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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку лінгвоукраїністики когнітивна лінгвістика 

є  одним з пріоритетних напрямів науки про мову як новий етап у вивченні 

відносин мови та мислення. У зв’язку із цим термін когнітивної лінгвістики 

«концепт» усвідомлюється як центральне поняття в описі мовної картини світу. 

Значущість когнітивної скерованості у вивченні мовних явищ визначається 

переходом лінгвістики до нової антропоцентричної парадигми, що передбачає 

дослідження мови у взаємозв’язку з людиною, її культурою, ментальністю та 

різноманітними видами діяльності. Цим зумовлено зацікавленість дослідників 

до вивчення картини світу та носіїв мови. 

Під концептом розуміємо ментальну категорію, що відбиває зміст 

отриманих знань, досвіду, результатів усієї людської діяльності та результатів 

пізнання нею навколишнього світу у вигляді певних одиниць – квантів знання. 

Основна роль, яку відіграють концепти в мисленні, – це категоризація, 

важливий спосіб упорядкування інформації, яку отримує людина. Серед 

науковців, які займалися вивченням терміна «концепт» Ю. Степанов, 

В. Колесов, Н. Кондакова, Д. Горський, С. Аверинцева, О. Селіванова. 

Проблему взаємодії мови і культури, центром якої є людина, досліджують 

в сучасному мовознавстві в різних аспектах. Мова і культура наявні в 

абсолютному співвідношенні між собою, в результаті чого через мовні факти, 

через «мову культури» можливо пізнання культурно-національного 

світобачення, мовних стереотипів і реконструкція мовної свідомості народу, 

його культурно-антропологічного портрета в дзеркалі мови. Мовна 

ментальність визначається належністю до деякої соціокультурної групи, 

соціокультурного середовища.  

Проблемі вивчення етнокультурного концепту та концептуальному 

аналізу присвячені наукові розвідки низки вітчизняних науковців 

(В. Кононенка, В. Жайворонка, С. Єрмоленко, І. Голубовської), та лінгвістів 

близького зарубіжжя (Н. Алефіренко, Р. Фрумкіної, В. Маслової). Утім, 



  

цілісного вивчення концептів як квантів національно-культурної мовної 

свідомості українців у сучасному українському мовознавстві немає. 

Увагу лінгвістів привертають передусім основні, «базові» концепти, що 

найтісніше пов’язані з культурою народу і найяскравіше відбивають специфіку 

його колективної свідомості. У своїх працях науковці в галузі когнітивної 

лінгвістики розробляють методики концептуального аналізу. Об’єктами 

ґрунтовних досліджень стали окремі соціально значущі концепти 

(Н. Арутюнова, А. Вежбицька, О. Кубрякова, Т. Радзієвська, Г. Яворська).  

Наше дослідження присвячене проблемі особливостей змісту концептів 

ВОЛЯ, ДОЛЯ, ДУША, УКРАЇНА, МОВА, ПІСНЯ, КРАСА, ТУГА, 

БАТЬКІВЩИНА, РАДІСТЬ, СОЛОВЕЙ, КОЗАК, КАЛИНА, БАРВІНОК, 

ЧОРНОБИЛЬ, ШЕВЧЕНКО, які постають прикладами етнокультурних 

концептів, зважаючи на те, що тісно пов’язані з українською ментальністю, 

віддзеркалюють її своєрідність, зберігають та передають культурну інформацію 

в мовній свідомості сучасної молоді. 

Актуальність роботи визначає потреба різноаспектного висвітлення 

етнокультурних концептів в українській мовній картині світу з урахуванням 

новітніх досягнень когнітивної лінгвістики. Аналіз реакцій, що представлені 

відповідями сучасних носіїв української мови, на слова-стимули дає змогу 

виявити деякі особливості національного менталітету та моральні настанови 

представників української лінгвокультури. 

Стан наукового вивчення концептів дослідники відзначають високим 

рівнем інтересу до понять, що їх репрезентують. Наявні дослідження 

здебільшого обмежені вивченням концептів на матеріалі російської мови. 

Постала потреба докладно розглянути мовно-когнітивну експлікацію 

етнокультурних концептів в українській мовній картині світу, яку представляє 

безпосередньо сучасна молодь. Наукова новизна дослідження полягає в 

аналізі нового емпіричного матеріалу, отриманого під час вільного 

асоціативного експерименту. 

 



  

Об’єктом дослідження є концепти ВОЛЯ, ДОЛЯ, ДУША, УКРАЇНА, 

МОВА, ПІСНЯ, КРАСА, ТУГА, БАТЬКІВЩИНА, РАДІСТЬ, СОЛОВЕЙ, 

КОЗАК, КАЛИНА, БАРВІНОК, ЧОРНОБИЛЬ, ШЕВЧЕНКО як когнітивні 

структури, універсалії людського мислення та як феномени національної 

картини світу носіїв української мови. 

 Предмет дослідження – вербальні характеристики обраних 

етнокультурних концептів отримані під час вільного асоціативного 

експерименту. 

Метою роботи є аналіз семантико-культурологічного обсягу 

етнокультурних концептів, дослідження репрезентації кожного 

з  запропонованих слів-стимулів як структурно та змістовно складного 

вербалізованого мисленнєвого конструкту  в мовній свідомості сучасної молоді 

України. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 осмислити визначення концепту в когнітивній лінгвістиці, проаналізувати 

етнокультурні концепти у семантичній структурі; 

 дослідити етнокультурну сутність мовної свідомості; 

 виявити за допомогою вільного асоціативного експерименту набір 

концептуальних ознак актуальних для свідомості сучасних представників 

української лінгвокультури, які утворюють асоціативно-фоновий зміст 

етнокультурних концептів; 

 проаналізувати та описати структуру концептів ВОЛЯ, ДОЛЯ, ДУША, 

УКРАЇНА, МОВА, ПІСНЯ, КРАСА, ТУГА, БАТЬКІВЩИНА, РАДІСТЬ, 

СОЛОВЕЙ, КОЗАК, КАЛИНА, БАРВІНОК, ЧОРНОБИЛЬ, ШЕВЧЕНКО; 

 зробити докладний аналіз структурної організації концептуальних полів. 

Під час виконання поставлених у роботі завдань на різних етапах 

дослідження використовувалися такі методи і прийоми: вільний асоціативний 

експеримент, описово-аналітичний метод, а також прийоми концептуального 

аналізу, серед яких: аналіз за словниковими дефініціями, етимологічний аналіз 

та опис концепту за його асоціативним полем. 



  

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕТНОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ У МОВОЗНАВСТВІ 

 

1.1. Сучасне трактування терміна «концепт» у когнітивній лінгвістиці 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики термін «концепт» набуває 

поширення та теоретичного обґрунтування. Зважаючи на те, що термін 

«концепт» як лінгвістична категорія функціонує порівняно нещодавно, його 

усталеного визначення в мовознавстві досі немає. Серед дослідників відомі 

Ю. Степанов, Н. Арутюнова, Н. Рябцева, А. Вежбицька, В. Ткаченко. 

Думка, що концепти відбивають цілісну картину світу, яка наявна поза 

мовним простором, і лише вербалізується в ньому, знаходить підтвердження 

у багатьох науковців. Н. Арутюнова відзначає, що онтологія дійсності 

моделюється у вигляді системи концептів, які реконструюються за даними 

мови [16, с. 98]. В. Колесов визначає культурний концепт як основну одиницю 

ментальності, що в межах словесного знака та мови в цілому постає у своїх 

змістових формах як образ, поняття і символ [10, с. 81]. О. Селіванова трактує 

концепт як інформаційну структуру свідомості, певним чином організовану 

одиницю пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних 

і невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості 

й позасвідомого [15]. 

