 

розвитку суспільства», і багато в чому визначається комплексом стереотипів, 

уявлень носіїв мови [225, с. 120]. Номінативне поле концепту – це його 

матеріальна сторона, а ядро – ім’я концепту [67, с. 270]. Номінативне поле 

концепту складається з ядра, ближньої та дальньої периферії, має 

комплексний характер і формує такі групи: фразеологічне поле, ЛСП, 

синонімічний ряд тощо, не є структурним угрупуванням у системі мови 

[191]. Номінативне поле концепту неоднорідне, в ньому виокремлюють ядро 
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(прямі номінації концепту) та периферію (номінації окремих когнітивних 

ознак концепту). 

 Немає обмеження щодо плану вираження концепту, способів його 

мовної апеляції: він може корелювати більше ніж з однією лексичною 

одиницею, зі сукупністю різнорідних синонімічних (фразеологічних,  

лексичних, афористичних) засобів його вербалізації в мові [67, с. 271], а 

знакова одиниця може бути уналежнена до різних концептів, що дає змогу 

створювати витончені мовні фігури, засновані на амбівалентності, – загадки, 

евфемізми, підтексти, натяки [231]. Різноманітність засобів вербалізації 

концептів свідчить про їхню семіотичну щільність; під час збільшення 

частотності одиниць, що вербалізують концепт, збільшується його 

релевантність. 

 А. Вежбицька вважає, що існує спосіб отримання доступу до 

концептуального знання, який має на меті дослідження мовного матеріалу; 

слово, однак, може реферувати до різних концептів. А. Вежбицька наполягає 

на обов’язковій наявності в концепті імені [59, с. 315], натомість                   

Й. А. Стернін і М. В. Піменова – на його дисперсності серед мовних знаків 

[55, с. 107]. На наше переконання, методика виокремлення імені концепту є 

доцільною та зручною для можливості ґрунтовного дослідження когнітивних 

ознак концептів мовними засобами. 

 Ім’ям концепту, яке найадекватніше передає його зміст, виступає 

мовна одиниця, що актуалізує сильну (ціннісно акцентовану) центральну 

точку свідомості і концепту, навколо якої зосереджений ментальний простір 

концепту [231]. За І. О. Голубовською, вибір імені концепту базується на 

таких ознаках: 1) домінантність у складі синонімічного ряду; 2) висока 

частотність уживання; 3) опрацьованість у лінгвістичних словниках 

широкого спектру; 4) словотвірна активність; 5) репрезентованість у 

паремійних структурах; 6) аксіологічна маркованість; 7) ключовий 

характер для духовності зазначеного лінгвокультурного ареалу [79, с. 111]. 
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 До номінативного поля концепту входять номінації концепту (ключове 

слово-репрезентант – ім’я концепту / номінативного поля та синоніми), 

однокореневі слова, сталі вирази, вільні словосполучення, слова-асоціати, 

метафоричні вислови, паремії, публіцистичні або художні тексти [225, с. 88]. 

До ядра належать лексеми, для яких характерний: а) високий рівень частоти 

вживання; б) семантична узагальненість; в) стилістична та експресивна 

нейтральність [191]. 

 У нашій науковій розвідці номінативне поле концепту CAT 

представлене: лексемою cat як ім’ям концепту CAT (докладніше див. розділ 

2); іншими номінативами як, наприклад, mouser, kitty або pussy, які є 

ідеографічними (значеннєвими) синонімами (докладно також у 2 розділі); 

лексемами-асоціативами; фразеологізмами та пареміями англійської мови. 

Номінативне поле концепту DOG представлене лексемою dog, що є іменем 

концепту DOG, а номінативи, наприклад, hound або puppy – ідеографічні 

синоніми імені концепту DOG.  

 Завдяки дослідженню концептів CAT і DOG на матеріалі 

лексикографічних і художніх джерел, глибше виявляється обсяг та структура 

концептів, їхні кореляції з іншими базовими концептами, тобто те, як ці 

концепти представлені у концептосфері та які мовні одиниці виконують 

функцію вербалізаторів концептів CAT і DOG, що сприяють їхній 

профілізації, тобто варіативній репрезентації концептів в асоціативному полі 

індивіда, який виявляє в концептах додаткові чи нові властивості. Ці засоби 

представлення концепту тісно пов’язані з таким феноменом, як метафора. 

 

1.2.  Метафора як засіб визначення образно-ціннісного складника 

концептів CAT і DOG 

 

 У когнітивній лінгвістиці метафору потрактовують як перенесення 

когнітивної структури, прототипно пов’язаної з певним мовним утіленням, з 
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однієї ділянки, до якої вона уналежнена, на іншу [359, с. 315]. 

Структурування одного концепту в термінах іншого в межах когнітивної 

лінгвістики вважають процесом метафоризації. У цьому разі метафора не 

лише формує уявлення про об’єкт, а й зумовлює спосіб та стиль мислення 

про нього [46, с. 75]. 

 Метафора за своєю сутністю антропометрична, порівнює різні 

сутності, утворює на їхній основі новий гносеологічний образ, синтезує в 

ньому ознаки гетерогенних сутностей. Метафора є важливим способом 

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

знайомого до незнайомого, від очевидного до менш явного [236]. 

            Усі метафори з’являються внаслідок творчого пізнавального процесу, 

на який мають безпосередній вплив мова і властивий певній культурі спосіб 

концептуалізації дійсності [364, с. 1209]. У контексті культури метафора є 

потужним інструментом передачі символічних значень. Метафора (від грец. 

metapherein «перенесення») – це образний вислів, у якому ознаки одного 

предмета чи дії переносяться на інший за подібністю. Б. Боудл та Т. Гентнер 

вважають, що на концептуальному рівні кожна метафора проходить через так 

звану «метафоричну кар’єру» (англ. career of metaphor); настільки усталеною 

стає метафора, тим легшим для запам’ятовування є загальне значення 

метафоричного звороту, і люди витрачають менше часу на осмислення 

метафоричного перенесення. Як наслідок – «численні метафоричні звороти 

можуть породжувати абстрактні метафоричні категорії у вигляді додаткових 

значень базових термінів» [330, с. 194]. 

 У когнітивній лінгвістиці існують переконання, що лінгвістичні 

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

лінгвістичні метафори слугують базою для концептуальних [372, с. 58]. 

Лігвістична метафора, або дискурсивна метафора (термін уперше введений 

Й. Жінкеном) стосується мовної фігури, вона (мовна фігура) передбачає 

порівняння двох відмінних речей, які насправді мають дещо спільне [329,         

с. 131]. З іншого боку, концептуальна метафора є формою концептуального 
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проектування за участю перенесень або відповідностей, які наявні між 

різними концептуальними царинами. 

 Концептуальна метафора розглядається науковцями як 

концептуальний механізм мислення, що базується на встановленні 

асоціативних зв'язків, подібностей і відмінностей між явищами світу, і 

створює на цій основі нові особистісні смисли, які представляють 

суб'єктивне ставлення індивіда до світу, його бачення, його трактування 

певного фрагмента дійсності. Концептуальна метафора являє собою 

смисловий стрижень, організувальний семантичний простір тексту, який 

розглядається як цілісний комплекс мовних, мовленнєвих і інтелектуальних 

чинників, в їх зв'язку і взаємодії [132]. 

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

розумінні й переживанні сутності одного виду через сутність іншого; у 

подальших працях ці «сутності» отримали назву донорська зона (source 

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

передбачає проекцію донорської зони на реципієнтну зону [359, с. 118]. 

Функція концептуальних метафор полягає у представленні складних й 

абстрактних сфер людського досвіду через простіші й конкретніші. 

Метафора – це єдиний спосіб осмислення абстрактних сутностей [16, с. 98]. 

Метафори розкривають образно-ціннісний складник концептів. Щодо 

аксіологічної оцінки, то залежно від типу уподібнювань денотатів і 

контексту, метафори можуть бути нейтральними або емотивно-оцінними 

[227, с. 112], зображуючи позитивне або негативне почуття – ставлення 

суб’єкта дискурсу до референта, зокрема до мови. 

 Ознаки метафоризації, що сприяють формуванню фразеологічної 

одиниці, можуть інтерпретуватися як семи конкретних слів [386, с. 353], 

семантичні асоціації (конотації), асоціативні й прагматичні ознаки, які 

пов'язують з лексичним значенням окремо представленого слова-компонента 

[133, с. 15]. 
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 У процесі метафоричного моделювання виокремлюють одну, 

найяскравішу домінантну ознаку в зовнішньому вигляді або поведінці 

тварини, асоційовану з зовнішнім виглядом або поведінкою людини, тобто 

основою зоометафори є стереотипний образ, що корелює з тією чи тією 

твариною, наприклад, граціозність кішки, незграбність слона, впертість 

віслюка. У цьому разі йдеться не лише про природні якості вихідних 

метафоричних образів, а й про якості, якими наділила їх людина. 

 Більшість тваринних метафор з елементами CAT і DOG побудовано за 

аналогією до концептуальних вимірів зовнішності, поведінки або характеру 

відповідних тварин. Концептуальний вимір «Зовнішність / Фізичні 

характеристики» відіграє помітну роль в зоосемічному розширенні 

семантики слів. Інша група пов'язана з атрибутивними цінностями, 

специфічними для такого концептуального виміру, як «Поведінка / 

Характер». Функціонує низка лексем, які характеризуються відповідно до 

параметру «Когнітивно-емоційні характеристики» та ін. 

 Концептуальний вимір «Зовнішність / Фізичні характеристики» 

відіграє важливу роль в зоосемічному розширенні семантики слів. Інша група 

пов'язана з атрибутивними цінностями, специфічними для такого 

концептуального виміру, як «Поведінка / Характер». Потрібно зауважити, що 

наявні лексеми схарактеризовані відповідно до параметру «Емоційні 

характеристики» та ін. Крім того, зоометафори є звичайними в багатьох 

мовах, та їхнє метафоричне використання не обмежено лише проекцією на 

сферу людини; нефізичні характеристики також можна зрозуміти через 

передбачення властивостей тварин. 

 Анімалістичні метафори – це дзеркало цінностей – естетичних, 

етичних, поведінкових, соціальних, культурних, прагматичних та ін. Як 

стверджує З. Кèвечеш, ймовірно, велику частину людської поведінки 

метафорично розуміють й оцінюють з погляду поведінки тварин [354, с. 111]. 

Поведінка людини у функції метафори поведінки тварини пояснюється, 
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можливо, тим, що «люди приписували людські якості тваринам, а потім 

повернули повторно ці характеристики людям» [354, с. 112]. 

 Імена тварин почасти використовують для опису людей (люди – є 

тваринні метафори), щоб надати їм різні бажані або небажані властивості 

тварин, для звернення до них або з образою, або з виявами прихильності. Хоч 

Дж. Лакофф і М. Джонсон стверджують, що метафори вбудовані в людський 

фізичний, тілесний досвід [358, с. 67], новітні дослідження показали, що 

деякі метафори не можна простежити в пережитому досвіді, а швидше мають 

свою основу в відчутній схожості, тобто в сприйнятті загальних 

характеристик або структур між сутностями / суб'єктами або галузями 

досвіду» [358, с. 69]. 

 Анімалістичні метафори використовують в різних контекстах. З 

одного боку, вони трапляються в ситуаціях любові й прихильності, коли 

імена домашніх тварин слугують як звернення або описи дітей, близьких осіб 

або коханців, з іншого, – ворожими, коли їх використовують як образи чи 

глузування щодо осіб або груп, що уналежнені до категорії не близьких 

людей. У багатьох культурах люди вживають найменування тварин для 

номінації осіб, які порушують соціальні норми, або як етнічні образи. 

 Метафори відіграють важливу роль у процесі концептуалізації 

дійсності людиною. Образний складник та аксіологічне ставлення до мови як 

культурно-суспільного явища вивчаємо за допомогою метафор з концептами 

CAT і DOG. 

 Метафору як прийом, зокрема й зооморфну метафору, почасти 

вживають у фразеології. Під час вивчення мовної картини світу особливу 

роль приділяють фразеології, оскільки саме фразеологізми «... асоціюються з 

культурно-національними еталонами, стереотипами, міфологемами, і у 

вживанні в мові відтворюють характерний для тієї чи тієї лінгвокультурної 

спільноти менталітет» [295, с. 56]. 

 Останнім часом у дослідженнях фразеологічного складу мови 

функціонують нові підходи та концепції, орієнтовані на вивчення фразеології 
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в межах загальнонаукових проблем «мова і культура», «людина і мова». Це 

зумовлює значний інтерес лінгвістів до проблеми вивчення фразеологічних 

одиниць з лінгвокультурологічних позицій для того, щоб виявити їхню 

національно-культурну специфіку та антропоцентричну сутність, що, 

безперечно, дає змогу краще зрозуміти психологію й світогляд народу. 

 Багато лінгвістів, вивчаючи фразеологізми, спиралися на ідеї                           

В. В. Виноградова, оскільки він – перший, хто залишив помітний слід у 

розвитку фразеології, створивши класифікацію фразеологічних одиниць:              

1) фразеологічні зрощення: bell the cat (ризикувати), catnap (короткий сон), 

catice (тонкий лід), dog my cats (прокляття), cat in the meal-tub (що-небудь 

приховане); 2) фразеологічні єдності: a cat in gloves catches no mice, when the 

cat's away the mice will play (кіт з дому – миші в танок); 3) фразеологічні 

сполучення: lead a cat and dog life (ворогувати, жити як кішка з собакою) 

[63]. 

 Крім того, заслуговує на поцінування класифікація фразеологічних 

одиниць, підґрунтя якої сягають структурних параметрів. І. Є. Анічков 

оперував терміном «ідіоматизми», виокремивши три групи сполучень: з 

одного повнозначного і неповнозначного слова, з двох повнозначних слів і з 

трьох та більше повнозначних слів. До останньої групи входили цілі речення 

– прислів'я, а подеколи навіть і фрагменти тексту. За неструктурним 

критерієм класифікація складалася з двох класів: 1) колокації (фразеологічні 

сполучення у В. В. Виноградова), наприклад to have kittens (бути 

засмученим), to turn the cat in the pan (змінити результат або ситуацію) і             

2) прислів'я, ідіоми і мовні формули, наприклад, a cat may look at a king (за 

погляд грошей не беруть), look like the cat that swallowed the canary (бути 

надзвичайно самовдоволеним), curiosity killed the cat (допитливій Варварі на 

базарі ніс відірвали, не стромляй носа куди голова не лізе) [10, с. 145].  

 М. М. Шанський поділяє фразеологічні одиниці за структурою та за 

значенням на дві групи: номінативні (називають явище і виступають у 

функції одного члена речення – cat’s paw (бути знаряддям в чиїх-небудь 
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руках) і комунікативні (замінюють цілі речення і вживаються самостійно – 

The cat shuts its eyes when stealing cream (людям властиво закривати очі на 

власні гріхи) [318, с. 156].  

 А. М. Баранов і Д. О. Добровольський стверджують, що «в різних 

теоретичних концепціях сфера ідіоматики реалізована по-різному» [27]. 

Однак більшість визначень фразеологізмів корелюють з неоднослівністю, 

стійкістю та ідіоматичністю. А. М. Баранов наголошує, що для 

ідіоматичності характерна переорієнтація, непрозорість й ускладнення 

вказівки на денотат, тобто ідіоматичність може означати наявність метафори 

або іншого тропа. За А. М. Барановим в різних класифікаціях під 

фразеологізмами розуміють стійкі поєднання таких типів: ідіоми, прислів'я 

приказки, крилаті вирази [27]. Отже, фразеологізм – це стійке 

словосполучення чи речення, яке містить значення, що частково або 

повністю не співвіднесене із сумою значень його компонентів. 

 Для сучасної лінгвістики характерне звернення до проблеми 

«людського чинника» в мові. Науковці, які працюють у галузі когнітивної 

лінгвістики, звертають увагу на те, що мова за своєю сутністю 

антропоцентрична, тобто описує дійсність через її сприйняття людиною, а 

також має набір способів для опису й характеристики самої людини. 

 Чимало дослідників переконані, що принцип антропоцентризму не 

може не виявитися у мові як одній із когнітивних можливостей людини, тому 

що мовна діяльність орієнтована на людину, яка оцінює дійсність. Звернення, 

зокрема, до ознак представників тваринного світу для порівняння аспектів 

життєдіяльності людини підтверджує спостереження про те, що розвиток 

одиниць описової групи відбувається на основі загальної семи «взаємодія з 

людьми». Це дає змогу зробити припущення про те, що ця ознака є 

актуальною для носія мови. Оцінна конотація в зооцентричних позначеннях 

людини виникла через традиційно сформовані в англомовній культурі 

асоціації на основі спостережень за поведінкою тварини. Людина аналізує 
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ознаки тварин, які вона спостерігає, а потім переносить характеристики на 

тварин, оцінюючи їх як якості, які має людське суспільство. 

 Найціннішим джерелом інформації про особливості бачення світу тим 

чи тим етносом є корпус метафор, зокрема, зоометафор. Він є яскравим 

прикладом образності людського мислення, що і визначає нескінченні 

асоціативні зв’язки між явищами навколишнього середовища. 

 Процес зоометафоризації відбувається тоді, коли номінації 

конкретного елементу дійсності передує винесення судження про нього, що 

базується на приписуванні йому конкретних якостей та ознак тварин. 

«Основною причиною виникнення та відтворення зоометафори, як і будь-

якої іншої образно-оцінної метафори, є потреба людського мислення в 

образному вираженні, картуванні світу, що знаходить своє відбиття в 

експресивних засобах мови» [133, с. 15]. 

 Зооморфізм ілюструє антропоцентричну тенденцію метафоризації, 

якій протиставлена інша – антропоморфна – перенос найменувань, 

пов’язаних з людиною, на явища та предмети природи. Для порівняльної 

семасіології антропоцентрична тенденція – істотна, оскільки досить потужно 

виявляється специфіка лексичних систем мови. 

 Для фразеологічних одиниць, семантично орієнтованих на тварин, але 

метафорично асоційованих з людиною, особливу значущість має 

конотативне значення, яке містить як «додаткову інформацію щодо 

сигніфікативно-денотативного значення, та охоплює оцінний, експресивний, 

емоційний та функційно-стилістичний компонент» [13, с. 67]. Всі чотири 

компоненти конотації можуть бути реалізовані у фразеологічних значеннях, 

утім, подеколи в різних комбінаціях. Оцінний компонент, тобто позитивна 

або негативна оцінка, збережена у значенні фразеологізму, є основним в 

конотативному статусі фразеологічної одиниці через її соціолінгвістичну 

природу [13, с. 68]. 

 У лексиці, орієнтованій на людину, позитивна оцінка усвідомлюється 

як норма. Відхилення від норми у світі людей, наприклад, як безконтрольні 
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дії, неадекватна поведінка, аморальність отримують негативну оцінку та 

номінуються також за допомогою зоолексики. Отже, ознаки тварин нерідко 

отримують люди під час перенесення оцінної семи, наділяючи їх різними 

особливостями. Сутність антропоцентричної парадигми полягає у пошуці 

способів відбиття в лексиці людини у всіх її виявах, а наявність в 

зоометафорах оцінної семи ілюструє вияв у мові інтерпретації людиною 

навколишньої дійсності. 

 

1.3. Художній дискурс як засіб реалізації концептів 

 

 Концепт вербалізується й утілюється в дискурсі, переходить із 

ментальної сфери до матеріальної. Когнітивно-дискурсивна парадигма дає 

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

мовленнєвих явищ, але й найпоширеніших понять когнітивістики та 

дискурсології. Особливий інтерес становить взаємопроникнення цих 

лінгвістичних напрямів, коли, для прикладу, базове поняття дискурсології 

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

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

задекларований у когнітивному підході до дискурсу [176, c. 110]. Тут варто 

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

процес і продукт пізнавальної діяльності людини. 

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

що «концепт є підкатегорією інформативності, оскільки концептуально 

конденсований зміст утворюється на основі всього масиву 

текстоводискурсивної інформації» [248, c. 196]. При оптимальному розумінні 

тексту адресат адекватно декодує концепт як основу інформаційного балансу 

[248, с. 210]. Беручи до уваги те, що «когнітивна теорія дискурсу 

першочергове завдання вбачає у створенні ментального прообразу всього 

інформаційного простору комунікативної ситуації, у тому числі тексту як її 

семіотичного посередника» [248, с. 241], комунікативно-дискурсивні 
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характеристики концептів можна розглядати на основі текстів, які 

представляють той чи той тип дискурсу. 

 І. А. Бехта розглядає проблеми взаємовідношення тексту й дискурсу як 

складників структури й змісту художньої комунікації, що реалізуються в 

комунікативному просторі та співіснують у реальному й віртуальному стані 

[28, c. 9]. З точки зору дискурсивної реалізації концептів В. І. Карасик, для 

прикладу, виокремлює ментальні утворення, які є ключовими для певного 

типу дискурсу, і концепти, які є похідними або нейтральними для 

відповідного дискурсу [127, с. 90]. 

 Важливим аспектом взаємодії концепту й дискурсу є роль дискурсу як 

середовища й основного фактора формування концептуального змісту. На 

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

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

інтерактивними елементом щодо свідомості, культури та мовної системи 

загалом» [202, с. 68]. Пресупозиційний фонд (фонове знання) системно 

організовує соціальний та індивідуальний досвід людини, формуючи її 

«картину світу» [202, c. 69]. 

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

колективні уявлення й поняття, закріплені в системі концептів певної 

мови...» [92, с. 118]. Значущістю як для окремої мовної особистості, так і для 

лінгвокультурної спільноти загалом наділені ключові концепти як основні 

одиниці картини світу, константи культури [184, с. 5]. 

 Для визначення розуміння художнього дискурсу слід, перш за все, 

уточнити зміст поняття дискурсу, що є сьогодні доволі популярним, але по- 

різному трактованим. У нашому дослідженні пристаємо на точку зору                 

І. С. Шевченко, яка описує дискурс як багатоаспектну когнітивно-

комунікативно-мовну систему-гештальт, що визначається сукупністю трьох 

аспектів: формуванням ідей та переконань (когнітивний аспект), взаємодією 

комунікантів у певних соціо-культурних контекстах/ситуаціях (соціо- 

прагматичний аспект) та використанням засобів, вербальних та невербальних 
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(мовний аспект) [119, c. 115]. Важливим є твердження про те, що дискурс має 

інтерактивну природу, він постає як взаємодія, спільне конструювання 

смислів [119, с. 117]; таке конструювання смислів має цілеспрямовану, 

регулятивну, тобто стратегічну природу, оскільки у будь-якому акті мовлен- 

нєвого спілкування комуніканти мають певні позамовленнєві цілі, які 

керують їхньою діяльністю [113, с. 21], а інструментом досягнення таких 

цілей або інструментом регуляції постає дискурсивна стратегія [308, с. 6]. 

Віддаючи пріоритет когнітивним і соціально-прагматичним чинникам, 

дослідники у той самий час акцентують важливість вербальної складової 

дискурсу, його єдиного складника, що має безпосереднє матеріальне втілення 

[270, с. 6], ця складова частина може бути подана текстом, його уривком, 

фрагментом тощо [164, с. 92]. 

 Окрім визначення дискурсу як загального поняття, увагу мовознавців 

привертають різні його типи та різновиди, у тому числі й художній дискурс, 

котрий отримує такі дефініції: 1) художній дискурс, утілений у художньому 

тексті, створює світ, що містить у собі певний зміст, почуття, експресію, а до 

його обов’язкових складників належить цілісність його сприйняття читачем; 

дискурс художнього твору є не тільки основою, обрамленням, фоном, він 

постає як стиль мислення та мовлення автора, які він вкладає у персонажів 

твору [90, c. 483]; 2) художній дискурс є сукупністю художніх творів 

(текстів), створених як результат взаємодії цілей та намірів автора, 

різноманітних можливих реакцій читача, а також тексту, котрий виводить 

текст художнього твору у простір семіосфери – сукупність використаних 

людиною знакових систем: тексту, мови і культури в цілому [203, с. 165];             

3) художній дискурс – це дискурс художнього тексту, де останній є 

фіктивним зображенням реальної дійсності; зображенням, створеним 

автором; таким, у якому чітко відображені авторські світогляд та 

світорозуміння, його досвід та фонові знання [74]; 4) художній дискурс є 

комунікативним актом, чиєю основною характеристикою є намагання пись- 

менника за допомогою свого твору вплинути на внутрішній духовний 
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простір читача, на систему його цінностей, вірувань, переконань і прагнень 

задля того, щоб змінити їх [335, c. 151]. 

 Згідно з визначенням, запропонованим українським лінгвістом                       

Р. І. Комарем, художній дискурс – це «мова всієї художньої літератури, яка в 

процесі мовленнєвої реалізації постає у вигляді текстів художніх творів» 

[117].  

 Отже, художній дискурс розуміємо як розумово-комунікативну 

взаємодію адресанта (автора художнього твору) та адресата (потенційного 

читача), що відбувається у певному історичному і культурно-соціальному 

контексті, ґрунтується на ідеях, переконаннях, світоглядних орієнтирах 

автора-адресанта, має на меті регулювання ідей, переконань, світоглядних 

орієнтирів читача-адресата та матеріалізується у вигляді текстів художніх 

творів, відкрита множина яких формує вербальний план художнього 

дискурсу. 

 Аналіз художнього дискурсу на ґрунті вивчення художнього твору дає 

доступ лише до його адресатного сегменту, оскільки читацькі інтерпретації, 

котрі є множинними і важко прогнозованими, залишаються поза межами 

такого аналізу. Провідними аспектами художнього дискурсу постають 

когнітивний і комунікативний, що тісно пов’язані між собою та із культурно-

соціальним аспектом. У когнітивному аспекті пріоритет має «образ автора», 

під яким доцільно розуміти ментальний світ письменника, його художню 

картину світу, його авторську художню концептосферу, що є відобра- 

женням індивідуальною свідомістю загального лінгвокультурного знання 

певного історичного періоду та певного літературного напряму. У кожному 

зразку художнього дискурсу – художньому творі – також наявна більш 

конкретна ментальна структура, яка формує його підґрунтя, а саме: концепт 

тексту, який постає конденсатом авторського задуму та визначає обсяг і зміст 

тієї частини авторської концептосфери, що актуалізована в окремому 

художньому тексті. 
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 Однією з, мабуть, основних відмінних особливостей художнього 

дискурсу є те, що в ньому вербалізовано відбиток конкретної культури, яка 

переважає на певному етапі розвитку суспільства [20, с. 32]. Серед безлічі 

складників художнього дискурсу є художні концепти CAT і DOG. 

 Ми розглядаємо британський художній дискурс як контекст реалізації 

концептів CAT і DOG, а втілювана в ньому семантика мовних одиниць на 

позначення концептів, аналізована з урахуванням різноманітних чинників 

дискурсивного контексту. 

 

1.4. Студіювання зооконцептів CAT і DOG у сучасній концептології 

 

 Концепти посідають важливе місце в колективній мовній свідомості. 

Унаслідок цього досить легко пояснити неабиякий інтерес дослідників до 

проблем репрезентації концептів у мові. Зміна ракурсу сучасних досліджень і 

методологійних принципів науки ставить на перше місце людину і звертає 

увагу науковців на прагматичний аспект – роль людського чинника у процесі 

вибору ознак номінації, а також на людину як об’єкт номінації, на мовні 

одиниці як процес і результат позначення та характеристики особи. Важливу 

роль у процесі ідентифікації людини, безсумнівно, відіграє вторинна 

номінація. 

 Зокрема, засобом кваліфікації та ідентифікації є анімалістична лексика, 

що створює субстанціональний, чуттєвий образ позначуваного, пов’язаний зі 

значним конотативним спектром як особливої домінанти лінгвокультури. У 

зазначеній групі одиниць зазвичай розмежовують зоолексеми – позначення 

представників тваринного світу, анімалізми–лексеми, утворені від назв 

тварин, і зооморфізми – назви тварин, що використовують для 

характеристики людини. 

 Сукупність мовних одиниць, що відбивають предмети та явища будь-

якої мови, прямо або опосередковано пов’язані зі світом фауни, яка є 

особливим складником словникового складу будь-якої мови. Вивчаючи 
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питання фаунонімічної лексики, лінгвісти прагнули позначити її, результатом 

чого стала поява кількох термінів, наприклад, «зоонім», «зоологізм», 

«зооморф».  

Явище зооморфії є предметом зацікавлення протягом тривалого часу. 

Це питання студіювали Ф. І. Буслаєв [49] і В. фон Гумбольдт [89] 

в історичному, порівняльному та стилістичному аспектах. Дехто 

з мовознавців, зокрема Н. В. Солнцева [279] вивчала зіставний аналіз 

зооморфізмів у французькій та російській мовах. О. Ю. Сьоміна [251] 

зіставляла російські зооморфізми та англійські. Л. О. Ярова вмотивувала 

наявність лексико-семантичної групи «найменувань тварин» на матеріалі 

англійської мови [327]. В. Г. Гак [73], В. В. Виноградов [63], І. А. Курбанов 

досліджували зооморфізми в стилістичному аспекті [163]. С. Г. Ватлецов 

[53] проводив аналіз зооморфних одиниць у сфері побутового спілкування. У 

працях Ц. Ц. Огдонової зіставлялися національні специфіки зооморфізмів 

російської та бурятської мов [201]. В. І. Шаховський, досліджуючи низку 

проблем, пов’язаних зі з’ясуванням категоризації емоцій за компонентами 

семантики слова і за типами лексики англійської мови, також структурував 

зооморфні одиниці. Т. А. Константинова проводила ономасіологічний аналіз 

зооморфізму [53]. 

 У вітчизняному мовознавстві номінаціям світу фауни присвячено 

чимало статей, монографій і дисертацій. У 60-70-ті роки ХХ ст. цей шар 

лексики представлено зоонімікою як однією з перспективних галузей 

ономастики (П. Т. Поротніков [228], О. В. Суперанська [292]. У другій 

половині минулого століття увагу лінгвістів закцентовано на вивченні 

зоолексики (С. Л. Акопова [4], Н. В. Бухтій [51], О. А. Косих [53]. Лінгвісти 

студіювали насамперед етимологію назв тварин. О. М. Трубачов [299] 

докладно описує етимологію окремих слів і закладає основу етимологічного 

дослідження назв домашніх тварин. Н. С. Арапова етимологічно 

проаналізувала зоологізми на матеріалі тлумачних словників [12]. 
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 Вивченню зоолексем у російській народній мові присвячено 

дисертацію О. О. Косілицик [145]. Дослідник у своїй роботі кваліфікує назви 

тварин з погляду їхнього фізичного та фізіологічного стану на матеріалі 

Костромської і Ярославської областей. На матеріалі українських діалектів 

виконано роботи І. Ю. Пуйо [234], Н. В. Бухтій [51]. Вони проаналізували 

скотарську й вівчарську лексику. Утім, здебільшого, всі відомі дослідження 

зооморфізмів пов’язані з інтересом до певного аспекту вивчення, 

і в більшості робіт ці аспекти розглядають ізольовано, поза зв’язком один 

з одним. 

 На наше переконання, термін «зоолексика» є вдалим для позначення 

сукупності одиниць мови, що містять зоосему «тваринний світ». Терміни 

«зоологізми», «зоооніми», «зооморфізми», «зооморфні слова» і «зооморфи» 

позначають різні зоологічні явища. Отже, потрібно відмежувати ці п’ять 

понять одне від одного, виокремити в термінах їхні диференційні семантичні 

ознаки. 

Термін «зоологізм» належить до одного лінгвістичного ряду водночас з 

назвами інших лексико-семантичних розрядів слів на кшталт діалектизм, 

жаргонізм, евфемізм, біблеїзм, галліцизм, старослов’янізм та ін. Під терміном 

«зоологізм» розуміють мовну одиницю, що вживають для номінації тварини 

як біологічної істоти, а не як кличку (власна назва) цієї істоти. За характером 

номінації зоологізми можуть бути простими (синиця, вовк, собака), 

складними (носоріг, тонконіг, дикобраз) і складеними (заєць-біляк, бобер-

виробник, орел-могильник, птахи-носороги). Найвживанішим є термін 

«зоонім» (грец. zoon «тварина» + onyma «ім’я»), який увійшов до 

лінгвістичного використання на початку 60-х років XX ст. і замінив слово 

«кличка» як назву власних імен тварин [292, с. 35]. 

 На основі метафоричного вживання слова виокремлюють назви 

тварин, в яких представлено такі позиції: а) традиційні власні назви тварин – 

коней, корів, собак, кішок та інших домашніх тварин; б) особисті імена 

тварин нерідко вживають в переносному значенні та почасти 
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використовують назви якості або ознак, які характерні людині, диким 

тваринам або явищам природи; в) назви тварин за кольором вовни, 

волосяного покрову. Цікаво, що зоонімом називають не лише власні імена 

тварин, а й їхні родові або видові назви, тобто загальні імена типу 

зубробізони, єдиноріг, мурахоїд. 

Термін «зооморфізм» позначає характеристику, властиву тваринному 

світу, під час іменування явищ світу людей, рослин, природи. У процесі 

метафоричної мотивації похідне слово набуває характериних для тварин рис. 

«Зооморфізм» як мовне явище виникає тільки на основі семантичного 

співвідношення зі значенням зоологізму. 

Під «зооморфом» розуміємо таку морфему, яка містить сему, що має 

відношення до тваринного світу. Така морфема зазвичай вказує на що-небудь 

характерне для: 1) тварини; 2) продуктів її життєдіяльності; 3) галузі 

промисловості, що має стосунок до тварин; 4) наук, що вивчають тварин;                

5) осіб, які розводять тварин. 

 Місце зооморфізмів у лексичній системі мови детерміноване як 

лінгвістичними, так і екстралінгвістичними чинниками. У зооморфній 

одиниці закріплено спочатку вільну лексичну валентність, яка визначена 

об’єктивною дійсністю, умовами життя суспільства і є досить мінливою як 

територіально, так і в часі. Серед основних відмінностей значень 

і функціонування зооморфізмів виокремлюємо а) відмінності, викликані 

територіальною віддаленістю (діалекти); б) різницею географічних ознак 

(відмінністю фауни, кліматичних зон), зокрема, відмінності в культурній 

інтерпретації характеристик тварин народами, що населяють ці території; 

в) соціальної неоднорідністю суспільства (зооморфізми, що функціонують 

переважно в дитячій мові, сленг, жаргонізми, професіоналізми). 

Вивчення класифікаторів спільнот живих організмів особливо цікаве 

тим, що вони використані в природному, усному та писемному мовленні як 

ознаки людських спільнот і груп неживих предметів для підкреслення 

емоційно-смислового забарвлення описуваного явища. Серед когнітивних 
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зоонімічних ознак є різні за ступенем абстракції: універсальні когнітивні 

ознаки з високим ступенем абстракції, класифікаційні ознаки меншого рівня 

узагальнення тощо. Цей ряд можна продовжити доти, поки зоонімічні 

когнітивні ознаки будуть характеризувати єдиний так званий об’єкт, з 

найменшим ступенем абстракції. 

 Класифікаційні ознаки або когнітивні репрезентанти можна 

інтерпретувати як індикатори понятійності та образності концептів. Залежно 

від рівня узагальнення, починаючи від універсальних когнітивних ознак 

завершуючи класифікаторами меншого рівня узагальнення (за класифікацією 

З. Д. Попової та Й. А. Стерніна) [225], класифікаційні ознаки ніби 

«вимальовують» образ тієї чи тієї реалії в голові людини. Когнітивні 

класифікатори зазвичай виокремлюють із словникових дефініцій як 

складники поняттєвого або образного компонентів концепту, але подеколи 

наявної лексикографічної інформації недостатньо і людині потрібно 

використовувати фонові знання, тобто інформацію про світ, обумовлену 

належністю до певної лінгвосоціокультурної спільноти. Фонові знання 

водночас з життєвим досвідом людей уточнюють і доповнюють набір 

зоонімічних ознак, структурують той чи той концепт, щоб досягти 

найчіткішого і найповнішого образу, що стоїть за словом. 

За останні роки з’явилося чимало праць, автори яких порушують 

питання про структуру і функціонування когнітивних класифікаторів, 

досліджують їх на матеріалі лексичних груп певної тематики. Потрібно 

зазначити, що категорія когнітивних класифікаторів концептів, 

репрезентованих в англійській мові узагальненим словом-зоонімом 

«тварина» (що входить до лексико-семантичного макрополя «живі 

організми»), досі залишається недостатньо вивченою, незважаючи на те, що 

свого часу це питання (зокрема, щодо сукупностей живих організмів) 

частково порушувалося дослідниками-лінгвістами М. О. Живокіною та                  

А. Г. Сагітовою [152]. 
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 Концепт ТВАРИНА є універсальним і має специфічні засоби 

вербалізації в різних мовах. Аналіз лексико-семантичного гіперполя «живі 

організми», що охоплює такі лексико-семантичні поля, як «комахи», «дикі 

і свійські птахи», «дикі і домашні тварини» та ін., дає змогу виявити 

когнітивні ознаки, за допомогою яких можлива класифікація імен об’єктів 

фауни, що репрезентують у мові макроконцепт «тварина» у сфері не лише 

спеціальних, а й побутових знань, а також, і вербалізовані на семантичному 

рівні низкою сем, таких як здатність видавати характерні звуки, шкідливість 

або корисність людині. 

 Уявімо кілька загальніших когнітивних класифікаторів, що лежать 

в основі структури концепту ТВАРИНА й сформовані під впливом життєвої 

практики взаємодії між людиною і тією групою об’єктів, чиї найменування 

утворюють вищевказані лексико-семантичні поля – «комахи», «дикі і свійські 

птахи», «дикі і домашні тварини»: 1) колір; 2) розмір; 3) будова тіла;                      

4) наявність (відсутність) волосяного покрову; 5) спосіб пересування (по 

суші, воді або повітрю); 6) характерні звуки; 7) характерні запахи;                         

8) шкідливість, корисність або нейтральність щодо людини; 9) активність 

(агресивність) – пасивність; 10) міра використання людиною для своїх 

потреб; 11) особливість місця проживання (дика природа або житло людини). 

Через невідповідність хоча б одного з історично сформованих когнітивних 

репрезентантів, що описують той чи той концепт, відбувається певна 

дезорієнтація людини в її когнітивній картині світу тому, що образ тієї чи тієї 

реалії в свідомості людей виходить за межі. 

 Зацікавленість у вивченні концептів-зоонімів зумовлена 

репрезентацією в мові базових соціокультурних концептів мовної свідомості, 

представлених конкретною назвою тварини зі складною образною 

семантикою. І, хоч, як зазначено вище, дослідження концептів з елементами 

зоонімами є досить перспективним науковим напрямом і саме через це 

наявна лише невелика кількість робіт дослідників-лінгвістів в галузі цієї 

актуальної для лінгвістики тематики, тому ми не можемо оминути увагою ці 
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праці, аналізуючи представлені у нашій роботі концепти CAT і DOG. 

Зокрема, потрібно згадати дисертаційну роботу І. І. Казимир [71], у якій 

дослідниця аналізує мову як найважливіший засіб вираження етносвідомості, 

національного характеру, духовної культури, його картини світу. Крім того, 

авторка досліджує концепт ПТАХ як один із культурно маркованих і 

значущих для українського етносу фрагментів картини світу, адже птахи є 

улюбленцями народу, символом його незалежності, прагнення до волі, краси, 

духовності, атрибутом культурних цінностей і норм. У цій роботі вперше 

схарактеризовано мотиваційні особливості українських орнітономів у 

проекції на структуру концепту, описано пропозиційний, асоціативно-

термінальний, модусний, міфологемний і змішаний типи мотивації та їхні 

різновиди, що дало змогу встановити механізми організації концептуальної 

інформації в етносвідомості.  

 Цікавою та значущою у сфері концептології є дисертація                               

К. М. Булатникової [47]. Дослідження проведено в контексті 

антропоцентричної парадигми гуманітарного знання, що з’явилась в останній 

третині минулого століття та змінила системно-структурний напрям у 

мовознавстві. Багатоаспектний аналіз двох концептів КІНЬ та АВТОМОБІЛЬ 

в семантиці дає змогу заповнити одну зі сфер лінгвокультурологічного опису 

мови. Специфіку експлікації концепту КІНЬ також відбито у монографіях 

Н. О. Ілюхіної (1998) [112], У. О. Савельєвої (2002) [242]. 

 Нині спостерігаємо неабиякий інтерес до національної специфіки 

мовних картин світу. Серед цікавих мовних картин є іспанська картина світу. 

Саме у цьому ракурсі можемо сфокусуватися на роботі Н. І. Соловйової 

[280]. Вибір концепту БИК як об’єкта дослідження зумовлений тим, що він є 

культурно значущим для національної іспанської концептосфери. 