Ю. Степанов зауважує, що концепт «ніби згусток культури у свідомості 

людини; те, у вигляді чого культура входить у ментальний світ людини. 

І, з другого боку, концепт – це те, посередництвом чого людина – пересічна, 

звичайна людина, не «творець культурних цінностей» – сама входить 

у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї... концепти не лише мисляться, 

вони переживаються. Вони – предмет емоцій, симпатій і антипатій, а іноді 

й зіткнень. Концепт – основна чарунка культури в ментальному світі людини» 

[17, с. 40–41]. В. Ткаченко визначає концепт як усе те, що ми знаємо про об’єкт, 

у всій екстенсії цього знання [18], а А. Вежбицька пояснює концепт як 

комплекс культурно-зумовлених уявлень про предмет [2].  



  

Отже, під мовним концептом розуміємо семантичну категорію, що діє 

в  системі логічних відношень та є вербалізованим вираженням певного 

культурного контексту з усім розмаїттям супровідних значень, уявлень 

й  асоціацій, який постає складником концептуальної картини світу як окремої 

людини, так і людської спільноти. Концепт містить динамічну сутність, здатний 

поповнюватися, змінюватися і відбивати людський досвід.  

Концепт має внутрішню організацію та складну структуру. За словами 

Н. Рябцевої, «… концепт –  це не хаотичне нагромадження уявлень, значень або 

смислів і навіть не їхня кон’юнкція, а логічна структура. Він містить  вихідну, 

прототипічну модель основного значення слова... Основне значення 

є  підґрунтям  для формування похідних значень... У структурі концепту це 

відбито у  центральній та периферійній зонах. Причому остання здатна до 

дивергенції, тобто зумовлює «віддаленість» нових похідних значень від 

центрального ..., є механізмом, що забезпечує впорядкованість будови концепту 

та зв’язаність складників його елементів» [14].  

Услід за О. Селівановою та Ю. Степановим, вважаємо доцільним 

поєднання цих двох теорій щодо сутності поняттєвого рівня «концепту», які  

конкретніше окреслюють його смислове навантаження. Водночас вони 

характеризують «концепт» як структуру, що охоплює у контексті пізнання під 

час взаємодії свідомості й поза свідомості. Отже, ця структура ґрунтує власну 

оцінку навколишнього світу людини та виокремлює індивідуальні асоціації до 

національного рівня понять, тобто етнокультурних концептів.  

1.2. Етнокультурні концепти як феномен лінгвокультури 

в  семантичній структурі лексеми 

Національну специфіку по-різному представлено в структурних 

компонентах значень слів. Національно-культурні особливості мовної системи 

виразно зреалізовані на концептуальному рівні. Мова йде про «ключові слова 

культури», або культурні концепти. 

 

 



  

 

Висока частотність уживання концептів у мовній свідомості українців 

відбивають глибинні підвалини української душі. За Великою українською 

енциклопедією, етнокультурний концепт визначаємо як словесно виражену 

змістову одиницю свідомості, збагачену культурними смислами 

й  індивідуальними асоціаціями, яка відображає основні етапи розвитку тієї чи 

тієї мови й культури  [3]. 

Домінувальне визначення етнокультурного концепту дослідниці 

В. Маслової: «Концепт – це семантичне утворення, відзначене 

лінгвокультурною специфікою, що тим чи іншим чином характеризує носіїв 

певної мови» [12, с. 50]. Схожу дефініцію подає й І. Голубовська, яка під 

культурними концептами розуміє «омовлені культурно детерміновані 

ментальні утворення, які мають безпосередній дотик до цінностей, ідеалів, 

установок етносів та в яких знаходять своє найповніше відображення 

особливості національного характеру й сприйняття світу» [6]. 

В. Жайворонок розрізняє водночас загальнолюдську концептуалізацію 

реальності, тобто загальнолюдський поняттєвий універсум, та національну її 

концептуалізацію, що охоплює специфічні для тієї чи тієї культури аспекти 

світосприймання [7]. В. Маслова виокремлює специфічні, етноцентричні 

концепти, орієнтовані на певний етнос [12]. На думку В. Кононенка, 

«культурні» слова найкраще реалізують контекст, в якому і визначаємо 

лінгвокультурологічний аспект мовлення [11, с. 30].  

Із зазначеного постає, що в основі кожної культури лежать свої значення 

та стереотипи. «Образ світу» зумовлений закладеними в його основі соціально 

виробленими опорами (значеннями) і може бути єдиним для всього соціуму 

(спільноти). За словом рідної мови стоїть цілісний образ свідомості, що 

складається з двох етапів: буттєвого і рефлексивного. Кожна лексема  – це 

показник образу світу конкретної культури. Системність цих значень є 

відбиттям системності самої культури та формує етнокультурні концепти, які 

в  ній сформовані. 



  

 

1.3. Етнокультурна сутність мовної свідомості 

Свідомість носіїв тієї чи тієї етнічної культури через недоступність 

прямого вивчення можна досліджувати лише через різні форми свого 

озовнішнення. Однією з таких форм є мовна свідомість – опосередкований 

мовою образ світу тієї чи тієї культури, тобто сукупність перцептивних, 

концептуальних і процедурних знань носія культури про об’єкти реального 

світу. А ім’я (слово) – це та культурна межа, яка накладається на 

індивідуальний досвід кожної людини, що пройшла соціалізацію в певній 

культурі. «Назвати» – значить приписати слову певне значення, а приписати 

певне значення – означає зрозуміти і зрозуміле (найчастіше повсякденне 

поняття) уналежнити до своєї свідомості [1]. Представник того чи того етносу 

сприймає будь-який предмет не лише в його просторових вимірах і в часі, але й 

у його значенні, а значення концентрують у собі внутрішньосистемні зв’язки 

об’єктивного світу.  

Константивність сприйняття на рівні культури як системи свідомості, 

пов’язаної з певним етносом, забезпечено саме культурними стереотипами, 

тобто парадигмами образів свідомості, які накопичують репертуар 

структурованих контекстів (схем, фреймів) [13]. Наше сприйняття зумовлене 

досвідом, освітою, мовою, культурою. За певних обставин (зокрема, і коли мова 

йде про представників різних культур), аналогічні стимули можуть привести до 

різних відчуттів, а різні – до однакових. Немає і не може бути нейтральної мови 

спостережень, яка б будувалася лише на зорових, слухових контактах. Культура 

– це і те, що вносить в особистість сенс, значення. Отже, культура – система 

свідомості, пов’язана з певним етносом як колективною особистістю. 

У сучасній лінгвокультурології практично ніхто не заперечує положення 

про те, що культурний концепт – багатовимірне ментальне утворення, у якому 

виділяються кілька якісно відмінних складників (шарів або вимірів). За 

спостереженнями С. Воркачева,  відмінності у сприйнятті сутності культурного 

концепту викликані здебільшого розбіжностями у визначенні кількості та 



  

характеру його смислових компонентів [5]. В. Карасик уважає, що культурний 

концепт охоплює  «ціннісну, образну і поняттєву сторони» [9]. 

Багатовимірність культурного концепту співвідносна з його складністю, 

внутрішньою розчленованістю, що зумовлює отримання статусу культурного 

концепту для семантично нерозкладних ментальних утворень через занурення 

в  культурно-мовне середовище. 

Культурний концепт – багатовимірна інтегрувальна евристична категорія, 

у якій виділено переважно три різнорідні складники, але, по суті, лише одному 

з них приписується визначальний початок: визначальним у трійці «вимірів» 

концепту може бути номінативне, власне лінгвокультурологічне, пов’язане з 

його вербалізацією в конкретній природній мові і орієнтоване на ім’я концепту 

слово, що його втілює. 

Лінгвокультурологічні дослідження зосереджено насамперед на аналізі 

національної специфіки, що реалізується механізмами культурно-мовної 

взаємодії. Тому одним із завдань лінгвокультурології є дослідження культурно-

мовної специфіки. Для цього пропонуються два методи – порівняльний та 

інтроспективний. Поєднання інтроспективного і порівняльного методів під час 

вивчення національно-культурної специфіки допоможе відійти від повного 

етноцентризму, коли культурно-мовним стандартам одного співтовариства 

надається статус універсалій. З одного боку, нігілістичний погляд на визнання 

системних зв’язків мови і культури веде до недопущення концепції культурно-

мовної специфіки. З іншого боку, визнання тотального домінування 

національно-культурної специфіки як наслідка не допускає наявності значущих 

універсалій. Нам нашу думку, культурно-мовна специфіка і культурно-мовні 

універсалії не перебувають у стосунках протидії. Вони співіснують. Це 

переконання узгоджується з твердженням про те, що наше знання про світ і речі 

(мова в цьому разі йде про вербалізовані знання) складається із знання двох 

видів – коли речі відомі як конкретності і як універсалії [12]. Відповідно 

універсальний і національно-культурний складники слова перебувають 

у  комплементарних відношеннях один до одного. Універсальне і культурно-



  

специфічне має відбиття в мові як системі, яка в процесі аналізу вибудовується 

в певну мовну картину світу. 

Формою існування культури у свідомості людини слугує так званий 

національно-культурний простір, або загальна для всіх представників певної 

етномовної спільноти свідомість. Національний культурний простір – це 

інформаційно-емоційне («етнічне») поле, віртуальний і водночас реальний 

простір функціонування людини, який стає відчутним у процесі зіткнення 

з  явищами іншої культури. Національний культурний простір охоплює всі 

наявні та потенційно можливі уявлення про феномени культури у членів 

національної лінгвокультурної спільноти. 

Етнокультурна свідомість – наслідок відбиття і сприйняття образу світу 

відповідно до особливої сітки ціннісно-смислових координат, що 

представляють змістовні контури тієї чи тієї національної культури [1]. 

Специфіку кожної етнокультури визначає структурована сукупність основних 

духовних цінностей, традицій і звичаїв, закодованих в усно-поетичних і 

письмових творах. Етнокультурною значущістю відзначені передусім ідіоми, 

паремії, мовні метафори та стійкі стилістичні фігури. Ці мовні структури 

представляють у нашій свідомості в яскравій образній формі найважливіші для 

певної етнокультури об’єкти – предмети, події, факти.  

У лінгвокультурології своєрідно переплітаються когнітивні і власне 

культурологічні категорії. Найважливішим серед них є поняття етнокультурної 

(етномовної) свідомості. Якщо свідомість у когнітивістиці – це вища, поняттєва 

форма відображення людиною дійсності і її відношення до відображуваного, у 

цьому разі етнокультурна (етномовна) свідомість – вища духовна категорія, що 

становить собою асоціативно-смислову форму відбиття ціннісно-пізнавального 

простору того чи того етнокультурного співтовариства. Відповідно з такого 

розуміння структурними компонентами етнокультурного свідомості є, з одного 

боку, когнітивні (поняття, уявлення) і некогнітивні (почуття, емоції, воля тощо) 

елементи, а з другого – елементи культури (цінності, оцінки, смислові 

інтерпретації і тощо).  



  

 

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ МОВНОЇ 

СВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

2.1. Вільний асоціативний експеримент як ефективний метод дослідження 

змісту концепту та його структури 

 Вивчення мовної свідомості через асоціативні підходи є пріоритетним, 

оскільки вони забезпечують спонтанність і неупередженість реакцій 

респондентів. Крім власне семної організації семантичної структури слова, що 

на рівні поняття представлено відповідними його ознаками, та чи та 

термінологічна одиниця, як і будь-яке слово загальновживаної мови, має свій 

асоціативний ореол, розкрити який можна через психолінгвістичні 

експерименти.  

 У межах дослідження проведено спрямований асоціативний експеримент, 

що мав на меті зафіксувати асоціації у мовній свідомості суб’єктів мовної 

діяльності. Асоціативний експеримент є прийомом, що виявляє  асоціації, які 

склалися в індивіда в його попередньому досвіді. У нашому випадку вільний 

експеримент пропонує ізольоване слово із завданням реагувати на нього 

першим словом, що з’являється в голові з отриманим вихідним словом. 

Для отримання даних опитано 60 осіб (від 16 до 18 років), які 

є  школярами Навчально-виховного комплексу №130 «загальноосвітнього 

навчального закладу І ступеня-гімназії» м. Дніпра. Вважають, що в цьому віці 

майже завершується формування мовних здібностей – цим пояснюється вибір 

шкільної аудиторії для проведення експерименту. Вільний асоціативний 

експеримент організовано  в груповій формі під час класної години і відбувався 

протягом 30 хвилин. Період здійснення експерименту – лютий 2018 року. 

У  нашому дослідженні віддано перевагу письмовій формі проведення 

експерименту, яка має певні обмеження у часі. Експериментатором була 

студентка 4 курсу ДНУ ім. Олеся Гончара Плотницька Катерина, яка 

сформувала перелік слів-стимулів. Експеримент проведено в навчальній 



  

аудиторії, а настрій та психологічний стан осіб, які брали участь у ньому, 

повністю відповідали обставинам, особливо сприятливою була зацікавленість 

респондентів.  

Багатолітній досвід щодо асоціативних експериментів показує, що 

небагато асоціацій є унікальними, більшість із них типові. Асоціативні 

експерименти відбивають певну лінгвістичну реальність, яка полягає в тому, 

що між словами можна знаходити різноманітні асоціації, а саме вони, отримані 

у визначеній групі опитаних, дають змогу виявити специфіку світосприйняття 

цих людей.   

За умовами експерименту, респондентам роздавалася таблиця 

(див. Додаток А), у якій подано низку лексем ВОЛЯ, ДОЛЯ, ДУША, УКРАЇНА, 

МОВА, ПІСНЯ, КРАСА, ТУГА, БАТЬКІВЩИНА, РАДІСТЬ, СОЛОВЕЙ, 

КОЗАК, КАЛИНА, БАРВІНОК, ЧОРНОБИЛЬ, ШЕВЧЕНКО. Зазначені 

специфічні концепти тісно пов’язані з української ментальністю і 

віддзеркалюють її своєрідність. Пропонувалося записати до таблиці перші дві 

асоціації на кожне слово-стимул. Як наслідок, від опитаних отримано 2400 

реакцій. 

Опитувані в процесі роботи зі стимульним списком відповідали 

самостійно, без вигуків, сплеску емоцій, оскільки механізм асоціативного 

процесу досить крихкий і будь-яке порушення може вплинути на кінцевий 

результат. Оброблення асоціативного матеріалу проводилась протягом місяця, 

його подальша формалізація та інтерпретація відбилися у розмежовані реакцій 

та виокремлені їхніх асоціативних полів, що дають змогу зрозуміти значущість 

етнокультурних концептів для сучасної молоді. Під здійснення та опрацювання 

результатів реєструвався тип реакцій та їх частота.  