Різноманіття лексичних і фразеологічних засобів, використовуваних для 

вербалізації концепту БИК, указує на загальну значущість цього концепту 

для іспанської лінгвокультури. Дослідження актуалізації концепту БИК в 

іспанських художніх, публіцистичних текстах й фольклорі дає змогу 
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встановити універсальні і національно-культурні особливості 

досліджуваного концепту. Аналіз метафоричних поєднань імені концепту 

БИК уможливлює дослідження образного складника концепту та виявлення 

специфічних рис менталітету іспанського етносу.  

 Інший концепт-зоонім досліджено в роботі Н. В. Плотнікової [216]. 

Матеріали історико-етнографічних джерел доводять: уявлення давніх людей 

про козу та її роль у обрядовості зимових свят зумовили формування 

етноментального концепту КОЗА. Хоч концепт «КОЗА» не уналежнений до 

сучасних центральних концептів, у межах мікроконцептосфери Коляда він 

відіграє важливу роль. В ракурсі лінгвокультурології також розглядають 

різдвяно-новорічних обрядових тварин, наприклад козу як представницю 

тваринного світу у різдвяній обрядовості Західної та і Східної України. 

Аналіз історичного аспекту культурного складника концепту КОЗА дає 

змогу виявити його смислові елементи: «тварина», «душа лану», «обряд», 

«водіння кози», «родючість», «врожай», «сніп», «хліб», «ряджені», 

«Місяць», «зірка». На лексичному рівні згадана міфологема репрезентована 

відповідною лексемою – коза. 

 Вивченню концепту КОРОВА присвячено роботу Інь Біня [33]. 

Вербалізацією концепту є асоціативно-семантичне поле. У роботі 

структуровано та досліджено особливості ядерно-периферійної організації 

концепту-зооніму КОРОВА та його конкретної лексичної вербалізації у мові.  

Ступінь вивченості репрезентованих у нашій роботі концептів CAT і 

DOG недостатній у межах різних підходів, зокрема, семантико-когнітивного 

підходу. У мовознавстві функціонує кілька оглядових робіт, присвячених 

концептам-зоонімам загалом та суміжним з ними ментальним структурам, 

виконаних у межах лінгвокультурології. Залучення ширшого мовного 

матеріалу, теоретичної бази, поєднання порівняльних, історичних та 

когнітивних досліджень уможливлює істотнє доповнення та уточнення 

вигляду ментальної структури, підґрунтям якої є концепти. 
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 Вивченню анімалізмів присвячено значну кількість праць, зокрема, 

українські анімалізми студіювали І. О. Голубовська [81], О. П. Левченко [168] 

та Д. В. Ужченко [302], польські – М. В. Пасюрківська [208], турецькі –                    

І. Л. Покровська [219]. Г. Л. Кривенко досліджувала особливості паремій з 

анімалістичним компонентом на матеріалі англійської мови [152]. Проте 

кількість наукових робіт на матеріалі англійської мови на сьогодні 

залишається недостатньою, концепти з анімалістичним компонентом 

потребують глибшого вивчення в національно-культурному аспекті. 

 У зоолексиці відбивають особливості осмислення реальності, коли 

образи тварин в різних мовах наділені властивостями, подеколи тими, що 

суперечать логіці речей. Концепти-зооніми CAT і DOG цікавлять нас як 

багатоаспектне явище, що покриває ділянки об’єктивної дійсності, пов’язаної 

з характеристикою соціальної та психологічної специфіки людської 

особистості.  

 З огляду на поширеність і певну універсальність зоонімічної лексики 

загалом і конкретно в нашому разі, дослідження в цій галузі нерідко свідчать 

про частковий або обмежений характер. 

 Фауна як екстралінгвістична основа лексикологічного аналізу 

знаходить своє специфічне відбиття в мові, формуючи її лексичну 

підсистему, всередині якої виникають закономірності, що потребують 

спеціального опису в соціальних конотаціях слів й сталих виразів у мовних 

культурах світу. Національна культурна специфіка залежить від того, які 

уявлення носій мови має про тварину в проекції на людину, які фрагменти її 

досвіду були лексично зафіксовані, а також якою мірою представлені ці 

фрагменти у тій чи тій мові у вигляді цілісних пріоритетів, образів, символів 

(асоціації та конотації). Зоосемізми уналежнені до найпродуктивніших 

лексем, семантичні структури яких містять найбільшу кількість 

метафоричних значень, що вживаються для позначення людей.  

 Концепти CAT і DOG мають антропоцентричне спрямування, тобто 

описують людину за характером діяльності, емоціями, почуттями, 
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психологічними станами, соціальним становищем, розумовими здібностями, 

стосунками, характером та зовнішністю. Вивчення специфіки світу фауни та 

її представників кішки та собаки у відбитті культурної свідомості суспільства 

та особливостей національного менталітету є не лише доцільним у межах 

когнітивної парадигми знань, що склалася останнім часом в лінгвістиці, але і 

дає змогу повніше визначити зміст концептів CAT і DOG, враховуючи 

смислові та мовні домінанти англійської національної особистості. 

 В англійській мові чимало зоонімів пов’язано з образами собаки та 

кішки. Це пояснюється тим, що ці тварини були одомашнені першими і 

постійно знаходилися поруч з людиною. Образ кішки є досить цікавим для 

англомовної картини світу. Кішка – одна з найзагадковіших істот на землі. У 

лінгвістиці існує невелика кількість робіт, присвячених дослідженню 

концепту СAT, зокрема, дисертація «Концепт КІТ / КІШКА в німецькій 

художній літературі» [144]. У цій роботі автор проводить аналіз концепту 

КІТ / КІШКА, подає стислі відомості щодо можливостей вивчення концептів 

з погляду термінології.  

 Крім того, наявні кілька праць, у яких проаналізовано концепт CAT у 

фразеологічній системі англійської мови, чи зіставлено концепти CAT і DOG 

в різних картинах світу, чи на матеріалі творів літератури. Найближчим до 

нашої проблематики є робота О. А. Бутіної [50], яка закцентовує увагу на 

фіксації різних за структурою номінативних одиниць, що актуалізують 

концепти CAT і DOG. В межах роботи описано специфіку вербалізації 

концептів CAT і DOG, представлено когнітивно орієнтовні класифікації 

практичного матеріалу та перераховано концептуальні ознаки мовних 

корелятів зооконцептів, що дало змогу реконструювати дві співвіднесені 

одна з одною ділянки англійської мовної картини світу. У дисертаційній 

праці висвітлено типи репрезентації зооконцептів в їхніх вербальних 

корелятах. Крім того, дослідниця проводить когнітемний аналіз внутрішньої 

форми лінгвальних одиниць, досліджує гендерну диференціацію зоолексем 

на рівні внутрішньої форми, вивчає градації метафоричності мовних засобів, 
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виявляє концептуальні метафори, проводить структурний аналіз 

фразеологічних речень та словосполучень з концептами CAT і DOG, а також 

реконструює та співвідносить концепти CAT і DOG на матеріалі російських 

концептів КОШКА та СОБАКА [50]. Матеріалом для дослідження у цій 

роботі служать одиниці англійської мови, що належать до чотирьох 

структурних пластів: непохідні лексеми, похідні лексеми, стійкі одиниці зі 

структурою словосполучення (фразеологічні словосполучення) і зі 

структурою речення (фразеологічні речення). Отже, ми можемо сказати, що 

частково ми можемо спиратися на те, що вже є дослідженим в 

лінгвокогнітивному ракурсі фразеологічних і лексичних одиниць в 

англомовній картині світу, доповнюючи та розширюючи практичну базу 

дослідження, а далі ми повинні зробити наступний крок і розглянути 

втілення описаних одиниць у текстовому матеріалі. Середовище, в якому 

функціонує текст, – це культура і соціум, оскільки культура, як вважає 

Л. М. Мурзін, «існує в формі текстів – знакових творів духовної діяльності 

людини» [193, с. 161]. Текст є формальна одиниця культури, культура 

«розкладається» на тексти, складається з текстів, хоча якісно не зводиться до 

них ...» [193, с. 165].  

 У науковій летературі також наявні фахові оглядові статті, зокрема, 

стаття автора Г. К. Кеосіді [135], праця Т. В. Ростовцевої [238], наукова 

розвідка Ю. Є. Сидорової [269]. 

 В дисертації А. В. Самаріна [244] проведено аналіз предметно-образної 

лексики та позбавленої образності лексики, що представляє концепти різних 

типів, серед яких концепти CAT і DOG. 

 Працю А. Почекаєва [229] присвячено дослідженню особливостей 

образу кішки в англійських фразеологічних одиницях. Д. О. Поздняков 

розглядає англомовну вербалізацію концепту INSANITY за допомогою 

зоосемізмів, серед яких наявні концепти CAT і DOG [218]. 

 Крім того, заслуговують на поцінування праці, у яких досліджено 

концепт DOG. Наприклад, робота Н. І. Маругіної [183], наукова розвідка 
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Н. В. Івушкіної [111], праця І. С. Старовойтової та Н. В. Поцелуєвої [282], 

робота С. В. Бурьонкової [48]. 

 Найменування цієї тварини є компонентом великої кількості 

фразеологізмів, прислів’їв, приказок, казок, загадок, легенд. Метафоричне 

значення концепту-зооніму СОБАКА описано в працях багатьох дослідників 

(Н. Д. Арутюнової [17], В. А. Маслової [185], О. М. Трубачова [299] та ін.). 

Концепти САТ і DOG докладно проаналізовані у нашій роботі, 

оскільки ці концепти є домінувальними серед анімалістичних концептів у 

британській лінгвокультурі. Вони дослідженні у дисертаційній праці окремо 

один від одного, тобто без ототожнення тих або тих когнітивних ознак, 

притаманних концептам САТ і DOG.  

Зазначені концепти досліджено саме у лінгвокогнітивному аспекті за 

допомогою виявлення та опису лексико-фразеологічних засобів вербалізації 

зазначених концептів. Це дало змогу вивчити не лише їхню мовну 

експлікацію на лексичному, фразеологічному рівнях мови, а й комплексно 

описати їхні культурні, ціннісні ознаки в межах англомовної лінгвокультури. 

 Отже, концепти CAT і DOG мають перспективний характер для 

подальшого дослідження та створення докладної теоретичної бази. 

Використання концептів як одиниць аналізу, на нашу думку, досить 

продуктивне в дослідницькій практиці явище, яке виявляє особливості 

мовної національної свідомості, встановлює ментальні ознаки носіїв різних 

культур і мов.  

 

1.5.  Методико-методологійні засади вивчення концептів CAT і 

DOG 

 

 Методиці аналізу концептів присвячено значну кількість наукових 

праць [127; 211; 221]. Усі методики аналізу концептів, представлені в 

науковій літературі, уналежнено до двох підходів: системного та текстового. 

Системний підхід полягає в лексикографічному описі ключових слів – 
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експлікаторів концепту, а також у дослідженні відносин між експлікаторами 

в межах контексту. Оскільки концептуальні характеристики виявляються 

через значення мовних одиниць, що репрезентують певний концепт [37, с. 

31], традиційний опис концепту та його (концептуальних) ознак відбувається 

шляхом так званого (багатоаспектного) концептуального аналізу 

номінативних репрезентантів концепту (та його синтагматичного оточення) в 

семантичних (смислових, змістових) термінах [211, с. 75]. Найпоширеніші 

методики в межах системного підходу охоплюють: аналіз значень ключового 

слова – імені концепту за тлумачними словниками; побудову й опис різних 

полів, іменем яких виступає основний лексичний засіб репрезентації 

концепту; аналіз фразеологічних одиниць, до яких входить досліджуване 

ключове слово, що дає змогу з’ясувати специфіку бачення світу, характерне 

для носіїв певної національної культури тощо; психолінгвістичні 

експерименти. На думку М. В. Піменової, розуміння концепту як певної 

ментальної (когнітивної, мисленнєвої) одиниці (тобто як об’єкта 

дослідження), яка може мати мовне втілення (у вигляді іменника), 

передбачає визнання того, що ця одиниця як онтологічна сутність наявна не 

сама по собі, а в складі (і структурі) складніших ментальних (когнітивних) 

утворень (когнітивних структур) [211, с. 110], які пропонується називати 

когнітивними моделями. 

 Методика дослідження концептів, розроблена М. В. Піменовою, 

охоплює такі етапи: 1) аналіз лексичного значення та внутрішньої форми 

слова, що номінує концепт; 2) виявлення синонімічного ряду лексеми;            

3) опис способів категоризації концепту в мовній картині світу; 4) вивчення 

концептуальних метафор і метонімій; 5) дослідження сценаріїв [210].                      

З. Д. Попова та Й. А. Стернін пропонують дещо інший алгоритм аналізу 

вербалізованих концептів: 1) побудова номінативного поля концепту;                   

2) аналіз семантики мовних засобів, що входять до номінативного поля 

концепту; 3) інтерпретація результатів опису семантики мовних засобів 

шляхом виокремлення когнітивних ознак, які формують концепт як 
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ментальну одиницю; 4) верифікація отриманих результатів когнітивного 

опису носіями мови (цей етап необов’язковий, якщо дослідник сам носій 

мови); 5) опис змісту концепту у вигляді переліку когнітивних ознак [225,              

с. 84].  

 Згідно з В. І. Карасиком, опис концепту охоплює спеціальні 

дослідницькі процедури тлумачення значення його імені й найближчих 

номінантів: 1) виокремлення смислових ознак; 2) контекстуальний аналіз 

(виокремлення асоціативно пов'язаних смислових ознак); 3) етимологічний 

аналіз; 4) пареміологічний аналіз; 5) інтерв’ювання, анкетування, 

коментування [127, с. 131]. 

 Текстовий підхід об’єднує методики вивчення концептів                               

у (художньому) тексті [22, с. 42], у результаті якого здійснюється 

моделювання й опис концептів як ментальних одиниць концептосфери 

художнього тексту. На часі детально розроблено методику концептуального 

аналізу художнього тексту, який охоплює три етапи: а) виявлення набору 

ключових слів тексту; б) визначення базового концепту (концептів) тексту;      

в) опис позначуваного ним(и) концептуального простору тексту [22, с. 59-

61]. Дослідницькі зусилля зосереджені на виявленні індивідуально-

авторських концептів і їхньому описі з метою глибшого розуміння 

концептуально-художньої картини світу письменника. До того ж у процесі 

концептуального аналізу художнього тексту слід враховувати, що такий 

текст містить не лише експліцитну, а й імпліцитну інформацію за рахунок 

його естетичного потенціалу, авторської точки зору, суб’єктивної 

експресивності й емоційності. Означені різновиди концептуальної інформації 

уналежнюють до підтексту, прихованих смислів, які допускають 

співтворчість адресата.  

 На сучасному етапі більшість дослідників схиляється до думки, що 

найбільш прийнятною є комплексна методика вивчення концептів, яка 

враховує результати дефініційного, контекстуального, етимологічного та 

концептуального аналізу [225, с. 87]. Провідна роль належить 
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концептуальному аналізу як «головному методу логічного аналізу мови й 

когнітивної лінгвістики, який передбачає моделювання й опис концептів» 

[249, с. 302], тобто «виявлення усієї сукупності знань, які всіляко 

детермінують об’єкт концептуалізації» [117]. Разом з тим, виходячи з 

багатоаспектної структури концепту й наявності в ній не лише поняттєво-

дефініційних характеристик, а й конотативних, образних, оцінних та ін., 

враховуватимемо їх під час опису концепту.  

Аналіз концептів CAT і DOG у нашому дослідженні ґрунтується на 

методології концептуального аналізу, представленого в працях З. Д. Попової 

та Й. А. Стерніна [225]. Розробляючи модель концептів CAT і DOG, 

застосовуємо принцип опису-моделювання [227], який передбачає 

реконструкцію поняттєвої парадигми концепту, його ментальної організації, 

виведення образного компонента, який об’єктивується в образах-стереотипах 

і концептуальних метафорах, опис символічного й оцінного компонентів. 

Основні етапи дослідження концептів CAT і DOG у їх текстовій 

реалізації складають: 

Етап 1. Формулювання теоретичних засад дослідження поняття 

«концепт». 

Етап 2. Побудова номінативного поля концептів CAT і DOG. 

Етап 3. Аналіз та опис семантики лексем, що наповнюють номінативне 

поле. 

Етап 4. Когнітивна інтерпретація результатів опису семантики мовних 

одиниць та виявлення когнітивних ознак CAT і DOG як ментальних одиниць. 

Етап 5. Опис змісту концептів CAT і DOG із репрезентацією базисних 

когнітивних ознак. 

Етап 6. Опис польової організації CAT і DOG, тобто стратифікація 

когнітивних ознак до ядра, ближньої, дальньої периферії та 

інтерпретаційного поля концептів та репрезентація змісту концептів CAT і 

DOG у вигляді польової структури.  

Засоби лексикалізації концептів CAT і DOG представлені:  
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1) прямими номінаціями: синонімічними засобами мови, одиницями 

різних частин мови, словотвірно поєднаними із основними лексичними 

засобами об’єктивації, асоціатами;  

2) вторинними номінаціями: метафорами, метоніміями, порівняннями, 

фразеологічними одиницями. 

Підсумком концептуальної інтерпретації є представлення моделі змісту 

CAT і DOG. Структурне моделювання концептів CAT і DOG, згідно з                         

З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним, включає ядро та периферію. Периферія 

вміщує синоніми, розподілені за частотністю до ближнього, дальнього 

прошарків польової структури концептів. Інтерпретаційне поле також 

налічує асоціати та фразеологізми, відібрані шляхом суцільної вибірки із 

тезаурусів за асоціацією із головним словом та ідіоматичних словників згідно 

з відповідними критеріями відбору. 

Польова модель CAT і DOG репрезентується у такий спосіб: ядро із 

сукупністю дефініцій поняття, які виявляються прототипними прошарками із 

значною конкретизованістю первинних яскравих образів [224]. Периферія 

містить більш абстрактні ознаки та включає базові прошарки. 

Інтерпретаційне поле також містить аксіологічні оцінки та інтерпретації 

змісту ядра концепту національною, груповою та індивідуальною 

свідомістю, висвітлені в асоціатах та фразеологічних одиницях. 

Суперечливість елементів інтерпретаційного поля свідчить про вміст 

«висновків» із установок різних груп людей [224, 225]. Фразеологізми як 

засоби лексикалізації CAT і DOG містять деякі когнітивні стереотипи, 

характерні для британської концептосфери. Нами було відібрано деякі 

фразеологізми як ілюстрації певних рис британського національного 

характеру. 

 Зі спеціальних лінгвістичних методів застосовуємо метод 

лінгвістичного спостереження й описовий метод для виокремлення моно- та 

полілексемних понять – репрезентантів концепту, подальшого членування, 

класифікації та інтерпретації матеріалу дослідження. Для опису засобів 
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вербалізації концепту послуговуємося дескриптивним методом. Для 

з’ясування семантики можливих вербалізаторів концепту й визначення його 

імені використовуємо метод словникових дефініцій.  

 Лексико-семантичний аналіз використано для з’ясування 

семантичного потенціалу імені концепту. Для встановлення внутрішньої 

форми імені концепту застосовуємо етимологічний аналіз лексем cat і dog. 

Для визначення змісту поняттєвого компонента концептів CAT і DOG 

застосовуємо метод словникових дефініцій. З метою виокремлення 

смислових центрів / семантичних ядер концептів CAT і DOG використовуємо 

семантичний аналіз, метод когнітивної інтерпретації репрезентантів 

концептів застосовуємо в текстових фрагментах сучасного англійського 

художнього дискурсу. 

 У зв’язку з тим, що словникові дефініції містять не повну інформацію 

про зміст поняття, послуговуємося контекстуально-інтерпретаційним 

аналізом для з’ясування додаткових та оказіональних значень імені концепту 

та його можливих номінацій різноструктурними мовними одиницями в 

художніх текстах англійської літератури.  

Оцінний компонент концептів CAT і DOG корелює з конотативним 

аспектом значення мовних одиниць, які вербалізують концепти на рівні 

тексту / дискурсу. Для визначення типу оцінного значення використано 

класифікацію Н. Д. Арутюнової [16, с. 75-77]. Оцінку спостерігаємо в 

оцінних конотаціях, характерних для імен концептів – лексем cat і dog, їхньої 

сполучуваності з оцінними епітетами. Наявність оцінного аспекту 

перевіряється методами компонентного та контекстуального видів аналізу.  

 За допомогою асоціативного експерименту можна розкрити 

семантичні зв’язки слів, які об'єктивно наявні у психіці носія мови, 

об’єктивацію певного концепту та розглянути концепт в його 

мікросистемному потенціалі. Започаткували сучасну методику вільного 

асоціативного експерименту Ґ. Г. Кент та А. Дж. Розанофф на початку ХХ ст. 

[353]. Результати експерименту дають змогу виокремити синтагматичні та 
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парадигматичні асоціати, водночас з частотністю, виразніше фіксують 

семантичну сутність концепту, його інтенсіонал, а синтагматичні асоціати 

вказують переважно на семантичну периферію, валентні суміжності, 

імплікаціонал концепту [131]. 

 Вільний асоціативний експеримент найпростіший з усіх асоціативних 

експериментів, і водночас досить ефективний. Під час проведення 

асоціативного експерименту реєструється тип реакції, частота однотипних 

асоціацій, величина латентних періодів (час, що минув між словом-стимулом 

і відповіддю учасника експерименту, поведінкові та фізіологічні реакції та 

ін.). За характером цих даних «можна говорити про прихований потяг і 

афективні комплекси учасника експерименту, його установки, а також його 

соціально-біографічні дані (вік, стать, професія, соціальне походження та ін.) 

[85]. 

Вважають, що на асоціації, отримані у вільному асоціативному 

експерименті, впливають два чинники: лінгвістичний, тобто певні 

характеристики стимульного слова, і прагматичний, тобто вплив особистості 

випробуваного [86]. У ході вільного асоціативного експерименту його 

учасник виконує такі дії: 1) по-перше, від респондента в умовах 

експерименту вимагається концентрація уваги, готовність до сприйняття 

стимулу, тому час реагування залежить і від рівня установки, і від готовності 

до реакції; 2) друга дія – це сприйняття слова-стимулу, яке включає в себе 

впізнавання і розуміння почутого чи побаченого слова; 3) третя дія – 

самоспостереження: досліджуваний повинен відповісти, які уявлення і думки 

у нього виникають у відповідь на стимул; 4) четверта дія – це формування 

відповіді. Як видно з названих дій, асоціативний експеримент вимагає від 

респондента довільної діяльності. Тільки одна ланка в цьому експерименті не 

може бути довільною – виникнення відповідної думки, реакції у свідомості 

випробуваного [298, с. 108]. 

На думку мовознавця О. І. Горошко, важливими є й умови проведення 

експерименту: 1) важливою є форма проведення, що обирається, – усна, 
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усно-письмова, письмова та спосіб презентації стимульного матеріалу;                   

2) поведінка експериментатора, його індивідуальні характеристики; 3) умови, 

у яких проводиться експеримент (наприклад, аудиторія, погода та ін.);            

4) соціальні та психофізичні характеристики осіб, які беруть участь в 

експерименті, їхній настрій та психологічний стан; 5) обробка асоціативного 

матеріалу, його подальша формалізація та інтерпретація [87]. 

 Вільний асоціативний експеримент (далі ВАЕ) може проводитись як у 

груповій, так і в індивідуальній формах. Кожна з них має свої переваги: 

індивідуальна дає можливість фіксувати час реагування та позбавляє впливу 

інших осіб на відповіді інформанта. Групова форма проведення ВАЕ 

економить час дослідника. Ми обрали індивідуальну форму проведення ВАЕ. 

Наш експеримент охопив 200 респондентів (75 чоловіків (37 %) і 125 жінок 

(63%)) з Великої Британії (міста Лондон, Бірмінгем, Глазго, Ліверпуль, Лідс, 

Единбург, Бат) віком від 18 до 50 років. Більшість британців (83%) мають 

вищу освіту, решта (17%) – середню спеціальну. За соціальним статусом усі 

вони належать до середнього класу. За фаховими характеристиками 

переважають фахівці розумової праці – працівники сфери освіти й медицини, 

бізнесу, фінансів, технічних розробок. Лише незначна частина учасників (8%) 

– представники робітничих спеціальностей.  

 Проведений нами асоціативний експеримент включав такі етапи:                    

1) розробка анкети, яка повинна відповідати двом основним критеріям: бути 

зрозумілою і доступною для сприйняття, а також давати респонденту змогу 

вказати усі можливі асоціації, пов’язані зі словом-стимулом (див. Додаток Д 

(зразок Д.1., рис.Д.3, рис.Д.4)); 2) підбір респондентів-британців із 

соціальних платформ Communication exchange, Interpals, Internations, 

Facebook; 3) власне проведення експерименту (дистанційне); 4) опрацювання 

отриманих результатів (див. Додаток Д (рис.Д.3, рис.Д.4)), їх зведення у 

групи (окремо дієслова та прикметники), виявлення певних закономірностей, 

кількісні обрахунки. Практична частина ВАЕ докладно представлена у 

другому розділі дисертаційної праці. 
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 Отже, аналіз методологійних засад дослідження концептів дав змогу 

виявити, що в сучасній лінгвістиці відсутня загальноприйнята методика 

дослідження концепту. Найоптимальнішею вважаємо методику опису-

моделювання концептів CAT і DOG, яка охоплює кілька етапів і передбачає 

реконструкцію їх ментальної структури у формі поняттєвого, смислового, 

образного та оцінного компонентів. Алгоритм дослідження зазначених 

концептів в англійській лінгвокультурі зумовлює застосування низки 

евристичних процедур: і загальнонаукових, і спеціальних видів аналізу. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Концепт є базовим поняттям когнітивної лінгвістики. У 

запропонованому дослідженні аналіз концептів CAT і DOG базується на 

лінгвокогнітивному підході, спрямованому на виявлення зв’язку феномена 

значення слова із знанням і структурами його відображення у свідомості. 

Концепт тлумачимо як когнітивну багатогранну (полісемантичну, 

полісимволічну) оцінно-марковану мовно-ментальну одиницю, що є засобом 

моделювання етнічної та індивідуально-авторської картин світу, культурно 

значуще утворення в колективній свідомості. У межах когнітивного підходу 

«концепт» – це одиниця пізнання ментального лексикону, а аналіз концептів 

у межах когнітивної лінгвістики фокусується на: 1) дослідженні когнітивних 

процесів, що сприяють формуванню концептів; 2) типологізації, структурації 

та аналізі змісту концептів шляхом розгляду семантики мовних одиниць, що 

його вербалізують. 

Проаналізувавши класифікації концептів, уналежнили концепти CAT і 

DOG до розумових картинок, адже ці концепти – конкретно відтворювані 

образи свідомості в їхній цілісності, що корелюють з елементарними 

образами-відчуттями і періодично активуються в структурах пам’яті, 

відбиваючи особливості наочно-образного мислення та власне суб’єктивно-

візуального бачення об’єктів навколишньої дійсності.  
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Відповідно до структурної організації концептів CAT і DOG залучаємо 

три складники (поняттєвий, образний, ціннісний). Поняттєвий складник 

концепту реалізований в лексикографічних дефініціях. Образний складник 

розкривається в метафоричних значеннях слова, це узагальнений відбиток у 

памʼяті про певний предмет, явище тощо. Їхнє вивчення ґрунтується на 

аналізі британського художнього дискурсу. Домінує в концепті ціннісний 

компонент, який дає змогу виявити національну специфіку цього 

ментального утворення. 

У когнітивній лінгвістиці розробляється й успішно застосовується 

поняття концептуальної метафори для аналізу як лексичних одиниць, так і 

фразеологічного матеріалу. Дослідження когнітивного базису метафоричних 

процесів дає змогу по-новому висвітлити й проблеми фразеології. Багато 

фразеологічних одиниць мають тісний зв’язок з (метафоричною) 

концептуальної системою – вони засновані на концептуальних метафорах, які 

відбивають психологічну реальність для носіїв мови, вкорінену в тілесному 

та соціальному досвіді. Метафоричні вирази є важливим інструментом 

дослідження поняттєвої системи людини. Концептуальні метафори 

представляють складні й абстрактні області людського досвіду через більш 

прості й конкретні. Вони розкривають образно-ціннісний складник концептів 

CAT і DOG.  

Комплексна методика дослідження концептів CAT і DOG включає 

шість послідовних етапів: 

- формулювання теоретичних засад дослідження поняття «концепт»; 

- побудова номінативного поля концептів CAT і DOG; 

- аналіз та опис семантики лексем, що наповнюють номінативне поле; 

- когнітивна інтерпретація результатів опису семантики мовних 

одиниць та виявлення когнітивних ознак CAT і DOG як ментальних 

одиниць; 

- опис змісту концептів CAT і DOG із репрезентацією базисних 

когнітивних ознак; 
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- опис польової організації CAT і DOG, тобто стратифікація 

когнітивних ознак до ядра, ближньої, дальньої периферії та 

інтерпретаційного поля концептів та репрезентація змісту концептів 

CAT і DOG у вигляді польової структури.  

Складність природи концепту полягає у тому, що він є одиницею 

мислення, але водночас постійно актуалізується засобами мови. У процесі 

комунікації член певної спільноти має використовувати структури та форми, 

що відомі всім її представникам. 

Для аналізу концептів залучено такі моделі концепту: 

трьохкомпонентна модель концепту, яка представлена  С. Г. Воркачовим і      

В. І. Карасиком, ядрово-периферійна модель З. Д. Поповою і                           

Й. А. Стерніним. Такий підхід вважаємо виправданим, оскільки він дає змогу 

всебічно описати й проаналізувати об’єкти дослідження – концепти CAT і 

DOG.  

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

матеріальній сфері. Художній дискурс розуміємо як розумово-комунікативну 

взаємодію адресанта (автора художнього твору) та адресата (потенційного 

читача), що відбувається у певному історичному і культурно-соціальному 

контексті, ґрунтується на ідеях, переконаннях, світоглядних орієнтирах 

автора-адресанта, має на меті регулювання ідей, переконань, світоглядних 

орієнтирів читача-адресата та матеріалізується у вигляді текстів художніх 

творів, відкрита множина яких формує вербальний план художнього 

дискурсу.  

 Результати дослідження, проведеного в цьому розділі, відбито в 

роботах [123; 124; 256; 261; 264]. 
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РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТИ CAT І DOG ЯК СКЛАДНИКИ 

АНГЛОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

 

Розділ присвячено дослідженню етимології слів-номінантів 

концептів, що вивчаються, детальному розглядові специфіки вербалізації 

концептів CAT і DOG лексичними одиницями. Зазначено, що асоціативне 

поле концептів CAT і DOG представлене лексемами, які фіксують культурно 

і соціально значущу інформацію про ці концепти, пов’язані зі звичками 

тварин, їхнім зовнішнім виглядом, характером та поведінкою. Значну увагу 

приділено метафоричному втіленню концептів CAT I DOG в англійській 

мові. 

 

2.1. Етимологічні характеристики концептів CAT і DOG 

 

  Для опису концептів вважаємо за необхідне передусім виявити їх 

передконцептуальні властивості за даними історії мови. Структура 

концепту, на думку Ю. С. Степанова, має все, що «належить будові 

поняття; з іншого боку, усе, що робить концепт фактом культури – вихідна 

форма (етимологія); стиснута до основних ознак змісту історія; сучасні 

асоціації; оцінки та ін.» [284, с. 43]. Дослідження концептів CAT і DOG в 

англійській лінгвокультурі має базуватися на докладному вивченні 

етимології слів-номінантів концепту, чиї семантичні ознаки дають змогу 

глибше зрозуміти природу концептів. У результаті аналізу словників 

різних історичних періодів можна «зробити важливі висновки про зміни, 

що відбулися в лексичних засобах, які брали участь у репрезентації 

концепту» [291, c. 42]. 
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На початку розглянемо етимологічні особливості концепту CAT. 

Згідно зі зведеними даними етимологічних словників англійської мови  

вживання лексеми cat уперше зафіксовано на початку VI ст. Існує думка, 

що давньоанглійська ЛО catt походить від латинської ЛО cattus. Було 

висловлено припущення, що ЛО cattus пов’язана з давньоєгипетськими 

коптами ϣ šau (представники найдавнішої релігіозної спільноти християн), 

«tomcat» або слово жіночого роду з суфіксом - t. 

Cеред науковців-етимологів також існує думка, що латинське слово 

cattus може походити з афро-азіатських мов. Нубійські слова kaddîska 

«wildcat» і kadīs є можливими джерелами походження сучасного слова cat. 

Нубійська ЛО kaddîska може бути запозиченою з арабської мови   قَط qaṭṭ ~   قِط 

qiṭṭ. Не менш вірогідним є те, що форми можуть походити від 

давньогерманського слова, запозиченого у латинську мову, а звідти у 

грецьку, сирійську та арабську. 

ЛО cat може походити з германської та північноєвропейської мов і, 

врешті-решт, може буде запозичене з уральської мови gáđfi, «female stoat», і з 

угорської hölgy, «stoat»; також є припущення, що лексема саt сягає своїм 

корінням протоуральської мови käďwä, «female (of a furred animal)».  

У словникових статях наявна інформація щодо походження лексеми 

cat, яка є вербалізатором концепту САТ (див. Додаток А (табл.А.1)). Деякі 

дослідники допускають, що в основі слів різних індоєвропейських мов, що 

позначають кішку, лежить праіндоєвропейський корінь «* kat-», від якого 

утворилися дієслова в індоєвропейських мовах, які означають «котитися», 

від яких пізніше виникли назви дитинчат невеликих тварин. Інші 

дослідники вважають такий зв'язок вторинним. 

Звуконаслідувальними, близькими до англійського дієслова meow, є 

назви кішки в давньоєгипетській (mj.w) і китайській мовах (māo). 

Англійська лексема puss та похідні лексеми pussy і pussycat датовані 

ще XVI ст. Ці слова є похідними з голандської лексеми poes або з 
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німецької puuskatte, які у свою чергу мають зв'язок зі шведською ЛО 

kattepus, або ж норвежською ЛО pus, pusekatt. 

 Етимологічні джерела надають інформацію про лексему на 

позначення кота tom чи tomcat, а щодо позначення кішки простежуємо 

лексему queen, особливо в тих контекстах, які пов’язані з розведенням 

кішок або породою кішок. На початку періоду сучасної англійської мови 

(Early Modern English) з’явилась ЛО на позначення маленького кошеняти, 

сучасне слово kitten було замінено на те, що зараз є застарілим catling. 

Отже, посилаючись на інформацію лексикографічних джерел, 

доходимо висновку, що етимоном лексеми cat (n.) є «domestic cat» (від 

латинського слова * cattus). 

Для того, щоб виявити етимологічні особливості концепту DOG, 

потрібно простежити розвиток лексеми dog та її появу в сучасній 

англійській мові, оскільки лексема dog є вербалізатором концепту DOG.  

ЛО dog уперше трапляється у давньоанглійській мові, але є менш 

вживаним, ніж синонім hound (більш формальний та літературний), хоча, 

можливо, лексема dog була поширеним у нелітературному та розмовному 

контекстах. На відміну від лексеми hound, яка бере свій початок у ранніх 

германських мовах, а отже, має багато спільних рис з іншими 

європейськими мовами – німецькою hund, голландською hond тощо, слово 

dog використовували для позначення тварин (які мають закінчення на – g), 

воно не мало чіткого походження чи спільних рис в інших європейських 

мовах. До таких назв тварин, які позначала лексема dog уналежнені hog 

(бик), stag (олень), pig (свиня), earwig (щипавка). 

 На основі етимологічних джерел виявлено, що сучасна лексема dog 

походить від давньоанглійського docga. ЛО docga була рідкісним явищем і 

позначала представника сімейства собачих «сanine». У періоді 

середньоанглійської мови docga вживалося як образа щодо людини. 

Походження цього слова залишається однією з великих загадок англійської 

етимології. 
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ЛО docga витіснила давньоанглійське hund (загальне германське та 

індоєвропейське слово, від кореня * kwon-) до XVI ст. і згодом було 

використане в багатьох континентальних мовах (у французькій мові dogue 

(XVI ст.), у данській мові dogge, у німецькій мові Dogge (XVI ст.)). 

Поширена іспанська лексема на позначення собаки perro є 

загадковим явищем невідомого походження, можливо, вона пов’язана з 

іберійською мовою. Низка слов’янських слів на позначення собаки (у 

старослов'янській мові pisu, у польській мові pies, у сербсько-хорватських 

мовах pas) також залишається невідомого походження. 

Етимологічні словники пояснюють походження лексеми dog у такий 

спосіб, як представлено у Додатку А (табл.А.2). У Англії в XIV ст. ЛО 

hound (from Old English hund) була загальною назвою для всіх домашніх 

собак, а ЛО dog була пов’язана з породами собак, наприклад, тими, що 

нагадували сучасних бульдога та мастифа. До XVI ст. ЛО dog стала 

загальновживаною, а hound використовували щодо порід собак для 

полювання. В XVI ст. ЛО dog була розповсюдженою в багатьох 

європейських мовах. 

У 1200 році вперше зафіксовано випадок вживання лексеми dog зі 

значенням «a mean, worthless fellow, currish, sneaking scoundrel». З 

наведеного тлумачення можна побачити, що ЛО dog вживалася у функції 

звертання та мала негативну конотацію, оскільки означала нікчемну та 

негідну людину. Починаючи з 1610-х років, ЛО dog означала «rakish man, 

especially if young, a sport, a gallant man». У 1930-х роках лексема dog 

почала використовуватися у сленговому значенні «ugly woman», а з 1950-х 

років з’являється значення «sexually aggressive man». Простеживши 

етимологію лексеми dog, потрібно зазначити, що етимоном досліджуваної 

лексеми є «canine» (від давньоанглійського слова * docga). 

 Отже, етимологічні характеристики концептів є певним вихідним 

етапом аналізу змістовного мінімуму концептів CAT і DOG, який 

представлений у словниковій дефініції та є основою для визначення 
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структури семантичного простору, завдяки іменам цих концептів. 

Спільним для цих ЛО є їх давньогерманське походження, що свідчить про 

довгу історію їх функціонування в англійській мові. 

 

2.2. Поняттєвий складник концептів CAT і DOG у англомовній 

картині світу 

 

 Поняттєвий складник містить лише фактульну інформацію про 

реальний чи уявний об’єкт, яка слугує підґрунтям для формування 

концепту. Поняттєвий компонент зберігається у свідомості у вербальній 

формі. Сукупність мовних засобів, що репрезентують концепт, утворює 

його номінативне поле [225], головною відмінністю якого від традиційних 

в лінгвістиці структурних угруповань лексики – лексико-семантичної 

групи, лексико-семантичного поля, лексикофразеологічного поля, 

синонімічного ряду, асоціативного поля – є те, що воно має «комплексний 

характер, включаючи всі перераховані типи угруповань до свого складу, і 

не виступає як структурне угрупування в системі мови, будучи виявленою 

і впорядкованою дослідником сукупністю номінативних одиниць та 

включаючи в себе одиниці різних частин мови» [216].  

Поняттєвий компонент концепту виявляється на основі дослідження 

словникових дефініцій. У словниковій статті наявна інформація щодо всіх 

мовних рівнів – фонологічного, лексико-семантичного, фразеологічного, 

граматичного. Вона також є джерелом отримання не лише лінгвістичних 

показників, а й загальнокультурної інформації. Словникова стаття 

складається з дефініційної та ілюстративної частин. У дефініційній частині 

знаходимо інформацію про обсяг, зміст і межі поняття. Ілюстративна 

формує контексти вживання мовної одиниці (приклади використання слова 
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в художній літературі, прецедентних текстах тощо), які виражають 

поняття, розкривають його сутність.  

Джерельною базою для дослідження концептів CAT і DOG в 

англійській мові слугували такі словники: Online Etymology Dictionary 

[432], Collins COBUID English Dictionary [411], Longman dictionary of the 

English Languaue and Culture [449], MACMILLAN English dictionary for 

advanced learners [351], Cambridge International Dictionary of English [407], 

Roget‘s II The New Thesaurus [437], Merriam-Webster Online Dictionary and 

Thesaurus [431], Oxford Dictionaries Online [453], Wordsmyth Dictionary 

[469] та The Synonym Finder [460]. 

Отже, у словниковій статті зберігається інформація про поняття, про 

його оцінку, розуміння носієм мови. Вивчення дефініції слова виявляє 

поняттєвий компонент концепту, а дослідження ілюстративної частини 

словникової статті встановлює його образно-ціннісний складник. 