Найчастіснішими виявлено реакції, що складають 19–42% від загальної 

кількості реакцій на слово-стимул. Реакції, отримані під час вільного 

асоціативного експерименту, структурують асоціативне поле концептів з ядром 

і периферією. До ядра зараховуємо високочастісні реакції, до периферії – 

низькочастісні. Зокрема, опитані школярі через повторювані в їхньому 



  

асоціюванні реакції виявили своє колективне ставлення до основних 

етнокультурних концептів, індивідуальне ж розуміння – в периферійних 

асоціаціях.  

Отже, вільний асоціативний експеримент здатний виявляти як 

індивідуальні розбіжності опитуваних, так і соціокультурні розбіжності між 

групами людей. Аналіз матеріалів асоціативного експерименту дає змогу 

зробити висновки про особливості сприйняття об’єкта в масовому, 

колективному асоціюванні як систему образів і понять, взаємопов’язаних між 

собою. Вільний асоціативний експеримент уможливлює виявлення соціальний 

компонент знання. 

2.2. Основні етнокультурні концепти мовної свідомості українців 

  Етнопсихологи відзначають такі риси українського національного 

характеру: емоційність, розвинуте особистісне начало, яке представлене 

в  почутті власної гідності, незалежності та індивідуалізмі, наголос на 

духовному аспекті життя, а не на матеріальному, любов до природи, 

терпимість, індивідуалізм. Ці особливості характеру (ментального складу) 

реалізовано в мові, зокрема, в лексичному складі. Специфічними концептами, 

які тісно пов’язані з українською ментальністю і відбивають її своєрідність, є 

концепти на позначення універсальних філософських категорій (ВОЛЯ, ДОЛЯ, 

ДУША, КРАСА), націєтвірні концепти (УКРАЇНА, МОВА, ПІСНЯ, 

БАТЬКІВЩИНА), концепти на позначення емоційного стану людини (ТУГА, 

РАДІСТЬ), концепти на позначення тваринного та рослинного світу 

(СОЛОВЕЙ, КАЛИНА, БАРВІНОК), топонімічні та антропонімімічні концепти 

(КОЗАК, ЧОРНОБИЛЬ, Т. ШЕВЧЕНКО). 

2.2.1. Концепти на позначення універсальних філософських категорій 

 Асоціативний шлейф концепту ВОЛЯ сконцентровано навколо 

українського народного уявлення про виплекану народом мрію щодо гідного 

вільного життя. Ядро концепту формується навколо асоціації свобода 44, на 

периферії вимальовується низка абстрактних понять – перемога 14, 

незалежність 7, відчуття 1, щастя 1, перевага 1, розвиток 1. Винятковим 



  

щодо саме цього слова-стимулу є наявність у респондентів асоціацій-антонімів 

– тюрма 12, неволя 11, акцент яких ґрунтується  на історії національно-

визвольної боротьби українського народу, підтверджує волелюбність українців.  

Спостерігаємо також кілька метафор на позначення концепту ВОЛЯ – 

мати (волю) 15. ВОЛЮ зіставляють із добром 8 і правдою 2, які можна 

одержати лише в боротьбі 3. За українським народним уявленням, «воля» 

дорожча за гроші й навіть за саме життя. 

 ДОЛЯ – один з визначальних концептів українського культурного ареалу. 

Ядром асоціацій для молоді в цьому контексті постає лексема фатум 45 – саме 

він за принципом випадковості визначає головний вектор життєвого шляху 

людини, незважаючи на його власні прагнення і бажання. Зовнішня форма 

цього концепту розкриває уявлення опитуваних про існування вищої сили, яка 

наділяє кожну людину щасливим (щастя 3, любов 3, майбутнє 3) або 

нещасливим життям (гірка 7, тяжка 3, лиха 2).  

Про переважно позитивну категоризацію концепту ДОЛЯ українською 

колективною свідомістю свідчать також фразеологічні єдності, у яких доля 

слугує персоніфікованою сутністю, утворюючи антропоморфні метафори: 

усміхнеться 18, обділить 9,  зглянеться 6. Значна кількість респондентів 

асоціює лексему ДОЛЯ з людиною 21,  якщо взяти до уваги, що з першого й до 

останнього свого подиху людина перебуває в оточенні інших людей. Наш 

соціум впливає безпосередньо на долю кожного.  

Частотною семою концепту з компонентом ДУША є сила волі 16, що 

виявляється на асоціативно-смисловому рівні багатьох опитуваних. Багато 

опитуваних зазначили лексему тіло 14, яка апелює до уявного 

місцезнаходження відправного слова ДУША.  

Наявні дієслівні асоціації, наприклад, розпинати 3, що асоціативно 

зіставляються з тілом, яке може бути розіп’ято. За стилістичним забарвленням 

вислів «розпинати душу» категоризовано як негативно забарвлений. Кілька 

осіб зазначили асоціації до поданої лексеми – страждання 2, як типовий вияв 

функційної сутності поняття. 



  

 

Ядро концепту ДУША формує уявлення опитуваних на означення людини 

37. Загально прийнятим є те, що душа – доцільна основа, яка постає 

ідеологічним утворенням, притаманним лише людині. Через це етнокультурні 

асоціації до цього концепту саме такі, що позначають реальне чи 

персоніфіковане, актуалізує етичні цінності, виявляють психічні та фізичні 

відчуття людини, реакцій на світ, людей, процеси, відносини, або навіть 

екзистенційними категоріями буття. 

Щодо концепту КРАСА завжди відбувається багато розмов. Очевидно, 

що найяскравішим утіленням прекрасного в мовній картині світу є природа 9, 

або як зазначали деякі школяри «навкруги» 10, що має також пряме відношення 

до навколишньої дійсності, тобто природи. В оцінці зовнішності людини 

спостерігається стереотипність позитивних образів від опитуваних: посмішка, 

очі. Зовнішня краса має релевантність, тобто може визнаватися бажаною, але не 

обов’язковою, саме тому деякі реакції сформовані лексемою душа 11. 

Варто зазначити, що концепт КРАСА є одним з найдавніших ментальних 

одиниць концептуальної картини світу, що пов’язана із цілокупністю знань про 

світ і є спільною для народів з однаковим рівнем цих знань, тому під час 

експерименту було виявлено такі реакції, як: мода 7, танець 5, мистецтво 2. 

Серед українців стрижневим компонентом концепту КРАСА виділено 

мовні одиниці, що стосуються осіб жіночої статі: дівчина 17, жінка 9, мати 6. 

У мовній свідомості молоді переважає також сприйняття КРАСИ через любов й 

почуття, тому ядром є словосполучення кохана людина 28, яка уособлює собою 

ідеал краси і внутрішньої, і зовнішньої. Досить типовою асоціацією до слова-

стимулу КРАСА постає формат стійкої сполуки «краса врятує світ» 14. 

Отже, на основі проведеного опитування, виявлено лексеми, що 

відзначаються прямотою конотацій, які гармонують з абстрактними поняттями 

та метафоричними асоціаціями. Уявлення респондентів вербалізують асоціації, 

що виражені антонімами, синонімами; фразеологічними єдностями й 

епітетними словосполученнями. 