 

2.2.1. Специфіка імені концепту CAT 

 

 Під час дослідження концептів, що мають трикомпонентну структуру, 

центральне місце в структурі посідає поняттєвий компонент. Дослідження 

поняттєвого складника концепту передбачає його виокремлення, позначення, 

структурування, дефініювання та визначення його місця у системі концептів. 

Ми зазначали, що концепт складається з ядра та периферійної зони, яка 

охоплює асоціативно-образні макрокомпоненти значення, що містять різні 

конотації. Поняттєвий компонент є ядром концепту.  

 Вважаємо, що аналіз ядра концепту починається з виявлення базових 

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

вживання, достатній рівень абстрактності значення, загальновживаність.  

Аналіз словникових дефініцій дав змогу виокремити ядерні вербалізатори 

концепту CAT та основні способи прямої номінації в англійській мові. 
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Докладне трактування основних характеристик концепту CAT на 

прикладі тлумачних словників представлено у додатку Б (табл.Б.1).           

В онлайн словнику [351] наявні лише два визначення, у яких кішка 

представлена як домашня тварина або дика тварина, що є подібною до кішки, 

наприклад, лев або тигр. Слід зазначити, що в цьому випадку для лексеми cat 

домінантними є семантичні елементи an animal with soft fur, a long thin tail, 

and whiskers, that people keep as a pet, а вторинними – a wild animal that looks 

like a large cat. 

 На відміну від попереднього словника, в іншому словнику [453] наявні 

три значення cat. Цікаво зазначити, що ЛО cat набуває інших вторинних 

семантичних характеристик, зокрема, malicious or spiteful woman, jazz 

enthusiasts, short tapered stick used in the game of tipcat. 

Автори іншого англомовного словника [456] підкреслюють хижість 

тварини cat. 

 У словнику [407] звертаємо увагу на те, що для аналізованої лексеми 

cat домінантними є семантичні елементи a small animal with fur, four legs, and 

a tail that is kept as a pet, а вторинними – a large, wild animal that is related to 

the cat. 

 В лексикографічному джерелі [449] спостерігаємо аналогійну 

ситуацію щодо домінантних і вторинних семантичних елементів, як 

представлено в [407], [456] та [351]. 

 Щодо словника [411], зазначимо, що перша дефініція, хоча й трохи 

подібна до попередніх визначень, проте є відмінною від них, оскільки 

домінантна семантична ознака cat представлена у такий спосіб: а small 

domesticated feline mammal, Felis catus (or domesticus), having thick soft fur and 

occurring in many breeds in which the colour of the fur varies greatly. 

Вторинними є такі ознаки, як woman who gossips maliciously; a man; guy; 

heavy tackle for hoisting an anchor to the cathead; a short sharp-ended piece of 

wood used in the game of tipcat; a slang word for vomit; the leaves of the shrub 

Catha edulis. 
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 Досить показовими є інтерпретації лексеми cat в [431]. Домінантною 

семантичною ознакою є a carnivorous mammal (Felis catus) long 

domesticated as a pet and for catching rats and mice, серед вторинних наявні 

аналогійні ознаки, які зафіксовано в попередніх випадках. Серед вторинних 

ознак спостерігаємо a player or devotee of jazz, slang word for guy, a 

malicious woman, a strong tackle used to hoist an anchor to the cathead of a 

ship. 

 Під час дослідження лексеми cat серед усіх значень виокремлюємо 

основні та периферійні, що визначаються на основі частотного критерія 

спільності значень у всіх досліджуваних словниках. За допомогою 

дефініцій 7 англомовних тлумачних словників ми отримали 12 

узагальнених значень, що складають денотат досліджуваного концепту 

САТ (див. Додаток Б). Основним значенням іменника «cat», що актуалізує 

концепт CAT в англійській мові, є те значення, що найчастіше трапляється 

в словникових дефініціях: маленька тварина з хутром, чотирма ногами та 

хвостом, яку тримають як домашню тварину (a small animal with fur, four 

legs, and a tail that is kept as a pet). До периферійних уналежнимо значення, 

які є менш уживаними у словникових статтях. 

 Периферія 1 (зазначення в 7 словниках) містить одне значення: cat – 

будь-який великий представник сімейства котячих, наприклад лев або тигр; 

будь-який дикий котячий ссавець з роду Felis, наприклад рись або пантера, 

що нагадує домашню кішку (any of the larger felines, such as a lion or tiger; 

any wild feline mammal of the genus Felis, such as the lynx, resembling the 

domestic cat). 

 Периферія 2 (у 3 словниках) містить два значення: а) cat – сленговий 

вираз на позначення хлопця або чоловіка (slang a man; guy); б) cat – 

неформальне визначення жінки, яку вважають пліткаркою (informal A 

malicious or spiteful woman).  

 Периферія 3 (у 2 словниках) містить одне значення: cat – джазовий 

музикант (a player or devotee of jazz).  
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 Периферія 4 (у 2 словниках) має дві дефініції: а) cat – міцне 

приладдя, яке використовують для підняття якоря (a strong tackle used to 

hoist an anchor to the cathead of a ship; б) cat – короткий гострий шматок 

дерева, який використовується під час вуличної гри (a short sharp-ended 

piece of wood used in the game of tipcat).  

 Периферія 5 (у 2 словниках) охоплює визначення: cat – комп'ютерна 

осьова томографія (computed axial tomography).  

 Периферія 6 (в 1 словнику) містить три дефініції: а) cat – сленгове 

слово «блювота» (a slang word for vomit); б) пристрій каталітичний 

перехідник (catalytic converter); в) cat – листя дерева Catha edulis, які 

жують, як тютюн, або використовують для приготування чаю; ця рослина 

надає відчуття ейфорії (the leaves of the shrub Catha edulis which are chewed 

like tobacco or used to make tea; has the effect of a euphoric stimulant). 

 Отже, поняттєвим складником концепту CAT є розуміння кота як 

невеликого ссавця сімейства котячих Felis catus, який має густе м’яке хутро 

та утримується як домашня тварина. Ядро представлене визначенням a 

carnivorous mammal (Felis catus) long domesticated as a pet and for catching 

rats and mice; до ближньої периферійної зони уналежнено значення a man; 

guy; malicious or spiteful woman; a player or devotee of jazz; до дальньої – a 

short sharp-ended piece of wood used in the game of tipcat; a strong tackle used 

to hoist an anchor to the cathead of a ship; the leaves of the shrub Catha edulis; 

slang word for vomit; computed axial tomography.  

 Урахування зазначених вище словникових дефініцій уможливило 

упорядкування таблиці, яка допомагає унаочнити наявність тих чи тих 

визначень (Додаток Б). Проаналізувавши словникові дефініції лексеми cat, 

можемо констатувати, що ЛО cat – багатозначна (має від 3 до 12 значень). 

Крім того, за частотністю використання лексеми cat у словникових статтях 

встановили її семантичну структуру, виокремили компоненти – дефініційні 

репрезентанти імені концепту CAT: «small domesticated feline mammal», «any 

of the larger felines», «woman who gossips maliciously», «a man, guy», 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gossip
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guy
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«a jazz musician or enthusiast». Отже, словники, які представляють семантичну 

структуру слова – cat, демонструють різні ЛСВ, що містять однотипні та 

різнотипні тлумачення; водночас зауважимо, що ядерним компонентом 

семантики лексеми – cat потрібно вважати найчастотніші ЛСВ: «small 

domesticated feline mammal», «any of the larger felines». 

Для повного розкриття поняттєвого складника концепту САТ, потрібно 

звернутися до аналізу визначень синонімів номінативної одиниці cat.               

Ю. С. Степанов зазначає, що синоніми є засобами номінації концепту, коли 

вони уналежнені до одного денотата або коли позначають одне поняття [285]. 

 На переконання З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, зіставлення лексем 

одного синонімічного ряду вможливлює виявлення додаткових ознак 

досліджуваних концептів за допомогою аналізу синонімічного ряду імені 

[225, с. 223]. Словники синонімів доповнюють лексикографічну 

репрезентацію концептів. Аналіз синонімів ключового слова дає змогу 

охарактеризувати диференційні атрибути концепту, які здебільшого 

виникають на основі зіставлення лексем, що належать одному синонімічному 

ряду [195, с. 55]. 

 Ядром концепту CAT, яке найкраще відбиває семантику ключового 

слова, що називає цей концепт, є ЛО cat. Основними способами номінації 

зазначеного концепту в англійській мові є іменники на зразок kitty, kitten, 

mouser, puss, pussy, tom, grimalkin, faline. Кожна сема семантеми cat, що є 

реалізацією поняттєвого складника концепту CAT, може виявлятися в 

синонімічному ряді. Крім ядерного слова, кожний синонім відіграє роль у 

репрезентації концепту, слугує його додатковим характеризувальним 

складником. У межах нашого дослідження за допомогою англомовних 

словників-тезаурусів на кшталт [437], [411], [431], [453], [469] та [460] 

виокремлено синонімічні лексеми, що вербалізують концепт CAT і входять 

до його номінативного поля. 

 У тезаурусі концепт CAT представлено такими одиницями: ядро – 

puss, kitten, tom; ближню периферію – grimalkin, mouser, feline; крайню 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jazz
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/musician
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enthusiast
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периферію – lion, tiger, leopard, cheetah, panther, puma, jaguar, wildcat, bobcat, 

catamountain, lynx [437, с. 338]. 

 Інший словник містить такі одиниці концепту CAT: ядро – kitty, kitty-

cat, puss, pussy, pussycat,mouser, alley cat, tom, tomcat, queen, tabby зі 

значенням «feline mammal usually having thick soft fur and no ability to roar: 

domestic cats; wildcats»; ближню периферію – gossip, gossiper, gossipmonger, 

rumormonger, rumourmonger, newsmonger як синоніми до слова cat зі 

значенням «a spiteful woman gossip». Крім того, ближню периферію також 

представлено: bozo, guy, hombre зі значенням «an informal term for a youth or 

man» [460]. 

 В електронному словнику зафіксовано такі синоніми: feline, mouser, 

alley cat, wild cat, pussy, pussy cat, puss, mogie, mog, grimalkin, tabby [453]. 

 Автори ще одного словника диференціюють лексику в синонімічних 

рядах за ступенем спільності компонентів (синоніми та схожі слова) і 

виокремлюють чотири групи синонімів: 1) a small carnivorous furry mammal, 

usu. kept as a pet or to catch mice and rats – synonyms: feline, kitten, kitty, pussy; 

similar words: grimalkin, mouser, tabby, tom, tomcat; 2) any of the larger wild 

animals related to the domestic cat, such as the tiger, lion, or bobcat – synonym: 

feline;similar words: bobcat, cougar, leopard, lion, lynx, ocelot, panther, tiger, 

wildcat; 3) a woman considered to be a spreader of malicious gossip – synonyms: 

gossip, scandalmonger; similar words: bitch, busybody, quidnunc, shrew;                        

4) (slang) a person, esp. a jazz devotee – synonyms: fellow, guy, player; similar 

words: musician [469]. 

 Студіювання дефініцій англомовних тлумачних лексикографічних 

джерел показало, що найчастіше синоніми вербалізують певні когнітивні 

компоненти досліджуваного концепту: 1) a small carnivorous furry mammal;       

2) any of the larger wild animals related to the domestic cat; 3) a woman 

considered to be a spreader of malicious gossip; 4) informal term for a youth or 

man, or a jazz devotee. 
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 Виявлені синонімічні номінанти концепту CAT дали змогу 

представити номінативне поле зазначеного концепту у такий спосіб: ядро 

концепту CAT представлене лексемою сat; ближня периферія охоплює такі 

одиниці: feline, puss, kitten, bobcat, cougar, leopard, lion, lynx, ocelot, panther, 

tiger, wildcat; до дальньої периферії уналежнено gossip, scandalmonger; 

gossiper, gossipmonger, rumormonger, rumourmonger, newsmonger, fellow, guy, 

player, musician, bozo, guy, hombre. 

 Отже, можна зробити висновок, що аналіз синонімів уможливлює 

виокремлення синонімічних лексеми, що вербалізують концепт CAT, 

виявлення синонімів, що входять до ядра концепту, а також до ближньої та 

крайньої периферії.  

 

2.2.2. Специфіка імені концепту DOG 

  

 Дефініційний аналіз номінативної лексеми концепту є одним із 

прийомів концептуального аналізу та допомагає визначити поняттєвий 

складник концепту, оскільки найосновніші ознаки означуваного предмета 

або явища містяться у дефініціях лексеми-імені концепту. Саме тому у 

нашому дослідженні представлено визначення лексеми dog, зафіксовані в 

тлумачних словниках (див. Додаток Б (табл.Б.2)). 

 У словнику [351] виявлено п’ять визначень лексеми dog. Слід 

зазначити, що для названої лексеми домінантними є семантичні елементи an 

animal kept as a pet, for guarding buildings, or for hunting. ЛО dog означає 

домашню тварину, яку утримують для охорони будинку або полювання. 

Вторинні ознаки лексеми dog – a male dog or a male animal that belongs to the 

same group of animals as dogs, such as a male wolf or fox; someone who is not 

attractive, especially a woman; someone who gives information about people to the 

police or to another authority. 

 В електронному словнику [453] у лексеми dog наявна домінантна 

семантична ознака a domesticated carnivorous mammal that typically has a long 
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snout, an acute sense of smell, non-retractable claws, and a barking, howling, or 

whining voice. Як бачимо, порівнюючи з попереднім прикладом, є суттєві 

відмінності у семантичному аспекті, зокрема, dog представлено як 

domesticated carnivorous mammal. Вторинними ознаками є informal an 

unpleasant, contemptible, or wicked man; an unattractive woman; an informer or 

traitor; a thing of poor quality; а mechanical device for gripping. 

 В лексикографічному джерелі [456] значення лексеми dog 

констатується низкою елементів з багатозначною семантикою. По-перше, 

домінантною семантичною ознакою є an animal with four legs and a tail, often 

kept as a pet or trained for work, for example hunting or guarding buildings; 

багатозначності лексема dog набуває у вторинних контекстах: a thing of low 

quality; a failure; an offensive way of describing a woman who is not considered 

attractive; used, especially after an adjective, to describe a man who has done 

something bad; grey hound racing. 

У словнику [407] домінантне семантичне значення досліджуваної 

лексеми представлено у такий спосіб: a common animal with four legs, 

especially kept by people as a pet or to hunt or guard things; вторинне значення 

– a man who is unpleasant or not to be trusted; an investment, company, or 

product that will probably fail; a product that has a small share of a market that 

has a lowrate of growth. 

 У словнику [449] первинні та вторинні семантичні ознаки є подібними 

до тих, що представлені у словнику [456]. Первинна домінувальна 

семантична ознака лексеми dog – a common animal with four legs, fur, and a 

tail, а вторинна – an offensive word meaning an unattractive woman; informal not 

polite an offensive word for an unpleasant or dishonest man; something that is of 

very poor quality. 

 Словник [411] має низку визначень лексеми dog. Серед домінантних 

семантичних ознак потрібно зазначити a domesticated canine mammal, Canis 

familiaris, occurring in many breeds that show a great variety in size and form. 

Вторинні ознаки представлені у такий спосіб: a mechanical device for gripping 



104 

   

or holding; a fellow; chap; a man or boy regarded as unpleasant, contemptible, or 

wretched; a male friend: used as a term of address; an unattractive or boring girl 

or woman; something unsatisfactory or inferior. 

 У словнику [431] нами виявлено, що домінувальною семантичною 

ознакою є a highly variable domestic mammal (Canis familiaris) closely related to 

the gray wolf, а вторинними ознаками є такі: a worthless or contemptible 

person; any of various usually simple mechanical devices for holding, gripping, or 

fastening that consist of a spike, bar, or hook; uncharacteristic or affected 

stylishness or dignity; an investment not worth its price; an undesirable piece of 

merchandise; an unattractive person. 

 Під час дослідження лексеми dog серед усіх значень виокремлюємо 

основні та периферійні, що визначаються на основі частотного критерія 

спільності значень у всіх досліджуваних словниках. За допомогою дефініцій 

7 англомовних тлумачних словників ми отримали 14 узагальнених значень, 

що складають денотат досліджуваного концепту DOG (див. Додаток Б 

(табл.Б.2). Основним значенням лексеми dog, що актуалізує концепт DOG в 

англійській мові, є те значення, що найчастіше трапляється в словникових 

дефініціях: тварина з чотирма лапами, хутром і хвостом, різної породи та 

розміру. Цих тварин утримують як домашніх або використовують для 

охорони та полювання (a common animal with four legs, fur, and a tail. Dogs are 

kept as pets or trained to guard places, find drugs etc). До периферійних 

уналежнимо значення, які є менш уживаними у словникових статтях. 

 Периферія 1 (зазначення в 7 словниках) складається з двох значень:               

а) dog – тварина, яку утримують як домашню, для охорони будівель або для 

полювання (an animal kept as a pet, for guarding buildings, or for hunting; б) dog 

– тварина-самець, що належить до тієї групи тварин, що і собаки, наприклад, 

вовк або лисиця (a male dog or a male animal that belongs to the same group of 

animals as dogs, such as a male wolf or fox). 
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 Периферія 2 (у 6 словниках) містить дві дефініції: а) dog – неприємна, 

презирлива, зла людина (informal an unpleasant, contemptible, or wicked man); 

б) dog – неприваблива жінка (an unattractive woman). 

 Периферія 3 (у 5 словниках) визначає: dog – річ дуже низької якості (a 

thing of low quality). 

 Периферія 4 (у 2 словниках) має одну дефініцію: dog – інформатор або 

зрадник (an informer or traitor). 

 Периферія 5 (у 2 словниках) містить одне визначення: dog – 

інвестиція, компанія чи продукт, які, ймовірно, не матимуть успіху (an 

investment, company, or product that will probably fail). 

 Периферія 6 (у 1 словнику) охоплює визначення: dog – механічний 

пристрій для утримування, наприклад, однієї з осьових прорізів, за 

допомогою яких зубчасті колеса або вали, задіяні для передачі крутного 

моменту (a mechanical device for gripping or holding, esp one of the axial slots 

by which gear wheels or shafts are engaged to transmit torque). 

 Результати проведеного аналізу лексеми dog представлено у Додатку Б 

у вигляді узагальненої таблиці. Унаслідок зіставлення словникових дефініцій 

постає, що ЛО dog – багатозначна (воно має від 3 до 14 значень) та налічує 

чимало лексико-семантичних варіантів (ЛСВ), зокрема: «а domesticated 

carnivorous mammal», «а wild animal of the dog family», «аn unpleasant, 

contemptible, or wicked man», «аn unattractive woman», «a fellow; chap». 

Дефініційними репрезентантами імені концепту DOG є «domesticated canine 

mammal», «an offensive way of describing a woman who is not considered 

attractive», «a worthless or contemptible person», «something that is of very poor 

quality». Ядерним компонентом семантики лексеми dog вважаємо такі 

найчастотніші ЛСВ: «a domesticated canine mammal», «any other carnivore of 

the family Canidae», «an unattractive or boring girl or woman». 

 Ядро концепту DOG представлено лексемою dog в англійській мові. 

До основних способів номінації концепту DOG в англійській мові 

уналежнюємо іменники на кшталт pup, puppy, doggy, mongrel, hound. Кожна 
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сема семантеми dog, що є реалізацією поняттєвого складника концепту DOG, 

може виявлятися в синонімічному ряді. За допомогою англомовних 

словників-тезаурусів: [437], [411], [431], [453], [469] та [460], розмежовано 

синонімічні лексеми, що вербалізують концепт DOG і входять до його 

номінативного поля. 

 У тезаурусі Роже концепт DOG репрезентовано такими одиницями: 

ядро – puppy-dog, pup, puppy, hound,canine: ближню периферію представлено 

словами: cur, tyke, mongrel, pariah dog, mutt; до крайньої периферії входять 

такі лексеми: watch-dog, house-dog, banddog, policedog, whippet, courser; 

lurcher, harrier, beagle,gamedog, gun-dog, retriever, pointer, setter, terrier, 

showdog, toydog, pug-dog, Pekinese,poodle, husky, sledge-dog, wilddog, dingo, 

wolf, coyote [437]. 

 Інший словник містить такі одиниці концепту DOG: ядро –

canid, canine, domestic animal, domesticated animal зі значенням «a member of 

the genus Canis (probably descended from the common wolf) that has been 

domesticated by man since prehistoric times; occurs in many breeds»; ближня 

периферія представлена такими одиницями – chap, blighter, bloke, fella, feller, 

fellow, gent, lad, cuss зі значенням «informal term for a man», також до 

ближньої периферії уналежнено одиницю frump зі значеннями «а dull 

unattractive unpleasant girl or woman»; cad, blackguard, bounder, heel, hound» 

та «someone who is morally reprehensible»; крайню периферію реалізовано за 

допомогою лексем andiron, dog-iron, firedog зі значенням «metal supports for 

logs in a fireplace» та pawl, dog, detent, click зі значенням «a hinged catch that 

fits into a notch of a ratchet to move a wheel forward or prevent it from moving 

backward» [460]. 

 В ще одному лексикографічному джерелі наявні такі синоніми: hound, 

canine, mongrel, cur, tyke, male dog, bitch, pup, puppy, whelp, doggy, pooch, mutt, 

(Australian informal) mong, bitzer [453]. 

 Словник містить синонімічну лексику з вищим та нижчим ступенем 

схожості компонентів. У цьому лексикографічному джерелі скласифіковано 

https://www.synonym-finder.com/synonym/canid
https://www.synonym-finder.com/synonym/canine
https://www.synonym-finder.com/synonym/domestic%20animal
https://www.synonym-finder.com/synonym/domesticated%20animal
https://www.synonym-finder.com/synonym/cad
https://www.synonym-finder.com/synonym/blackguard
https://www.synonym-finder.com/synonym/bounder
https://www.synonym-finder.com/synonym/heel
https://www.synonym-finder.com/synonym/hound
https://www.synonym-finder.com/synonym/pawl
https://www.synonym-finder.com/synonym/detent
https://www.synonym-finder.com/synonym/click


107 

   

дві групи синонімів імені концепту DOG: 1) a four-legged furry canine mammal 

related to the wolf and fox, commonly used for a pet – synonym: hound.                 

2) (informal) a fellow – synonyms: chap, fella, feller, fellow. 3) аn unsatisfactory 

person or thing – synonyms: beast, bleeder, blighter, bastard, chuff [469]. 

 З аналізованих дефініцій англомовних тлумачних лексикографічних 

джерел постає, що синоніми імені концепту DOG складаються з чотирьох 

груп та вербалізують певні когнітивні компоненти досліджуваного концепту: 

1) а four-legged furry canine mammal related to the wolf and fox, commonly used 

for a pet; 2) (informal) а fellow; 3) аn unsatisfactory person or thing; 4) a dull 

unattractive unpleasant girl or woman. 

 Аналіз синонімічних репрезентантів імені концепту DOG дав змогу 

представити номінативне поле концепту у такий спосіб: ядро концепту 

представлене лексемою dog; ближня периферія охоплює лексеми pup, puppy, 

hound, canine, cur, tyke, mongrel, watch-dog, house-dog, toydog, Pekinese, 

poodle, husky, sledge-dog, wilddog, dingo, wolf, coyote. До дальньої периферії 

уналежнено chap, blighter, bloke, fella, feller, fellow, gent, lad, cuss, beast, 

bleeder, blighter, bastard, frump. 

 Отже, у результаті аналізу лексичних одиниць виокремлених нами 

синонімічних рядів ми виявили додаткові поняттєві ознаки концепту DOG. 

Кожний синонім відіграє значну роль у репрезентації концепту DOG, 

оскільки є його уточнюючим характеризувальним складником і утворює його 

номінативне поле. Результати дефініційного аналізу значення лексеми dog та 

аналізу синонімів уможливили докладне виявлення поняттєвого складника 

концепту DOG в англійській мові. 

  

2.2.3. Вербалізація концептів CAT і DOG лексичними одиницями 

 

 Іменами зооконцептів CAT і DOG постають англійські лексеми cat та 

dog, оскільки саме вони концентрують у вербальній оболонці узагальнене 

уявлення про цих тварин, а також їх зараховано до основного рівня 

https://www.wordsmyth.net/?rid=19908
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категоризації, який є особливо значущим для повсякденної свідомості. Отже, 

представники англійської лінгвокультури в повсякденному житті оперують 

саме базовим рівнем, що не потребує спеціальних теоретичних знань про 

об’єкти. 

 Під час вивчення концептів обов’язковим є виокремлення мовних 

одиниць, що функціонують як його матеріальні репрезентанти. З числа 

словесних маркерів зооконцептів CAT і DOG інтерес представляють, по-

перше, ті одиниці, в яких оригінальне значення неодмінно репрезентує кішку 

або собаку, а вторинне значення утворено за допомогою метафоричного 

перенесення до іншої концептуальної сфери (тобто за межі зоосфери). 

Референція до тварини в первинному значенні визначалася на основі 

словникових статтей, а також тлумачення слова, яке зазвичай містило 

вказівку на кішку або собаку (подекуди водночас з іншими реаліями), та 

послугувало підґрунтям для метафоричних перенесень, які функціонують у 

вторинних за часом утворення значеннях. По-друге, як репрезентанти 

зооконцептів розглядають й номінації з первинним метафоричним 

значенням. У словотворчій метафорі актуалізація зооконцепта також 

трапляється і на «поверхневому» мовному рівні супроводжується 

словотворчим процесом. Отже, зоолексеми в подальшому підлягають 

семантичній / структурній еволюції – процесам метафоризації та 

словотворчої метафоризації, входячи до складу дериватів. 

 Під час аналізу концептів CAT і DOG виявлено, що зазначені концепти 

можуть бути експліковані в мові за допомогою прямих та непрямих 

номінацій. 

 У межах прямої репрезентації концепти CAT і DOG експліковані, по-

перше, іменниками, зокрема: імена концептів CAT і DOG. До периферійної 

репрезентації уналежнюємо номінації за гендерною (а bitch – у назвах тварин 

означає самку) та віковою ознакою (найменування дитинчат тварин) – а kitten 

(кошеня), a puppy (цуценя), а також емоційно навантажені номінації (а 
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pussycat – сором'язливий чоловік, спокуслива жінка; copy cat – людина, яка 

всіх копіює; alley cat – жінка легкої поведінки). 

 По-друге, концепти CAT і DOG репрезентовані за допомогою 

номінацій за такими характеристиками як зовнішня (тобто за зовнішньою 

ознакою – розмір / порода / забарвлення) (а lapdog – декоративна собака; а 

mongrel – дворняжка, а poodle – пудель, husky – хаскі, terrier – тер’єр, 

Pomeranian dog – померанський шпиць, pugdog – мопс, German shepherd – 

німецька вівчарка, Labrador – лабрадор, maltese dog – мальтійська болонка, 

bulldog – бульдог, badger-dog – такса, Dobermann – доберман, Siamese cat – 

сіамська кішка, leopard cat – бенгальська кішка, Persian cat – персидська 

кішка, Burmese cat – бурма, Egyptian Cat – єгипетський мау, Maine Coon cat – 

мейн кун; серед номінацій щодо забарвлення тварини виявлено такі 

приклади: white – білий, gray – сірий, black – чорний, red – рудий, smoky – 

димчастий, three-colored – триколірний, spotted – плямистий, striped – 

смугастий), так і функційна (а barker – брехлива собака, а hound, hunting dog 

– мисливський собака, а watchdog сторожовий пес). Сюди ж зараховуємо 

власні імена (клички) собак, які репрезентують для носіїв мови тварину 

(Cerberus). Серед периферії диференціюємо прикметники зі значенням 

родової віднесеності / приналежності тварини (feline – котячий, canine – 

собачий). 

 До непрямої репрезентації концептів CAT і DOG належать такі 

лексеми: дієслова (to bark, bow-wow – гавкати, to yelp – скиглити, howl – 

вити, gnar – гарчати, yell – верещати, whinner – скиглити, sniff – сопіти, 

фиркати, sniff – обнюхати) і вигуки (miaow, meow – мяу, bow-wow, woof-woof 

– гав-гав), що позначають характерні дії тварин; прикметники, які 

виокремлюють конкретні якості / ознаки тварин (mangy – паршивий (собака), 

кудлатий (собака) – shaggy, кульгаючий (собака) – lame, скажений (собака) – 

mad, відданий (собака) – devotee, scald, wretched – паскудна (кішка), граціозна 

(кішка) – graceful, лагідна (кішка) – affectionate, пухнаста (кішка) – fluffy, 

грайлива (кішка) – playful хитра (кішка) – cunning), семантично пов'язані з 
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позначуваними тваринами іменники (а kennel – собача будка) і, зокрема, їх 

збірні номінації (а pack of dogs – зграя собак), метонімічні найменування 

частини тварини (а fang – клик).  

 Непряма репрезентація інколи проявилася не зі словникової дефініції, 

а на рівні етимологічного аналізу, а також залучення додаткових 

екстралінгвістичних знань: to foil (esp. In hunting, to run over or cross (the 

ground, scent, or track) with the effect of baffling the hounds – збивати собаку зі 

сліду, to coffee-house = to gossip, to indulge in gossip (пліткувати) < Originally 

of fox hunters while waiting for the hounds to find a fox! to draw a covert, etc., 

during a fox-hunt (проходити крізь хащі в пошуках дичини під час полювання 

на лисиць). На прикладі вище вказаних виразів стає зрозумілим те, що пошук 

етимологічних ознак потребує додаткових історичних та екстралінгвістичних 

відомостей. Можливо, що асоціації з зооконцептом підтримувалися лише на 

певному етапі історичного існування висловлювань. Під час непрямої 

реалізації мовна пам’ять, крім позамовних уявлень й етимологічних 

відомостей, додатково пожвавлюється зв'язком з іншими мовними 

утвореннями, в яких концепт експлікований безпосередньо.  

 Прикладами прямої репрезентації концептів CAT і DOG також є такі 

лексеми: а mouser: 1) аn animal that catches mice; esp. аpplied to a cat, or an 

owl. A cat good at catching mice; 2) (slang) a detective; a non-starter: 1) a non-

starter in a race is a horse or dog that cannot or will not start; 2) one who does not 

start something; esp. one who fails to start in a race or othercontest; hence, a 

useless or ineffective person or thing; а chit: 1) the young of a beast; whelp, cub; 

kitten, puppy; 2) applied, more or less contemptuously, to a child, esp. a very 

young child. A person considered as no better than a child; now, mostly of a girl or 

young woman. 

 Випадки непрямої репрезентації представлено такими одиницями: to 

waul / wawl = to utter the loud harsh/plaintive cry characteristic of cats or of 

newborn babies; to dock: 1) to shorten (the tail of a horse, dog, etc.) by cutting off 
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one or more of the extreme caudal vertebra; 2) to make a deduction from (a 

person’s pay) as a fine, subscription, etc. 

 Крім того, зафіксовано випадок метонімічної репрезентації концептів. 

Цей випадок представлено одним прикладом: а fang 1) а canine tooth; а tusk. 

The tooth of a wolf, dog, etc; 2) in various transferred uses.  

 Отже, проведений аналіз дає змогу визначити особливості лексичного 

вираження концептів CAT і DOG. За нашими спостереженнями досліджувані 

концепти можуть бути експліковані в англійській мові не лише прямими 

номінантами (cat, dog, canine, feline, bitch, puppy, kitten та ін.), а й непрямими 

(to bark, to yelp, fang, kennel та ін.). Вивчення концептів CAT і DOG за 

допомогою їхньої лексичної вербалізації в англійській мові виявило 

значущість досліджуваних концептів для англійської лінгвокультури, що 

підтверджується великою кількістю мовних засобів, використовуваних для 

номінації та опису концептів CAT і DOG. Однак, незважаючи на велику 

варіативність репрезентантів досліджуваних концептів, мовні засоби 

передають тільки частину того глобального поняття, що існує в свідомості. 

 

2.2.4. Асоціативне поле концептів CAT і DOG 

 

 Асоціативний експеримент спрямований на виявлення особливостей 

концептуалізації образу в національно-мовній картині світу. З метою 

з’ясування ключових асоціацій, які виникають у представників англійської 

лінгвокультури, застосовано асоціативний експеримент, що полягає в 

пред’явленні респондентам слів-стимулів (у нашому випадку – це концепти 

CAT і DOG), на які вони мають відповісти першими словами, що спадають їм 

на думку у зв’язку з означеними стимулами. Експеримент проведено в 

електронному вигляді в мережі Інтернет у соціальних сервісах Facebook, 

Interpals, Conversation exchange, Paltalk, Internations. Нами була розроблена 

спеціальна анкета з питаннями щодо слів-стимулів cat і dog (Додаток Д 

(зразок Д.1)).  
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 В опитуванні взяло участь 200 британців (75 чоловіків (37 %) і 125 

жінок (63%)) з Великої Британії (міста Лондон, Бірмінгем, Глазго, Ліверпуль, 

Лідс, Единбург, Бат) віком від 18 до 50 років. Більшість британців (83%) 

мають вищу освіту, решта (17%) – середню спеціальну. За соціальним 

статусом усі вони належать до середнього класу. За фаховими 

характеристиками переважають фахівці розумової праці – працівники сфери 

освіти й медицини, бізнесу, фінансів, технічних розробок. Лише незначна 

частина учасників (8%) – представники робітничих спеціальностей. Кожному 

респонденту було запропоновано відповісти на стимул реакцією – двома 

прикметниками, двома дієсловами та двома словосполученнями. Відповідь 

мала бути негайною. Цю головну умову було повідомлено учасникам до 

початку експерименту. Узагальнивши відповіді респондентів, виокремили 

кілька підгруп прикметників та дієслів, що пов’язані з характеристиками 

кішки та собаки. У додатках представлено діаграми узагальнених результатів 

асоціативного експерименту на слова-стимули CAT і DOG (Додаток Д (рис. 

Д.3, Д.4)). 

 Для початку розглянемо результати опитування щодо концепту CAT. 

Всього реакцій на стимул – 200, відмов – 0. Кількість реакцій далі вказано в 

дужках. Отримані результати скласифікували, враховуючи, що 

численнішими стали реакції, які описують кішку в аспекті зовнішнього 

вигляду, рис поведінки, інтелектуальних здібностей, особливостей 

характеру. Асоціації, які описують зовнішній вигляд кішки, 

диференціювали на кілька підгруп (окремо підгрупи дієслів та 

прикметників), що співвіднесені з такими ознаками, як забарвлення, 

фізичні ознаки, загальна характеристика, звуки, які продукує кішка, 

асоціації щодо схожості людини та кішки. 

1.  Серед дієслів, пов’язаних зі звуками, які продукує кішка 

респондентами названо такі: pur, purr (муркотіти) (7), chuck, purr (бурчати) 

(5), mew, meow (нявкати) (8), spit, fuff (шипіти) (9); 
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2. До дієслів, що корелюють з наявністю у кішки пазурів, 

зараховано такі: scratch (подряпати) (4), claw, paw (шкребти) (6); 

3. Дієслова, асоційовані зі спокійним, врівноваженим характером 

кішки: sleep (спати) (3), look (дивитися) (2), wind oneself into a ball 

(згорнутися у клубок) (8), wait (чекати) (1), bask (грітися) (5), lie down 

(влягтися) (7), sit (сидіти) (4); 

4. Дієслова, співвіднесені у респондентів з граціозністю, ласкавістю 

кішки: arch one's back (прогинатися струною (вигнути спину)) (5), wriggle 

(звиватися) (3), snuggle up, fawn upon (підлещуватись) (7); twirl a tail 

(вертіти хвостом) (4); 

5. Дієслова, пов’язані зі спритністю, манерою пересування кішки: 

disappear (зникнути) (1), jump into (вскочити) (2), leap, jump (стрибнути) 

(2), whisk (прошмигнути) (3), pass running (пробігти) (1), fuss, bustle about 

(метушитися) (2), prowl (крастися) (1), watch step (ступати обережно) (1); 

6. Серед дієслів, що асоціюються у респондентів зі шкідливістю 

кішки, названо такі: play pranks, make a mess (нашкодити) (5), pull, drag 

(тягати) (2), scratch (дряпати) (6); 

7. Дієслова, асоційовані з нюхом кішки: sniff (обнюхати) (3), smell 

out, nose (відчути) (2). 

8. Дієслова, що корелюють з манерою поводити себе: get into a rage, 

get into a wax (сказитися) (2), tear around (метатися) (4), catch a mouse 

(ловити мишку) (6), look fearfully (злякано дивитися) (5). 

 До прикметників, що виникають як реакція на слово-стимул кішка, 

уналежнено такі. 

1. Більшість прикметників, що виникають як реакція на кішку щодо 

її забарвлення: white (біла) (7), gray (сіра) (8), black (чорна) (11), red (руда) 

(3), smoky (димчаста) (4), three-colored (триколірна) (4), spotted (плямиста) 

(2), striped (смугаста) (3); 

2. Щодо загального зовнішнього вигляду кішки респондентами 

названо такі прикметники, які підкреслюють здебільшого негативні риси: 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6836849_1_2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6836849_1_2&s1=%E2%FB%E3%ED%F3%F2%FC%20%F1%EF%E8%ED%F3
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7020293_1_2
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smeared (замурзана) (1), thin (худа) (2), scraped (обдерта) (2), tired 

(стомлена) (4), hungry (голодна) (3), old (стара) (5), stray (приблудна) (3), 

homeless (бездомна) (7). Також трапляються антонімічні ряди: young – old 

(молода – стара), fat – hungry (сита – голодна), small – big – huge (маленька 

– велика – величезна), homeless – domestic (бездомна – домашня); 

3. Риси, характерні для кішки. Це, передусім, хитрість, грайливий 

розум. Зауважимо, що знову домінують негативні характеристики: сunning 

(хитра) (6), lascivious (блудлива) (1), mad (очманіла) (2), nasty (огидна, 

погана) (2). 

 Позитивні риси кішки – це риси, які характеризують: 1) грайливу 

вдачу кішки: cheerful (весела) (5), amusing (кумедна) (4), funny (смішна) (4);                    

2) прагнення кішок до чистоти: tidy, neat (охайна) (2); 3) взаємовідносини 

між людиною та кішкою: favourite (улюблена) (7), fine (хороша) (5), tender 

(ласкава) (20), kind (добра) (33), sweet, cute (мила) (28), affectionate, loving 

(ніжна) (26), careful (турботлива) (3); 

 Реагуючи на слово-стимул кішка, який використовують для номінації 

або характеристики людини, під час опитування респондентами виявлено 

такі асоціації. 

1. Дієслова, що виражають порівняння людини з кішкою в 

спритності: incurve, be arched (вигнутись) (5), descend, climb down skilfully 

(вправно спуститись) (7), disappear (8), vanish without making a sound 

(зникнути безшумно) (10), step quietly (тихо ступати) (7), spring off, leap 

down (зіскочити) (6), sneak up, approach stealthily (підкрастися) (4), stretch 

oneself (потягнутися) (12). 

2. Дієслова, що експлікують схожість людини та кішки за такими 

рисами, як агресивність, недружелюбність: rush, fling oneself (кинутися) (10), 

lash, tear around (метатися) (5), lie in wait of trap (підстерігати) (7), scratch, 

scrabble (дряпатися) (11), sputter, shush (заверещати) (3), protract one's claws 

(випустити кігті) (6), keep one's ears open, prick up one’s ears, cock one's ears 

(насторожитися) (7), grasp, get claws into, claw hold of (вчепитися) (2); 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6357398_1_2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6357398_1_2&s1=%E2%FB%EF%F3%F1%F2%E8%F2%FC%20%EA%EE%E3%F2%E8
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3. Дієслова, що вказують на схожість людини та кішки в лагідності: 

purr (муркотати) (3), twist winkingly (підморгуючи звиватися) (4), squat, curl 

up, roll oneself up into a ball (згорнутися клубочком) (7). 

 Загалом, можна помітити, що образ кішки, по-перше, докладно 

окреслений, охоплює велику кількість різноманітних рис, що, безперечно, 

пов'язано з накопиченими за століття знаннями про кішку – постійну 

супутницю людини, одну з найтиповіших домашніх тварин. 

 Результатами асоціативного експерименту можна вважати 

виокремлення позитивних і негативних рис до слова-стимулу САТ, які 

постали в респондентів під час опитування. Серед позитивних рис 

виокремлюємо invisibility (непомітність), tame and domestic (приручена і 

домашня), flexible (гнучка), lovely, wild (красива, дика), noiseless, quiet 

(безшумна, тиха), fat, well-fed (сита), nimble (спритна), quick, fast (швидка), 

nine-lived, tenacious of life (живуча). До негативних рис, зазначених 

респондентами, уналежнюємо: crazy, mad (божевільна, скажена), singed, 

scalded (ошпарена), scared (очманіла), furious (розлючена), cunning, sly, 

insidious (хитра, лукава). Серед асоціативних реакцій щодо інтелектуальних 

здібностей британці зазначили цікавість, хитрий розум; до емоційних 

характеристик – оскаженілість. Для фізичних ознак характерна гнучкість, 

непомітність. Отже, в процесі опитування на основі асоціацій виокремлено 

такі параметри: починаючи від зовнішнього вигляду (краса, хода) і 

закінчуючи фізичною схожістю з людиною (спритність, швидкість, 

гнучкість), які виникають у свідомості людини як своєрідні реакції на 

запропоноване слово-стимул кішка. 

 На основі виявлених реакцій на слово стимул CAT, ми побудували 

асоціативне поле досліджуваного концепту. У графічному вигляді 

асоціативне поле представлено у такий спосіб: 
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 Рис.2.1. Асоціативне поле концепту CAT 

 

 Ядро представлене такими реакціями: mew, meow (нявкати), pur, purr 

(муркотіти), spit, fuff (шипіти), catch a mouse (ловити мишку), lie down 

(влягтися), snuggle up, fawn upon (підлещуватись), white (біла), gray (сіра), 

black, homeless (бездомна). До ближньої периферії уналежнені такі реакції: 

scratch (подряпати), claw, paw (шкребти), sleep (спати), sniff (обнюхати), 

tear around (метатися), red (руда), smoky (димчаста), old (стара), stray 

(приблудна), сunning (хитра), cheerful (весела), amusing (кумедна), funny 

(смішна), tender (ласкава), kind (добра), sweet, cute (мила), affectionate, loving 

(ніжна), careful (турботлива). Дальня периферія представлена такими 

одиницями: disappear (зникнути), jump into (вскочити), leap, jump 

(стрибнути), whisk (прошмигнути), pass running (пробігти), fuss, bustle about 

(метушитися), make a mess (нашкодити), spotted (плямиста), striped 

(смугаста); lascivious (блудлива), mad (очманіла), nasty (огидна, погана), 

watch step (ступати обережно), look fearfully (злякано дивитися), keep cat’s 
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ears open, prick up cat’s ears, cock cat’s ears (насторожитися), grasp, get 

claws into, claw hold of (вчепитися). 

Щодо концепту DOG, також проведено асоціативний експеримент, в 

якому кількість респондентів аналогійна тій, що і під час експерименту з 

концептом CAT. В опитуванні також взяло участь 200 осіб. Всього реакцій 

на стимул – 200, відмов – 0. Кількість реакцій далі вказано в дужках. Під час 

реалізації прямого значення слова dog виокремлено такі асоціативні 

тематичні групи дієслів та прикметників, що є реакціями на слово-стимул. 

1. Серед дієслів, пов'язаних зі звуками, які продукує собака, 

респонденти вказали такі: yowl, shrill, howl (вити) (10), gnar (гарчати) (7), 

bow-wow (гавкати) (25), yell (верещати) (4), yelp, whinner (скиглити) (15), 

bark (лаяти) (14), sniff (сопіти, фиркати) (6). 

2.  Дієслова, які корелюють з поведінкою собаки в різних обставинах: 

bite (кусати) (11), lick (лизнути) (16), get into a rage (сказитися) (6), wag the 

tail (виляти хвостом) (13), run at, spring upon (накинутись) (6), defend, protect 

(охороняти) (7), hunt (ганятися) (6), play (гратися) (9), trot (пускатися 

риссю, швидко бігти) (5), nose about, sniff (винюхувати) (4). 

3.  Серед прикметників, асоційованих з характеристикою образу 

собаки, респонденти зазначили такі: domestic (домашній) (15), stray canine 

(бродячий) (4), homeless (бездомний) (11), gun dog, hound (мисливський) (4), 

highbred, purebred (породистий) (10), listening dog, patrol dog, watchdog 

(сторожовий) (2), hound, whippet, race dog, beagle (гончий) (5), mongrel, 

watchdog, pariah dog, cur (дворняга) (12), mad dog,rabid (скажений) (8), fierce, 

wicked (лютий) (6), mangy, nasty (паршивий) (2), feral, wild (дикий) (5), wolfish 

(вовчий, жадібній) (3), hunting (мисливський) (2), coward, sneaking 

(боягузливий) (6), tracker dog, service dog (службовий) (3), one-man dog, 

attached, faithful (відданий) (7). 

4.    Прикметники, що описують зовнішність собаки: shaggy (патлатий, 

волохатий, кудлатий) (15), spotty (плямистий) (3), dinky dog (облізлий) (2), 

http://wordassociations.net/search?hl=en&w=Rabid
http://wordassociations.net/search?hl=en&w=Feral
http://wordassociations.net/search?hl=en&w=Wolfish
http://wordassociations.net/search?hl=en&w=Shaggy
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large dog, bawtie (великий) (11), lap-dog (маленька, декоративна, ручна, 

кімнатна собака) (5), well-cared-for (доглянутий) (13). 

 Крім того, варто зазначити стани, які відчуває тварина (собака), – 

страх, агресія, гнів, радість, туга. Серед опису зовнішніх характеристик та 

частин тіла тварини потрібно додати до вищеперелічених ще такі риси, які 

респонденти зазначили під час опитування: порода, морда, паща, ікла, зуби, 

оскал, очі, вуха, ніс (має хороший нюх), лапи, хвіст, черево / пузо, шерсть, 

забарвлення, кігті. Зазначені асоціативні ознаки характерні для собаки та 

пов'язані зі сприйняттям носіями мовного колективу цієї тварини в 

реальному, повсякденному житті. 

 На основі асоціативних реакцій ми побудували асоціативне поле 

концепту DOG. 

  

  

 

 

Рис.2.2. Асоціативне поле концепту DOG 

 

 У графічному вигляді ядро представлене такими реакціями: yowl, 

shrill, howl (вити), gnar (гарчати), bow-wow (гавкати), bark (лаяти), bite 

(кусати), lick (лизнути), domestic (домашній), one-man dog, attached, faithful 
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(відданий), stray canine (бродячий), homeless (бездомний). До ближньої 

периферії уналежнено get into a rage (сказитися), wag the tail (виляти 

хвостом), run at, spring upon (накинутись), defend, protect (охороняти), hunt 

(ганятися), play (гратися), trot (пускатися риссю, швидко бігти), nose about, 

sniff (винюхувати), listening dog, patrol dog, watchdog (сторожовий), hound, 

whippet, race dog, beagle (гончий), mongrel, watchdog, pariah dog, cur 

(дворняга), mad dog,rabid (скажений), fierce, wicked (лютий), mangy, nasty 

(паршивий), wild (дикий), lap-dog (маленька, декоративна, ручна, кімнатна 

собака), well-cared-for (доглянутий). Дальня периферія представлена такими 

реакціями: yell (верещати), sniff (сопіти, фиркати), coward, sneaking 

(боягузливий), tracker dog, service dog (службовий), tracker dog, service dog 

(службовий), spotty (плямистий), dinky dog (облізлий). 

 Отже, як бачимо, асоціативний експеримент – дієвий інструмент для 

виявлення наповнення концептів CAT і DOG в англійській лінгвокультурі. 

Отримані результати дали змогу розширити приядерну структуру концептів 

та їхню периферію. Асоціативні поля концептів CAT і DOG формують 

лексеми, які фіксують культурно і соціально значущу інформацію про ці 

концепти, пов’язані зі звичками тварин, їхнім зовнішнім виглядом, 

характером та поведінкою. 

 

2.3. Образно-ціннісний складник концептів CAT і DOG в 

англійській мові 

 

 Оцінний елемент концепту часто привертає увагу дослідників           

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

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

ситуації [32,  с. 3]. Під час оцінювання людина, спираючись на певні образні 

або функціональні характеристики, формує свою думку про предмет або 

подію та виносить судження. Вербалізація оцінки може бути експліцитною 
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(наприклад, efficient / inefficient), або імпліцитною (актуалізується на тлі 

понятійної або образної) [134, c. 55].  

 Виходячи з того, що оцінка є універсальною поняттєвою категорією, 

дослідження оцінних одиниць лексичного рівня у системно-структурній 

парадигмі з урахуванням досягнень когнітивного підходу уможливлює 

поєднання на єдиній концептуальній основі мовних та ектралінгвальних 

знань [61, с. 169]. Оцінка є антропоцентричною категорією та узгоджується з 

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

тому її можна назвати невід’ємною складовою національної специфіки 

світосприйняття, що виражається в мові.  

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

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

органів чуття [198, с. 61]. Пізнаючи що-небудь нове, людина невідмінно 

порівнює його з вже відомою інформацією, абстрактні явища 

інтерпретуються завдяки їхній подібності до предметного світу та 

вербалізуються образними лексичними засобами.  

 У когнітивній лінгвістиці терміном «образ» позначається структурний 

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

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

в універсально-предметному коді та утворює ядро концепту [224, с. 60]. У 

результаті взаємодії когнітивних (концептуалізація дійсності) та семантичних 

(вербалізація) процесів утворюються концептуальні структури, які містять 

певні знання, що є ширшим за значення та не завжди представлене у мові.  

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

ментальнми процесами, є найбільш оптимальним підходом до опису 

образного та ціннісного аспектів концептів CAT і DOG.  

 

 2.3.1. Метафоричне втілення концепту CAT  
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 Метафори є важливим засобом для інтерпретації дійсності та 

розуміння нових понять за допомогою знань людини. Тому процес творення 

нових метафор у тексті викликає важливі (навіть якщо й тимчасові) зміни на 

шляху до сприйняття й розуміння оточуючого світу [34, с. 160].  

 Для аналізу зооморфних метафор проведено вибірку загалом 1350 

фразеологізмів з концептом CAT і DOG, серед них 630 фразеологізмів з 

концептом CAT зі словників [455], [408], [447], а також з електронних 

довідників [426], [431], [449]. 

 Концепт CAT посідає помітне місце в народній культурі та в мові і 

нерідко наявний в ідіоматиці багатьох мов. Коли англійцям говорять про 

кішку, звичайно, у них виникає образ пухнастої домашньої тварини, яка 

муркоче, нявкає, облизується, дряпається: Dressing to go to town, Nick could 

hear their voices through the open window and Marjorie’s occasional laughter, 

soft and contented as a cat’s purr [406]. Для представників британської 

лінгвокультури кішка – це символ тепла та домашнього затишку, що є 

соціальною цінністю британського народу: «a large cat sat demurely at her 

feet; nothing in short was wanting to complete the beau-ideal of domestic comfort» 

[475, с. 313]. 

 З кішкою в носіїв англійської мови пов'язані прикмети та забобони. 

Вважається, що кішка обов'язково має бути в будинку, щоб в оселі та родині 

панували гармонія і порядок: «During this bleak phase of its history the cat 

became firmly linked in the popular mind with witches and black magic» [406]. 

Потрібно також зазначити, що британці особливо підкреслюють розум 

кішки: «The net result is that there is no more reason to believe that our brains 

are like a cat’s than there is to believe that they are like a rat’s» [406]. Завдяки 

вживанню співзвучних слів cat – rat у цьому прикладі досягнуто певного 

гумористичного ефекту. Крім того, кішка полює на щурів, що підтверджує, 

що вона розумніша за них; а подеколи і за нас, якщо наш мозок порівнюють 

зі щурячим. 
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 Одним з найважливіших джерел національно-культурної інформації 

постають фразеологізми, тому що саме в них найчастіше реалізовано бачення 

світу, національну культуру, звичаї та вірування, фантазію й історію народу. 

Фразеологізми є одним з найцікавіших виявів національно-детермінованої 

специфіки менталітету народу. Символіка концепту cat / кіт/ кішка в 

англійської фразеології досить складна. В англійській культурі словом «cat» 

позначається людина у різних життєвих ситуаціях. Позитивне трактування, а 

саме доброзичливий контекст трапляється досить рідко. Образ кішки / кота 

близький і зрозумілий англійцю, як, утім, й українцю. Кіт або кішка 

символізують затишок у домі, мир у сім'ї, проте водночас вважають, що ці 

тварини мають незалежну вдачу та не терплять бути підлеглими. 

 У цьому розділі спробуємо описати досліджувані зооконцепти CAT і 

DOG, залучаючи матеріал метафоризованих мовних утворень 

(фразеологізмів). Підґрунтям для метафоризації зоолексем в інтегративній 

взаємодії з іншими компонентами є «когнітивні ознаки, що формують 

досліджувані концепт як ментальні одиниці» [386, с. 111]. 

 Ознаки метафоризації, що сприяють формуванню фразеологічної 

одиниці, можуть інтерпретуватися як семи конкретних слів [386, с. 353], 

семантичні асоціації (конотації), асоціативні й прагматичні ознаки, які 

пов'язують з лексичним значенням окремішньо представленого слова-

компонента [133, с. 15]. 

 Проведений раніше дефініційний аналіз зоонімів CAT і DOG свідчить 

про те, що порівняно з іншими домашніми тваринами, найменування яких 

використовують лише в первинному значенні, імена cat, dog, kitten, puppy, які 

номінують ранніх друзів людини, співвіднесені з первинною буденно-

когнітивною картиною світу людини і тому найчастіше можуть слугувати 

джерельним матеріалом для формування вторинних метафоричних смислів. 

Ці лексеми мають найвищу метафоричну щільність порівняно з іншими 

іменами домашніх тварин. 
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 Лексичні одиниці dog, cat, kitten, puppy номінують домашніх тварин, 

диференційними ознаками яких є: близькість до людини, спільне проживання 

з людьми, частий статус члена сім'ї, прихильність до людини, приваблива 

зовнішність, невеликий розмір; від них, переважно, не очікують отримання 

користі або прибутку та метою їх утримання є задоволення. Важливою 

ознакою є їх залежність від людини. Ці лексичні одиниці мають високий 

індекс метафоричної репрезентативності в англомовних корпусах, зокрема, у 

фразеологічному корпусі англійської мови. 

 Фразеологічна метафоричність заслуговує докладного розгляду, 

оскільки її вивчення допомагає описати метафоричну концептуалізацію 

світу. Це дає змогу зрозуміти, в яких категоріях носії мови осмислюють 

(точніше, переосмислюють) світ і виокремити регулярні системи 

відповідностей між буквальним і метафоричним планами (концептуальні 

метафори).  

 Аналізуючи метафори з елементами cat і dog, ми керувалися теорією 

концептуальної метафори (Conceptual Metaphor Theory). Згідно з цією 

теорією метафора – це зв’язок між двома концептуальними полями 

(conceptual domain). Те, як ми говоримо про одне поле (вихідне), може 

застосовуватися й до іншого поля (цільового) внаслідок певних 

відповідностей між ними. Коли йдеться про усталені метафори, ці 

відповідності є такими, що назавжди вкоренилися в когнітивній системі. За 

цією теорією метафора не прив’язана до конкретного мовного вираження, а 

повна концептуальна метафора може слугувати основою для невизначеної 

кількості метафоричних виразів, деякі з яких можуть бути усталені, а інші – 

ні [334, с. 31]. Розглянемо зазначені вище положення на конкретних 

прикладах метафор з концептом CAT.  

 Найпоширенішою когнітивною метафорою з концептом CAT є 

метафора загального рівня HUMAN BEING IS A CAT. Ця метафора 

породжує безліч когнітивних метафор спеціального рівня, таких як MAN IS 

CAT, WOMAN IS A CAT, CHILD IS A CAT. Потрібно зазначити, що на 
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метафоричному рівні зоокомпонент CAT корелює з людиною, тобто в 

процесі оформлення концептуальної метафори замінює собою індивіда. 

Інтерпретуючи людину як «кішку», розуміємо: a bag of cats – зла людина; 

scaredy cat / fraidy cat – людина, яка не буде діяти сміливо, чи той, хто 

боїться спробувати що-небудь нове; sour puss – хто-небудь примхливий, 

copycat – людина, яка копіює інших; cat burglar – спритний, мовчазний, 

підлий злодій; old cat – сварлива або зла стара, противна баба; singe cat – 

людина, яка здається гірше, ніж є насправді. В усіх зазначених прикладах, 

крім singe cat (позитивна або нейтральна конотація), відбито негативну 

конотацію в метафорах з ЛО cat. 

 Вираз a fat cat означає капіталіста, який фінансує політичну 

кампанію; людину, яка отримує особливі привілеї завдяки займаній посаді; 

ледаря; тюхтія. Отже, цей вислів має негативну конотацію та вживається 

для опису багатих і впливових людей, які використовують своє становище і 

багатство, зашкоджуючи людським інтересам. Образ, створений завдяки 

прямому використанню словосполучення fat cat, – це, переважно, ледача 

тварина, яка через свої лінощі перестала виконувати ті функції, які початково 

їй притаманні. Спокійне життя кота не заслужене, і тому загальний емоційно-

оцінний складник негативно заряджений. За допомогою метафори fat cat 

висловлюють своє несхвалення і навіть презирство. Наприклад, можна 

використати цю метафору у сфері бізнесу, коли топ-менеджмент отримує 

неправомірно багато грошей за свою роботу, але у цьому разі вони не дають 

бізнесу того, що від них очікують, тому що вони ледачі, живуть за рахунок 

компанії. Fat cat як символ корумпованої фінансової системи є номінацією 

людини з великими коштами, яка, досягаючи матеріальних задоволень, 

прагне отримати визнання суспільства і платить за входження у владу. 

 Вираз cool cat символізує людину, яку називають «крутий чувак», або 

модний хлопець: «He’s a cool cat». Cool cat – це той, хто йде в ногу з 

останніми тенденціями. Натомість інший вираз tomcat кваліфікуємо як 

чоловіка, який користується прихильністю багатьох жінок. Цікаво, що 
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англійське слово tomcat – це метафоричне позначення для чоловіка, який 

переслідує жінок в інтимному плані. 

 До інших метафоричних виразів з негативною конотацією 

уналежнюємо такі: gay cat – злочинець; активний чоловік; піжон; tamecat – 

жінкоподібний чоловік; людина, яка легко піддається впливу, «ганчірка»; 

нерішучий коханець; wildcat – «тигриця» (тип жінок); feel as if a cat has 

kittened in (one's) mouth – людина, яка страждає з похмілля; cat in the pan – 

зрадник, перебіжчик; barber's cat – базіка; alley cat – бродяча або бездомна 

кішка, повія – уналежнені до жіночої мовної картини світу. Ще один 

принизливий метафоричний вираз painted cat також означає повію. У картині 

світу британців образ кішки пов’язаний з образом жінки, однак нерідко цей 

образ характеризує жінку з негативного боку: live under the cat’s foot – бути 

під каблуком (про владну жінку), old cat – відьма, сварлива баба. У виразі an 

old cat може простежуватися подібність між буркотливими бабусями та 

агресивними котами. 

 Вираз hellcat є концептуальною метафорою, яку також вживають щодо 

жінок. Під впливом контекстного оточення його базова негативна семантика 

може посилюватися або слабшати. Наприклад: 1) She can be a hellcat in a 

fight. She stood up to her entire family for me. For me – some loser who lives 

above a bar; 2) You know what? She’s a hellcat. She’s not above taking a chunk 

out of your arm with those sharp teeth of hers [406]. У першому прикладі 

агресивність жінки можна оцінити з позитивного боку, оскільки вона діє на 

захист небайдужих їй людей. У другому варіанті слово hellcat номінує злісну 

агресивну жінку, з якою небезпечно мати справу.  

 В англійській мові наявні ще деякі досить принизливі асоціації жінок з 

кішками: вираз catfight є прикладом концептуальної метафори (боротьба між 

двома жінками, або, буквально, між двома кішками). Метафорична модель 

WOMAN IS A CAT базується на уподібненні поведінки людини (жінки) до 

поведінки кішки.  

http://idioms.thefreedictionary.com/feel+as+if+a+cat+has+kittened+in+(one%27s)+mouth
http://idioms.thefreedictionary.com/feel+as+if+a+cat+has+kittened+in+(one%27s)+mouth
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 Ідіоматичний вираз Kilkenny cats означає запеклих ворогів. Вважають, 

що цей вираз з’явився через постійну боротьбу жителів міст Kilkenny та 

Irishtown в XVII ст. Кілкенні – це графство в Ірландії. Жителі цього графства 

мали прізвисько «кішки». Відомо, що в середні віки в Кілкенні було два 

котячих племені, одне з яких жило в ірландському місті, а друге – в 

оточеному англійською стіною місті, в яких кішки постійно билися одна з 

одною. Солдати Кромвеля задля забави ловили кішок, пов'язували їхні 

хвости і змушували битися. Жодна з кішок не могла перемогти кілкеннських. 

Непереможний котячий дух почали асоціювати з рисами характеру жителів 

графства Кілкенні.  

 Фразеологічну одиницю a cat and mouse game кваліфікуємо як 

ситуацію, для якої характерна участь двох сторін, кожна з цих сторін 

постійно прагне домінувати та отримати тактичну перевагу над іншою. 

Метафорична модель «ворожнеча між тваринами» → «ворожнеча між 

людьми» базується на уподібненні агресивної, ворожої поведінки людей 

(ворогів) до поведінки тварин (кішки та собаки). 

 Вираз сat’s paw – букв. «лапа кішки», у значенні «сліпа зброя у чужих 

руках, людина, яку використовують» уналежнений до метафоричної моделі 

MAN (STOOGE) IS A CAT (маріонетка). Наприклад, можна простежити 

значення цієї метафори у такому контексті: The members of the opposition 

party had made a cat’s paw of a deputy and wanted him to represent their interests 

at the parliament [406]. 

 Одним із вербалізаторів концепту CAT є лексема puss. Тому виявлено 

кілька прикладів метафоричних виразів на позначення людини: glamor puss – 

приваблива жінка, яка стежить за своєю зовнішністю; picklepuss – дитина, яка 

от-от розплачеться.  

 У багатьох випадках метафора з концептом CAT як антропна одиниця 

високого рівня абстракції, що має узагальнене значення і номінує людину, 

розкриває категоріальні властивості особистості в атрибутивно-номінативних 

словосполученнях little cat, old cat, cool cat, lucky cat, handsome cat, etc. або 
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alley cat, top cat, jazz cat. Коли використовуємо вирази з означенням cool, 

lucky, – це сигналізує про схвальне ставлення мовця до поведінки / вчинків 

співрозмовника. В англійській мові є метафоричний вираз з вербалізатором 

концепту CAT – лексемою pussy, наприклад, pussy cat, що має означення 

безхарактерної людини, здебільшого вживається для опису чоловіка. 

 ЛО kitten є також одним із вербалізаторів концепту CAT. Зазначена 

лексема – гендерно маркована, називає переважно молодих осіб жіночої статі 

або дітей та почасти використовується як зооморфізм. Словник Cambridge 

Dictionary містить два лексико-семантичні варіанти: 1) дитинча кішки 

(кошеня); 2) молода приваблива дівчина / жінка. В основі цього значення 

лежать ознаки: юний вік (молодість) і приваблива зовнішність [407, с. 355]. 

 Вираз sex kitten у своєму значенні вміщує сексуальну імплікацію. 

Наведений вираз є атрибутивно-номінативним словосполученням, в якому 

зреалізовано значення ключової лексеми kitten як молодої привабливої 

дівчини / жінки. Слово kitten може бути номінацією дружнього звернення до 

адресата і входити до складу таких мовних актів, як спонукання до дії – 

запрошення, запит про інформацію, вітання, прощання. Наприклад, Hello, 

kitten. Did you miss me? – привітання; Bye-bye, kitten. I’ll be waiting. – 

прощання [406]. В проілюстрованих прикладах звернення kitten має 

позитивне емоційно-оцінне забарвлення й сигналізує про близькі / дружні 

стосунки між співрозмовниками. Отже, у всіх вищенаведених прикладах 

наявна метафорична модель з елементом cat MAN / WOMAN / CHILD IS A 

CAT. 

 Порівняння людини із кішкою передбачає ласкаву, але в той же час 

потайну та брехливу людину. Наприклад, to let the cat out of the bag – 

проговоритися, ненавмисно виказати секрет, видати себе, розкрити секрет, не 

бажаючи того. Кішка є найзагадковішою істотою, яка має власні таємниці. 

Саме такі характерні особливості цієї тварини складають підґрунтя для 

метафоричного перенесення. Проілюстрований приклад вживаємо щодо 

людей, які повідомляють про чужі секрети. Аналогійний вираз а cat in the 
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meal – таємниця, секрет, прихована небезпека. Кішка в складі метафори 

абстрактного поняття означає що-небудь невідоме та приховане. 

 Метафора дуже близька до порівняння. Деякі вчені називають 

порівняння експліцитною метафорою [337, c. 336], існує навіть визначення 

метафори як «порівняння, стиснутого в єдине слово» [376, c. 250]. Головна 

відмінність між ними полягає в тому, що в метафорі зв’язки уподібнення чи 

аналогії прямо не виражені, на відміну від порівняння [334, с. 106]. 

Порівняння зазвичай містить елементи like, as if, а також указівку на те, які 

саме ознаки слугують основою для порівняння. Порівняння без зазначення 

відповідної подібності трапляються порівняно нечасто [334, c. 165]. 

 Саме внесення порівняльних слів та зворотів на кшталт like, as (...as) 

може перетворити метафору на порівняння. Проте К. Елм-Арвіус 

переконливо доводить, що це стосується лише метафоричних складників у 

формі іменникового словосполучення. Дієслівні ж конструкції вимагають 

набагато складніших перетворень і кінцевий результат часто виглядає 

стилістично незграбним або повністю втрачає метафоричність [328, c. 98]. 

 Елементи порівняння (і метафори) визначені А. Річардсом ще в 1936 

році у рамках порівняльної теорії метафори [375, c. 352]. Хоча, аналізуючи 

метафори, ми використовували іншу теорію та цілковито відмінний 

поняттєвий апарат, уважаємо за доцільне проаналізувати порівняння, яке 

виступає опосередкованою метафорою. Це дає змогу всебічно розкрити 

експліцитні аналогії, пов’язані з концептом САТ, і визначити його місце в 

тричленній структурі порівняння. Агент (зіставний компонент), референт 

(зіставлюваний компонент), основа – традиційні елементи метафори. Слово, 

яке вживається метафорично, є агентом, його метафоричне значення – 

референт. Основа втілює подібність чи аналогії, на яких побудована 

метафора [334, с. 180].  

 Наприклад, в англійській мові кішка нерідко постає не лише як символ 

слабкості (as weak as a cat), а й як жертви: іменник «cat» поєднується з 

дієсловами kill (вбивати), skin (здирати шкуру), whip (шмагати), swing 
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(розмахувати). Вираз like a cat on hot bricks – немов кішка на гарячих 

цеглинах. Цей вираз вживають у значенні «нервувати в очікуванні чого-

небудь неприємного», «не вміти спокійно очікувати що-небудь», 

«поводитися нетерпляче». Синонімічною є також фразеологічна одиниця 

«like сat on a hot tin roof». У цьому прикладі людину порівнюють з кішкою, 

яка залежно від ситуації може поводитися метушливо. 

 Крім того, існують фразеологічні вислови зі значенням нервозності та 

хвилювання: as nervous as a cat; to have kittens – не знаходити собі місця; 

турбуватися; хвилюватися. Цей вираз має також ще одне значення: 

бурхливо, шалено, дико висловлювати свої емоції; абсолютно явно, ніяк не 

стримуючись, спонтанно виявити почуття гніву; дуже розлютитися; 

сказитися. 

 Значення іншого виразу підкреслює незручність положення, описує 

боязку та сором’язливу людину, яка опинилася у досить незвичному для себе 

становищі: like a cat in a strange garret – не в своїй стихії; не в своїй тарілці. 

Метафоричне перенесення спостерігаємо на прикладі людини, яка відчуває 

ніяковість, дискомфорт, яку-небудь незручність від ситуації, що виникла.  

 В англійській мові є ще багато досить цікавих прикладів порівнянь з 

елементом cat, наприклад: feel like something the cat has brought in – ніяково 

себе почувати; look like a starred cat – дряна кішка. У цьому випадку кішка є 

образом злої жінки. Цей вислів своїм корінням сягає фольклору, де відьми 

нерідко постають в образі чорної кішки; look like the cat after it had eaten the 

canary – мати задоволений вигляд. В англомовному середовищі широко 

розповсюджений образ переслідування кота за канаркою, яка стає його 

єдиною здобиччю, а потім і найголовнішою метою в житті. Метафоричний 

перенос базується на уподібненні людини до тварини, тобто людина яка 

домоглася мети, до якої вона довго й наполегливо йшла, виглядає 

самовдоволеною та радісною, як кішка, яка довго підстерігала свою жертву і, 

врешті-решт, її полювання увінчалася успіхом. З аналогійним значенням 
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радості, піднесеного настрою вжито фразеологім like a cat that got the cream – 

бути задоволеним, щасливим, як кіт, що об'ївся сметани.  

 Прикладом опосередкованої концептуальної метафори є agree like two 

cats in a gutter – не мати порозуміння або згоди, тобто no agreement at all. 

 З кішкою також пов'язано чимало стійких виразів. Дослівний переклад 

деяких англійських фразеологізмів навряд чи допоможе нам зрозуміти їх 

зміст. Наприклад, as conceited as a barber's cat або like a barber’s cat – 

марнославна, зарозуміла, хвалькувата людина. Цей фразеологізм 

репрезентуємо, наприклад, у такому контексті: My friend became as conceited 

as a barber's cat after she won the award [406]. Зазначений фразеологізм має 

негативну оцінку певних дій. Фразеологічний вислів as weak as a kitten 

означає дуже слабку людину, підкреслюючи її фізичні якості. Метафоричний 

перенос відбувається за допомогою уподібнення слабкої людини тварині 

(кошеняті). 

 Вираз purr like a cat означає працювати добре; бути дуже задоволеним, 

і, можливо, муркотіти із задоволенням; grin like a Cheshire cat – безглуздо 

посміхатися. Висловлення про Чеширського кота – цікаве явище. Відомо, що 

Чеширський кіт є персонажем книги Льюїса Керролла «Аліса в Країні див». 

Постійно усміхнений кіт, який уміє за власним бажанням переміщуватися, 

швидко зникати або, навпаки, поступово розчинятися в повітрі, залишає на 

прощання лише посмішку. У російській мові виникнення цього 

висловлювання пов’язують з публікацією книги «Аліса в країні див», а в 

англійській мові наявні кілька версій. По-перше, появу висловлення ще до 

Льюїса Керролла, а по-друге, зауважують, що стосунку до справжніх котів не 

має. Британська блакитна порода котів була виведена пізніше. Наймовірна 

гіпотеза свідчить про те, що вислів походить від сиру, який виготовляли в 

графстві Чешир, який мав форму кота з усміхненою мордочкою. Сир 

починали різати від хвоста, тому останнє, що залишалося від сиру – це 

котяча голова з посмішкою. 
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 Метафоричне перенесення поведінки тварини на людину відбите у 

таких виразах: like a cat round hot milk – все приходить до того, хто чекає. 

Цікавим, на нашу думку, є фразеологізм look like something the cat dragged in 

– будь-хто виглядає дуже змученим: He looked like something the cat dragged 

in after that business trip – Він виглядав дуже змученим після тієї ділової 

поїздки.  

 Фразеологічну одиницю watch one as a cat watches a mouse трактуємо 

як вартувати, підстерігати, як кішка мишку. У цьому прикладі спостерігаємо 

випадок опосередкованої метафори, коли ЛО cat вжита в переносному 

значенні щодо людини, яка буде підстерігати іншу людину з певною метою. 

 Ще один приклад, у якому спостерігаємо опосередковану 

концептуальну метафору, створену через порівняння, є такий: to sneeze like а 

kitten (a small, delicate, feminine sneeze) – чхати як маленьке кошеня. 

Наявність порівняння в структурі фразеологічних висловлювань почасти 

спричиняє побудову опосередкованої концептуальної метафори. 

 Загалом, метафори з ЛО cat частіше мають негативну конотацію, аніж 

позитивну. Наприклад, від самого початку wildcat має значення «дика 

європейська кішка», в переносному сенсі – люта запальна людина. Вирази з 

компонентом wildcat використовуються для позначення сумнівних цінних 

паперів або продукції: wildcat bank – спекулятивний банк, wildcat scheme – 

ризикована діяльність, wildcat securities – ризиковані цінні папери, wildcat 

currency – ненадійна валюта, wildcat insurance schemes – протизаконні, 

сумнівні схеми страхування. 

 Метафора cats and dogs позначає неякісний товар або товар, який 

погано продається. Наприклад, у фінансовій діяльності так позначають 

спекулятивні акції, які емітовані нещодавно, та про які ще невідомо, як вони 

продаються і як за ними сплачуються дивіденди та доходи. У зазначених 

прикладах наявна метафорична модель SOMEBODY / SOMETHING 

USELESS / WORTHLESS / INFERIOR IS A CAT. 
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 Метафора dead cat bounce – буквально «стрибок дохлої кішки» означає 

різке зростання ціни акцій після періоду ії суттєвого зниження. Метафора 

відображає той факт, що «дохла кішка», яка сповзла з високого місця, раптом 

підстрибує. Метафорична модель «Швидкість переміщення тварини (кішки) 

→ швидкість зростання акцій» базується в першу чергу на порівнянні 

достатньо високої швидкості пересування тварини з відповідною швидкістю 

зростання цін на акції. 

 Англійська мова багата на різноманітні метафоричні вирази, які є 

яскравими прикладами фразеологічного фонду: the cat’s pajamas (the cat’s 

whiskers / meow) – річ (або людина) те, що треба, чудова річ. Цей вираз 

нерідко вживають у розмовній мові, щоб наголосити на тому, що все 

виглядає чудово: I thought I was the cat's whiskers in my new dress – Я думала, 

що виглядаю першокласно (чудово) у своїй новій сукні. When she wears 

diamonds, she thinks she's the cat's meow – Коли вона носить діаманти, вона 

думає, що вона краща за всіх [406]. У зазначеному прикладі наявна 

метафорична модель SOMEBODY / SOMETHING USEFUL / SUPERIOR / 

WORTH IS A CAT. 

 Ідіома cat’s concert має значення «котячий концерт». Люди 

використовують вираз «котячий концерт», коли говорять зневажливо щодо 

співу, поганої музики, шуму. У результаті метафоричного переносу 

відбувається уподібнення співу людини (групи людей) до специфічних, 

докучливих котячих звуків. В основі зазначеного прикладу лежить 

метафорична модель «спів людини → «котячий спів». 

 Наповнення концепту САТ, його логічні, семантичні й концептуальні 

зв’язки з іншими концептами, можливі моделі переносу значення докладно 

розкриваються в метафорі та спорідненому з нею явищі – порівнянні. Ми 

визначили найтиповіші концептуальні метафори, у яких залучений концепт 

САТ: MAN IS A CAT, WOMAN IS A CAT, CHILD IS A CAT, SOMEBODY / 

SOMETHING USELESS / WORTHLESS / INFERIOR IS A CAT, SOMEBODY 

/ SOMETHING USEFUL / SUPERIOR / WORTH IS A CAT. 
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 Будь-які культурно-історичні трансформації у суспільстві відбито в 

мовному просторі, і найчастіше мовними реаліями, що постійно збагачують 

та поповнюють мовну систему, відбивають процес її пристосування до нових 

потреб комунікації, є фразеологізми. Саме фразеологічний пласт 

найвиразніше розкриває характер етнічної спільноти, народу, передає 

самобутній національно-культурний скарб із покоління в покоління, відбиває 

культурні особливості його представників. 

 Вирізняючись яскравими кумулятивними властивостями, 

фразеологічні одиниці вербалізують концепт САТ. Вони розкривають 

насамперед зміст інтерпретаційного поля концепту, яке формують 

багаточисленні оцінки та трактування, стереотипи і судження, що 

унаявлюють ознаки концепту в повному обсязі [224, с. 129-130]. Звичайно, ці 

ознаки формують периферійні шари концепту, що змінюються із плином 

часу та із суспільними трансформаціями, але без них концепт – неповний. 

Ознаки концепту реалізовані у численних, часом суперечливих, висловах, що 

відповідають різним життєвим ситуаціям, різним характерологічним рисам, 

проте у своїй сукупності створюють загальний образ людини-мовця, 

неоднозначної за своїми уподобаннями й уявленнями [142, с. 78].  

 Концепти CAT і DOG мають антропоцентричну природу та належать 

до фундаментальних ментальних уявлень, які категоризують і 

концептуалізують соціокультурну дійсність. Фразеологічні засоби 

вербалізації концептів САТ і DOG в англійській мові передають культурно 

специфічне уявлення в мовній свідомості британців.  

 В роботі використовувалися фразеологічні одиниці (ідіоми, прислів'я, 

приказки та інші). Під час відбору фразеологічних одиниць, послуговувалися 

такими критеріями: наявність образності значення; відображення сутності 

концептів CAT і DOG (у всіх їхніх семантичних варіантах); відсутність 

семантичних кальок. 

 Названі ознаки, згідно з якими проводився відбір, дають змогу 

проводити докладний аналіз концептів на матеріалі фразеології англійської 
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мови. Образність значення є невід’ємною частиною фразеологічного звороту, 

оскільки потрібно досліджувати зворот загалом, не розглядаючи кожне слово 

окремо. 

 Фразеологічний рівень мови вербалізує певні ознаки концепту САТ. 

Ми виокремимо кілька груп фразеологічних одиниць з концептом САТ. По-

перше кішка сприймається як обережна тварина. Такі риси, як обережність, 

передбачливість спостерігаємо у таких прикладах: 

- The scalded cat fears cold water. – Полохлива кішка боїться холодної 

води. Концепт САТ експліковано за допомогою цього фразеологізму зі 

значенням caution, prudence. Цей фразеологізм має візантійське походження, 

входив до збірки висловів «Бджола» IX ст., що отримала досить широке 

поширення на Балканах і на Русі. Цей вислів означає того, хто одного разу 

зазнав невдачі та через це стає надмірно обережним і завбачливим. 

- To see which way the cat jumps / To wait for the cat to jump – Чекати, 

звідки вітер подме; тримати носа за вітром. Значення цього фразеологізму 

— займати очікувальну позицію, тобто, час покаже, що робити далі. 

- It's a bold mouse that nestles in the cat's ear – Смілива та миша, яка 

поселилася у кішки у вусі. Зазначені вислови означають обережність у 

поведінці, тобто, кішка в англійській лінгвокультурі асоціюється з 

обережною поведінкою. 

 Шкідливість: кішка у сприйнятті носіїв англійської мови асоціюється 

зі шкідливою поведінкою, таку рису можна простежити у такому прикладі: 

-  Send not a cat for lard – пустили козла в город. Тлумачимо цей вираз 

у такий спосіб: дозволяти кому-небудь діяти там, де він може бути особливо 

шкідливий; допускати кого-небудь до того, чим він може скористатися в 

корисливих цілях. ЛО cat вживається у переносному значенні по відношенню 

до людини, яку вважають шкідливою та корисливою. 

    Суб'єктивність думки / реалістичність поглядів: 

- A cat may look at a king – і прості люди мають свої права в 

присутності високоповажних осіб. Фразеологізм «A cat may look at a king» 
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має таке тлумачення: навіть людина, яка займає найнижче положення в 

суспільстві, має певні права. Походження цього фразеологізму невідоме. 

Відомо лише те, що вперше його зафіксували в збірнику Джона Хейвуда 

«Dialogue of Proverbs» (1546). Коли людина надає об’єктивну оцінку чого-

небудь, тоді використовують фразеологізм з таким значенням: The cat shuts 

its eyes when stealing cream – Кішка закриває очі, коли краде сметану. ЛО cat 

вжита в переносному значенні щодо людини, яка може закрити очі на власні 

гріхи чи недоліки. 

Таємничість: 

- All cats are grey in the dark (in the night) – Всі кішки сірі в темряві. 

Тобто, цей фразеологізм означає the night obscures all distinguishing features. 

Слово cat має переносне значення щодо зовнішнього вигляду, рис, 

характерних особливостей людини, коли все зазначене стає неважливим, 

оскільки в темряві дуже важко розгледіти чітко що-небудь. Вночі начебто 

зникають ознаки за якими відрізняються речі. Ніч і темрява розглядаються, 

як незвична і навіть стресова ситуація.  

Веселість та оптимізм: 

- When the cat is away, the mice will play. – Кота немає – мишам 

роздолля. Цей фразеологізм має значення when the person who is in charge of a 

place is not there, and the people there behave badly. Лексема cat вжита в 

переносному значенні щодо людини, яка є відповідальною за що-небудь або 

посідає місце керівника. За відсутності керівника, підлеглі можуть робити 

все, що їм заманеться. Спритний та грайливий характер, асоційований в 

британців з кішкою, умотивовує появу цього фразеологізму. 