  

2.2.2. Націєтвірні концепти 

Концепт УКРАЇНА безпосередньо асоціюється в значної більшості 

опитуваних з Батьківщиною 55, у якій вони живуть. У зв’язку із цим у мовній 

свідомості синонімом-асоціацією до слова УКРАЇНА слугує лексема матір 5. 

Але Україна серед опитуваних – це не лише країна 25, а й метафізична картина 

світу, створена українським етносом. Зокрема, до периферійного поля концепту 

входять такі слова-символи, як степи 8, явір 2, верба 2. Наявна також 

поетизоване порівняння України з ненькою 2, відповідно українським словом за 

походженням, що вербалізує тендітне ставлення до Батьківщини. 

Третина опитуваних зазначило реакцію дім 17, що також указує на 

етнічну ідентичність та належність до національного загартування молоді. Не 

обійшлося і без негативних слів-реакцій на кшталт бідна 4, яка зумовлена 

історичними умовами, що перенесла країна на шляху до незалежності та  

стабільнішого стану. Аналіз концепту УКРАЇНА не є випадковим, тому що, той 

образ України, який виникає в мовній свідомості молоді, і є тим самим 

наслідком зіткнення значення слова з особистим і національним досвідом 

народу. 

Мова – це душа народу. Мова – це не лише система знаків, а ще 

формувальний елемент людського функціонування. На думку О. Потебні, 

«мова – містичне ядро нації, тобто щось об’єктивно дане, що живе 

у  підсвідомих глибинах етнографічної маси, те, що  може  … стати керманичем 

усіх національних змагань у всіх ділянках життя» [8]. 

Зважаючи на те, що мова є суспільним явищем, створюється 

і  розвивається суспільством 10, а опитуваними – учні україномовної школи, то 

типовим було те, що концепту МОВА властивою численною асоціацією була 

лексема українська 12. З-поміж інших мов українська виокремлюється своєю 

ніжністю та мелодійністю, тому саме ядром концепту є прикметник солов’їна 

24. Наявні також ще кілька прикметників на означення концепту, що 

розкривають позитивне ставлення до слова-стимулу: співуча 17, невмируща 5. 

Мовна діяльність є ефективним чинником емоційного впливу, саме тому під час 



  

опитування виявлено асоціацію інструмент 14, вказівка як на предмет, яким 

виконується дія.  

 Також під час проведення експерименту до стимулу МОВА виокремлено 

ознаки мови саме як до способу спілкування, що виражені дієсловом говорити 

6 та іменниками, що на пряму пов’язані з поданим поняттям, слово 7, розмова 2. 

Виявлено ознаку іншого концепту «Органів травлення» – значна частина 

школярів зазначили асоціацію рот 19 – тобто, язик як орган живих істот, 

розміщений у ротовій порожнині, що допомагає під час травленння та 

створювання гортанних звуків. 

Уславилася Україна не лише мовою, а й піснями, які дбайливо, як 

найдорожча реліквія передавалися від покоління до покоління. М. Стельмах 

писав, що «пісня супроводжує українця від колиски до могили, бо не було 

значної події в житті народу, нема такого людського почуття, яке б не озвалося 

в українській пісні чи ніжністю струни, чи рокотанням грому» [1, с. 114].  

Співвідноситься концепт ПІСНЯ з концептосферою людина, тому реакції 

на кшталт композитор 15, співак 13, кобзар 2 постають невід’ємними 

конотаціями асоціативного поля. Названий концепт-образ респонденти також 

виокремили як особливо важливий, коли поєднали його з важливим для людини 

концептом серце 7. Концепт ПІСНЯ систематично вербалізовано у таких 

реакціях, як радість 4, настрій 3, свято 2, через те, що в усі часи, в щасті та в 

недолі супроводжує українця, підтримуючи та регулюючи настрій. 

Деякі асоціації респондентів на слово-стимул ПІСНЯ граматично 

виражені прикметниками тужлива 19, рідна 16, відверта 5, через які 

простежуємо репрезентацію душевних станів, ознак, дій, що мотивовані 

піснею. Специфічними реакціями, які пов’язані з українською ментальністю 

й відбивають її своєрідність, є дума 20, думка 14, що і формують ядро концепту 

ПІСНЯ. Поняття думки є важливим для людської онтології, воно специфічно 

співвідноситься в українському мовленні з поняттям дума. Як відомо, «дума» – 

жанр, притаманний лише українській культурі, а значить, це також один 

з  основних специфічно українських культурних концептів [6, с. 110]. 



  

БАТЬКІВЩИНА – наступне слово-стимул у запропонованому 

анкетуванні. За словником, батьківщина: 1. Країна стосовно до людей, які 

народилися в ній та є її громадянами; вітчизна. // Місце народження кого-

небудь. 2. перен. Місце зародження, походження або виникнення чого-небудь 

[3, с. 113]. Саме до словникового визначення вдалася третина опитуваних, що 

вказала лексему країна 17.  

 Батьківщина для нас – це Україна, тому саме ядро поняття за відповідями 

респондентів формує асоціація Україна 24. Кожен має також «малу» 

батьківщину: край, землю, де прийшов у світ, рідне місто або село, тому наявні 

синонімічні лексеми на кшталт: дім 23, «шмат землі» 9. Периферію заданого 

концепту формують асоціації родина 17, мати 14, що вказують на те, що 

у  свідомості молоді закладено поняття «земля батьків», етнічна територія, 

тобто територія, освоєна кількома поколіннями певного етносу, середовище 

його проживання. 

 Респонденти співвідносять БАТЬКІВЩИНУ з різними означеннями, які 

можуть спричиняти різноманітні асоціативні реакції носія тієї чи тієї мовної 

системи: щаслива 10, найкраща 5, могутня 2. Такі характеристики 

підкреслюють позитивну оцінну характеристику, яку містить концепт. Отже, 

абстрактний концепт БАТЬКІВЩИНА в українському образі світу молоді 

займає досить помітне місце, характеризуючись лінгвокультурною специфікою, 

та здатністю вступати в різноаспектні асоціативні зв’язки. 

Отже, асоціативна картина націєтвірних концептів у реципієнтів 

окреслюється через ідеологічну спрямованість політичних термінів, тому 

асоціації відрізняються оцінною лексикою. Ядро і периферійні поля утворені 

означеннями, словами-символами, порівняннями. 

2.2.3. Концепти на позначення емоційного стану людини 

 Концепт ТУГА, постаючи складним ментальним утворення, входить до 

предметного поля лінгвокультурної концептології. Чимало з опитуваних 

трактують цю лексему як «екзистенційну ситуацію буття», в якій людина 

переживає неадекватність власної життєвої стратегії – сум 39. Значна кількість 



  

респондентів асоціює ТУГУ з самотністю 17 та водночас з іншими 

екзистенціалами, як відчай 12, закоханість 6, жах 5, біль 4, є найхарактернішим 

способом виявлення буденної самотності, яка стає граничною самотністю будь-

якої особистості.  

 ТУГА постає базовою емоцією, яка є універсальною для всіх людей, саме 

тому зустрічаємо серед асоціацій лексему почуття 10. Дієслово плакати 6 

зазначає розуміння молоді, що поняття ТУГИ конденсує в собі занурення в 

тужливий стан крізь будь-які обставини і тим самим підкреслює наслідки 

процесу. Лексема сльози 9 символічне значення якої спрямоване на виявлення 

невимовної туги. Комічною є асоціація спати 3, як спосіб уникнення досить 

негативного стану людини, метод безболісного терпіння. 