- It’s enough to make a cat laugh. – Цього достатньо, щоб розвеселити 

кішку. Зазначений фразеологізм вживають у ситуації, коли хто-небудь зробив 

дурну помилку і через це дії людини сприймаються з насмішками та 

критикою. ЛО cat вжита в зазначеному фразеологізмі в переносному значенні 

щодо ситуації, яка є extremely ridiculous or ironic. Інколи кішку сприймають 

як безтурботну, веселу тварину, тому така ознака, як безтурботність, 
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веселість представлена у такому прикладі to cat around означає вести 

розпусне життя. 

 Смуток, туга: 

- As melancholy as a cat. – Меланхолійний як кішка. ЛО cat у цьому 

фразеологізмі означає дуже сумну людину. Людина у цьому разі схожа з 

кішкою, та має меланхолійний настрій, коли сумує за чим або ким-небудь. 

Кішка асоціюється з депресивним настроєм. 

 Лінь: 

- The cat would eat fish and would not wet her feet – Хотілося б кішці 

поїсти риби, але боїться замочити лапки. Фразеологізм має значення іn order 

to get what you want, you must be willing to take risks and endure annoyances. Не 

важко здогадатися, що ЛО cat описує людину, яка хоче досягти поставленої 

цілі, проте не бажає працювати, ризикувати або прикладати зусилля. Кішки – 

це ледачі створіння, і саме тому в сприйнятті носіїв англійської мови 

з’являється така асоціація, перенесена на людину. 

- A cat in gloves catches no mice – Кіт в рукавичках не зловить мишки. 

Цим виразом здебільшого послуговуються тоді, коли потрібно докладати 

зусилля, наприклад, щоб отримати бажаний результат. Лексема cat 

використана в переносному значенні щодо blunt or aggressive action in order 

to obtain results that cannot be achieved with passivity or restraint. 

- To keep the cat from the tongs – безтурботно залишатися вдома. 

Лексема cat представлена в переносному значенні щодо людини, яка є 

ледаром і не зайнята нічим важливим. 

Сміливість: 

- A baited cat may grow as fierce as a lion – Зацькована кішка може 

битися, як розлючений лев. У цьому фразеологізмі концепт CAT має 

значення хороброї людини.  

Ворожість: 

Таку ознаку, як вороже ставлення, спостерігаємо за допомогою 

випадків, де трапляються два антиподи – кішка та собака. Їхнє ставлення 
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одне до одного – це проекція на ворожі стосунки між людьми. Зазначені 

лексеми cat і dog вжиті в переносному значенні щодо людей зі складними 

стосунками. 

- To live cat –and – dog – Жити як кішка з собакою.  

- Cat-and-dog life – (Жити) як кішка з собакою; вічні сварки; постійні 

чвари; сімейні чвари. Цей вислів використовують щодо людей, які живуть не 

в мирі та злагоді, а з постійними сварками.  

- Lead a cat and dog life – жити як кішка з собакою. Наявна чимала 

кількість таких сленгових виразів, наприклад «fight like cat and dog». Їхня 

поява спричинена тим, що кішка та собака є постійними антагоністами, і для 

того, щоб підкреслити таку природу їхніх стосунків у свідомості носіїв 

англійської мови, виникають такі висловлювання. 

Небезпека: 

- Put / set cat amongst the pigeons – викликати переполох; наробити 

шуму; створити сенсацію. Лексема cat має переносне значення a disturbance 

caused by an undesirable person from the perspective of a group. 

Анімалістичний компонент підкреслює хвилюючу атмосферу або атмосферу 

загальної небезпеки та безвихідного становища.  

Цікавість: 

- Curiosity killed the cat – Цікавість вбила кішку. Лексема cat вжита 

щодо людини, яка має надмірну цікавість до чужих справ, підвищену 

настирливість в спробах дізнатися чужі секрети. Тобто, значення цього 

фразеологізму being inquisitive about other people's affairs may get you into 

trouble. 

 Слабкість:  

Фразеологізм live under the cat’s foot – перебувати під контролем 

дружини. В наведеному прикладі лексема cat є відображенням жінки, 

дружини, тобто має переносне значення. В іншому фразеологізмі the cat 

invites the mouse to her feast – слабкій людині складно відмовити сильній, 

лексема сat й антонімічна їй за значенням лексема mouse вжиті в 
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переносному значенні. Лексема саt – щодо людини з сильним характером, 

яка здатна керувати іншими людьми, а лексема mouse репрезентує слабку 

людину, яка не здатна захистити власні інтереси. 

Підлість: 

Фразеологізм «don’t make yourself a mouse, or the cat will eat you» 

відбиває агресивну природу людини. Люди відчувають внутрішню 

впевненість або невпевненість і підсвідомо прагнуть піднятися або 

використати слабких. Лексема cat вжита щодо підлої людини, яка може 

скористатися тим, що інша людина має заслабкий характер, і використати її у 

власних цілях. Фразеологізм означає If you belittle yourself, people will take 

advantage of you. 

Такі риси, як підступність та лицемірство, відбиті у фразеологічній 

одиниці: Cats hide their claws – Кішки ховають нігтики. Лексема cat вжита в 

переносному значенні щодо людини, яка без попередження може нашкодити 

іншій людині. 

 З більшості проаналізованих прикладів постає, що концепт CAT 

співвідноситься з широкою палітрою негативних конотативних значень.  

 Фразеологізм з елементом cat використовують для опису фізичного 

стану, здоров’я людини: A cat has nine lives – У кішки дев'ять життів. 

Лексема cat в наведеному прикладі має значення людини, яка може вистояти 

у будь-яких обставинах або вижити під час небезпеки. Проілюстрований 

варіант містять міфічне походження, пов'язані з природним сильним 

інстинктом кішки – виживати в складних умовах. «A cat has nine lives» – так 

кажуть про людину, коли мають на увазі те, що вона є витривалою, сильною, 

загартованою, невтомною, здатною витримати будь-які труднощі. 

 Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що концепт CAT в англійській 

мовній свідомості позначений різноманітними семантичними 

диференційними маркерами, що свідчить про його визначальне місце у 

свідомості народу і виявляється в різноаспектних атрибутивних 

характеристиках досліджуваного об’єкта концептуалізації. Cаме аналіз 
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фразеологічних одиниць дає змогу описати менталітет і культуру британців. 

У фразеологізмах, представлених у роботі, лексема cat використана в 

переносному значенні щодо людей, предметів та явищ. Виявлено кілька 

класів фразеологізмів, що описують характер, зовнішній вигляд, фізичний та 

емоційний стани, розумові здібності, особливості спілкування, соціальну роль 

і вік людини. 

Проаналізувавши концепт CAT в англійській мові, зазначимо про 

наявність переважної кількості негативних, зневажливих значень у 

фразеологічних зворотах. У роботі проаналізовано 630 фразеологічних 

одиниць з концептом CAT (450 одиниць з негативною конотацією та 180 

одиниць з позитивною / нейтральною конотацією). Це унаочнено в діаграмі 

домінування негативної конотації (Додаток Г (рис.Г.1)). 

 

2.3.2. Метафорична репрезентація концепту DOG 

 

 Інтерес до концепту DOG має досить далеке від лінгвістики 

походження, оскільки виник він у зв'язку з активізацією руху щодо захисту 

прав тварин, зокрема собак, а також завдяки тиражованим ЗМІ образами 

собак – відданих і веселих друзів, надійних охоронців, собак-рятувальників, 

поводирів, няньок.  

 Представники англійської лінгвокультури знають, що собаці властива 

певна поведінка. Собака гавкає, гарчить, подеколи навіть кусається. Нерідко 

собака не слухається чи схильна до бродячого життя: «The most common 

reason why so many families come to such a harsh decision is because their dog 

has behavior problems they can’t control» [406]; «You should make sure that you 

are adequately covered from the start, because the likelihood of a dog running 

away from home is probably greatest during the first few months of ownership» 

[324]. Носіями англійської мови помічено, що, маючи навіть деякі негативні 

якості (неслухняність, агресивність), собака все одно є відданим другом і 
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надійним захисником: Now I am up early, full of energy and have a new outlook 

on life all because of Rags, my wonderful dog [406]. 

 ЛО dog має високу репрезентативність в корпусах англійської мови. 

Наприклад, почасти під час використання зооніму dog можна виявити 

негативні конотації, які приписуються людині. Наприклад, з лексемою dog в 

англомовній культурі переважно асоціюються пейоративні концептуальні 

оцінні кластери «жорстка людина», «людина з поганим характером або 

неслухняна дитина», «безсоромна людина», «нікчемна, зарозуміла, балакуча 

людина». Менш репрезентативне використання лексеми dog в нейтральних 

або позитивних контекстах – переважно в словосполученнях з 

препозитивними модифікаторами. 

 Словниково-дефініційний аналіз лексеми dog, представлений у 

попередньому розділі, свідчить про те, що крім двох лексико-семантичних 

варіантів, у яких слово визначається в первинному значенні як м’ясоїдний 

ссавець, що має зовнішню та генетичну схожість з собакою, яку сприймають 

як домашню тварину, а також залучають до полювання, інші лексико-

семантичні варіанти фіксують вживання лексеми dog в метафоричному 

форматі. Наприклад, такий лексико-семантичний варіант маркує пейоративну 

оцінку – «недостойна поваги людина, якій не можна довіряти». Значення 

іншого лексико-семантичного варіанту сформовано на амбівалентних 

характеристиках собаки як представника тваринного світу, оскільки, будучи 

вірним та відданим своєму господареві, собака може становити небезпеку 

для інших людей, і його поведінка, заснована на інстинктах, є 

непередбачуваною. Ще один лексико-семантичний варіант означає людину, 

індивіда загалом. Крім наведених прикладів лексико-семантичних варіантів, 

ЛО dog визначає непривабливу жінку і може служити засобом образи. 

Лексемою dog трактують що-небудь погане / низької якості, вживають щодо 

неживих предметів і абстрактних понять.  

 Багатоаспектність концептуального змісту лексеми dog забезпечує 

смислове розмаїття її вербалізації в різних контекстах. Розглянемо приклад 
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вживання лексеми dog у функції звертання. Перенесення значення в цьому 

разі базується на тому, що собака серед всіх домашніх тварин є найкращим та 

вірним другом людини. Звертання dog має позитивну оцінну семантику і 

вживається під час спілкування чоловіків у знайомому оточенні: Jamal: Yo, 

dog. What’s up? Find the place all right? Travis: What’s happening? We’re back 

in business or what? [406]. 

 Мікроконтексти метафоричного вживання лексеми dog 

репрезентативно представлені в корпусі як атрибутивно-номінативні 

словосполучення: old dog, little dog, sly dog, smart dog, hot dog, wily dog, etc., 

lying dog, sleeping dog, top dog, guard dog, lap dog, stud dog. Модифікатори в 

формі прикметників, дієприкметників теперішнього часу та іменників 

специфікують характеристики людини, її стану або представляють 

таксономічні імена собак.  

 Для виявлення метафоричного потенціалу концепту DOG розглянемо 

кілька прикладів метафоричних моделей. Найпоширенішою когнітивною 

метафорою спеціального рівня з концептом DOG, як і у випадку з концептом 

CAT, є HUMAN BEING IS A DOG, яка розділена на підкласи MAN IS A DOG 

та WOMAN IS A DOG. Метафора людини конкретизується у 

словосполученнях: a dirty dog – підла людина, a surly dog – людина з 

нелегкою, похмурою вдачею, як похмура собака, a dog in one's doublet – 

невірний друг, a dog in a doublet – сміливий, рішучий хлопець. Метафора a 

dead dog означає людину, від якої немає ніякої користі. Очевидно, 

модифікатори лексеми dog можуть змінити вектор оцінки під час 

метафоричної ідентифікації людини. Атрибути, що визначають лексему dog у 

значенні «людина» або «неприємний індивід, якому не можна довіряти», 

мають негативну оцінну семантику. Вони передають додаткову інформацію 

не лише про особу, яку характеризують, а також можуть сигналізувати про 

причини, через які індивіда називають ЛО «dog». Наприклад: 1) Dustin has 

been meeting with original director Mike Nichols hatching plans for a table-

turning sequel which will feature the ageing Hoffman having an affair with his 



142 

   

son’s 16-year-old girlfriend. The dirty dog; 2) Alistair: Or maybe Paloma’s 

paramour was a little too hot for Paloma to handle. Now, you could relate to that, 

can’t you, Katherine? Katherine: You filthy dog, Alistair [406]. Цікаво зазначити, 

що атрибути також використовують у вторинній номінації та вживають для 

передавання негативних властивостей характеру / поведінки індивіда. У своїх 

буквальних значеннях прикметники dirty і filthy є кваліфікаторами 

зовнішнього вигляду. 

 У вторинному номінативному значенні лексема dog висловлює високу 

ступінь узагальненості «людина, індивід». Здебільшого референтами 

номінації лексеми dog в цьому значенні є чоловіки. У менш частотних 

варіантах ця ЛО може номінувати жінку: Well, I know that, but does Phyllis 

know that? You know, she’s not the quickest dog in the race [406]. 

 Метафоричне перенесення «людина – це тварина / звір» відзначене не 

просто регулярністю в мовному застосуванні, але і прагненням створити 

єдиний спосіб світосприйняття. У центрі аспектуалізації аналогійної 

метафори завжди простежується тенденція протиставити тварину людині. 

 Якщо порівняємо собаку з людиною, перенесемо деякі характеристики 

з собаки на людину, то виявимо такі особливості: 1) собака означає підлу, 

мерзенну людину, низьке положення людини (собача зрада – dog’s betrayal, 

собача посада – dog’s post, that's a godforsaken job!); 2) під час 

характеристики несприятливих і комфортних умов життя: важкі, нестерпні 

умови (собаче життя – dog’s life, собачі умови – dog’s conditions, собача 

втома – dog’s tiredness); 3) виявлена властивість (здатність відчувати що-

небудь), яка виражається в просторіччі «собачий нюх» (dog’s nose) у 

значенні, що у кого-небудь загострене чуття на що-небудь. 

 Загальний аналіз характеристик концепту DOG дає змогу оцінити цей 

образ, проаналізувати всі можливі риси поведінки, характеру, зовнішнього 

вигляду, перш ніж аналізувати смислові та метафоричні домінанти концепту 

DOG, відбиті в фразеологічному фонді ангійської мови.  
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 Інтерпретація людини у метафорі MAN IS A DOG має кілька значень: 

1) хлопець, чоловік; 2) переслідувач; 3) страж; 4) недостойна людина;                    

5) нікчемна, підла людина: big dog – важлива персона, шишка; гравець, у 

якого немає шансів виграти; jolly dog – веселун; гуляка; lucky dog – 

щасливчик; везунчик; lazy dog – ледар; a lame dog – невдаха; dirty dog – підла 

людина; брудний тип, погань; sly dog – хитрун, спритна людина, лукава 

людинa. Ідіома sly dog описує хитру та лукаву людину, яка будь-якими 

способами, найчастіше нечесними, досягне поставленої мети. Незважаючи на 

своє значення, вираз використовують як вираження захоплення. Вираз a 

bottom dog – людина низького положення, невисокого статусу; а dog is made 

fat in two meals – цей метафоричний вислів застосовують щодо людини, яка 

вихваляється та пишається своїм багатством.  

 Концепт DOG відіграє помітну роль в англійській лінгвокультурі, про 

що свідчать, наприклад, фразеологічні вислови з позитивною конотацією, що 

характеризують людину за її чудові навички та вміння: a clever dog – розумна 

людина; a gay dog – весела людина; sea dog – морський вовк; an old dog barks 

not in vain – досвідчена людина не помиляється; старий пес не буде марно 

гавкати; war dog – солдат, ветеран війни. Метафоричними прикладами з 

негативною конотацією є такі: dead dog – ні на що не придатний, нікому не 

потрібна людина; не мати ніякої ціни, непотрібна річ; sad dog – похмура 

людина; sly dog – людина, що приховує свої гріхи; yellow dog – зневажлива 

особистість; підла людина; паршивий пес; the under dog – підлегла, 

переможена сторона; похмура людина.  

 Вираз dog in the manger означає жадібну людину, тобто a person who 

has no need of, or ability to use, a possession that would be of use or value to 

others, but who prevents others from having it. Йдеться про ситуацію, коли 

будь-хто не дає змогу кому-небудь скористатися предметом, річчю, 

можливостями, які йому зовсім непотрібні. Цей метафоричний вираз 

зазвичай уживають з несхвальним відтінком щодо особистості. Однак її 

можна застосовувати, говорячи про групу людей, соціальний колектив і 
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навіть про цілу державу. Наприклад, коли перелічені суб’єкти чим-небудь 

володіють, утім не використовують, не дають змогу зробити це іншим. 

 Метафоричного переосмислення набуває образ watch dog (сторожовий 

пес), який використовують для позначення видів діяльності, пов’язаних з 

контролем, аудитом, моніторингом щодо різних організацій: Westminster’s 

watchdog committee was last night formally asked to set up an inquiry into his 

finances during his 14 years as an MP [406]. 

 Прикладами концептуальної метафори є top dog – господар 

становища; людина, яка перемогла та займає панівне становище; attack dog 

– лютий критик, людина, яка досягла певного стану, вимагає і від людей 

прагнути високих результатів. В англійській мові мовчазний суб'єкт також 

порівнюють з собакою, dumb dog (мовчазний хлопець). У цьому разі 

асоціативним фоном постає безсловесність собаки, коли вона поглядом 

передає своє повне розуміння, але словами або іншими типовими для неї 

звуками висловити своє відчуття не може. 

 Особливий інтерес представляють ідентифікувальні метафоричні 

номінативні одиниці, які містять диференційну ознаку «Молодість». 

Метафоричні об'єктивації, що запозичують образи молодих представників 

анімалістичної сфери, здебільшого, мають меліоративні конотації. І навіть в 

тому випадку, коли виникають відтінки засудження або глузування, вияви 

цих конотацій носять неантагоністичний характер. 

 У значенні слова puppy, що з'явилося в англійській мові в кінці XV ст. і 

ймовірно утворилось від французького слова poupée «лялька, іграшка», 

простежується характеризація молодої тварини через прагматику ігрового 

використання «woman's small pet dog», тобто «жіноча іграшкова собака». У 

1590 рр. це слово набуває значення «молодий собака», замінюючи англійське 

слово whelp. На початку використання в англійській мові puppet «лялечка» і 

puppy «цуценя» не завжди розрізнялися. Згодом ЛО puppy вживають у 

значенні «марнославний юнак». 
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 Лексему puppy нерідко використовують для вторинної номінації, 

свідченням чого є дефініції зі словника Cambridge: перший лексико-

семантичний варіант маркує молодий вік собаки – a young dog, тобто 

маленький розмір і недосвідченість; другий лексико-семантичний варіант 

описує зарозумілого, недосвідченого, марнославного або легковажного 

молодого індивіда (чоловіка) – a presuming, conceited or empty-headed young 

man, актуалізуючи метафоричне значення, в основу якого покладено 

кваліфікаційні ознаки молодості і недосвідченості [431]. ЛО puppy «цуценя» 

містить диференційні семантичні ознаки: симпатичність, розум і грайливість 

(usually cute and playful). Крім того, відзначені два значення: індивід, який за 

віком молодший за співрозмовника (somebody younger than you) або предмет / 

річ (a thing). 

 Як показав аналіз лексикографічного матеріалу, звертання puppy може 

входити до складу етикетних мовних актів, які сприяють інтимізації 

міжсуб’єктної комунікації, підтримці близьких стосунків або скороченні 

дистанції між людьми: звертання уваги, прощання, вибачення, співчуття. 

Наведемо приклади: Look, puppy, I have something for you – звертання уваги; 

Chris: Bye-bye, Mommy. Alison: So long, puppy – прощання; I know, puppy. I’m 

so sorry. I ... I’m sorry that I’m late – вибачення; Oh, puppy, you had a tough day 

today, huh? – співчуття [406]. У всіх зазначених мікроконтекстах таке 

звернення має позитивну конотацію, сигналізуючи про близьку / дружню 

комунікативну дистанцію між співрозмовниками. 

 ЛО puppy в сингулярному форматі може номінувати живі та неживі 

об'єкти: Zapata's still a puppy. He'll learn. Just be patient [406]. У наведеному 

прикладі ЛО puppy використовують метафорично в функції прагматичної 

оцінки здібностей та дій молодої людини в мовних актах виправдання, з 

одного боку, і стримування негативних емоцій реципієнта, з іншого.  

 Атрибутивно-номінативні словосполучення з лексемою puppy 

представлені моделями, в яких аналізована лексема постає у функції 

стрижневого слова і визначається лівобічними модифікаторами: 
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прикметниками – little puppy, big puppy, sick puppy, sad puppy, happy puppy, 

hungry puppy, etc. і дієприкметниками минулого часу – confused puppy, lost 

puppy. 

 З аналізованих прикладів постає, що лівосторонні модифікатори, які 

переважно в атрибутивно-номінативному словосполученні з puppy є 

оцінками, нерідко поєднані з лексемою puppy в значенні «a presuming, 

conceited or empty-headed young man» (недосвідчений, марнославний, 

легковажний молодий чоловік). Ураховуючи кваліфікаційні негативні оцінки, 

співрозмовник динамічно пересувається в нейтральну або навіть негативну 

зону, яка реалізується в мовних актах зневаги, обурення, висловлення 

недовіри, приниження та інше. Наведемо приклади: You useless 

whippersnapper! You insolent puppy! To abuse my hospitality in such a way, take 

advantage of my trust. Are you kidding’ me? Look at him. He’s a little…little 

puppy [406]. 

 У більшості зазначених прикладів лексема puppy має негативне 

емоційно-оцінне забарвлення і передає обурення людини щодо негідної 

поведінки свого співрозмовника, вказує на недовіру, демонструючи 

поблажливо-зневажливе ставлення до людини, пов'язане з молодим віком 

людини або поведінкою людини. Референтами номінації слова puppy в цьому 

значенні є, переважно, чоловіки. У рідкісних випадках ЛО puppy номінує 

жінку.  

 Метафоричну модель MAN IS A DOG (PUPPY) простежено у такому 

прикладі: a / one sick puppy – людина, яка має певні відхилення у поведінці, 

діє у садистський, огидний спосіб або вважається збочинцем. Метафоричний 

вираз має негативну конотацію. 

 Як вже зазначалось, концепт DOG в англійській мові вербалізований 

кількома лексемами: dog, hound, puppy, tyke, mutt, але частотнішими є перші 

три варіанти. Проаналізувавши метафоричне втілення концепту DOG з 

лексемою dog та лексемою puppy у метафоричній моделі HUMAN BEING IS 
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A DOG, зауважимо, що наявні випадки, коли концепт DOG представлений 

лексемою hound у складі зазначеної метафоричної моделі. 

 Під час утворення розмовних фразеологічних одиниць, сформованих 

на основі лексеми hound, спостерігаємо процес асоціативного перенесення і 

як наслідок – виокремлюємо кілька елементів, які виступають підґрунтям для 

метафоризації значення. У фразеологізмах з цією лексемою домінантними 

компонентами є «переслідування», «вишукування». Такі вирази здебільшого 

своїми значеннями вербалізують несхвальну та навіть негативну оцінку. В 

англійській мові компонент hound має на увазі прихильника або любителя 

чого-небудь. 

 Компонент «любитель» зазвичай представлений у виразах, що 

корелюють з гастрономічною тематикою, саме тому спостерігаємо в них 

наявність елементів, безпосередньо пов'язаних з їжею та напоями. 

Наприклад, вираз candy hound описує людину з маніакальною любов'ю до 

солодкого або просто ласуна. Цікавим є вираз tea-hound, оскільки має кілька 

значень. Первинне значення характеризує постійного відвідувача світських 

заходів. Вторинним значенням є застаріла назва для чоловіка, що 

користується великою популярністю у жінок. 

 Ідіома grog hound з її синонімічними варіаціями hooch / boozehound в 

англійській культурі характеризують завзятого любителя спиртних напоїв. 

Лексеми grog, booze і hooch – це різновиди алкогольних напоїв. Ідіоматичний 

вираз chow hound описує пристрасного шанувальника їжі і характеризує таку 

рису, як обжерливість. 

 Асоціативні компоненти «вишукування» й «завзяття» реалізуються в 

сленгових виразах publicity hound і news hound, які функціонують в мові 

завдяки сучасній культурі, зокрема під впливом засобів масової інформації, 

тому що представлені одиниці характерні для цієї сфери людської діяльності. 

Publicity hound (також media hound) визначає людину хвалькувату, яка вперто 

шукає загальної уваги та прагне розрекламувати себе за допомогою 

друкованих видань. У засобах масової інформації, розмовною ідіомою 



148 

   

newshound інтерпретують журналіста, що відрізняється надмірною 

ретельністю і навіть прискіпливістю, яка характерна для детективу, тобто ця 

ідіома описує репортера, що буквально вишукує новини. 

 Ідіому sleuthhound (також bloodhound) використовують для опису 

людини, що займається приватним розшуком. Отже, ці ідіоми описують 

професію детектива. Зазначені одиниці уналежнені до застарілого сегменту 

словникового складу англійської мови, тому що в розмовній мові їх 

вживають рідко. Зауважимо, що схожі терміни експлікують негативне 

забарвлення, характеризуючи представників професії не з позитивного боку. 

Професія вміщує риси, які характерні для собак, оскільки в цих 

метафоричних одиницях актуалізовано одну з найосновніших якостей собаки 

– гострий нюх. Уважаємо, що поняття «винюхувати» реалізує явну негативну 

конотацію. З наведених прикладів зрозуміло, що вирази з лексемою hound 

представлені у вигляді атрибутивних конструкцій, в яких зазначена лексема 

постає як одиниця, що передає основний зміст виразу та змінює значення 

залежно від сполучуваного з ним компонента.  

 Під час аналізу виявлено також випадки порівняння з елементом dog, 

що виступають прикладами опосередкованою концептуальної метафори. 

Прикладами порівнянь є be tired as a dog / be dog-tired – втомитися як 

собака; sick as a dog – дуже хворий або стурбований; faithful as a dog – 

віданний, вірний як собака; work like a dog – працювати як собака; work like a 

racing dog – працювати як загнана собака. З одного боку, в мові є 

фразеологічні одиниці, що характеризують собаку як працездатну істоту, 

наприклад, вираз work like a dog, де собаці надають роль основного 

помічника в господарстві, завданням якого є передусім охорона будинку. У 

цьому разі простежуємо позитивну оцінку з боку носіїв мови завдяки 

витривалості й здатності собаки виконувати складну роботу. Сюди ж 

уналежнюємо ідіому dog-tired, оскільки собака тяжко працює, він швидко 

втомлюється. З іншого ж боку, собаку кваліфікують як ліниву істоту – lazy as 
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a dog. Цей фразеологізм створює амбівалентне сприйняття символу тварини 

в англомовній культурі. 

 Інший вираз use like a dog має негативну конотацію, на відміну від 

попереднього прикладу, та описує явну зневагу до представників тваринного 

світу. У фразеологізмі реалізована ситуація, коли до будь-кого ставляться як 

до раба, мається на увазі жахливе ставлення, аналогійне поводженню з 

твариною. 

 As crooked as a dog's hind leg розкриває таке поняття, як непорядність. 

Основною ідеєю виразу є порівняння людської ноги та собачої лапи, будова 

якої порівняно з кінцівкою людини вигладає неправильно. А все те, що 

виглядає кривим або нерівним, апріорі, було неправильним і прирівнювалося 

до чого-небудь зовсім неприйнятного. Можна сказати, що в цьому виразі під 

собакою розуміють істоту, яка не викликає довіри через істотні відмінностей 

в будові. Образ зігнутої собачої задньої лапи перенесено на людську сутність 

у значенні спритності й нечесності. Ще можна допустити, що сенс будується 

на протиставленні двох понять. Якщо розглядати прикметник сrooked з 

погляду характеристики людських якостей, прикметник вживають в значенні 

«нечесний», яке є антонімічним до прикметника «straight», що характеризує 

людину як об'єктивну та чесну. 

 Для фразеологічних одиниць із компонентом dog характерна метафора 

«тварина > соціальний стан людини». Наприклад: a dog’s life – «жалюгідне 

життя». Метафора dog's life означає не найкращі умови проживання 

тварини. Основою для метафоричного переносу виступає уподібнення умов 

життя тварини до умов життя людини. Ототожнюючи собаку з людиною, 

подібне висловлювання характеризує складне проблемне життя людини. 

 Метафорична модель «тварина > емоційний стан людини» наявна у 

таких прикладах:  

 Вираз the black dog (the black dog is on one’s back (to be in the state of 

melancholy)) – поганий настрій, смуток, нудьга, меланхолія. Чорний колір 

асоціюють з диявольськими витівками. Метафоричне визначення 
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фразеологізму black dog – нещастя та зневіра. Потрібно зауважити, що 

тварини з чорним забарвленням ніколи не асоціювалися з позитивними 

явищами. Швидше навпаки, тварини чорного кольору були ознакою 

переважно чого-небудь недоброго. Значення ідіоми black dog корелює з 

англійським фольклором. Деякі легенди розповідають про привид чорної 

собаки, який приносить нещастя кожному, хто його побачить. 

 Вираз like a dog with two tails (very pleased) означає радість, 

задоволення, бути в захваті. Підґрунтям фразеологізму є нелогічна й навіть 

злегка дивна ситуація. Значення виразу побудовано навколо 

загальновідомого факту. Хвосту в цьому виразі приділено особливу увагу, 

тому що він постає як основна ознака, що виражає захоплення. За допомогою 

уточнення кількості хвостів посилюється сенс ідіоми. Виляючи хвостом, 

собака висловлює позитивні емоції, відповідно, якщо виляє швидко, здається, 

що хвоста два, то, в розумінні носіїв англійської мови, радості просто немає 

меж. 

 Ще одним прикладом метафоричної моделі «тварина > емоційний стан 

людини» є словосполучення puppy love «цуценяча любов», «тимчасове 

захоплення між хлопчиком і дівчинкою». Домінантними ознаками, які 

складають основу метафори, є молодість й аналогійні характеристики – 

недосвідченість, запальність, легковажність, нестійкість, тимчасовість. 

 У деяких випадках ЛО puppy у складі метафоричних виразів має 

позитивну конотацію. В англомовній культурі метафорою puppy love 

позначають нетривалу, але сильну юнацьку закоханість. Асоціація навіяна 

поведінкою та прихильністю, тобто почуттями, які виявляють цуценята щодо 

господарів. Уподібнюючи поведінку тварини до людини, схожим терміном 

можна охарактеризувати нетривале захоплення ким-небудь.  

 Персоніфікація – близький родич метафори [334, c. 127], 

термінологічний гіпонім [328, c. 129]. А. Круз зазначає, що персоніфікація 

виникає тоді, коли події неясної генези або викликані цілим комплексом 

причин приписуються людиноподібному агенсу [334, c. 127]. Під час аналізу 
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метафоричного потенціалу концепту DOG простежено відомий феномен 

переосмислення абстрактних концептів, який спостерігаємо в 

антропоцентричному й предметному напрямах і описуємо як уособлювальну 

функцію метафори. У досліджуваному матеріалі відзначені ситуації 

зооцентричного переосмислення абстрактних концептів. Наприклад, 

спостерігаємо персоніфікацію психічних характеристик та емоцій, що 

характеризують людину, – їх втілення в образі тварини: Fancy is а funny dog if 

you feed him well = i.e. humour your fancy; Folly is a bony dog . Crack was a 

good dog, but got hung for barking = a swaggerer comes to a bad end; Brag is a 

good dog, but Holdfast is better – tenacity and quietness of manner are preferable 

to ostentation; promises are all very good, but acts are far better; Brag’s a good 

dog but dares not bite; Brag’s a good dog but he hath lost his tail [406]. Зазначені 

приклади персоніфікованої зоосемічної метафори – це транзієнтні випадки, 

оскільки два концепти (зокрема, концепт DOG (dog) та концепти (fancy – 

уява, схильність; folly – безумство; crack – словесна перепалка; brag – 

хвастощі; holdfast – зачіпка) ототожнюються на рівні значення DOG → 

EMOTIONAL STATE OF A MAN. 

 Аналіз метафоричних висловлювань і метафоричних порівнянь дав 

змогу виявити основні образні ознаки концепту DOG та виокремити 

найпродуктивніші метафоричні моделі в англійській мові. Найтиповішими 

концептуальними метафорами, у яких залучений концепт DOG є MAN IS A 

DOG, WOMAN IS A DOG. 

 Репрезентація концепту DOG є досить значною у фразеологічному 

корпусі англійської мови, що, в свою чергу, говорить про значущість 

зазначеного концепту в англомовній картині світу. Фразеологічний рівень 

мови об’єктивує певні концептуальні ознаки досліджуваного концепту. 

Вважаємо за потрібне виокремити кілька груп фразеологізмів для виявлення 

певних ознак концепту DOG.  



152 

   

 По-перше, у фразеологічному корпусі англійської мови спостерігаємо 

приклад фразеологізму, у якому концепт DOG асоціюється з обережною 

поведінкою. Тобто, така ознака, як обережність наявна у прикладі: 

- Let sleeping dogs lie – Не потрібно будити сплячих собак; Не буди 

лихо, поки воно тихо, від гріха подалі. З зазначеного постає, що лексема-

вербалізатор dog вжита в переносному значенні та трактується як situation 

that is currently causing no problems but might do so as a result of interference in 

some things. 

 Жадібність:  

- Too much pudding will choke the dog – Від занадто великого шматка 

пудингу собака вдавиться. Лексема dog вжита в переносному значенні щодо 

жадібної людини, яка не знає міри. Цей фразеологізм підкреслює неабияку 

жадібність у будь-якій справі: it is possible to have too much of a good thing. 

 Зарозумілість / Гордість / Хоробрість:  

- Every dog is a lion at home – Кожна собака в своєму будинку лев. 

Лексема dog означає людину, яка почуває себе чудово та впевнено в 

знайомому місці. Концепт DOG означає комфорт і впевненість. Якщо людина 

вдома, а не в гостях і виконує будь-яку роботу, їй легше від того, що все тут 

знайоме, все рідне: the most timid or cowardly person acts boldly in his/her home 

place or at a place where he/she has some hold or support. 

- Еvery dog is valiant at his own door – у своїх дверей будь-який пес 

хоробрий. Лексема dog позначає людину, яка здатна постояти за себе та 

проявити хоробрість у певних обставинах. 

- To put on the dog – поводитись зарозуміло, величати себе. Цей вислів 

характерний для опису негідної, зарозумілої людини: to pretend that one is 

very stylish or rich. 

 Загроза:  

- Barking dogs seldom bite. Dogs that bark at a distance don’t bark at hand 

– Собаки, що лають, рідко кусають. Лексема dog означає людину, яка 
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погрожує чим-небудь, але рідко виконує свої обіцянки: people that threaten 

you rarely take action. 

 Ворожість:  

- Two dogs over one bone seldom agree – Дві собаки не зможуть 

поділити одну кістку. Лексема dog вжита в переносному значенні щодо 

суперників, які разом не уживаються (про тих, хто претендує рівною мірою 

на першість, керівництво). 

- Two dogs fight for a bone, and a third runs away with it – Дві собаки 

б'ються через кісточку, а третя з нею тікає. Лексема dog означає людей, які 

не можуть домовитися між собою, а будь-хто третій може скористатися 

моментом в своїх інтересах. Тобто, у зазначеному прикладі наявна така 

ознака концепту DOG, як ворожість або ворожі стосунки між людьми: While 

two persons are disputing over something, somebody else takes advantage of the 

fact that their attention is distracted. 

Підлість: 

Багато англійських виразів відбивають загальноіндоєвропейське 

уявлення про собаку у ролі злочинця: 

- If you want a pretence to whip a dog, say that he ate a frying-pan – Якщо 

потрібно побити собаку, скажи, що вона сковорідку з'їла; була б спина, а 

батіг знайдеться. ЛО dog вжита в переносному значення щодо людини, яку 

можна легко звинуватити у чому-небудь або підставити у якій-небудь справі. 

- A stick is quickly found to beat a dog with – Коли бути собаці битою, 

знайдеться і палиця; Була б спина, знайдеться вина. Зазначений вираз 

аналогійний попередньому фразеологізму. ЛО dog вжита в переносному 

значенні щодо вразливої людини, яку можна легко скривдити або підставити: 

It is easy to attack (physically or verbally) a vulnerable person or thing. 

- Dumb dogs (and still waters) are dangerous / beware of a silent dog and 

still water – Мовчазні собаки небезпечні. Лексема dog описує людину, яка 

може у будь-який момент проявити себе з негативного боку, тобто бути 

підлою по відношенню до кого-небудь: people who say little or nothing are 
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more dangerous than people who speak a lot. Коли людина мовчазна, скритна, 

що-небудь приховує, доречним є вживання наведеної фразеологічної 

одиниці. 

- Dog doesn’t eat dog – Собака собаку не з’їсть. Лексема dog описує 

нечесних, підлих людей, які не шкодять людям, що поводять себе аналогійно: 

nefarious people will not harm those who act like them. 

- Dog eat dog – Людина людині – вовк. ФО dog eat dog описує ситуації, 

в якій кожен сам за себе. Аналогія вибудувана на основі поведінкової моделі 

тварин в умовах боротьби за виживання, коли перемагає найсильніший. 

Фразеологізм уособлює жорстку конкуренцію і його застосовують до 

галузей, пов'язаних з підприємництвом. Лексема dog використана в 

переносному значенні щодо підлих, нечесних людей з поганими намірами. 

- He that lies down with dogs must rise with fleas – З ким поведешся, від 

того й наберешся. Лексема dog має переносне значення й описує людину, 

яка, спілкуючись з підлими людьми, може запозичити певні риси їхнього 

характеру, і почати поводити себе у аналогійний спосіб: spending time with 

undesirable people will cause one to take on their undesirable traits. 

- give a dog a bad name and hang him – обмовити кого-небудь, щоб його 

погубити. Лексема dog вжита в переносному значенні щодо людини, яку 

навмисно можуть обмовити та заплямувати репутацію: if a person's reputation 

has been besmirched, then he will suffer difficulty and hardship. 

 Спираючись на проведений аналіз, висновкуємо: універсальне, 

загальнолюдське в проілюстрованих фразеологічних одиницях з 

компонентом DOG є відбиттям того, що функціонує в мовній свідомості 

англійського етносу. Національна своєрідність виявляється в типових 

асоціаціях, пов'язаних з тим чи тим образом, тобто в національній специфіці 

образної основи. Аналіз концепту DOG в англійській мові показав, 

насамперед, наявність переважної кількості негативних, зневажливих значень 

у фразеологічних зворотах (всього проаналізовано 720 фразеологічних 

одиниць, серед них 535 з негативною конотацією та 185 з позитивною 



155 

   

конотацією), що вербалізують концепт DOG. Це унаочнено в діаграмі 

домінування негативної конотації (Додаток Г (рис.Г.2)). 

 Фразеологізми із концептом DOG відбивають оригінальне бачення 

світу носіями англійської мови. Вони створені на основі постійних асоціацій 

або образів-символів, які були переосмислені народом і закладені у 

фразеологізмах. Саме тому цей лексичний шар завжди цікавить дослідників 

та дає змогу їм описати мовну картину світу певного народу. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

  

 Концепти CAT і DOG репрезентують універсальне явище, що має 

культурно марковані особливості актуалізації в англійській лінгвокультурі. 

Концепти CAT і DOG – номіновані концепти, для яких характерна 

загальновідома мовна репрезентація словами або фразово. Зазначені 

концепти є сформованими, тобто такими, формування інтразони (сукупність 

асоціацій, що входять до концепту) яких вже завершилося (але екстразона 

продовжує функціонувати (сукупність асоціацій, що виникають у зв’язку з 

концептом)). 

 Структура концептів охоплює поняттєвий та образно-ціннісний 

складники. Поняттєвий складник ґрунтується на незмінних стереотипних 

значеннях номінативних лексем cat та dog, зафіксованих у тлумачних 

словниках. Натомість образно-ціннісний складник структури концептів 

варіює залежно від соціо-культурного трактування концептів CAT і DOG 

носіями англійської лінгвокультури (британцями). 

 Поняттєвий складник концептуальної структури визначається на 

основі дефініційного та компонентного аналізів. Унаслідок дефініційного 

аналізу та спираючись на визначення номінативної лексеми cat і dog у 7 

тлумачних словниках, виокремлюємо 12 узагальнених значень, що 

утворюють денотат досліджуваного концепту CAT та 14 узагальнених 

значень, що продукують денотат концепту DOG. Поняттєву основу концептів 
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CAT і DOG розширено за допомогою додаткових семантичних ознак, 

визначених з урахуванням когнітивно-семантичного аналізу синонімічних 

відповідників іменників cat та dog. Дібрано 42 синоніми до імені концепту 

CAT та 50 синонімів до імені концепту DOG з лексикографічних джерел. 

Образно-ціннісний складник концептів CAT і DOG у англійській 

лінгвокультурі розширено через традиційні метафори та метафоричні 

порівняння на основі фразеологічного корпусу англійської мови з зоонімами 

cat та dog. Традиційні, образні метафори та метафоричні порівняння 

відбивають не лише позитивне, а й негативне трактування CAT і DOG у 

англійській лінгвокультурі. Аналіз метафоричних зв’язків у площині 

концептів CAT і DOG дав змогу встановити низку концептуальних метафор. 

Такими метафорами є: MAN / WOMAN / CHILD IS A CAT, MAN / WOMAN 

IS A DOG, SOMEBODY / SOMETHING USELESS / WORTHLESS / 

INFERIOR IS A CAT / DOG, SOMEBODY / SOMETHING USEFUL / 

SUPERIOR / WORTH IS A CAT, а також виявлені випадки метафоричної 

моделі «тварина > соціальний стан людини» або «тварина > емоційний стан 

людини». 

 Образ собаки, який у багатьох народів асоціюється з вірністю та 

відданістю, в англійській фразеології набуває негативних конотацій 

(ворожий, підлий, жадібний, зарозумілий, також трапляються значення 

неохайний, неакуратний). Образ кішки в представників англійської 

лінгвокультури здавна пов'язаний з нечистою силою, таємничістю, 

небезпекою, підлістю, хитрістю, лінню, смутком, шкідливістю, слабкістю, 

тому його конотації здебільшого негативні. Крім того, кішку асоціюють з 

живучістю та стійкістю до неприємностей.  

 Фразеологічні та лексичні об’єктивації концептів демонструють 

наявність схожих вербалізованих моделей, що дає змогу застосовувати єдині 

принципи когнітивного аналізу. Для зооконцептів CAT і DOG релевантні 

прямі та непрямі мовні репрезентації. Те, що вербалізація може приймати 
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різну структурну і семантичну форму, додатково підкреслює актуальність 

концептів CAT і DOG для англомовної свідомості.  

 Визначення індивідуального сприйняття концептів CAT і DOG 

відбулося за допомогою вільного асоціативного експерименту. У переважній 

більшості випадків CAT і DOG наділені позитивними конотаціями. Багато 

асоціацій пов’язано з зовнішнім виглядом тварин, а також характерними 

рисами поведінки. 

 Результати дослідження, проведеного в цьому розділі, відбито в 

працях [120; 121; 122; 254; 255; 256; 257; 258; 260; 265; 266]. 
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РОЗДІЛ 3. ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ВТІЛЕННЯ 

КОНЦЕПТІВ CAT І DOG У АНГЛОМОВНОМУ                

ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 

 

Розділ присвячено висвітленню особливостей вербалізації концептів 

CAT та DOG у художньому дискурсі, а саме у творах британських 

письменників. Зазначено, що реалізація концептів CAT і DOG здійснюється 

двома основними способами – за участю денотата концепту (cat або dog – 

учасники дії), а також за участю периферійних елементів. Змістовно-

концептуальна інформація нерідко реалізується без участі ядерних елементів; 

вона є естетично оформленим повідомленням реципієнту про зв’язки 

соціального, психологічного та культурного аспектів. 

 

3.1.  Вербалізація концепту CAT у художньому дискурсі 

 

 Художній текст є «контейнером», який переміщує мовні знаки різних 

типів у просторі і часі, тому для кращого розуміння та сприйняття читати 

текст потрібно не тільки як цілісну вищу одиницю синтаксичного рівня, але й 

як об’єкт, що містить сукупність концептів культури, які виражені різною 

кількістю лексем і семем.  

 У текстах художньої літератури відображено історичну специфічність 

конкретної епохи, відтворено національну картину світу. Художня література 

виступає одним із джерел експлікації національної ідентичності, яка 

характеризується психологічно зумовленою відокремленістю мовної 

спільноти та її індивідів. Це дає змогу авторові художнього твору показати 

національні особливості мовної спільноти, культурну спадщину нації та 

ідентифікацію її окремих представників. 
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 Аналіз концептів CAT і DOG проведено на матеріалі художнього 

дискурсу, представленого текстами творів британських письменників у 

більшості ХХ – ХХI ст. (Дж. Дарелла, А. К. Дойля, Дж. Голсуорсі, А. Крісті, 

С. Моема, Т. Пратчетта та ін.). В деяких випадках для підкреслення 

багаторічної традиції використання тих чи тих одиниць задіяно фрагменти 

більш ранніх творів XV – XIX ст. (Ш. Бронте, Ч. Діккенса, Л. Керолла, 

Р. Кіплінга та ін.). 

 Образи тварин у літературі – це свого роду дзеркало гуманістичної 

самосвідомості. Самовизначення людського роду пов’язано з його 

ставленням до царства тварин, зважаючи на те, що межі культури проходять 

саме там, де людина, виокремлюючи себе з природи, встановлює свідоме 

ставлення до вищих її представників, співвідносить себе з найближчими 

сусідами та родичами у всесвіті. Як зазначає М. Н. Епштейн, «культ тварин – 

перша межа, яку людина проводить між собою та світом природи, визнаючи 

її панування, але вже не ототожнюючись з нею» [325, с. 88].  

 Для того, щоб уважніше дослідити концепти CAT і DOG, вважаємо за 

потрібне докладно представити два аспекти дослідження концептів в 

художньому дискурсі: а) мовні репрезентанти, що корелюють з концептом 

CAT / DOG у художньому дискурсі; б) вербалізація концепту CAT / DOG як 

персонажа чи виразної деталі художнього твору. 

 

 3.1.1. Мовні репрезентанти, що корелюють з концептом CAT у 

художньому дискурсі 

 

 Образ кішки в літературі різних жанрів та епох посідає особливе місце. 

Чарівність і таємниця, якими володіють ці витончені, граціозні тварини, що 

зникають і знову з’являються, надихали багатьох науковців. Котячі 

персонажі постають у різних образах, демонструючи все різноманіття 

людського уявлення про них. 
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 Теоретичний літературний матеріал з цієї теми представлено працями 

Л. Л. Бельської та Г. К. Михальської, в яких висвітлено специфіку образу 

кішки, зокрема, її появу в літературі та випадки про згадування цієї тварини у 

творах різних жанрів [199]. Отже, опрацювавши бібліографію, висновкуємо, 

що комплексних різноаспектних досліджень зазначеного концепту у 

лінгвістиці немає.  

 У попередньому параграфі проведено дослідження концепту CAT на 

лексичному та фразеологічному рівнях англійської мови. Утім, повноту 

структури концепту можна побачити, якщо до процесу дослідження 

уналежнити художній простір, адже письменники як ніхто інший 

використовують найрізноманітніші варіації концепту, нерідко створюючи 

нові глибини його значення.  

Найвідоміший поет і драматург Вільям Шекспір у трагедії «Romeo and 

Juliet» (1597) звертає увагу на життєздатність кішки, використовуючи 

фразеологічну одиницю cat has nine lives зі значенням vitality, viability: Tybalt: 

«What wouldst thou have with me?» Mercutio: «Good king of cats, nothing but one 

of your nine lives; that I mean to make bold withal, and, as you shall use me 

hereafter, dry-beat the rest of the eight...» [RAJ, с. 142].  

 Один з найвідоміших творів, в якому об’єктивовано концепт CAT, – це 

казка англійського письменника Льюїса Керрола «Аліса в Країні див» 

(«Alice's Adventures in Wonderland», 1865). В цьому творі концепт CAT 

постає картинно-параболічним концептом згідно з класифікацією концептів, 

представленою у першому розділі дослідження, адже цей концепт 

експлікується не лише вербально, а й за допомогою візуальної емблеми. Кіт 

відомий своєю загадковою усмішкою та вмінням щезати, розчиняючись у 

повітрі, залишаючи на прощання лише свою усмішку: «Please, would you tell 

me,» said Alice a little timidly... «why your cat grins like that?» «It's a Cheshire 

cat,» said the Duchess, «and that's why» (AAIW, c. 97). Чеширський кіт вкрай 

емоційна, імпульсивна та запальна істота, не вміє стримувати емоції чи будь-

яким чином приховувати їх за маскою. Концепт CAT представлено в 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D1%97%D1%81_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81


161 

   

художньому творі за допомогою порівняння grin like a Cheshire cat зі 

значенням to smile or grin inscrutably. Після появи цього твору та його 

шаленої популярності в усьому світі про чеширського кота дізналися всі.  

Утім підкреслимо, що цей вираз набув популярності в англійському 

художньому дискурсі ще до появи твору Л. Керрола. Наприклад, його 

використано у творі Вільяма Теккерея «The Newcomes» (1854): «Mamma is 

smiling with all her might. In fact Mr. Newcome says...That woman grins like a 

Cheshire cat. Who was the naturalist who first discovered that peculiarity of the 

cats in Cheshire? (BNC, cat, 367). Жінку порівнюємо з кішкою, зокрема, 

посмішка жінки є такою ж хитрою як і «посмішка» кішки. Можна зазначити, 

що у творі наявна метафорична модель WOMAN IS A CAT. 

 Чимало рис кота співвіднесено з жінкою та її поведінкою. Це 

порівняння нерідко використовують письменники ХХ-ХХІ ст. Наприклад, 

британський письменник Роджер Баттерс у романі «Look about and die» 

(1991) використовує опосередковану концептуальну метафору fight like a 

wildcat зі значенням дуже агресивної поведінки жінки: «Tiny though she was 

compared with her assailant, she fought like a wildcat. As they hit the ground, she 

drove her fingers into his left eye» (LAAD, с. 53). Жінок нерідко асоціюють з 

дикими кішками, щоб підкреслити їх чуттєвість, пристрасть або навіть 

жорстокість. У зазначеному випадку простежено вживання метафоричної 

моделі WOMAN IS A CAT, основою якої є уподібнення жінок до кішок.  

У творі британської авторки Джилі Купер «Polo» (2008) можна 

протежити метафоричну модель WOMAN IS A CAT на прикладі вживання 

виразу hell cat щодо дівчини зі значенням woman regarded as bad-

tempered and evil: «Perdita sat on the kitchen table dressed all in black. She 

looked like a hell cat, sloe eyes glittering, teeth bared in a terrifying rictus grin, 

body rigid with loathing» (P., с. 167). Авторка твору порівнює жінку, її 

зовнішній вигляд із пекельною кішкою, називаючи свою героїню 

одержимою, безрозсудною дівчиною. 
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 У творі «Stone cold» (1994) британського письменника Джона 

Френкома наявний приклад метафори alley cat на позначення гулящої дівки 

або повії: «She had stared at him wide-eyed, unseeing, and any desire that he 

might have felt had died in that instant. He may have the morals of an alley cat but 

raping a semi-comatose girl was beyond him. She was so out of it that it would 

have been like making it with a corpse» (ST, с. 107).  

 Як відомо ще з давніх часів, метою утримання кішок всередині 

будинку була їхня здатність полювати на маленьких шкідників (особливо 

мишей і птахів), багато ідіом пов'язано з цією темою. На початку XIV ст. 

виникає ідіома when the cat's away, the mice will play, що означає відсутність 

боса і тим самим можливість для підлеглих робити все, що їм заманеться. В 

англійського драматурга та автора відомої «Саги про Форсайтів» Джона 

Голсуорсі у творі «The White Monkey» (1924) також виявлено фразеологічну 

одиницю з концептом CAT When the cat's away, the mice will play: «What noise 

was that? Gramophone going in the kitchen! When the cat was away, the mice –!» 

(TWM, с. 205). 

Коли ми говоримо про що-небудь, що може спричинити проблеми, 

послуговуємося виразом put / set a cat amongst the pigeons. Одна з версій цієї 

ідіоми з'явилася в 1706 році – the cat is in the dove-house. Сучасна версія 

походить з 1841 року. Ми знайшли кілька випадків творів, у яких концепт 

CAT вербалізований за допомогою цієї фразеологічної одиниці.  

 У творі відомої англійської письменниці Агати Крісті зафіксовано 

фразеологізм cat among the pigeons в назві твору «Сat among the pigeons» 

(1959). Концепт CAT є символом переполоху, символом проблем, що 

виникають: to stir up a great deal of trouble: «It looks as though there is someone 

in the school who merits our very close attention. Cat among the pigeons, in fact» 

(CATP, с. 85). В цьому фразеологізмі CAT є віддзеркаленням людини, в якої 

хитрі наміри, тобто простежуємо метафору MAN IS AN ANIMAL (CUNNING 

MAN IS A CAT). Ще один приклад вживання фразеологічної одиниці 

виявлено у творі Агати Крісті «Death in the Air» (1935). Концепт CAT 
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об’єктивований за допомогою фразеологічної одиниці to see how the cat 

jumps: The old brute's sitting on the fence watching which way the cat will jump 

(DITA, с. 167). 

Можливості кішки полювати, її метафорична здатність створювати 

небезпеку широко використовуються сучасними британськими 

письменниками. Так, англійська письменниця Санта Монтефіоре у творі 

«Irish Girl» (2015) звертається до вищезазначеної фразеологічної одиниці: 

«I'd better go and set the cat among the pigeons». «I'm rather curious myself,» he 

replied. «Would rather like to be a pigeon.» « don't imagine there's a spare inch in 

the hall – even for a very discreet pigeon such as yourself» (IG, с. 110). 

Зазначений фразеологізм має значення cause fierce argument or discussion by 

doing or saying something. Концепт САТ реалізується у складі метафоричної 

модели MAN IS A CAT. 

 У книзі Тома Шарпа «Porterhouse Blue: (Porterhouse Blue Series 1)» 

(2011), виявлено фразеологізм to put the cat among the pigeons у такому 

контексті: «He’s put the cat among the pigeons now» theMaster, has! Arthur said 

breathlessly. He’s got under their skin something terrible this time» (PBS, с. 177). 

Концепт CAT у цьому контексті має значення trouble or problem.  

 У книзі «An Inch of Fortune» (1980) англійського письменника Саймона 

Рейвена простежено вживання фразеологізму put the cat among the pigeons: It 

was a tale that would certainly put the cat among the pigeons: but there was no 

corroborative evidence of any kind whatever. And as bad luck would have it, it was 

essentially a tale that required support» (AIOF, с. 171). У цьому контексті 

концепт CAT експліковано зі значенням disturbance and troubles. 

 Концепт CAT представлено у творі англійського письменника 

Саймона Керніка «The Business of Dying» (2002): «It really threw the cat among 

the pigeons as well. His dad seemed to think that, because it had happened on our 

patch, I should have known something about his activities and put a stop to them, 

or at least told him about them» (BNC, cat, 671). Концепт CAT реалізовано зі 

значенням fierce argument or discussion by doing or saying something. 

https://books.google.com.ua/books?isbn=1446474658)
https://books.google.com.ua/books?isbn=1446474658)
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 У попередньому розділі проілюстровано концептуальну метафору 

Kilkenny cats з концептом CAT, виявлену у фразеологічному корпусі 

англійської мови. Цей метафоричний вираз означає ворогів. Вважають, що 

цей вираз з’явився через постійну боротьбу жителів міст Kilkenny та 

Irishtown в XVII ст. Крім того, в межах фразеологічного корпусу англійської 

мови, зафіксовано випадки вживання цієї метафори в художньому дискурсі. 

Наприклад, Джон Голсуорсі у творі «The Silver Spoon» (1926) порівнює 

членів парламенту та світських жінок зі зграєю котів, які «чіпляються один в 

одного та б'ються не на життя, а на смерть»: «Members of Parliament and 

ladies of fashion, like himself and Fleur... now and then... going for each other like 

Kilkenny cats» (TSS, с. 297). У цьому прикладі спостерігаємо концептуальну 

метафору загального рівня MAN IS A CAT. 

 Агата Крісті як типова англійська письменниця звертається до образу 

кішки у низці творів. Так, у новелі «And Then There Were None» (1939) 

простежено фразеологічну одиницю like a cat on hot bricks, у якій 

експлікований концепт САТ: «He was like a cat on hot bricks. Scared out of his 

life as to what she might say» (ATTWN, с. 110). Такі ознаки, як занепокоєння, 

нервозність і непосидючість представлені в опосередкованій метафорі з ЛО 

cat. 

У творі британського письменника Джека Ліндсі «A Local Habitation» 

(1957) також наявний зазначений вище фразеологізм: «What am I going to do 

with Josie? She's a good kid but jumpy as a cat on hot bricks» (BNC, cat, 751). 

Автор порівнює поведінку маленької дитини з поведінкою кішки, тому на 

основі цього й постає метафоричне перенесення. 

У романі британського письменника Гаррі Боулінга «The girl from 

Cotton Lane» (1992) зафіксовано ФО like a cat on hot bricks, як вербалізатор 

концепту САТ зі значенням so nervous or anxious that you cannot keep still or 

keep your attention on one thing у такому прикладі: «Since Billy's ad that gym on' 

is mind' e's bin like a cat on' ot bricks. E said' e needs a lot o' money ter get it 

started an' that's what's worryin' me» (TGFCL, с. 118).  

file:///E:/(https:/books.google.com.tr/books%3fisbn=0755387775)
file:///E:/(https:/books.google.com.tr/books%3fisbn=0755387775)
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У романі «The Nightingale Gallery» (1992) британського письменника 

Пола Хардінга зафіксовано використання ФО like a cat on hot bricks, яка 

об’єктивує концепт САТ: «Why, what's wrong with the Chief Justice? What's he 

got to do with Bonaventure? Fortescue is hopping like a cat on hot bricks, 

demanding something should be done, but he has no more idea than I what can be 

done» (TNG, с. 77). У наведеному прикладі концепт САТ вербалізовано зі 

значенням людини, яка занепокоєна, стурбована ситуацією, яка виникла. 

Людина поводить себе знервовано. 

ФО like a cat on hot bricks, за нашими спостереженнями, є досить 

розповсюдженою в творах британських авторів. Нами виявлено ще кілька 

творів, у яких концепт САТ об’єктивовано за допомогою зазначеної ФО зі 

значенням to be anxious and unable to sit still or relax. 

Новеліст Гарет Робертс у творі «The highest science» (1993) використав 

ФО like a cat on hot bricks у такому значенні: «Do not trust it, General! Don't 

get yourself excited, scolded the Doctor. That's half your trouble. Hopping 

about like a cat on hot bricks when a little reasoned thought would serve you 

better» (THS, с. 85). Проаналізувавши фразеологічну одиницю like a cat on hot 

bricks зі значенням very nervous, зясували, що концепт CAT вербалізовано у 

складі опосередкованої концептуальної метафори MAN / WOMAN IS A CAT. 

У деяких художніх творах концепт CAT асоціюють з гнучкістю, 

моторністю, швидкістю, граціозністю. У творі Джона Голсуорсі «The Silver 

Spoon» (1926) наявна концептуальна метафора cat burglar зі значенням thief, 

housebreaker, cracksman: «he read the same sentence over and over in the same 

journal, and the sentence was: «Robbery at Highgate, Cat Burglar gets clear 

away!» (TSS, с. 465). Людина уподібнюється кішці саме за фізичними 

можливостями, гнучким і моторним тілом.  

У творі британської письменниці Ширлі Конрен «Crimson» (1992) 

вжито метафоричний вираз cat burglar, у якому об’єктивовано концепт САТ: 

«Adam briefly described how the triple portrait had been slashed and added, D' 

you really expect me to believe that you had nothing to do with it? Someone told 
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some cat burglar where to find that picture! Mike stared at his brother, then slowly 

said, Not me. I agree, it's clearly a warning to pay, but I swear I know nothing 

about it» (Cr., с. 289). Концепт CAT вербалізовано у наведених прикладах у 

вигляді метафоричної моделі «тварина > фізичний стан людини» на основі 

уподібнення фізичних характеристик людини до характеристик кішки.  

 Коли ми говоримо про людину, яка досягає успіху, вона почуває себе 

задоволеною та щасливою, неначе кішка, коли отримує своє. У цьому 

значенні використано метафоричне порівняння, а саме опосередковану 

метафору look like a cat that ate / swallowed a canary. Деякі автори 

послуговувалися такими порівняннями. Британський письменник Вільям 

Сомерсет Моем послуговується цим висловом у п’єсі «The Sacred Flame» 

(1928): Mrs. Tabret: «they came in looking like a pair of cats who’d swallowed a 

canary and said they were engaged» (TSF, c. 45). У творі «Cakes and Ale» 

(1930) також зафіксовано зазначений вище фразеологічний вислів: «She 

looked at it with an affection in which there was something... selfcomplacent. I 

though ther stupid and common. «You look like a cat that's swallowed a canary» 

(CAA, с. 156). Концепт САТ означає to look very proud or satisfied about 

something. Зазначені приклади є метафоричною моделлю «тварина > 

емоційний стан людини». 

 Іншим цікавим сленговим фразеологічним висловом з концептом CAT 

є еnough to make a cat laugh зі значенням extremely ridiculous or ironic. Цей 

вираз наявний у творі англійської письменниці-романістки Розамунд Леманн 

«Іnvitation to the Waltz» (1932), де концепт САТ вербалізовано зі значенням 

веселощів, сміху, позитивних емоцій: «They are enough to make a cat laugh» 

(ITTW, с. 276). У зазначеному прикладу простежується метафорична модель 

«тварина > емоційний стан людини». 

Кішки, за природою, дуже цікаві та знають, як отримати те, що 

бажають. Один з досить популярних виразів – curiosity killed the cat, означає, 

що людина не повинна бути зацікавлена в речах, які не мають до неї 

стосунку. Наприклад, у книзі «The Redundancy of Courage» (1991) 
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британського письменника Тіматі Мо концепт САТ реалізовано за 

допомогою ФО curiosity killed the cat: The bizarre thing was, I don't think they 

realised this. There was no one around. The townspeople had learned the hard 

way that curiosity killed the cat – you stayed indoors if there was trouble (TROC, 

с. 315). Людина уподібнюється кішці, яка, у свою чергу, постає як допитлива 

тварина: excessive curiosity is not necessarily a good thing, especially where it is 

not smb’s business. У творі Санти Монтефіоре «Secrets of Lighthouse» (2013) 

простежуємо випадок коли концепт CAT також об’єктивовано за допомогою 

аналогійної ФО: «Curiosity killed the cat, and you're a very pretty cat,» he said, 

taking her chin in his hand and kissing her. «Well then, let's not kill the cat.» But 

she desperately wanted to know why she wasn't good enough» (SOL, c. 313).  

Значну роль у структурі концепту CAT в англійській художній 

літературі традиційно грають порівняння. Загалом, порівняння передають не 

лише позитивну тональність, а й несуть негативне, мінорне забарвлення. У 

світосприйнятті авторів все залежить від їхнього настрою, а порівняння є 

одним із засобів втілення концептів. Порівняння ґрунтуються на 

різноманітних враженнях від об'єктів, привертають увагу до характерних 

деталей і другорядних ознак. Ця традиція порівняння з кішкою 

простежується від класичної англійської літератури до сучасності.  

Так, у творі Шарлоти Бронте «Jane Eyre» (1847) вжито порівняння для 

надання своїм жіночим персонажам не лише позитивних, а й негативних 

якостей, які характеризують концепт CAT. Наприклад, додаючи епітет mad, 

авторка посилює невдоволеність поведінкою жінки, яка нагадує їй скажену 

тварину: «Hold her arms, Miss Abbot: she’s like a mad cat» (JE, с. 5). А в 

іншому прикладі вона порівнює ходу дівчини з м’якою ходою кішки: «My 

slippers were thin: I could walk the matted floor as softly as a cat» (JE, с. 23). 

Концепт CAT об’єктивовано у творі за допомогою метафоричної моделі 

WOMAN IS A CAT. 

 У романі відомої англійської письменниці Емілі Бронте «Wuthering 

Heights» (1847) концепт CAT експліковано порівняннями, що підкреслюють 
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певні риси тварини, зокрема, фізичні якості, агресивну поведінку тварини, 

немічність, слабкість тварини, які переносяться на людей: «I noticed he 

breathed as fast as a cat. We were quarrelling like cats about you. I adjourned to 

my study, feeble as kitten (WH, c. 76). 

 Трапляються випадки, коли концепт CAT об’єктивовано за допомогою 

лексеми kitten у складі порівняння. Лексема kitten завжди має позитивне або 

нейтральне значення з відтінком невинності, слабкості маленького кошеняти. 

Наприклад, у романі «Nobody's business» (1972) британської авторки 

Пенелопи Джилліат: «What? She's as weak as a kitten. I've never heard her 

argue back in her life. Can't you hear her teeth chattering in the night (NB, с. 47).  

 Аналогійне порівняння з лексемою kitten можна простежити у 

британської письменниці Ніни Боуден у романі «Carrie's war» (1973). Авторка 

використовує порівняння weak as a kitten, у якому вербалізовано концепт 

САТ: «He'll never forgive her for the life she has spent and she won't let him see 

what she's come to at the end of it! Poor as a church mouse by her standards, and 

weak as a kitten! It seemed a sad story to Carrie» (CW, с. 123). У творі 

британської письменниці Марджорі Дарк «The first of midnight» (1977) 

вербалізатором концепту САТ є також лексема kitten у складі наведеного 

порівняння: «There's no harm in him, Jess said. He's weak as a kitten. Can't th'see 

he's ill?» (TFOM, с. 113).  

У романі «The earth is the Lord's» (1992) британського автора Вільяма 

Джеймса також виявлено порівняння weak as a kitten, у якому експлікується 

концепт САТ з нейтральним значенням заслабкої людини: «He felt as weak as 

a kitten, but the fever and nausea were gone (TEITL, с. 59). У зазначених 

прикладах простежуємо випадок метафоричної моделі MAN / WOMAN IS A 

CAT. 

 Образ кішки може бути наділений різноманітними характеристиками 

та рисами, нести певний смисл залежно від ситуації та подій. Почасти 

письменники асоціюють риси кота з людськими, зокрема, порівнюючи кішку 

з людиною. Наприклад, у відомого англійського романіста Чарльза Діккенса 



169 

   

в романі «Dombey and son» (1848) спостерігаємо типову поведінку, характер 

цієї тварини, перенесений на героя твору, завідувача містера Каркера: «…..Mr 

Carker the Manager, as he basked in the strip of summer-light and warmth that 

shone upon his table and the ground as if they were a crooked dial-plate, and 

himself theonly figure on it. With hair and whiskers deficient in colour at all times, 

but feebler than common in the rich sunshine, and more like the coat of a sandy 

tortoise-shell cat; with long nails, nicely pared and sharpened; with a natural 

antipathy to any speck of dirt, which made him pause sometimes and watch the 

falling motes of dust, and rub them off his smooth white hand or glossy linen: Mr 

Carker the Manager, sly of manner, sharp of tooth, soft of foot, watchful of eye, 

oily of tongue, cruel of heart, nice of habit, sat with a dainty steadfastness and 

patience at his work, as if he were waiting at a mouse's hole» (DAS, с. 275). У 

цьому фрагменті автор порівнює спочатку зовнішньо кота та чоловіка, 

залучаючи до порівняння лексеми whiskers, pared and sharpened nails, coat. 

Потім автор переносить риси поведінки кота на людину, використовуючи 

такі метафори, як sly of manner, sharp of tooth, soft of foot, watchful of eye, oily 

of tongue, cruel of heart, nice of habit. Він також підкреслює такі особливості 

кота, як steadfastness and patience, які простежуємо в характері людини. 

Автор за допомогою порівняння as if waiting at a mouse's hole вказує на 

схожість кота й людини в таких рисах, як витримка та завзятість. Показовим 

є те, що кішка терпляче очікує на свою «жертву» мишу біля нори, витрачає 

багато часу на цю справу, аналогійно й людина поводиться терпляче, 

стримано, а подекуди навіть завзято у досягненні якої-небудь мети на роботі. 

 У творі англійського письменника Кріса Келлі «Тhe forest of the night» 

(1991) зафіксовано фразеологічну одиницю the cat's got (one's) tongue зі 

значенням оne is unable or unwilling to speak у такому контексті: «Behind her, 

strained and silent, was Emily, who took her cup and sat beside the wooden black 

boy. «She's a rum girl and no mistake,» Mary Ann said. « The cat's got her tongue, 

Mungo. If she's not in the mood she'll say nothing all night. She's decided she's a 

vegetarian» (BNC, cat, 185). Концепт CAT означає людину, яка неначе язика 
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проковтнула і не в змозі що-небудь сказати: someone has nothing to say. У 

творі наявна метафорична модель MAN IS A CAT, основою якої є 

уподібнення людини до тварини. 

 У романі англійського письменника Пітера Дарвілла «Deceit» (1993) 

виявлено фразеологічну одиницю cat and mouse game зі значенням a contrived 

action involving constant pursuit, near captures, and repeated escapes у такому 

контексті: «But Ace and Benny and the others don't have to be killed. You don't 

have to play these cat and mouse games with your clockwork soldiers. Pool has the 

power to stop them» (Dec., c. 157). Лексеми cat і mouse задіяні як два антиподи 

та позначають запеклих ворогів, які роблять усе можливе, для того щоб 

нашкодити один одному.  

 Кішки – тварини таємничі, подекуди складається враження, що вони 

що-небудь приховують. Автори художніх творів мають схожу думку щодо 

таємничості кішки. Потрібно відзначити, що є твори, в яких концепт CAT 

наявний у складі експліцитної метафори SECRET / MYSTERY IS A CAT. 

Наприклад, у романі Джона Голсуорсі «The Forsyte Saga: To Let» (1921): «Her 

father kissed her when she left him, with lips which she was sure had trembled... 

From the warmth of her embrace he probably divined that he had let the cat out of 

the bag, for he rode off at once on irony» (TFSTL, с. 680). Концепт САТ означає 

to allow a secret to be known, usually without intending to. 

 У творі «Posthumous papers» (1992) британського письменника Роберта 

Бернарда нами виявлено випадок вживання метафори let the cat out of the bag, 

де концепт САТ експліковано зі значенням таємниці: «Now that Viola had let 

the cat out of the bag, she felt she had no option but to come clean. I expect to 

make a lot of money, she said coolly, sitting down to pour» (PP, с. 168).  

Метафорична модель SECRET IS A CAT зафіксована у творі 

британського письменника Френка Кіппакса «Other people's blood» (1993). 

Автор використав ФО let the cat out of the bag у такому значенні: «You know 

something's going on, we have a little surprise set up for you, and I think the time 
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has come to let the cat out of the bag» (OPB, с. 146). Концепт САТ у цьому 

контексті означає несподіваний сюрприз або приємну таємницю. 

У творі британського автора Кіма Ньюмана «The Night Mayor» (1989) 

виявлено ФО catnap, яка вербалізує концепт CAT, та позначає a light sleep: 

« I decided that what with the big human-sacrifice convention in town, the cultists 

would be too busy to post any of the grade-A guards, and that the job would fall to 

Sleepy Joe and the Catnap Kid» (TNM, с. 114).  

У романі британської письменниці Ліндсі Кларк «The chymical 

wedding» (1989) зафіксовано аналогійний вираз catnap: «Though she had slept 

longer, her dreams, if not alarming, had been most unpleasant, and she woke 

feeling unrested. Later that day she had been forced to catnap at her desk, having 

achieved little else of consequence there» (TCW, с. 186).  

Концепт САТ може бути експлікований у творі за допомогою виразу 

catwalk зі значенням a narrow ramp extending from the stage into the audience in 

a theatre, nightclub, etc, esp as used by models in a fashion show. Можна навести 

кілька прикладів британських художніх творів із зазначеною ФО. Наприклад, 

у творі британської письменниці Дженет Таннер «Folly's child» (1991) 

концепт САТ експліковано у такий спосіб: «…the sumptuous rococo ceiling 

along with the heat and the light as the models of the House of Saint Laurent 

moved gracefully along the hundred yards of catwalk to display the new season's 

couture collection» (FC, с. 111).  

Дещо в іншому значенні вжито ФО catwalk у романі Алістера Макліна 

«Death Train» (1989). Концепт САТ має значення narrow walkway, esp. one 

high above the surrounding area, used to provide access or allow movement: «She 

heard footsteps on the catwalk and peered up into the semi-darkness trying to get a 

fix on the German's movements» (DT, с. 132).  

Аналогійне значення ФО catwalk знаходимо в романі британського 

автора Йєна Мейтленда «Cathedral» (1993): «I cry, and I reach out and, lo and 

behold, I touch wood and I know that it's one of the posts which hold up the 

catwalk. So I lock my arm round it and...No choice, James» (Cat., с. 119).  
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Концепт CAT може бути експлікований у художньому тексті завдяки 

фразеологічній одиниці to see how the cat jumps, що означає 

to see what will happen, wait and find out the outcome. Наприклад, у творі 

англійського прозаїка Джона Голсуорсі «The White Monkey» (1924) концепт 

CAT експліковано фразеологічною одиницею to see how the cat jumps: We 

others never know what you English will do. You always wait to see which way the 

cat jumps (TWM, c. 113). Концепт CAT у цьому контексті співвіднесений зі 

значенням delay making a decision or taking action on something until you know 

how the situation will develop. 

 У творі Вільяма Сомерсета Моема «Cakes and Ale» (1930) виявлено 

тотожний фразеологічний вираз зі значенням «займати очікувальну 

позицію», «сподіватися на що-небудь»: The records of the past tell us of writers 

who grew famous in a night, but in our more prudent day this is unheard of. The 

critics want to see which way the cat will jump, and the public has been sold a pup 

too often to take unnecessary chances (CAA, c. 44). Концепт CAT має значення 

wait to see what will happen, wait and find out the outcome. 

 Концепт CAT, крім зазначених прикладів, можна експлікувати за 

допомогою фразеологічної одиниці no room to swing a cat зі значенням the 

place you are talking about is very small or crowded. Чарльз Діккенс у творі 

«David Copperfield» (1850) використовує фразеологічну одиницю no room to 

swing a cat, у якій об’єктивовано концепт CAT у контексті, де 

протиставляється пряме та фразеологічне значення: «...he was perfectly 

charmed with his accommodation. Mrs. Crupp had indignantly assured him that 

there wasn't room to swing a cat there; but as Mr. Dick Justly observed to me 

sitting down on the foot of the bed, nursing his leg, «You know, Trotwood, I don't 

want to swing a cat. I never do swing a cat. Therefore, what does that signify to 

me!» (BNC, cat, 786). Зазначена ФО має значення a small, cramped place. 

Англійський письменник Девід Гарнетт у творі «Beaty-Eye» (1935) 

послуговується зазначеною фразеологічною одиницею, де концепт САТ 

експліковано зі значенням very small and crowded place: He found Joe in the 
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liner in a little cabin with three other men where there was not room to swing a cat 

(BNC, cat, 119). 

 Отже, в британських художніх творах домінувальними є метафоричні 

моделі WOMAN IS A CAT, MAN IS A CAT, також трапляються метафоричні 

моделі «тварина > фізичний стан людини», «тварина > фізіологічний стан 

людини», «тварина > емоційний стан людини». Кількісні підрахунки щодо 

переважання тієї або тієї метафоричної моделі представлені у вигляді таблиці 

у Додатку Е (табл.Е.1). 

  

3.1.2. Вербалізація концепту CAT як персонажа чи виразної деталі 

художнього твору 

 

 Розглядаючи другий аспект нашого щодо вербалізації образу кішки як 

персонажу художнього твору, потрібно зазначити, що в художній літературі 

кішки фігурують як особливі істоти, зі своїм внутрішнім світом, з почуттям 

власної гідності. Як і інші образи тварин, цей образ тісно пов'язаний з 

тотемізмом і міфологією, з самовизначенням людського роду. На думку 

англійського письменника, поета і новеліста Р. Кіплінга, автора відомого 

твору «The Cat That Walked By Himself» (1902), природний початок, що 

об'єднує світ в єдине ціле, тріумфує над усіма іншими законами. Зв'язок 

жінок і котів давно привертав увагу людей. Напевно тому, що краса, грація та 

вміння відчувати поєднують жінку та кішку.  

 У творі Р. Кіплінга кішка є союзницею жінки і водночас 

відстороненим спостерігачем того, що відбувається навколо в цьому 

непростому світі. Кішка ж, постаючи в ролі помічника, не позбавляється 

свободи і незалежності, вона залишає за собою право жити так, як їй 

заманеться. Концепт CAT корелює з мотивами свободи. Цю ідею 

простежуємо у такому контексті: Cat said, «I am not a friend, and I am not a 

servant. I am the Cat who walks by himself» (TCTWBH, c. 37). А ще дуже тонко 

Р. Кіплінг помітив розум кішки:«O Cat, you are as clever as a man, but 
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remember that your bargain was not made with the Man or the Dog, and I do not 

know what they will do when they come home». У зазначеному прикладі твору 

простежуємо метафоричну модель, MAN IS A CAT.  

 У романі англійської письменниці Ш. Бронте «Jane Eyre» (1847) образ 

кішки є певною деталлю твору. Головна героїня – сирота, яку покинули 

родичі. Вона відчула на собі всі тяготи від життя у притулку. Коли Джейн 

знайшла місце гувернантки в маєтку містера Рочестера та схвилювалася 

перед зустріччю зі своїми майбутніми господарями. Горда дівчина 

побоювалася зарозумілості, зневаги, відчуженості. І ось вона вперше увійшла 

до чужого будинку: «A snug small room; around table by a cheerful fire; an arm-

chair high-backed and old-fashioned, wherein sat the neatest imaginable little 

elderly lady. She was occupied in knitting; a large cat sat demurely at her feet; 

nothing in short was wanting to complete the beau-ideal of domestic comfort» (JE, 

c. 78). У наведеному прикладі концепт CAT експліковано лексемою cat з 

позитивною конотацією. Концепт САТ означає душевне тепло та спокій. 

Кішка в цьому разі – це образ домашнього затишку, що є соціальною 

цінністю британського народу.  

 У деяких літературних текстах кішки є прототипами людей, вони 

наділені людськими рисами характеру. Наприклад, у творі англійського 

гумориста Джерома К. Джерома доведено, що кожна кішка має свій характер 

та взаємодіє зі світом. Досить яскраво представлений образ кота, що має 

людські якості, у романі «The Degeneration of Thomas Henry» (1897): «The 

most respectable cat I have ever known was Thomas Henry. He never clamoured 

for food, as other cats do. He would sit beside me at meals, and wait till he was 

served. He would eat only the knuckle-end of a leg of mutton. He took no pleasure 

in fighting, and I doubt his ever having loved, even in youth; his was too cold and 

self-contained a nature, female society he regarded with utter indifference 

(TDOTH, с. 235). В аналізованому тексті концепт CAT постає не лише як 

домашня тварина, а неначе жива людина. Серед таких рис переважають: 
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стриманість, обережність, мовчазність і скритість. Концепт CAT 

об’єктивовано в творі за допомогою лексеми-вербалізатора cat. 

 В усьому світі є чимало поціновувачів творчості англійського 

письменника Террі Пратчетта. У творі «Discworld: Thief of Time» (2001) 

також простежуємо експлікацію концепту CAT за допомогою лексичних 

засобів. Герой сатиричного фентезійного циклу кіт Грібо є улюбленцем 

однієї з місцевих відьом – чудової Нянечки Ягг. Для неї він – ласкаве 

пухнасте кошеня, хоч насправді Грібо припинив бути таким багато років 

тому, оскільки перетворився на підступного й неохайного одноокого 

монстра, що тероризує все живе. Грібо, по суті, демонструє усі якості 

характеру, притаманні людині. Він – підлий, ледачий, ненажерливий, 

неймовірно агресивний. Єдина людина, яку Грібо слухається, – це його 

господиня (навіть коли Грібо перетворюється на людину): «In addition, Nanny 

Ogg had a pet, a huge one-eyed gray cat named Greebo, that devoted his time 

mainly to sleeping, eating food, and also multiplying the immense whiskered 

family, doing this on strictly incestuous bases. She, nevertheless, imagined him in 

heartstrings as a fluffy, affectionate kitten, which Greebo stopped to be several 

decades ago» (DTOT, c. 39). Концепт CAT, що вербалізований лексемами cat 

та kitten, має негативну конотацію в контексті вищезазначеного твору            

Т. Пратчетта. Тобто кіт постає як демонічна істота, злісна, нахабна, схожа на 

якесь чудовисько: «Just between you and me, he's a fiend from hell» [536].  

 Як бачимо, кіт як персонаж художнього твору найчастіше отримує 

негативну або нейтральну конотацію.  