 Асоціація порожнеча 9 постає платформою для розвитку негативної 

емоції. Порожнеча в душі покриває всі позитивні емоції темними фарбами, 

людина втрачає інтерес до життя, стає пасивною та стомленою. Порожнечу 

супроводжують апатія, туга, депресивна пригніченість. 

Концепт РАДІСТЬ має каузальну вмотивованість, вона постає внаслідок 

реалізації якоїсь дії, є наслідком якоїсь дії чи стану (можливості 11, свято 6, 

успіх 4, везіння 2). Інколи є причиною – наслідок у виявах радості важко 

виділити однозначно (посмішка 20, сміх 19). 

Реакції школярів є суб’єктно-об’єктними, що засвідчують прийняття 

радості від когось, а не дарування її комусь. Сонце 5, домашня тварина 5, 

рідні 3 – це ті об’єкти, що викликають радість, вони дарують її тому, хто на них 

дивиться та «взаємодіє» з ними. Емоція виникає внаслідок дії якогось 

зовнішнього подразника (об’єкта) і дає задоволення суб’єктові.  

Найтиповішою реакцією на слово РАДІСТЬ є щастя 22 – те, що викликає 

відчуття найвищого задоволення життя, дає радість людині. Значна кількість 

респондентів навели асоціацію здоров’я 9. Ще І. Тургенєв вважав, що щастя та 

радість, як і здоров’я, – це тоді, коли його не помічаєш. Кілька школярів 

відзначили, що РАДІСТЬ у них асоціюється з жовтим кольором 7. Дійсно, 

жовтий колір 7 – це дуже теплий і приємний відтінок, який приховує в собі 



  

радість, надію та щастя.  

Запропонований для реакції на стимул РАДІСТЬ, безумовно, 

є  позитивним за своїми конотативними характеристиками, без ідеологічних 

нашарувань. Але в деяких відповідях зазначено реакції країна 2, Україна 2, 

перемога 2, що підтверджує класичну думку: у свідомості сучасної молоді 

активізуються ті ментальні зв’язки, що передають зміст цінностей, які є 

найактуальнішими на цей час. 

Загальний асоціативний шлейф концептів на позначення емоційного 

стану експліковано поняттями, які стосуються астенічних людських емоцій. 

Запропоновані реакції передають асоціації без ідеологічних нашарувань, утім 

деякі відповіді реципієнтів спрямовані на найактуальніші цінності.  

 

2.2.4. Концепти на позначенння тваринного та рослинного світу 

Концепт СОЛОВЕЙ – один з культурно маркованих і значущих для 

українського етносу фрагментів картини світу. Ядро асоціативного шлейфу – 

птах 45 – улюбленець народу, символ його незалежності, прагнення до волі, 

краси, духовності, атрибут культурних цінностей і норм. Концепт містить 

конкретні ознаки: співати 15, літати 6, пір’я 3.  

Поетичний відблиск від лексеми СОЛОВЕЙ відбито у відповідях 

опитуваних на кшталт: пісня 11, деякі з респондентів асоціюють з поетом 7. 

Також на периферії розташовано лексеми на позначення обставин існування: 

ранок 13, ліс 6, весна 2. Окремої уваги заслуговує асоціація розбійник 12 – 

у  сенсі герой  епосу Київської Русі, що безпосередньо вказує на вплив 

історичного минулого та культурного розвитку на мовну свідомість сучасної 

молоді. 

Концепт КАЛИНА бере на себе функції одного з основних символів 

українців через її значну поширеність, пов’язаність із родинно-побутовими, 

календарними обрядами (весілля, похорони та ін.). Надмірна значущість 

зумовила перехід із світу номінативної одиниці у світ художнього образу.  

 



  

Найбільше цей давній фольклорний образ виступає словом-символом як 

домінанта в асоціативному зв’язку калина – дівчина, калина – Україна, калина – 

кров. У межах опитування виявлено схожі спорідненості: дівчина 11, Україна 7, 

кров 2. Потрібно зазначити, що цю стійку асоціацію вивчали ще видатні 

фольклористи М. Костомаров, О. Веселовський. Зокрема, О. Потебня зазначав, 

що «калина стала символом дівчини тому ж, чому дівчина названа красною; за 

єдність основного уявлення вогню – світла в словах: дівчина, красна, калина». 

Завдяки ж червоними ягодам, які нагадують краплі крові, калина в українців 

стала символом пролитої козацької крові. Виразним показником того, що мовна 

свідомість молоді є етнокультурною, постає асоціація осінь 7, яка наштовхує на 

розуміння того, що школярі обізнані у обрядовості (осінній обряд «похід на 

калину») [1, с. 111]. 

Пряме значення лексеми КАЛИНА – кущ, іноді дерево до 5 м заввишки; 

листки супротивні, зубчасті, зісподу пухнасті; квіти білі, зібрані в зонтики; 

яскраво-червоні овальні ягоди; смак терпкувато-кислий [3, с. 576]. З визначення 

поняття та відповідей опитуваних можна зробити висновок, що молодь дійсно 

вирізняє описово поданий концепт як і за зовнішніми характеристиками 

(червона 26, рослина 4, дерево 2), так і за смаковими якостями (гірка 16, ягода 

15). Ядром концепту постає лексема кущ 30, яка теж вказує на пряму ознаку 

поняття. КАЛИНА – дерево українського роду. Ягоди калини червоні, що 

символізує безсмертя роду. Сама калина – символ краси і сили, але сили 

незвичайної, краси надзвичайної. 

Крім того, потрібно наголосити на множинності індивідуальних 

інтерпретацій символічних значень слова-стимулу БАРВІНОК. Ядро 

визначеного концепту становить асоціація Україна 29, яка є прямою вказівкою, 

що обрана лексема містить етнокультурну значущість. На Україні  барвінком 

прикрашають весільний коровай, його садять біля хати, вплітають дівчата у 

вінок (у результаті опитування виявлено асоціацію вінок 7). Він зеленіє навіть 

під снігом та є символом кохання серед українців.  

 



  

Значна кількість респондентів зазначали асоціацію квітка 28, кущ 4, як 

пряме означення слова-стимулу, – трав’яниста рослина з вічнозеленим листям і 

голубуватими квітами. Ще здавна люди звернули увагу на неймовірну 

живучість цієї рослини – і під палючим сонцем, і під снігом листя барвінку 

залишається свіжим, а квіти не втрачають синього кольору. Отже, лексема 

БАРВІНОК асоціюється з кольором: блакитний 24, червоний 6, зелений 4 – 

висновок: чіткої картини про те, якого кольору ця квітка у сучасної молоді 

немає. 

Лексеми яскравість 6 і гарна 3, формують ближню периферію, та 

оптимістичністю реакцій свідчать, що первісне етимологічне значення барвінку 

як могильної квітки в мовній свідомості української молоді стерте. Крайня 

периферія вирізняється співвідношеннями з танцем 4 (відомий народний 

ансамбль танцю з однойменною назвою, що сформаний у м. Вінниця), ліками 3 

(відомо, що барвінок успішно використовують в народній медицині, як 

зовнішній засіб при гіпертонії, пропасниці, головному болю тощо), сорочкою 2 

(прикрашання одягу вишивкою квітів саме цієї рослини). 

Отже, загальна мовна картина концептів на позначення тваринного та 

рослинного світу окреслена конкретними ознаками з поетичними 

особливостями, утім формується оптимістичністю. 

 

2.2.5. Топонімімічні та антропонімічні концепти 

Лексема КОЗАК належить до арсеналу тих лексем, які в сучасній мові 

є  своєрідними словами-символами, етнопсихологемами, оскільки 

репрезентують етноспецифіку мовного корпусу. Під час анкетування було 

виявлено, що визначна кількість опитуваних підкреслювала певні зовнішні 

риси (вуса 16, «оселедець» 10, рани 3) та внутрішні якості (сміливість 6, 

відчайдушність 2, наївність 2, вірність 2) людини. З експерименту постає, що 

більшість респондентів  вживають лексему КОЗАК на позначення особи 

чоловічої статі взагалі: чоловік 7, хлопець 7, отаман 7.  

 



  

Ядро концепту КОЗАК формує використання опитуваними поданої 

лексеми для уособлення ідеального образу української душі, носія найкращих 

духовних якостей – лицар 15, що виникло внаслідок гіперболізації сутнісних 

характеристик козаків. На периферії також залишаються лексеми, що 

співвідносяться з відповідною місцевістю: Запоріжжя 2, Дон 2.  Наявні 

тлумачення цього слова, які вказують на безпретензійні атрибути: шабля 10, 

кінь 5. Отже, концепт КОЗАК допомагає оцінити окремі етнокультурні 

процеси, що відображені у мові молоді як національні феномени, які 

корелюють з образами-символами. 

Чорнобильська аварія стала не лише однією з найголовніших подій 1986 

року на теренах колишнього Радянського Союзу, але й одночасно вона стала 

подією найширше відбитою у світових ЗМІ кінця XX ст. Тому визначними, але 

все ж таки периферійними реакціями на слово-стимул ЧОРНОБИЛЬ є АЕС 11, 

реактор 9, радіація 3, вибух 2. 

У вимірі сьогодення ЧОРНОБИЛЬ з реальної події поступово 

перетворився на подію символічної категорії. Тому серед асоціацій у молоді 

показовими є трагедія 25, недбалість 15, смерть 9, біль 9, катастрофа 4, 

смуток 4. Відтак сильна стресова ситуація внаслідок чорнобильської аварії 

зазнала своєрідного «заміщення» реальними подіями, не менш сильними 

емоційно (сльози 19). Безпосередньо страшну трагедію пов’язують з 

розташуванням, тому маємо лексему Україна 3. 

Наявні у свідомості молоді також тривожні трагічні прикметники на 

позначення наслідків вибуху на АЕС (забутий 6, чорний 1), які чітко 

підкреслюють усю картину лиха. Утім, у колективній пам’яті українського 

народу Чорнобиль все більше утверджується як символ.  

Відоме ім’я викарбуване у пам’яті кожного свідомого українця, тому 

можемо виокремлювати концепт Т. ШЕВЧЕНКО. Ядро концепту формує 

лексема Україна 25, і це твердження є дійсно безперечним. Зокрема, 

літературознавець та шістдесятник І. Дзюба зазначав, що Тарас Шевченко – це 

Україна. Іншою номінацією, що стосується цього концепту є кобзар 25, саме 



  

тому, що визначна збірка поезій Т. Шевченка, яка наявна у кожному будинку 

в усій Україні, має однойменну назву. 

Численною реакцією постає лексема поет 20, тому що кожний знаходив 

в  його поезії відбиття своїх інтересів і бажань, саме тому заклик до власного 

народу скинути чужоземне ярмо і здобути волю був почутий українцями, і не 

дивно, що кілька респондентів зазначили слово патріот 6, під час опитування. 

Реакція гордість 10 пояснюємо тим, що Т. Шевченко був першим українським 

інтелектуалом, який так відверто виступав проти російської колоніальної 

політики.   

Під час опитування установлено модифіковані асоціації до слова-стимулу 

ШЕВЧЕНКО, які негативно окреслюють сучасну молодь загалом, наприклад: 

вулиця 8, портрет 5, парк 4. Попри це значущість цього концепту для українців 

не згасає з роками, суспільство пам’ятає свого героя, якому вдалося згуртувати 

український народ навколо національної ідеї визволення та свободи через свої 

поетичні твори, зробивши їх надбанням української нації. Отже, 

етнокультурний концепт-антропонім Т. ШЕВЧЕНКО в мовній свідомості 

сучасної молоді постає як надзвичайно складне логіко-семантичне утворення, 

вербалізація поняттєвих констант якого потребує більшої конкретизації. 

Швидкий розвиток лінгвістичної науки в її когнітивному аспекті 

зумовлює  інтерес до проблеми формування та функціонування концептів у 

мові, у цьому разі активне дослідження світогляду носіїв національних мов є 

найактуальнішим завданням. Одним із способів дослідження мовної картини 

світу є вивчення національної концептосфери, зафіксованої в мові, в сукупності 

з національним менталітетом. Концептосфера реалізується через концепти, в 

яких опосередковано чи безпосередньо відображається матеріальна та духовна 

культура певного народу.  

Кожна етнокультура має власні специфічні риси, пов’язані з історією 

розвитку тієї чи тієї країни. Хоча кілька з аналізованих концептів належать до 

інтернаціональних концептів, їх сприйняття, безумовно, залежить і від 

індивідуальних властивостей кожної особистості. 



  

ВИСНОВКИ 

Культура народу вербалізується в мові, саме мова акумулює ключові 

концепти культури. Їх вивчення допомагає виявити особливості 

світосприйняття народу, уявити концептуальну та національну картини світу. 

Етнокультурні концепти – інструмент упорядкування та раціоналізації 

досвіду, отриманого із зовнішнього світу. Саме тому концепти слугують 

оперативними одиницями нашої свідомості. Етнокультурні концепти 

представляють у нашій свідомості в яскравій образній формі найважливіші для 

певної етнокультури об’єкти – предмети, події, факти.  

Докладний аналіз етнокультурних концептів уможливив розмежування на 

лексико-семантичні категорії, які сформували розгалужену систему 

макроконцептів: концепти на позначення універсальних філософських 

категорій, емоційного стану людини, тваринного та рослинного світу, 

націєтвірні концепти, топонімічні та антропонімічні концепти.  

У межах дослідження проведено спрямований асоціативний експеримент. 

Для отримання даних опитано 60 осіб (від 16 до 18 років), які є школярами 

Навчально-виховного комплексу №130 «загальноосвітнього навчального 

закладу І ступеня-гімназії» м. Дніпра. Період здійснення експерименту – лютий 

2018 року. За умовами експерименту, респондентам роздавалася таблиця 

(див. Додаток А), у якій було подано низку лексем ВОЛЯ, ДОЛЯ, ДУША, 

УКРАЇНА, МОВА, ПІСНЯ, КРАСА, ТУГА, БАТЬКІВЩИНА, РАДІСТЬ, 

СОЛОВЕЙ, КОЗАК, КАЛИНА, БАРВІНОК, ЧОРНОБИЛЬ, ШЕВЧЕНКО. 

У  результаті від опитаних отримано 2400 реакцій. Найчастіснішими виявлено 

реакції, що складають 19–42% від загальної кількості реакцій на слово-стимул. 

Реакції, отримані під час вільного асоціативного експерименту, структурують 

асоціативне поле концептів з ядром і периферією. 

Реакції респондентів на концепти на позначення універсальних 

філософських категорій (ВОЛЯ, ДОЛЯ, ДУША, КРАСА) вирізняються своєю 

метафоричністю, абстрактністю й водночас прямотою конотацій. До периферії 

зараховуємо відповіді, які являють собою особистісні асоціації респондентів, 



  

асоціацій-антонімів, синонімічних понять, фразеологічних єдностей, епітетних 

словосполучень, дієслівних асоціацій.  