 Досліджуючи ще один аспект, в якому образ кішки постає як деталь 

твору, проаналізували кілька художніх творів. У творі англійського 

письменника Джеральда Дарелла «My Family and Other Animals» (1956) 

концепт САТ профільовано лексичною одиницею cat. У цьому творі автор 

порівнює самовдоволену людину, залицяльника Марго, до якого відчував 

неприязнь, не зі звичайним котом, а, з «березневим котом» (тобто, 

сексуально заклопотаним чоловіком): «He had all the sleek, smug self-
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possession of a cat in season» (MFAOA, c. 57). Концепт САТ у наведеному 

фрагменті означає man, guy. 

 Отже, проаналізувавши можливі засоби об’єктивації концепту CAT у 

художніх творах, висновкуємо: у наведених творах найпродуктивнішим 

засобом вербалізації концепту CAT є концептуальна метафора WOMAN IS A 

CAT. У багатьох літературних творах письменники порівнюють кішок з 

жінками та наділяють жінок рисами, що характерні для тварини. Виявлено 

також випадки, коли концепт CAT експлікується у художньому дискурсі у 

вигляді метафоричної моделі MAN IS A CAT. Зафіксовано також випадки 

вербалізації концепту CAT у складі порівнянь, які утворюють 

опосередковану концептуальну метафору. 

Фразеологічні одиниці, за допомогою яких об’єктивовано концепт 

CAT, відбивають типові національні уявлення про кішок, визначаючи 

своєрідність розуміння й трактування мовною спільнотою цієї тварини, а 

сталі вирази репрезентують здебільшого образно-емоційні та національно-

культурні ознаки у структурі концепту CAT. Проведений аналіз художніх 

текстів уможливлює виявлення й опис когнітивної структури, що свідчить 

про наявність різних способів реалізації концепту, залежно від авторського 

завдання. 

 

3.2.  Вербальна експлікація концепту DOG у художньому дискурсі 

 

 Концепт DOG з погляду його вивчення та дослідження як одного з 

складників англомовної картини світу є цікавим явищем. У межах 

дослідження маємо на меті проаналізувати засоби вербалізації концепту DOG 

у художньому дискурсі, використовуючи як досліджуваний матеріал твори 

письменників, в яких почасти наявний образ собаки з усіма його 

характеристиками, рисами поведінки та своїми особливостями.  

 Звернення до образу собаки у світовій художній культурі та літературі 

сягає корінням у сиву давнину. Чимало науковців давнини вірили в 
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божественну сутність собаки. У стародавньому Єгипті, Ефіопії, Месопотамії, 

Греції функціонував культ собаки. Вона нерідко ставала героєм міфів і 

легенд. У стародавньому Єгипті собака була найважливішою ланкою в 

заупокійному культі померлих. Бога мертвих, Анубіса, уявляли у вигляді 

людини з головою собаки або шакала. Відповідно до грецької міфології, 

триголовий пес Цербер охороняв вихід з підземного царства Аїда, 

перешкоджаючи поверненню душ померлих в царство живих. У Римі храм 

Юпітера охороняли собаки. Кажуть, коли філософ Сократ що-небудь 

доводив, то клявся собакою, а премудрий Платон вважав собаку «великим 

філософом». Отже, з давніх-давен собака була у великій пошані [116]. 

 Спираючись на аналіз концепту CAT, виокремлюємо три аналогійні 

аспекти вивчення концепту DOG у художньому дискурсі: а) мовні 

репрезентанти, що корелюють з концептом DOG у художньому дискурсі;            

б) вербалізація концепту DOG як персонажa чи виразної деталі художнього 

твору. 

 

3.2.1. Мовні репрезентанти, що співвідносяться з концептом DOG у 

художньому дискурсі 

 

 Аналізуючи концепт DOG у художньому дискурсі, потрібно 

відзначити, що вокативне використання зооніму dog датоване XIVст. З часів 

Шекспіра звертання dog уміщувало негативну конотацію та 

використовувалося як образа. Підтвердженням цього є п’єса Шекспіра «The 

Merchant of Venice» (1600). Зокрема, Шейлок нагадує Антоніо, який просить 

грошей у борг, що той назвав його «собакою»: «you called me misbeliever, cut-

throat dog» (TMOV, с. 34). 

 Відомо, що людину почасти порівнюють із собакою та здебільшого це 

порівняння експлікує негативний характер. Отже, відбувається метафоричне 

перенесення із собаки на людину. На основі цього перенесення виникає 

метафора MAN IS A DOG. Метафору a sad dog зі значенням man of sombre 
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character, gloomy person використовує Вільям Шекспір у трагедії «King 

Richard III» (1591): «King Richard: «Thanks, noble peer; The cheapest of us is ten 

groats too dear. What art thou? and how comest thou hither. Where no man never 

comes, but that sad dog That brings me food to make misfortune live?» (KRIII,       

c. 89). Вільям Сомерсет Моем у творі «Of Human Bondage» (1915) надає 

іншого значення цій метафорі, а саме: heartthrob (безпутна людина): «He was 

pleased that she should think he had been a sad dog, and he changed the 

conversation so as to make her believe he had all sorts of romantic things to 

conceal» (OHB, с. 85). 

Цікаву авторську концептуальну метафору dogs of war із концептом 

DOG вперше використано в трагедії В. Шекспіра «Julius Caesar» (1599) у 

значенні destruction and chaos caused by war: Antony: «And Caesars' spirit, 

ranging for revenge, With Ate by his side, come hot from hell, Shall in these 

confines, with a monarch's voice, Cry «Havoc!» and let slip the dogs of war...» 

(JC, c. 91). 

Метафоричний вираз dull dog з концептом DOG має негативне 

значення, коли йдеться мова про нудну, нецікаву людину. Зокрема, у новелі 

Агати Крісті «The Body in the Library» (1942) використано цей метафоричний 

вираз: «Does he strike you as rather a dull dog?» asked Sir Henry» (TBITL,         

с. 67). 

 Концепт DOG може також бути вербалізований у художніх творах за 

допомогою фразеологічної одиниці the black dog is on one's back. Цей 

фразеологізм має негативну конотацію та означає melancholy, dismay, to be in 

the state of melancholy, mope by oneself. Проаналізувавши фактичний матеріал, 

виявили кілька випадків використання цього фразеологізму, в якому 

вербалізовано концепт DOG. Наприклад, у творі «New Arabian Nights» (1882) 

англійського письменника Роберта Льюїса Стівенсона фіксуємо 

фразеологічну одиницю з концептом DOG the black dog is on one's back у 

такому контексті: «He did not seem to be enjoying his luck... The black dog was 

on his back» (NAN, c, 119). У зазначених прикладах концепт DOG 



179 

   

експліковано за допомогою метафоричної моделі «тварина > емоційний стан 

людини». 

 Вербалізацію концепту DOG спостерігаємо в творі Емілі Бронте 

«Wuthering Heights» (1847). Письменниця за допомогою порівнянь, епітетів 

та лексем підкреслює особливості характеру, притаманні тварині: «Who 

obeyed her like a dog». He’s just like a dog, is he not, Ellen. Рulling me back by 

the skin of my neck, like a dog. Нe gnashed at me and foamed like a mad dog. I’d 

go stretch myself over her grave and die like a faithful dog (WH, с. 122). Епітети 

mad та faithful надають додаткового емоційного та конотативного 

забарвлення концепту DOG. Зазначений концепт простежуємо у 

метафоричній моделі MAN IS A DOG. Основою для метафоризації є 

уподібнення поведінки людини до поведінки тварини. 

У романі англійського письменника Чарльза Діккенса «Oliver Twist» 

(1837) зафіксовано приклад порівняння з концептом DOG, вербалізованого 

лексемами dog та hound, що позначають людину з певними рисами 

характеру: «If you want revenge on those that treat you like a dog – like a dog! 

Worse than his dog, for he humorous him sometimes – come to me. I say come to 

me. He is mere hound of a day, but you know me, of old, Nance» (OT, c. 64). 

 Утім, послуговуючись при звертанні за допомогою цього зооніму 

щодо близьких людей, друзів, воно має позитивну конотацію. Наприклад, you 

sly dog, you lucky dog. У романі англійського письменника Е. Лінклейта 

«Poet’s Pub» (1930) діалог між двома приятелями, один з яких лежить хворий 

у ліжку, представлений у такий спосіб: Хворий приятель: «You are early», 

відповідь приятеля: «You lazy dog» (BNC, dog, 289). На сьогодні звертання 

типу you dog, you lazy dog, you sly dog, you lucky dog вміщують дещо інше 

прагматичне навантаження. Вони швидше демонструють позитивну 

конотацію, дружнє ставлення того, хто звертається до співрозмовника, 

наприклад: «No, but apparently my big brother's got some tricks of his own, the 

sly dog!»; «You're a sly dog, aren't you!»; «I often wake up in the night and say: 

«Seth, you lucky dog, what have you done to deserve it all?» (BNC, dog, 390).       
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В проілюстрованих прикладах зоонім dog втратив свою базову семантичну 

значущість, тобто він не виявляє смислової співвіднесеності з поняттям dog у 

прямому значенні. Семантично домінувальними компонентами, носіями 

смислового центру в наведених прикладах you lazy dog, you sly dog, you lucky 

dog є lazy, sly, lucky, оскільки в них відбиті диференційні семантичні ознаки. 

В наведених звертаннях зоонім dog повністю деактуалізується та його другий 

компонент у звертанні, маючи смислову самостійність в його структурі, є 

носієм оцінного значення. Отже, зоонім dog має багате асоціативне поле, яке 

охоплює різні ознаки. В цьому зоонімі спостерігаємо поєднання різних, 

подекуди протилежних конотацій. Цей зоонім може характеризувати 

водночас позитивне та негативне. Негативне символізують грубість, підлість, 

нікчемність, а позитивне значення – наполегливість, вірність, завзятість. 

 Крім вищезазначених прикладів вербалізації концепту DOG у 

художньому дискурсі, потрібно відзначити й інші випадки експлікації цього 

концепту. Концепт DOG в романах англійського письменника Джона 

Рональда Руела Толкіна «The Lord of the Rings» (1937) є основою для 

численних аналогій, метафор, порівнянь. Крім створення реалістичного 

оточення, епізоди, в яких беруть участь справжні собаки, також 

запроваджують і створюють основу для майбутнього фігуративного 

використання образу собак. Дж. Толкін використовує образ собаки під час 

зображення сцени конфлікту між персонажами Еомером і Саруманом, обидва 

переповнені гнівом і ненавистю, вони вербально вживають образи собаки, 

щоб принизити один одного. Перед вежею Ортханк, де Саруман хоче укласти 

мир з Теоденом після того, як зрадив його, Еомер перериває їх, щоб образити 

та принизити знедоленого чарівника. Молодий воїн називає чарівника «old 

liar with honey on his forked tongue», який поводить себе як небезпечний 

«trapped wolf» та прагне переконати «the hounds» відмовитися від полювання. 

Гончі в цьому посиланні – Гендальф, Арагорн, Теоден та Еомер. Ці «хитрі 

собаки» не будуть обдурені розпусним «старим вовком». Сподіваючись 

принизити короля і його дітей, Еомер каже: «brats roll on the floor among the 
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dogs» (TLOTR, c. 111). Концепт DOG в цьому фрагменті експліковано не 

лише лексемою dog, а й лексемами hound та wolf. Спираючись на проведений 

лексикографічний аналіз, концепт DOG можемо визначити як any carnivore of 

the dog family Canidae, having prominent canine teeth and, in the wild state,a 

long and slender muzzle, a deep-сhested muscular body, a bushy tail, and large, 

erect ears [456]. 

 Джон Толкін також використовує алюзії з собаками як техніку 

портретного зображення, застосовуючи її до персонажів з різними цілями. 

Він є неупередженим у виборі предметів, які можна представити за 

допомогою порівнянь та метафор з концептом DOG, сфокусовуючи свою 

увагу на добрі та злі, ельфах й гномах, хоббітах, людях і монстрах. Автор 

послуговується порівнянням з концептом DOG до поні – Білла. Щойно 

Товариство кільця дійде до дверей Морії, Білл має бути звільнений, щоб 

знайти дорогу додому або загинути на небезпечному шляху до Брі. Коли 

хоббіти проходять через Брі по дорозі додому з Гондора, Сем дізнається, що 

Білл теж благополучно повернувся до Брі. Для того, щоб підкреслити 

труднощі, які пережив бідний старий поні, Джон Толкін зазначає, що Білл 

виглядав як «shaggy as an old dog» (TLOTR, c. 138). 

Подекуди Джон Толкін за допомогою прийому порівняння підкреслює 

мисливські й тренувальні навички гончаків, перенесені на людину. 

Порівнюючи з гончаками, автор підкреслює навички полювання та стеження, 

а також концентрований зір, який демонструють мисливські собаки. Останнє 

згадування мисливських навичок гончих собак зафіксовано щодо орків, що 

перебувають у сторожовій башті Кирита Унгола. Орки мали шукати 

шпигунів на сходах і в тунелі, автор порівнює орків з гончаками, а саме їх 

позу: «bent like dogs on a trail» (TLOTR, c. 148). З зазначеного постає, що 

концепт DOG здебільшого вербалізується у формі порівняння, зокрема, під 

час перенесення навичок тварини на людину. Чимало порівнянь та метафор 

використовує Джон Толкін для зображення Червеуста. В одному з епізодів 

персонаж трилогії Червеуст співвіднесений з собакою, з яким жорстоко 
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поводяться і він змушений терпіти фізичне насильство, Червеуст звертається 

до свого пана «with a snarl like a dog» (TLOTR, c. 150). 

Інший негативний персонаж книги Дж. Толкіна – Голум також постає 

об’єктом метафор і порівнянь з концептом DOG. Наприклад, під час першої 

зустрічі Голум нагадує Сему «a little whining dog» (TLOTR, c. 135), що падає 

на лапи перед Фродо. В його образі помітні риси грайливої, лагідної 

природи, яка також характеризує «собачку» Сема. Письменник також описує 

Голума в одному з фрагментів тексту: «inquiringly like a dog inviting them for a 

walk». В іншому описі Голум вітає Фродо «with dog-like delight» та «pawing at 

Frodo's knees». Утім, не лише позитивні риси собаки використовує автор для 

зображення Голума. Деморалізована, гнівна сторона Голума, яка завжди 

готова витіснити грайливу, ласкаву собачу вдачу: «He rose with a snarl, and 

went before them like a beaten dog». Автор твору вербалізує концепт DOG за 

допомогою порівнянь. Толкін переносить деякі негативні або позитивні риси 

з тварини на людину, а використання епітетів beaten, little, whining підсилює 

позитивну та негативну конотацію досліджуваного концепту. 

 Зоонімом dog почасти послуговуються для опису людини, яку 

вважають негідником, не поважають. Яскравим прикладом цього є роман 

британського письменника Франка Кіппакса «The butcher's bill» (1991): «The 

blood and boredom... well, perhaps I was a little drunk. I can't see even Hitler 

causing trouble for the Swedish, he needs our iron ore too much. I can always 

leave. Hitler is a mad dog. If anything – if I agree with you at all – that is surely 

why a war is necessary?» (TBB, с.120). Використання наведеного зооніму з 

епітетом mad надає метафорі нового змісту, зокрема, додається негативна 

конотація – a mad dog – людина некерована, зла та небезпечна. У 

зазначеному прикладі наявна метафорична модель MAN IS A DOG. 

Собака, який є другом людини, може відображати поведінку або 

характеристики людей. Тому у більшості досліджуваних творах джерелом 

об’єктивації концепту DOG постає концептуальна метафора PEOPLE ARE 
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DOGS, яка походить з первинної базової метафори PEOPLE ARE ANIMALS. 

Частина з цих метафор має позитивне, частина негативне забарвлення.  

 Наприклад, випадком експлікації концепту DOG у художньому 

дискурсі може бути фразеологічна одиниця а good dog deserves a good bone – 

отримати що-небудь по заслузі. Зокрема, у романі англійського письменника 

Пола Догерті «Assassin’s Riddle: A Brother Athelstan Medieval Mystery» (1996) 

виявлено зазначену фразеологічну одиницю з концептом DOG: «A brother 

Athelstan «Now, Sir John, surely the dog deserves a small stipend, or a 

juicy bone or a piece of meat?» Cranston thrust the sacks into Flaxwith's already 

laden arms» (BNC, dog, 339). Король називає одного з лицарів собакою, який 

заслуговує на соковиту кістку, оскільки він блискуче виконав його 

доручення. У наведеному прикладі концепт DOG означає а loyal servant or 

employee who deserves his reward. 

 Концепт DOG допомагає підкреслити досвідченість людини, 

наприклад, метафоричний вираз sea-dog перекладаємо як моряк з 

багаторічним досвідом на морі. Яскравим прикладом вербалізації концепту 

DOG за допомогою цієї метафори є роман британського письменника 

Майкла Клайнса «The poisoned chalice» (1992): «I am sure you must have heard 

the tale? When the messenger arrived to inform Drake of the possible invasion, the 

old sea dog announced he would finish his game of bowls, then he would finish off 

the Spanish. The red-bearded pirate was telling a lie!» (TPC, с.145). У романі 

іншої британської авторки Санти Монтефіоре «The House by the Sea» (2011) 

зафіксовано аналогійний випадок вживання зазначеної метафори sea dog: 

«Paul Lockwood was a great success last year; our guests loved him. It's only 

natural that she should want to repeat it.She might change her mind when she sees 

this old sea dog!» (THBTS, с. 54). Використання зазначеної метафоричної 

моделі має оказіональний характер, адже автори використовують її лише для 

підкреслення досвіду людини в морській справі.  

 Трапляються випадки вербалізації концепту DOG за допомогою ФО з 

позитивною конотацією, що відбивають стан щастя та задоволення, 
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наприклад, like a dog with two tails, що означає бути дуже задоволеним. 

Британська письменниця Кімберлі Чамберс у літературному тексті «The 

Feud» (2010) порівнює людину з собакою та стан задоволення, у якому вона 

перебуває: «As Christmas approached, Jessica was like a dog with two tails. The 

festive season was her favourite time of year and she always went to town with it» 

(TF, с. 26). Британська авторка Дороті Лі Саєрс у творі «Have His Carcase» 

(1932) порівнює задоволену людину з собакою: «It's my belief he was up to 

some game or other. Whatever it was, he was like a dog with two tails about it» 

(HHC, с. 100). У наведених прикладах концепт DOG експліковано за 

допомогою метафоричної моделі «тварина > емоційний стан людини». 

 Крім зазначених варіантів метафор з концептом DOG у текстах 

літератури, цікавим є вираз gay dog, який має позитивну конотацію та 

означає heartthrob або merry fellow. Отже, спостерігаємо метафоричне 

перенесення на основі уподібнення людини тварині. У цьому разі концепт 

DOG об’єктивується в художньому дискурсі у вигляді метафори MAN IS A 

DOG. У творі британської письменниці Кетрін Куксон «The wingless bird» 

(1990) крім зазначеного метафоричного виразу gay dog на позначення веселої 

людини, виявлено ще один метафоричний вираз з концептом DOG, зокрема, 

метафору lame dog зі значенням person who is in need or who is the object of 

charity: «He thought it was a very strange simile, because he had never looked 

upon Jim as a lame dog, more like a gay dog. Then there was Arnold, Arnold 

Beaumont. After losing his wife he had nearly gone to pieces; yet they had been 

married six years» (TWB, с. 307). Прикладом твору з виразом gay dog слугує 

роман англійського письменника-реаліста Чарльза Персі Сноу «Time of 

Hope» (1949): «My father suggested, feeling a very gay dog, that we should 

celebrate the legacy» (BNC, dog, 569). 

 Зауважимо, що почасти негативні риси собаки переносяться на 

людину, а отже, виникає велика кількість метафоричних виразів з 

негативною конотацією, зокрема втілення нещастя, жалюгідності. 

Проілюструємо це на прикладах з художніх творів. 
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 Метафоричний вираз a lame dog, крім зазначеного вище, може мати 

інше значення failure, non-achiever, ineffectual person. Ця метафора має 

негативну конотацію у романі англійської письменниці Моніки Діккенс 

«Thursday Afternoons» (1949): «There's enough junk in this place as it is without 

cluttering it up with the manuscripts of all the lame dogs you take a fancy to» (TA, 

с. 205).  

 Іншим прикладом метафори з негативною конотацією, за допомогою 

якої вербалізується концепт DOG у художній літературі, є dog’s dinner. Ця 

концептуальна метафора вказує на мерзенну та нікчемну людину, а також 

невдалу справу, порожнє місце. Прикладом твору, в якому наявна ця 

метафора, є роман британського письменника Алана Сіллітоу «Saturday Night 

and Sunday Morning» (1958): «U talk to me as if I was the dog's dinner» 

(SNASM, с. 206). 

Метафоричне порівняння sick as a dog також має негативну конотацію. 

Це метафоричне порівняння із зоонімом dog вживають для опису людини зі 

значенням extremely sick, not well. Британська письменниця Антонія Сьюзен 

Байетт у романі «Still life» (1988) використовує цю опосередковану 

метафору: «He came to see this play last week. Told me and Caroline to come. But 

dear Caroline's got an almighty hangover, sick as a dog, so I brought him over on 

the back of the bike to see it again» (SL, с. 267). Зазначена метафора-порівняння 

трапляється у творі британського автора Тімоті Мо «The redundancy of 

courage» (1991): « I was as sick as a dog. And while I was leaning over the side, 

Sogono tapped me on the shoulder and said. How many soldier you kill, 

Chinaman? How many? and kicked me behind the knee» (TROC, с.123).  

 Коли йдеться про хитру людину, то в цьому разі також 

використовують метафору із концептом DOG. Метафоричний вираз sly dog 

позначає cunning, insidious person. Крім того, ця метафора наявна в новелі 

Агати Крісті «The Murder of Roger Ackroyd» (1926): «You're a sly dog. Hand in 

glove with the great detective, and not a hint to the way things are going» 
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(TMORA, с. 73). Тобто у наведених прикладах спостерігаємо метафоричну 

модель MAN IS A DOG. 

 Концепт DOG може бути також вербалізований у творі лексемою 

hound зі значенням despicable or contemptible man або person eagerly seeking 

something. У творі «The affair of the forest» (1983) британського письменника 

Дерека Кліффорда виявлено використання лексеми hound, як вербалізатора 

концепту DOG зі значенням людини, яка займається пошуками чого-небудь: 

«While he stood in amazement and distress Simon moved quietly about like a 

hound searching for a line. First he covered the area near the tree, then he 

extended his search, widening the circle» (TAOTF, с.78).  

 Британський письменник Тім Хілд у художньому творі «A classic 

English crime» (1990) вдало демонструє вживання лексеми hound зі значенням 

нікчемної та мерзенної людини: «Nonsense, Peter, his wife pounced down on 

him as if he were a hound that had misbehaved. The man's quite right. You've got a 

perfect motive. After all, you're the Earl of Woodleigh now. Good lord, so I am» 

(ACEC, с.111). 

 У деяких творах концепт DOG вербалізується фразеологічною 

одиницею dog does not eat dog, що означає the struggle for survival in life or 

business turns man into an animal. У романі англійського письменника Чарльза 

Кінгслі «Hereward the Wake» (1866) спостерігаємо dog does not eat dog: «and 

it is hard to be robbed by an Englishman, after being robbed a dozen times by the 

French (BNC, dog, 491). Концепт DOG у аналізованому контексті означає 

підлу людину, яка не буде шкодити такій же підлій людині, як і вона сама: 

people are selfish and ruthless. Представлена у творі метафорична модель має 

такий вигляд: MAN IS A DOG. Метафоричний перенос відбувається на 

основі уподібнення поведінки людей до поведінки тварини. 

Звички та поведінка тварини порівнюється з поведінкою людини в 

певних обставинах, в такому разі виникає метафоричне порівняння 

follow smb. like a dog зі значенням dog somebody's footsteps, tail after somebody. 

У творі Вільяма Сомерсета Моема «The Narrow Corner» (1932) концепт DOG 
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вербалізовано через порівняння follow smb. like a dog: «She adored you when 

she was a child. She used to follow you about like a dog» (TNC, с. 48). 

 Метафоричний вираз top dog вжито з нейтральною конотацією, 

зокрема: a person who has achieved a position of authority чи the most important 

person or organization in a particular situation. У деяких художніх творах 

концепт DOG вербалізовано за допомогою метафори top dog. Наприклад, 

Джон Голсуорсі в творі «The White Monkey» (1924) використав 

концептуальну метафору top dog, у якій концепт DOG експліковано зі 

значенням landlord, master of the house: «Do you suppose yourself top dog in 

this house?» «Yes, Soames.» «Oh! Then you can go back to France tomorrow» 

(TWM, с. 101).  

 Аналогійну метафору top dog, але зі значенням person who is successful 

or dominant in their field виявлено у романі «The best man to die» (1981) 

британської письменниці Рут Ренделл: «He was like that, always had to be top 

dog. He drank my drink because I said something about all the money he was 

always flashing around and then he made a dirty crack about... Well, that doesn't 

matter» (TBMTD, с.76). 

 Метафора top dog також наявна і у британського автора Джуліана 

Барнса у романі «A history of the world in 10 1/2 Chapters» (1990) зі значенням 

dominant person in some field: «Jonah became incredibly irritated, which was 

only normal in one who'd been put to a lot of trouble to bring the message of 

destruction, only for the Lord, despite a well-known, indeed historic taste for 

wrecking cities, to turn round and change his mind. as if this wasn't enough, God, 

tireless to prove himself top dog, now pulled a fancy parable on his minion» 

(AHOTWI10C, с.120). 

 Цікавим прикладом фразеологізму, за допомогою якого вербалізується 

концепт DOG, є an old dog will learn no new tricks. Письменники у своїх 

творах подеколи використовують цей вираз для позначення віку людини або 

її досвіду в будь-яких справах, або акцентують увагу на складності для 

людини розпочати чи спробувати що-небудь нове, оскільки значення цього 



188 

   

виразу it is often difficult to get people to try new ways of doing things, especially 

if they have been doing something in a particular way for a long time. Вільям 

Сомерсет Моем у п’єсі «The Constant Wife» (1926) використовує зазначену 

фразеологічну одиницю, за допомогою якої обєктивовано концепт DOG: 

Bernard: «...I think I shall remain in love with you all my life. I'm too old a dog to 

learn new tricks» (TCW, с. 39).  

 Під час аналізу британських творів виявлено вираз Dog’s life – собаче 

життя. Цим метафоричним виразом нерідко послуговуються письменники 

для опису важких умов життя людини. У п’єсі Вільяма Сомерсета Моема 

«Sheppey» (1933) зафіксовано метафору dog's life зі значенням а miserably 

unhappy existence: Bessie: «Pull yourself together, dear. If you let a man see he 

means all that to you, he'll lead you a dog's life» (Sh., с. 112). Концепт DOG 

наявний у творі В. Моема «The Land of Promise» (1913) та вербалізований у 

такий спосіб: Dorothy:«I'm sure she knows she's been left something.» Wickham: 

«Oh, well, I think she has a right to expect that. Aunt Louisa led her a dog's life» 

(TLOP, с. 49). У зазначених прикладах спостерігаємо метафоричну модель 

«тварина > соціальний стан людини», основану на уподібненні умов життя 

людини до умов життя собаки. 

 Концепт DOG реалізований у художньому дискурсі фразеологічною 

одиницею run with the hare and hunt with the hounds з лексемою hound. 

Значення цієї фразеологічної одиниці try to remain on good terms with both 

sides in a conflict or dispute або to lead double game. Зазначений фразеологізм 

виявлено в романі Джона Голсуорсі «The Forsyte Saga: In Chancery» (1920): 

«You ought to know best,» he said, «but if you want a divorce it's not very wise to 

go seeing her, is it? One can't run with the hare and hunt with the hounds»       

(TFGIC, с. 183). Ця ФО має негативне конотативне забарвлення. 

 Як ми зазначали вище, зазвичай концепт DOG вживають в 

негативному значенні, проте трапляються випадки позитивної або 

нейтральної конотації. Позитивна конотація домінує у фразеологічній 

одиниці help a lame dog over a stile зі значенням to help somebody. У творі 
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«Catherine Carter» (2005) британської авторки Памели Хансфорд Джонсон 

концепт DOG об’єктивовано за допомогою фразеологічної одиниці help a 

lame dog over a stile: «Perhaps we should always try to help lame dogs over 

stiles,» said Mr. Carter, with an air of having discovered the side door to the 

Heaven. «Do you call that man a lame dog?» Catherine laughed despite herself» 

(BNC, dog, 873). 

 Письменники-класики та сучасні автори нерідко уналежнюють до 

засобів вербалізації концептів фразеологічні одиниці, що повністю 

розкривають ціннісний складник концепту. Наприклад, ФО з концептом 

DOG – the tail wagging the dog означає to do the work instead of subordinate; if 

somebody can do a task for you, there is no point in doing it yourself. Вираз the 

tail wagging the dog використовують у ситуаціях, коли підлеглий керує своїм 

босом чи меншість – більшістю. Англійський романіст Джон Бойнтон 

Прістлі у творі «Midnight on the Desert» (1937) використовує фразеологічну 

одиницю, в якій експліковано концепт DOG зі значенням a situation in which 

an important thing is being controlled by something that is much less important or 

powerful: «This, then is the city of which Hollywood is a suburb, almost the tail 

that wags the dog» (MOTD, с. 181). У цьому фрагменті тексту зрозуміло, що 

концепт DOG має негативну конотацію, оскільки означає відсутність 

переваги над чим-небудь. 

 Іншим прикладом фразеологічної одиниці, за допомогою якої 

вербалізується концепт DOG, є give a dog a bad name and hang him. У цьому 

фразеологізмі концепт DOG постає як person's reputation, тобто значення 

цього виразу if a person's reputation has been besmirched, then he will suffer 

difficulty and hardship. У межах дослідження виявлено один випадок 

використання цього фразеологізму в художньому творі. В романі «The Bell» 

(1958) англійської письменниці Айріс Мердок концепт DOG експліковано за 

допомогою фразеологізму give a dog a bad name у такий спосіб: «He looks to 

me like a pansy,» he said to Michael, soon after Nick's arrival. «I didn't like to say 
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so before, but I heard it about him in London... Give a dog a bad name and all 

that, but we may as well be prepared!» (TB, с. 206).  

 Концепт DOG також може бути представлено у художньому творі за 

допомогою фразеологізму there's life in the old dog yet зі значенням оne still 

has vitality or the ability to perform certain actions despite one's advanced age. У 

творі «The Bread-Winner» (1930) Вільяма Сомерсета Моема виявлено 

зазначений фразеологізм, у якому експліковано концепт DOG зі значенням 

someone is old, but is still able to do something: «Alfred: «Are you going to play 

tennis? I'll just nip over the garden wall and change. I don't mind showing you 

young things that there's life in the old dog yet»» (TBW, с. 147). 

 Негативну конотацію використання концепту DOG спостерігаємо у 

фразеологічній одиниці let sleeping dogs lie, яка має значення to leave a person 

or situation alone if they might cause you trouble. Собаку в цьому прикладі 

асоціюють з неприємностями та лихом. Джон Голсуорсі у своєму відомому 

романі «The Forsyte Saga: To Let» (1921) використовує фразеологічну 

одиницю let sleeping dogs lie, за допомогою якої експліковано концепт DOG: 

«Emerging from the «pastry-cook's», Soames' first impulse was to vent his nerves 

by saying to his daughter: «Dropping your handkerchief!» to which her reply 

might well be: «I picked that up from you.» His second impulse therefore was to let 

sleeping dogs lie» (TFSTL, с. 185).  

Прикладом твору, в якому також вжито зазначену фразеологічну 

одиницю, є твір англійського письменника Грехема Гріна 

«Our Man in Havana» (1958): «The bedroom door was closed and he began to 

move towards it. Then he stopped. Let sleeping dogs lie. If Hawthorne wanted him 

let Hawthorne find him without his stir...» (BNC, dog, 330). У романі «Guilty 

parties» (1990) письменниці Памели Стріт простежено випадок вживання 

зазначеної ФО, яка об’єктивує концепт DOG: «Not altogether to his surprise, 

Edna seemed to have feelings very similar to his own about the matter. I don't 

think Mrs Markham would like it, Doctor. Wouldn't it be better to let sleeping dogs 

lie? So Edna acknowledged that there were sleeping dogs, did she?» (GP, с.106). 
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У творі англійської письменниці Сибіл Бедфорд «A compass error» (1993) 

використано ФО let sleeping dogs lie зі значенням to leave a situation alone if it 

might cause you trouble: «He was quite determined to let sleeping dogs lie. That 

meant ideas, understanding people, searching for motives; he didn't want to 

change the world as Anna did and Constanza in her early years» (ACE, с. 58). 

Концепт DOG у всіх наведених прикладах означає trouble, misfortune. 

 За нашими спостереженнями, переважним конотативним забарвленням 

концепту DOG у художньому творі є негативна характеристика персонажа чи 

явища.  

 

3.2.2. Вербальна об’єктивація концепту DOG як персонажa чи 

виразної деталі художнього твору 

 

 Вивчаючи другий аспект дослідження щодо вербалізації концепту 

DOG як персонажa чи виразної деталі художніх творів, спостерігаємо кілька 

випадків у художніх творах. 

 Твір, у якому наявний образ собаки як повноправного персонажа, – це 

відома детективна повість англійського письменника Артура Конан Дойля 

«The Hound of the Baskervilles» (1902). В роду Баскервілей з покоління в 

покоління передається сімейна легенда про диявольську собаку 

надприродного походження, яка переслідує всіх Баскервілей. Привида 

описують в легенді як гігантську собаку з чорним забарвленням зі світлими 

очима й пащею. Концепт DOG вербалізують лексемою hound: a great, black 

beast, shaped like a hound, yet larger than any hound that ever mortal eye has 

rested upon (THOTB, с. 34). Концепт DOG у цьому фрагменті наділено 

негативною конотацією, оскільки в сприйнятті британців цей образ 

асоціюється з чим-небудь загадковим, надприродним, жахливим, 

принизливим. Концепт DOG представлено зі значенням DEVIL / HORROR / 

DEATH. Лексема beast у контексті твору підсилює негативне навантаження, 

оскільки вживається у значенні a dangerous or strange animal: cruel creature. 
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В іншому контексті концепт DOG експліковано через лексему creature: «In 

mere size and strength it was a terrible creature which was lying stretched before 

us. It was not a pure blood hound and it was not a pure mastiff; but it appeared to 

be a combination of the two-gaunt, savage, and as large as a small lioness 

(THOTB, с. 81). Епітет terrible підсилює негативне забарвлення лексеми 

creature. У цьому творі концепт DOG експліковано за допомогою лексем 

hound, beast та creature. 

 У фольклорі британських островів Barghest – чорна собака віщує горе, 

нещастя та смерть. У британському фольклорі є ще один персонаж на ім’я 

Church Grim – дух, що постає у вигляді чорної собаки. Наприклад, Grim 

з’являється у книзі відомої британської письменниці Джоан Роулінг «Harry 

Potter and the prisoner of Azkaban» (1999): «The Grim, my dear, the Grim!» cried 

Professor Trelawney, who looked shocked that Harry hadn’t understood. «The 

giant, spectral dog that haunts churchyards! My dear boy, it is an omen – the 

worst omen – of death!» (HPATPOA, с. 201). Зауважимо, що концепт DOG 

об’єктивовано лексемами omen та death. Концепт DOG постає як OMEN / 

DEATH / PREMONITION OF BAD THINGS. 

 Досліджуваний концепт наявний також у серії книг про Гаррі Поттера 

у вигляді чорного пса, проте в іншому контексті. Черний пес є анімагічною 

іпостассю Сіріуса Блека. Сіріус Блек – це вигаданий персонаж серії романів 

про Гаррі Поттера. Він є кращим другом батьків Гаррі Поттера Джеймса 

Поттера та Лілі Поттер, а також хрещеним батьком Гаррі Поттера, та членом 

Ордена Фенікса. Зовнішність чорного пса ідеально підходить цьому анімагу. 

Ім'я «Сіріус» походить від назви зірки, яку часто називають «собачою». Її 

назвали так тому, що вона входить до сузір'я Великого Пса, а назву «Сіріус» 

отримала за те, що її вважають найяскравішою зіркою на небі. У світі магії ця 

зірка відіграє важливу роль.  

 Зовнішність собаки підходить Сіріусу Блеку не лише через його ім’я. 

Фантастичні чорні собаки здавна бродили Європою та Північною Америкою. 

Вони відомі в Британії під такими іменами, як Чорний пес (Black Shuck – від 
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давньоанглійського слова scucca, що означає «демон»), Старий пес, 

Диявольський собака. Концепт DOG у Дж. Роулінг має яскраво виражену 

негативну конотацію, оскільки він пов'язаний зі світом магії та чаклунства: 

«And just then, it emerged – a gigantic, shaggy black dog, moving stealthily across 

the lawn. What did this mean? If Crookshanks could see the dog as well, how 

could it be an omen of Harry's death?» (HPATPOA, с. 105). У цьому фрагменті 

концепт DOG знову представлений як OMEN OF DEATH та експлікований 

лексемами dog, omen, death. 

 У творі британської письменниці Енн Гренджер «A season for murder» 

(1991) простежено вживання метафоричного виразу black dog, де концепт 

DOG має негативну конотацію та асоціюється з нечистою силою та 

дияволом: «The Black Dog, which made a change from horses and pookas, until 

she recollected uneasily that a black dog was one of the devil's traditional earthly 

disguises» (ASFM, с.137). У зазначеному прикладі концепт DOG постає як 

POOKA (злий дух) або DEVIL.  

 Талановитий оповідач, англійський письменник Джером К. Джером не 

лише яскраво представив у своїй літературній творчості образ кота, але й 

створив чудовий твір з образом собаки «Three Men in a Boat (To Say Nothing 

of the Dog)» (1889). Образ фокстер'єра Монморенсі посідає особливе місце в 

книзі. Монморенсі – розумний, пристосований до життя собака. Пустотливий 

фокстер'єр Монморенсі є повноцінним героєм оповіді. Появу Монморенсі та 

його риси характеру, автор описує справжнім англійським гумором: «To look 

at Montmorency you would imagine that he was an angel sent upon the earth, for 

some reason with held from mankind, in the shape of a small fox-terrier. There is a 

sort of Oh-what-a-wicked-world-this-is-and-how-I-wish-I-could do-something-to-

make-it-better-and-nobler expression about Montmorency that has been known to 

bring the tears into the eyes of pious old ladies and gentlemen (TMIABTSNOTD, 

c. 27). Монморенсі у творі постає як грайливий собака. Честолюбність 

Монморенсі полягає в тому, щоб якомога частіше потрапляти під ноги і 

накликати на себе прокляття. Якщо йому вдається пролізти туди, де його 
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присутність особливо небажана, і вивести людей з себе, чи змусити їх 

жбурляти йому в голову будь-що, то він відчуває, що день прожитий не 

дарма. Хоч концепт DOG експліковано як «an angel sent upon the earth», утім, 

простежуємо негативну конотацію. Оскільки образ собаки асоціюється з 

поганою поведінкою, невдячністю, зарозумілістю. 

 Після докладного аналізу творів, можна зазначити, що концепт DOG в 

літературі є частотним та цікавим. Вивчивши два аспекти, зокрема, мовні 

репрезентанти, що співвідносяться з концептом DOG як складники 

художнього дискурсу, проаналізувавши твори, в яких вербалізовано концепт 

DOG як персонаж або виразна деталь твору, дослідили функції, роль та 

засоби вербалізації цього концепту у творах англійської літератури. 

Найчастотнішим засобом вербалізації досліджуваного концепту є 

використання авторами концептуальної метафори. Базовою метафорою, за 

допомогою якої вербалізується концепт DOG у художньому дискурсі, є 

метафора загального рівня HUMAN BEING IS A DOG (MAN IS A DOG).  

 Важливою семантичною властивістю метафоричних виразів з 

концептом DOG, що ідентифікують різні аспекти життя людини, є те, що 

вони мають оцінний характер. Предметами оцінки виявляються естетичні, 

етичні, прагматичні характеристики людини в її взаємодії з навколишнім 

світом. Крім прикладів використання метафоричних виразів, за допомогою 

яких вербалізується концепт DOG у творах літератури, спостерігаємо 

випадки вербалізації досліджуваного концепту за допомогою порівнянь. 

Концепт DOG здебільшого об’єктивовано у фразеологічних одиницях з 

негативною конотацією, а варіанти позитивної та нейтральної конотації не 

були частотними. Крім цього, концепт DOG представлено у творах 

літератури не лише лексемою dog, а й лексемами doggie, pup, puppy та hound. 