Аналіз фактичного матеріалу (опитування) виявив наявність у 

концептуальній зоні націєтвірних концептів (УКРАЇНА, МОВА, ПІСНЯ, 

БАТЬКІВЩИНА) опозиції, які реалізуються через певну ідеологічну 

спрямованість політичних термінів, а також за допомогою цілеспрямованого 

добору оцінної лексики. Таке протиставлення в засобах масової інформації, а 

також в наївній свідомості представників української лінгвокультури зазвичай 

набуває форми «свої – чужі». Периферійні поля формують означення, 

метафізичні категорії, слова-символи та поетизовані порівняння, але не 

обійшлося і без негативних реакцій.  

Концепти на позначення емоційного стану людини пов’язані зі сферою 

астенічних людських емоцій (ТУГА, РАДІСТЬ). Слово-стимул ТУГА всі 

респонденти розглядають як «екзистенційну ситуацію буття», асоціюють зі 

способами виявлення буденної самотності та дієсловами, що притаманні 

концептуальному полю. Дослідження підтверджує, що запропонований для 

реакції стимул РАДІСТЬ, безумовно, є позитивним за своїми конотативними 

характеристиками, без ідеологічних нашарувань. Але деякі відповіді вказують 

на те, що у сучасної молоді активізуються найактуальніші цінності.  

Культурно маркованими і значущими для українського етносу є концепти 

на позначення тваринного та рослинного світу (СОЛОВЕЙ, КАЛИНА, 

БАРВІНОК). Концепти вербалізуються конкретними ознаками, але виявляємо 

реакції, що мають поетичний відблиск. Концепт КАЛИНА постає як основний 

символ українців, наявні частотні асоціації з давніх фольклорних образів. 

Концепт БАРВІНОК експліковано множинними індивідуальними 

інтерпретаціями значень. Периферія сформована оптимістичними реакціями, 

що свідчать, що первісне етимологічне значення барвінку як могильної квітки 

в мовній свідомості української молоді стерте.  

Експериментально доведено, що прагматичний компонент, який виявився 

частиною змістової структури концепту, тісно пов’язаний з національним 



  

менталітетом. Свідченням цього є аналіз топонімічних (ЧОРНОБИЛЬ) та 

антропонімічних (КОЗАК, ШЕВЧЕНКО) концептів. Концепт КОЗАК належить 

до своєрідних слів-символів, оскільки репрезентує етноспецифіку мовного 

корпусу. Під час анкетування виявлено, що більшість опитуваних 

виокремлювали певні зовнішні риси та внутрішні якості осіб чоловічої статі. На 

периферії залишаються співвіднесення з відповідною місцевістю та атрибутами 

об’єкта. Периферійними реакціями на топонімічний концепт ЧОРНОБИЛЬ 

є  докладні факти на кшталт: АЕС, реактор, радіація, вибух. Безпосередньо 

репрезентується концепт ЧОРНОБИЛЬ розташуванням. Антропонімічний 

концепт Т. ШЕВЧЕНКО представлено як етнокультурний вияв свідомості 

українців. Крім того, під час аналізу опитування виявлено модифіковані 

асоціації до слова-стимулу Т. ШЕВЧЕНКО, які негативно окреслюють сучасну 

молодь загалом, наприклад: вулиця 8, портрет 5, парк 4. 

У межах нашого дослідження подано  можливість опису етнокультурних 

концептів на основі виявленої сукупності ознак, що характеризують 

досліджуваний концепт. Зазначені ознаки формують структуру концептів у 

термінах ядра та периферії: чим ближче концептуальні ознаки розташовані до 

ядра, тим суттєвішими вони є для носіїв мови, міра віддалення від ядра вказує 

на ступінь вагомості концептуальних ознак. Межі ядерної та периферійної зони 

кожної концептуальної зони є незамкнутими і несталими за своїм складом. 

Постійні зміни в суспільно-політичному житті впливають на якісний склад 

концептуальних зон, внаслідок чого вони вбирають в себе нові мовні факти. 

Однак, незважаючи на те, що всі основні значення досліджуваних концептів 

відтворені у відповідях реципієнтів, кожен з концептів у наївній свідомості 

представників української лінгвокультури зазнає певних змін у зіставленні 

з  наявністю концептів в художніх або наукових картинах світу. 

Запропонована методика аналізу етнокультурних концептів відкриває 

нові перспективи для подальших наукових досліджень, зокрема у царині різних 

лінгвокультур. До вивчення зазначених етнокультурних концептів можуть бути 

також залучені фразеологічні словники, а також авторські художні тексти. 
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Додаток А 

Добрий день! 

Витратьте, будь ласка, кілька хвилин Вашого часу, щоб заповнити анкету. 

Анкету надано студенткою 4 курсу ДНУ ім. Олеся Гончара. 

Мета дослідження: використання відповідей респондентів задля аналізу 

етнокультурних концептів у мовній свідомості сучасної молоді методом 

концептуального аналізу. 

Гарантуємо повну анонімність відповідей. 

Увагу сфокусовано на українських культурних концептах як квантах 

етнокультурної свідомості українців. Наведіть дві перші асоціації до 

кожного з поданих слів. 

воля   

доля   

душа    

Україна   

мова   

пісня   

краса   

туга   

Батьківщина   

радість   

соловей    

козак   

калина   

барвінок   

Чорнобиль   

Шевченко   

Дякую за Ваші відповіді! 



  

АНОТАЦІЯ 

 

Тема роботи  –  «Етнокультурні концепти в мовленні сучасної молоді».  

Актуальність теми пропонованої праці полягає у різноаспектному 

висвітленні етнокультурних концептів в українській мовній картині світу з 

урахуванням новітніх досягнень когнітивної лінгвістики. Метою роботи є 

дослідження репрезентації кожного із запропонованих слів-стимулів як 

структурно так і змістовно складного вербалізованого мисленнєвого конструкту  

в мовній свідомості сучасної молоді України. Поставлена мета зумовила 

потребу виконати такі завдання: виявити за допомогою вільного асоціативного 

експерименту набір концептуальних ознак актуальних для свідомості сучасних 

представників української лінгвокультури, схарактеризувати структуру 

запропонованих концептів, зробити докладний аналіз структурної організації 

концептуальних полів.  

На різних етапах дослідження послуговувалися описово-аналітичним 

методом, застосовували вільний асоціативний експеримент, а також 

використовували  прийоми концептуального аналізу (аналіз словникових 

дефініцій, етимологічний аналіз  та опис концепту за його асоціативним полем).  

Під час науково-дослідницької роботи за допомогою вільного 

асоціативного експерименту виявлено набір концептуальних ознак актуальних 

для свідомості сучасних представників української лінгвокультури, які 

утворюють асоціативно-фоновий зміст етнокультурних концептів. 

Проаналізовано структуру концептів ВОЛЯ, ДОЛЯ, ДУША, УКРАЇНА, МОВА, 

ПІСНЯ, КРАСА, ТУГА, БАТЬКІВЩИНА, РАДІСТЬ, СОЛОВЕЙ, КОЗАК, 

КАЛИНА, БАРВІНОК, ЧОРНОБИЛЬ, ШЕВЧЕНКО та зроблено докладний 

аналіз структурної організації концептуальних полів. 

 