 Концепт DOG може бути об’єктивований у творі описом подій у часі, 

за місцем дії, у формі авторських уточнень, за допомогою діалогічних 

єдностей, в описі портретів персонажів. Під час аналізу виявлено, що образ 

собаки є багатофункційним, оскільки може позначати: 1) людину; 2) спосіб 
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характеристики людини (рівень освіченості, вихованості, вік, досвід);            

3) собака є символом, що дає змогу виявити внутрішню сутність людини у 

контексті аналізу. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

 Концепти CAT і DOG у художньому дискурсі є багатим джерелом 

культурної інформації, вміщеної в художньому тексті. Концепти CAT і DOG 

втілюються найчастіше лексичними і фразеологічними засобами, а також за 

допомогою метафоричних перенесень і порівнянь. 

 Засобами об’єктивації концептів-зоонімів CAT і DOG у художньому 

дискурсі є лексеми cat, kitten та dog, puppy, hound, їхні словоформи, стійкі 

поєднання слів, фразеологічні одиниці та дієслова дії, що представляють 

ознаки кішки й собаки як зоологічних видів. Відповідні концепти можуть 

бути реалізовані у творі описом подій у тимчасовому ракурсі, за місцем дії, у 

формі авторських уточнень, за допомогою діалогічних єдностей, в описі 

портретів персонажів. 

 Реалізація концептів CAT і DOG здійснюється двома основними 

способами – за участю денотата концепту (cat або dog – учасники дії), а 

також за участю периферійних елементів. Змістовно-концептуальна 

інформація нерідко реалізується без участі ядерних елементів; вона є 

естетично оформленим повідомленням реципієнту про зв’язки соціального, 

психологічного та культурного аспектів. Така інформація може бути 

об’єктивована в тексті за допомогою метафоричних перенесень, 

фразеологічних одиниць. Концепти CAT і DOG об’єктивовано у художньому 

дискурсі на основі метафори HUMAN BEING IS A CAT / DOG, що формує 

похідні метафори MAN / WOMAN IS А CAT та MAN / WOMAN IS A DOG. 

У художніх творах виявлено 36 випадків метафоричних моделей, за 

допомогою яких вербалізовано концепт CAT. Серед цих випадків переважає 

метафорична модель «тварина > емоційний стан людини» (50%), 
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метафорична модель загального рівня HUMAN BEING IS A CAT 

представлена двома похідними метафоричними моделями WOMAN IS А 

CAT і MAN IS А CAT, що у відсотковому співвідношенні складає 20% до 

14%. Концепт CAT також представлений у британському художньому 

дискурсі за допомогою метафоричних моделей «тварина > соціальний стан 

людини» (8%) і «тварина > фізичний стан людини» (8%). 

 Концепт CAT, експлікований засобами фразеології, асоціюється у 

свідомості британців з чим-небудь поганим, тобто має негативну оцінку чого 

або кого-небудь, означає несхвалення, осуд, іронію, презирство, слабкість, 

хитрість, підлість.  

 Щодо концепту DOG, то у художньому дискурсі виявлено 43 випадки 

метафоричних моделей, у яких вербалізовано зазначений концепт. 

Найпоширенішою є метафорична модель загального рівня HUMAN BEING 

IS A DOG (у художньому дискурсі представлено похідну від HUMAN BEING 

IS A DOG метафоричну модель MAN IS A DOG (54%)), а у деяких творах 

зафіксовано метафоричну модель: «тварина > емоційний стан людини» 

(40%). Найменш розповсюдженою є метафорична модель «тварина > 

соціальний стан людини» (6%). Концепт DOG може характеризувати як що-

небудь позитивне, так і негативне. Негативне символізують грубість, 

підлість, нікчемність, містичність, а позитивне – наполегливість, вірність, 

завзятість, досвідченність. 

 Отже, художні концепти CAT і DOG, представлені в літературному 

творі, є розповсюдженим, проте маловивченим явищем у лінгвістиці. 

Концепти відбивають насамперед специфіку авторського світобачення та 

водночас актуалізують ті рівні значень та смислів, які є цікавими, вагомими 

для читачів. Перспективу дослідження вбачаємо в подальшому осмисленні й 

описі особливостей вербалізації концептів CAT і DOG у творах художньої 

літератури. 

 Результати дослідження, проведеного в цьому розділі, відбито в 

роботах [253; 262; 267]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки тенденція до 

інтерпретації мови лише як засобу спілкування є застарілою й неповною, 

оскільки внеможливлює з’ясування її сутності, зокрема, вивчення мови 

передусім як невід’ємного складника культури народу.  

 Мова, мислення й культура тісно взаємопов'язані, утворюють єдине 

ціле, сформоване на основі трьох компонентів, жоден з яких не може 

функціонувати окремо. Підґрунтя мови, мислення й культури складає мовна 

картина світу, виражена за допомогою різних лінгвістичних засобів, 

системно впорядкована соціально значущими моделями знаків, що 

передають інформацію про навколишній світ. У мовній картині світу 

етнічний менталітет актуалізовано за допомогою «ключових» культурних 

концептів – вербалізованих символічних образів «ідеального» поняття, що 

відбиває ментальне уявлення носіїв мови про «об'єкти» дійсності, що 

визначається системою традицій певної культури, в межах якої він (концепт) 

«етимологізується» внутрішньою формою слова.  

  Концепти відбивають стереотипи та культурні переконання певного 

народу. Вони виникають у процесі набуття знань та отримання інформації не 

лише про навколишню дійсність, а й про об’єкти уявних світів. Різноманітні 

підходи до визначення терміна «концепт» передають його сутність: як 

значення мовного знака (лінгвістичне та культурологічне спрямування) і як 

змістовний аспект знака, представлений у ментальності (когнітивний 

напрям). У запропонованому дослідженні аналіз концептів базується на 

лінгвокогнітивному підході, спрямованому на виявлення зв’язку феномена 

значення слова із знанням і структурами його відображення у свідомості. 

Концепт тлумачимо як когнітивну багатогранну (полісемантичну, 

полісимволічну) оцінно-марковану мовно-ментальну одиницю, що є засобом 

моделювання етнічної та індивідуально-авторської картин світу, культурно 

значуще утворення в колективній свідомості. 
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 Для концептів CAT і DOG характерна складна структура, в якій 

вміщені ознаки функційно або цінніснозначущі для британської культури. 

Структура концептів CAT і DOG охоплює поняттєвий та образно-ціннісний 

складники. Поняттєвий складник ґрунтується на незмінних стереотипних 

значеннях номінативних лексем cat та dog, зафіксованих у тлумачних 

словниках. Натомість образно-ціннісний складник структури концептів 

варіює залежно від соціо-культурного трактування концептів CAT і DOG 

британцями. 

 Поняттєвий складник концептуальної структури визначається на 

основі дефініційного та компонентного аналізів. Унаслідок дефініційного 

аналізу та спираючись на визначення номінативної лексеми cat і dog, 

виокремлюємо 12 узагальнених значень, що утворюють денотат 

досліджуваного концепту CAT та 14 узагальнених значень, що продукують 

денотат концепту DOG. Поняттєву основу концептів CAT і DOG розширено 

за допомогою додаткових семантичних ознак, визначених з урахуванням 

когнітивно-семантичного аналізу синонімічних відповідників іменників cat і 

dog. Дібрано 42 синоніма до імені концепту CAT та 50 синонімів до імені 

концепту DOG з лексикографічних джерел. 

 Образно-ціннісний складник концептів CAT і DOG у англійській 

лінгвокультурі розширено через традиційні метафори та метафоричні 

порівняння з елементами cat і dog. Традиційні, образні метафори та 

метафоричні порівняння відбивають не лише позитивне, а й негативне 

трактування cat і dog у англійській лінгвокультурі. 

 Підґрунтям для виокремлення метафор є фразеологічні одиниці 

англійської мови. В англійській мові наявна велика кількість фразеологізмів, 

що містять зо оніми cat і dog, і в нашій роботі репрезентовано достатню 

кількість цікавих фразеологічних одиниць. Системи зооморфних образів, що 

склалися в англійській мові, мають чимало істотних особливостей.  

 Загалом досліджено 1350 одиниць (630 одиниць з концептом CAT та 

720 одиниць з концептом DOG) загального матеріалу з фразеологічного 
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корпусу англійської мови, а також 3780 художніх контекстів з концептом 

CAT та 4200 художніх контекстів з концептом DOG. Значний обсяг зібраного 

матеріалу зумовлено процесами, що відбуваються під час формування 

лексичних, фразеологічних одиниць, метафоричних номінацій та 

переосмислених значень. Зважаючи на те, що зазвичай використовують 

звичні та зрозумілі людям назви об'єктів і явищ, логічним уважаємо 

зарахування кішки та собаки до цього переліку. Ці тварини були приручені 

одними з перших і відігравали важливу роль в повсякденному житті, 

оскільки уявлення про них завжди наявні в свідомості людей. Саме тому, 

відбувалося виокремлення найістотніших для мовного колективу ознак і 

формування оцінного ставлення, що були підґрунтям для метафоричного 

перетворення вихідних значень зоолексем. 

 Аксіологічний вимір концептів CAT і DOG досліджено з огляду на 

ціннісні установки британського суспільства. Образ собаки у британців 

асоціюється з підлістю, жадібністю, злістю, неохайністю, містичністю. Образ 

кішки здавна пов'язаний з нечистою силою, таємничістю, небезпекою, 

підлістю, хитрістю. Крім того, кішку асоціюють з живучістю та стійкістю до 

неприємностей.  

Вільний асоціативний експеримент показав, що переважна більшість 

отриманих асоціацій на слова стимули CAT і DOG позитивні або нейтральні 

(90 %). Серед позитивних рис щодо слова-стимула CAT виокремлено: 

invisibility (непомітність), tame and domestic (приручена і домашня), flexible 

(гнучка), lovely, wild (красива, дика), noiseless, quiet (безшумна, тиха), fat, 

well-fed (сита), nimble (спритна), quick, fast (швидка), nine-lived, tenacious of 

life (живуча). До негативних рис, зазначених респондентами, уналежнено: 

crazy, mad (божевільна, скажена), singed, scalded (ошпарена), scared 

(очманіла), furious (розлючена), cunning, sly, insidious (хитра, лукава). 

 Серед позитивних рис щодо слова-стимула DOG наявні такі реакції: 

domestic (домашній), one-man dog, attached, faithful (відданий), wag the tail 

(виляти хвостом), defend, protect (охороняти), hunt (ганятися), play 
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(гратися), trot (пускатися риссю, швидко бігти), nose about, sniff 

(винюхувати), lap-dog (маленька, декоративна, кімнатна собака), well-cared-

for (доглянутий). До негативних рис уналежнено: mad dog, rabid (скажений), 

fierce, wicked (лютий), mangy, nasty (паршивий), wild (дикий), yell (верещати), 

sniff (сопіти, фиркати), coward, sneaking (боягузливий), mongrel, watchdog, 

pariah dog, cur (дворняга). 

 Вербальні номінації, що репрезентують концепти CAT і DOG, 

інтерпретуємо як фіксатори фрагментів знань про об'єкти, експліцитно 

виражені мовним матеріалом. Концепти CAT і DOG мають конкретно-

предметний характер, тобто співвідносяться з предметною реалією – 

дискретним, об'єктивно наявним матеріальним об'єктом дійсності. Це 

зумовлює факт їх актуалізації за допомогою низки лексем, які відбивають в 

мові різні сторони їхнього функціонування в світі, і означає, що особливий 

інтерес для лінгвокогнітивного дослідження представляють випадки 

реалізації концептів в метафорично перетворених мовних одиницях, що 

дають змогу підкреслити їхній метафоричний потенціал. 

 У межах дослідження представлено лексичну та фразеологічну 

типологію репрезентації концептів CAT і DOG, в якій наявні схожі 

вербалізовані моделі, що вможливлюють застосування єдиних принципів 

когнітивного аналізу. Для всіх проаналізованих мовних рівнів характерний 

феномен опосередкованої, або непрямої експлікації концептів. Крім цього, 

активне використання переосмислених значень зоолексем у вибудовуванні 

фразеологічних образів (так звана метафорична репрезентація, яка 

уналежнена до крайньої периферії) допомагає вирізнити метафоричний 

потенціал концептів CAT і DOG.  

 Аналіз метафор з концептами CAT і DOG уможливлює визначення 

впливу антропоцентричного потенціалу концептів. Метафоричний та 

антропоцентричний аспекти постають як показники ступеня дослідження 

концептів CAT і DOG у мові і, як наслідок, їх значущості для англійської 

свідомості. Вивчення механізмів метафоризації, відбитих у різноструктурних 
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мовних одиницях, допомагає виявити характеристики, які є релевантними 

для мовного колективу й моделюють ментальну структуру концепту, що 

робить можливим відтворення фрагмента мовної картини світу. Істотною 

ознакою є дія від конкретнішого до абстрактнішого, а також принципи 

антропо- і зооморфізму. Виявлені концептуальні метафори підтверджують ці 

базові когнітивні процеси. Концептуальні метафори відбивають негативне 

сприйняття кішок і собак. 

 Проаналізувавши випадки вербалізації концептів CAT і DOG на 

лексичному та фразеологічному рівнях, виокремлюємо три рівні 

концептуальних метафор: 1) ідентифікувальні концептуальні метафори: 

HUMAN BEING IS A CAT / DOG (MAN / WOMAN / CHILD IS А САТ / 

DOG); AN OBJECT IS A CAT / A DOG; A WOMAN / A MALE PERSON IS A 

CAT / A DOG; 2) характеризуючі концептуальні метафори додатково 

вказують на певні ознаки: AN OLD / YOUNG WOMAN / MAN IS А CAT / 

DOG; 3) кваліфікативно-оцінні концептуальні метафори висловлюють 

ставлення того, хто говорить: А BAD / GOOD YOUNG / OLD WOMAN / 

MAN IS А CAT / DOG. 

 Для концептів характерна національно-культурна специфіка, вони 

мають складну багаторівневу структуру та реалізуються певними мовними 

засобами. Аналіз фразеологічних одиниць з концептом CAT і DOG 

вможливив докладне дослідження концептів на основі фразеологічних 

словників та виявлення особливостей їхнього вживання британцями. 

Фразеологічні одиниці, в яких вербалізовано концепти CAT і DOG, дають 

змогу показати специфічне бачення фрагмента світу представниками 

англомовної спільноти. Фразеологічні одиниці сучасної англійської мови з 

концептами CAT і DOG репрезентують життєвий досвід людини, її 

поведінку, риси та допомагають створити її загальний портрет. 

 Концепти CAT і DOG є загальновживаними не лише в межах 

фразеології, вони традиційні також для художнього дискурсу. Різноманітні 

вербалізатори концепту активно функціонують у всіх жанрових різновидах 



202 

   

англійської літератури. В художньому дискурсі аналізовані концепти 

постають як багаторівнева структура різних асоціативних рядів, що 

відбивають напрями асоціацій, актуалізовані в тексті, фіксують 

різноаспектність концепту та його динамічний характер. Оскільки 

концептуальний простір тексту континуальний, асоціативно-смислові поля 

різних концептів можуть бути пов’язані між собою на основі контрасту та 

асоціацій. Для того щоб докладніше представити засоби вербалізації 

концептів CAT і DOG, предметом наших студіювань слугували твори 

британських письменників. 

 Аналіз текстоутворювального потенціалу концептів CAT і DOG дав 

змогу виявити низку аспектів. У межах дослідження репрезентовано мовні 

одиниці, в яких вербалізовано концепти CAT і DOG, проаналізовано образи 

кішок та собак як персонажів твору та виразних деталей твору.  

 Концепти CAT і DOG є традиційно закріпленими в англійській 

концептосфері. Тривале історичне формування цих концептів, їхнє частотне 

функціонування в текстах широкого тематичного спрямування, об’єктивація 

в різних елементах культурного коду підтверджують актуальність концептів 

CAT і DOG. 

 У ході аналізу концептів у художньому дискурсі до експлікаторів 

концепту зараховано мовні одиниці, що об’єктивують концепт. Концепт CAT 

в художніх творах реалізують лексеми cat і kitten. Концепт DOG експлікують 

слова dog, puppy, hound. 

 Об’єктивація концептів CAT і DOG відбувається в різних елементах 

культурного коду. Метафора як елемент культурного коду базується на 

лексичному рівні (епітети, порівняння, контекстуальні синоніми). Концепти 

CAT і DOG об’єктивовано у художньому дискурсі на основі метафори 

загального рівня HUMAN BEING IS A CAT / DOG, що формує похідні 

метафори MAN / WOMAN IS А CAT та MAN / WOMAN IS A DOG. У 

художніх творах виявлено 36 прикладів метафоричних моделей, за 

допомогою яких вербалізовано концепт CAT. Серед цих випадків переважає 
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метафорична модель «тварина > емоційний стан людини» (50%) (наприклад, 

у творах В. Моема «The Sacred Flame», «Cakes and Ale», С. Монтефіоре 

«Secrets of Lighthouse»). Метафорична модель загального рівня HUMAN 

BEING IS A CAT представлена двома похідними метафоричними моделями 

WOMAN IS А CAT (у творах В. Теккерея «The Newcomes», Р. Баттерса 

«Look about and die», Дж. Купера «Polo», Дж. Френкома «Stone cold») і MAN 

IS А CAT (у творах А. Крісті «Cat among the pigeons», Дж. Голсуорсі «The 

Silver Spoon», Дж. Ліндсі «A Local Habitation»), що у відсотковому 

співвідношенні складає 20% до 14%. Концепт CAT також представлений 

у британському художньому дискурсі за допомогою метафоричної моделі 

«тварина > фізичний стан людини» (8%), наприклад, у творах Дж. Голсуорсі 

«The Silver Spoon», Ш. Конрен «Crimson». 

 Концепт CAT, експлікований засобами фразеології, асоціюється у 

свідомості британців з чим-небудь поганим, тобто має негативну оцінку чого 

або кого-небудь, означає несхвалення, осуд, іронію, презирство, слабкість, 

хитрість, підлість. Щодо концепту DOG, то в художньому дискурсі виявлено 

43 приклади метафоричних моделей, у яких вербалізовано зазначений 

концепт. Найпоширенішою є метафорична модель загального рівня HUMAN 

BEING IS A DOG (у художньому дискурсі представлено похідну від HUMAN 

BEING IS A DOG метафоричну модель MAN IS A DOG (54%) (у творах         

В. Моема «Of Human Bondage», А. Крісті «The Body in the Library»,                      

Е. Лінклейта «Poet’s Pub», Ф. Кіппакса «The butcher’s bill»), а, наприклад, у 

творах Р. Стівенсона «New Arabian Nights», К. Чамберс «The Feud», Д. Саєрс 

«Have His Carcase» та ін. зафіксовано метафоричну модель: «тварина > 

емоційний стан людини» (40%). Найменш поширеною є метафорична модель 

«тварина > соціальний стан людини» (6%) (В. Моем «Sheppey», «The Land of 

Promise»). Концепт DOG може характеризувати як що-небудь позитивне, так 

і негативне. Негативне символізують грубість, підлість, нікчемність, 

містичність, а позитивне – наполегливість, вірність, завзятість, досвідченість. 
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Концепт CAT має негативну конотацію та в проаналізованих 

літературних творах пов’язаний із містичним, загадковим, незбагненним. Цей 

концепт наділений такими негативними рисами, як розгубленість, злість, 

нахабність, розпещеність, лінь. Негативна конотація є домінувальною в 

літературних творах (95%). Серед позитивних рис розповсюджені такі риси, 

як доброта, надія, домашній затишок, комфорт, порятунок (5%). 

Концепт DOG конотативно представлений у багатьох творах 

англійської літератури та має переважно негативне забарвлення (87 %). 

Позитивну конотацію спостерігаємо лише в кількох прикладах художніх 

творів (13%). У деяких авторів, наприклад, Дж. Роулінг «Harry Potter and the 

prisoner of Azkaban», А. К. Дойля «The Hound of the Baskervilles», концепт 

DOG є уособленням принизливих і негативних характеристик та містить 

елементи містичного, демонічного, магічного. 

 Отже, в межах дослідження проаналізовано засоби об’єктивізації 

концептів CAT і DOG у художньому творі. Виявлено мовні експлікатори, які 

реалізують наведені концепти – експліцитно (явно) або імпліцитно 

(приховано). Експліцитне вираження концепту пов’язано з лексичними 

одиницями, які безпосередньо номінують концепт. На відміну від 

експліцитного, імпліцитне вираження концепту є його актуалізацією на 

глибиннішому рівні – за допомогою непрямих номінантів концепту. До 

основного етапу дослідження концептів CAT і DOG в художньому дискурсі 

вналежнено вивчення їхньої мовної експлікації за допомогою одиниць 

лексичного та фразеологічного рівнів мови. Аналіз зазначених концептів, як і 

визначення засобів репрезентації (експліцитно або імпліцитно), є одним з 

найважливіших аспектів нашого дослідження. 

Перспективу для подальших досліджень вбачаємо у вивченні 

діахронічного і міжкультурного варіювання концептів CAT і DOG, що 

сприятиме розбудові історичного та компаративного напрямів 

лінгвокогнітивних студій.  
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ДОДАТКИ 

                                                                                                       Додаток А 

                                                                                                      Таблиця А.1  

Етимологія лексем cat і dog 

 

Лексема Етимологія 

cat 1) Old Englishcat (c. 700), from West Germanic (c. 400 - 

500), from Proto-Germanic *kattuz (cf. Old Frisian katte, 

Dutch kat, Old High German kazza, German Katze), from 

Late Latin cattus. The near-universal European word now, 

it appeared in Europe as Latin catta (Martial, c. 75 C. E.), 

Byzantine Greek katta (c. 350) and was in general use on 

the continent by c. 700, replacing Latin feles. Probably 

ultimately Afro-Asiatic (cf. Nubian kadis, Berber kadiska, 

both meaning «cat»). Arabic qitt «tomcat» may be from the 

same source. Cats were domestic in Egypt from c. 2000 B. 

C. E., but not a familiar household animal to classical 

Greeks and Romans. The nine lives have been proverbial 

since at least 1560s. The Late Latin word also is the source 

of Old Irish and Gaelic cat, Welsh kath, Breton kaz, Italian 

gatto, Spanish gato, French chat (12 c.). Independent, but 

ultimately from the same source are words in the Slavic 

group: Old Church Slavonic kotuca, kotel’a, Bulgarian 

kotka, Russian кошка, Polish kot, along with Lithuanian 

kate and non-Indo-European Finnish katti, which is from 

Lithuanian. Extended to lions, tigers, etc. c. 1600. As a 

term of contempt for a woman, from early 13 c. Slang 

sense of «prostitute» is from at least c. 1400. Slang sense 

of «fellow, guy», is from 1920, originally in U.S. Black 

English; narrower sense of «jazz enthusiast» is recorded 

from 1931 [432]. 

 

dog 2) Old English docga, alate, rare word used of a powerful 

breed of canine. It forced out Old English hund (the 

general Germanic and Indo-European word) by 16 c. and 

subsequently was picked up in many continental languages 

(e. g. French dogue (16 c.), Danish dogge), but the origin 

remains one of the great mysteries of English etymology. 

Many expressions – a dog’s life (c. 1600), go to the dogs 

(1610s), etc. – reflect earlier hard use of the animals as 

hunting accessories, not pampered pets [432]. 
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                                                                                                         Додаток Б      

                                                                                                        Таблиця Б.1 

Трактування значення лексеми cat у словникових джерелах 

Лексикографічне джерело Тлумачення лексеми cat 

Macmillan Dictionary 1)  1) an animal with soft fur, a long thin tail, and whiskers, 
that people keep as a pet or for catching mice. A young cat 

is called a kitten; 2) a wild animal that looks like a large 

cat, for example a lion or tiger [451]. 

 

Oxford English Dictionary 1) a small domesticated carnivorous mammal with soft fur, 
a short snout, and retractable claws. It is widely kept as a 

pet or for catching mice, and many breeds have been 

developed; a) a wild animal of the cat family; b) used in 
names of catlike animals of other families, e.g. native cat, 

ring-tailed cat; c) informal A malicious or spiteful woman; 

2) North American informal (especially among jazz 

enthusiasts) a man; «this West Coast cat had managed him 
since the early 80s»; «the cat went crazy on the horn»; 3) 

historical A short tapered stick used in the game of tipcat 

[459]. 

Oxford Advanced Learner's 

Dictionary 
 

1) a small animal with soft fur that people often keep as a 

pet. Cats catch and kill birds and mice; 2) a wild animal of 

the cat family [456]. 

 
 

Cambridge International Dictionary 
of English 

 

1) a small animal with fur, four legs, and a tail that is kept 
as a pet; 2) a large, wild animal that is related to the cat, 

such as the lion [407]. 
 

Longman Dictionary of 
Contemporary English 

1) a small animal with four legs that people often keep as 

a pet → feline; 2) (also big cat) a large animal such as 

a lion or tiger [449]. 
 

Collins English Dictionary 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) а small domesticated feline mammal, Felis catus (or 

domesticus), having thick soft fur and occurring in many 
breeds in which the colour of the fur varies greatly: kept as 

a pet or to catch rats and mice; 2) any of the larger felines, 

such as a lion or tiger; 3) any wild feline mammal of the 
genus Felis, such as the lynx or serval, resembling 

the domestic cat; 4) old-fashioned, derogatory a woman 

who gossips maliciously; 5) slang a man; guy; 6) nauticala 

heavy tackle for hoisting an anchor to the cathead; 7) a 
short sharp-ended piece of wood used in the game 

of tipcat; 8) a slang word for vomit; 9) short for catboat; 

10) short for catalytic converter; 11) the leaves of the shrub 
Catha edulis which are chewed like tobacco or used to 

make tea; has the effect of a euphoric stimulant; 12) a 

method of examining body organs by scanning them with 
X rays and using a computer to construct a series of cross- 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/animal_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/soft
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/whisker
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/people_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/pet_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/catching
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/mice
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/a_3
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/young_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/call_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/kitten
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/small_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/animal_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/fur
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/leg
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/tail_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/kept
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/pet_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/large
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/wild_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/animal_1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/related
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/lion
https://www.ldoceonline.com/dictionary/leg
https://www.ldoceonline.com/dictionary/pet
https://www.ldoceonline.com/dictionary/lion
https://www.ldoceonline.com/dictionary/tiger
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lion
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tiger
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wild
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lynx
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/serval
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/domestic
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/heavy
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tackle
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hoist
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/anchor
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cathead
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tipcat
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vomit
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/catboat
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/catalytic-converter


255 

   
                                                     Продовження табл. Б.1 

 
sectional scans along a single axis [413]. 

Merriam-Webster 

 

1) a) a carnivorous mammal (Felis catus) long 

domesticated as a pet and for catching rats and mice; b) 

any of a family (Felidae) of carnivorous usually solitary 
and nocturnal mammals (such as the domestic cat, lion, 

tiger, leopard, jaguar, cougar, wildcat, lynx, and 

cheetah); 2) a) GUY – some young … cat asked me to go 
drinking with him – Jack Kerouac; b) a player or devotee 

of jazz; 3) a strong tackle used to hoist an anchor to the 

cathead of a ship; 4) a) CATBOAT; b) CATAMARAN; 

5) a malicious woman especially: one given to making 
catty remarks about other women; 6) usually vulgar: to 

search for a sexual mate – often used with around; 7) 

computed axial tomography; computerized axial 
tomography [431]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/guy
https://www.merriam-webster.com/dictionary/catboat
https://www.merriam-webster.com/dictionary/catamaran
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                                                                                                         Таблиця Б.2 

Трактування значення лексеми dog у словникових джерелах 

Лексикографічне джерело Тлумачення лексеми dog 

Macmillan Dictionary 1) a) an animal kept as a pet, for guarding buildings, or for 

hunting. A young dog is called a puppy; b) a male dog or a male 

animal that belongs to the same group of animals as dogs, such 

as a male wolf or fox; 2) OFFENSIVE someone who is not 

attractive, especially a woman; 3) INFORMAL someone who 

gives information about people to the police or to another 

authority; 4) INFORMAL something that is of bad quality or 

very unsuccessful; 5) a phone: from the Cockney rhyming slang 
«dog and bone»: Malcolm has been on the dog for three hours 

[451]. 

 

Oxford English Dictionary 1) a domesticated carnivorous mammal that typically has a long 

snout, an acute sense of smell, non-retractable claws, and a 

barking, howling, or whining voice: a) a wild animal of the dog 

family; b) the male of an animal of the dog family, or of some 

other mammals such as the otter; c) (the dogs) British informal 
grey hound racing; 2) informal an unpleasant, contemptible, or 

wicked man: a) used to refer to a person of a specified kind in a 

tone of playful reproof, commiseration, or congratulation; b) 

used to refer to someone who is abject or miserable, especially 

because they have been treated harshly; c) offensive an 

unattractive woman; d) an informer or traitor; e) a thing of poor 

quality; f) a horse that is slow or difficult to handle; 3) Used in 

names of dogfishes, e.g. sandy dog, spur-dog; 4) A mechanical 

device for gripping; 5) (dogs) North American informal Feet; 6) 

(dogs) US Horse racing: Barriers used to keep horses off a 

particular part of the track [459]. 

 
 

Oxford Advanced Learner's 

Dictionary 

 

1) an animal with four legs and a tail, often kept as a pet or 

trained for work, for example hunting or guarding buildings; 2) a 

male dog, fox or wolf; 3) the dogs (British English, informal) 

grey hound racing; 4) a thing of low quality; a failure; 5) an 

offensive way of describing a woman who is not considered 

attractive; 6) used, especially after an adjective, to describe a 

man who has done something bad: You dirty dog! [456]. 

 

 

 

Cambridge International Dictionary 
of English 

 

1) a common animal with four legs, especially kept by people as 

a pet or to hunt or guard things; 2) Slang a man who is 
unpleasant or not to be trusted; 3) OFFENSIVE a woman who is 

not attractive; 4) SLANG a person of a stated type: You won 

$1000? You lucky dog!; 5) INFORMAL an investment, 

company, or product that will probably fail; 6) a product that has 

a small share of a market that has a lowrate of growth [407]. 

 

Longman Dictionary of 
Contemporary English 

1) a common animal with four legs, fur, and a tail. Dogs are kept 

as pets or trained to guard places, find drugs etc; 2) a male dog, 

fox, or wolf; 3) informal not polite an offensive word meaning an 
unattractive woman; 4) informal not polite an offensive word for 

an unpleasant or dishonest man: You dirty dog!; 5) informal 

something that is of very poor quality [449]. 



257 

   
 

Collins English Dictionary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Продовження табл. Б.2 
 

1) a domesticated canine mammal, Canis familiaris, occurring in 

many breeds that show a great variety in size and form; 2) any 

other carnivore of the family Canidae, such as the dingo and 

coyote; 3) spurious, inferior, or useless; 4) a mechanical device 

for gripping or holding, esp one of the axial slots by which gear 

wheels or shafts are engaged to transmit torque; 5) informal a 

fellow; chap: you lucky dog!; 6) a man or boy regarded as 
unpleasant, contemptible, or wretched; 7) a male friend: used as 

a term of address; 8) an unattractive or boring girl or woman; 9) 

something unsatisfactory or inferior; 10) any of various 

atmospheric phenomena: fogdog, seadog, sundog [413]. 

Merriam-Webster 

 

1) CANID wolves, foxes, and other dogs especially: a highly 

variable domestic mammal (Canis familiaris) closely related to 

the gray wolf; 2) a male usually carnivorous mammal; 3) a 

worthless or contemptible person; 4) any of various usually 

simple mechanical devices for holding, gripping, or fastening 

that consist of a spike, bar, or hook; 5) uncharacteristic or 

affected stylishness or dignity; 6) an investment not worth its 

price; 7) an undesirable piece of merchandise; 8) an unattractive 

person [431].  
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                                                                                                         Додаток В    

                                                                                                          Таблиця В.1  

Узагальнений дефініційний профіль слова cat 

 

 

Dictionaries 
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n
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M
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a
m

-W
e
b

st
er

 

A small domesticated feline mammal, 

Feliscatus (or domesticus), having thick 

soft fur and occurring in many breeds in 

which the colour of the fur varies greatly: 

kept as a pet or to catch rats and mice. 

+ + + + + + + 

Any of the larger felines, such as a lion or 

tiger. + + + + + + + 

Any wild feline mammal of the genus 

Felis, such as the lynx or serval, 

resembling the domestic cat. 
 + + +  + + 

Old-fashioned, derogatory a woman who 

gossips maliciously; +     + + 

Slang a man; guy. +     + + 

Nautical a heavy tackle for hoisting an 

anchor to the cathead.      + + 

A short sharp-ended piece of wood used in 

the game of tipcat. +     + + 

Short for catboat. 
     + + 

A method of examining body organs by 

scanning them with X rays and using a 

computer to construct a series of cross-

sectional scans along a single axis. 

     + + 

Short for catalytic converter.      +  

The leaves of the shrub Catha edulis which 

are chewed like tobacco or used to make 

tea; has the effect of a euphoric stimulant. 
     +  

A slang word for vomit.       
 + 

 

 
 
  

  

 По вертикалі розташовано аналізовані дефініції, а по горизонталі – 

назви словників. Знаки + вказано в комірках, якщо дефініція наявна у 

відповідному лексикографічному джерелі. 
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                                                                                                             Таблиця В.2  

Узагальнений дефініційний профіль слова dog 

 

 

Dictionaries 
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a domesticated canine mammal, Canis 

familiaris, occurring in many breeds that 

show a great variety in size and form; 

 

+ + + + + + + 

any other carnivore of the family 

Canidae, such as the dingo and coyote; 
+ + +  + + + 

spurious, inferior, or useless;   +   +  

a mechanical device for gripping or 
holding, esp one of the axial slots by 

which gear wheels or shafts are engaged 

to transmit torque; 

+     +  + 

informal a fellow; chap;    +  +  

a man or boy regarded 

as unpleasant, contemptible, 
or wretched; 

 

+ +  + + + + 

an investment not worth its price;    +   + 

a male friend: used as a term of address; 

 
     +  

an unattractive or boring girl or woman; 
 + + + + + + + 

a thing of low quality; a failure 
 +   +   

a product that has a small share of 

a market that has a lowrate of growth. 

 

   +   + 

INFORMAL someone who gives 

information about people to the police or 
to another authority 

+  +     

any of various atmospheric phenomena: 

fogdog, seadog, sundog;      +  

uncharacteristic or affected stylishness 

or dignity       + 

 

 По вертикалі розташовано аналізовані дефініції, а по горизонталі – 

назви словників. Знаки + вказано в комірках, якщо дефініція наявна у 

відповідному лексикографічному джерелі. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/domesticate
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/canine
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/carnivore
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dingo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coyote
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/inferior
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/useless
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mechanical
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grip
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/axial
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/slot
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gear
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shaft
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/torque
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fellow
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chap
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boy
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/unpleasant
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/contemptible
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wretched
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/friend
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/unattractive
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boring
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/girl
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/product
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/small
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/share
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/market
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/low
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/low
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/growth
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/phenomenon
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fogdog
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/seadog
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sundog
https://www.merriam-webster.com/dictionary/affected#h2
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                                                                                                  Додаток Г 

                                                                                                       Рис.Г.1 

Співвідношення позитивної та негативної конотації 

фразеологічного корпусу англійської мови з концептом CAT 

 

 

 

 

 У роботі проаналізовано 630 фразеологічних одиниць з концептом 

CAT (450 одиниць з негативною конотацією та 180 одиниць з позитивною / 

нейтральною конотацією). Результати дослідження вказано у відсотковому 

відношенні в діаграмі.  

 

 

 

 

 

 

450; (71%)

180; (29%)

позитивна конотація негативна конотація
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                                                                                                   Рис.Г.2 

Співвідношення позитивної та негативної конотації фразеологічного 

корпусу англійської мови з концептом DOG 

 

 

 

 

 У роботі проаналізовано 720 фразеологічних одиниць з концептом 

DOG (535 одиниць з негативною конотацією та 185 одиниць з позитивною / 

нейтральною конотацією). Результати дослідження вказано у відсотковому 

відношенні в діаграмі. 

 

 

 

 

185; (26%)

535; (74%)

позитивна конотація негативна конотація
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                                                                                                          Додаток Д 

Зразок Д.1 

Зразок анкети для проведення вільного асоціативного            

експерименту (ВАЕ) 

Profile of associative experiment 

The experiment in which you are participating is associative and aims to 

study reactions – verbalizers of investigated concepts CAT and DOG in English. 

The object of the research are speech reactions that will form the structure of 

investigated concepts CAT and DOG. Please write down the word reactions (2 

adjectives and 2 verbs) that are arising in your perception while you hear words 

«cat» and «dog». It is essential to indicate your gender, age and profession 

(occupation).  

 

Gender __________________________________________________________ 

  

 Age _____________________________________________________________ 

 Profession (occupation) ____________________________________________ 

 Please write down 2 adjectives, that are arising in your mind, while you hear a 

word «cat»______________________________________________________ 

 Please write down 2 verbs, that are arising in your mind, while you hear a word 

«cat»___________________________________________________________ 

Please write down 2 phrases, that are arising in your mind, while you hear a word 

«cat»__________________________________________________________ 

 Please write down 2 adjectives, that are arising in your mind, while you hear a 

word «dog»_______________________________________________________ 

 Please write down 2 verbs, that are arising in your mind, while you hear a word 

«dog»__________________________________________________________ 

 Please write down 2 phrases, that are arising in your mind, while you hear a word 

«dog»__________________________________________________________ 

  

  

  

Thank you for your participation in our investigation 
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Зразок Д.2 

 

Результати проведення вільного асоціативного експерименту (відповіді 

респондентів носіїв мови в елетронному варіанті) 

Profile of associative experiment 

The experiment in which you are participating is associative and aims to 

study reactions – verbalizers of investigated concepts CAT and DOG in English. 

The object of the research are speech reactions that will form the structure of 

investigated concepts CAT and DOG. Please write down the word reactions (2 

adjectives and 2 verbs) that are arising in your perception while you hear words 

«cat» and «dog». It is essential to indicate your gender, age and profession 

(occupation).  

 

Gender____Female_________________________________________________ 

Age _33__________________________________________________________ 

 Profession (occupation)_Digital Marketing Manager at WBRC FOX6 News_____ 

 Please write down 2 adjectives, that are arising in your mind, while you hear a 

word «cat»__three-colored, cunning____________________________________ 

 Please write down 2 verbs, that are arising in your mind, while you hear a word 

«cat»____to prowl, to scratch__________________________________________ 

Please write down 2 phrases, that are arising in your mind, while you hear a word 

«cat»____protract cat’s claws, keep cat’s ears open, _______________________ 

Please write down 2 adjectives, that are arising in your mind, while you hear a 

word «dog»________homeless, hunting_________________________________ 

 Please write down 2 verbs, that are arising in your mind, while you hear a word 

«dog»_______to bite, to sniff__________________________________________ 

Please write down 2 phrases, that are arising in your mind, while you hear a word 

«dog»___ get into a rage, wag the tail _________________________________ 

 

 

 

 Thank you for your participation in our investigation 
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Рис. Д.3 

 

Кількісні результати асоціативного опитуваня на слово-стимул CAT 

 

 

 

 

 

 У сегментах вказано кількісний підрахунок асоціацій на слово-стимул 

CAT за категоріями – зовнішність тварини, звуки тварини, характер, манера 

пересування та інше. 

 

 

 

 

 

 

 

68; (19%)

29; (8%)
132; (37%)

55; (15%)
75; (21%)

Зовнішність

Звуки

Характер

Манера пересуватися

Інше
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Рис. Д.4 

 

Кількісні результати асоціативного опитування на слово-стимул DOG 

 

 

 

 

 У сегментах вказано кількісний підрахунок асоціацій на слово-стимул 

DOG за категоріями – зовнішність тварини, звуки тварини, характер, 

поведінка та інше. 

 

 

 

 

 

 

 

49; (15%)

81; (25%)

52; (16%)77; (24%)

63; (20%)
Зовнішність

Звуки

Характер

Поведінка

Інше
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Метафоричні моделі з концептом САТ та кількісні випадки їхньої 

реалізації у художньому творі. 

Метафорична модель Кількість випадків 

WOMAN IS A CAT 7   (20%) 

MAN IS A CAT 5   (14%) 

«тварина > емоційний стан 

людини» 

18 (50%) 

«тварина > соціальний 

стан людини» 

3    (8%) 

«тварина > фізичний стан 

людини» 

3    (8%) 

ВСЬОГО 36 

 

 

Таблиця Е.2 

 

Метафоричні моделі з концептом DOG та кількісні випадки їхньої 

реалізації у художньому творі. 

 

Метафорична модель Кількість випадків 

MAN IS A DOG 23  (54%) 

«тварина > емоційний стан 

людини» 

17  (40%) 

«тварина > соціальний стан 

людини» 

3    (6%) 

ВСЬОГО 43 
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