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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дане дисертаційне дослідження присвячено вивченню динаміки еволюції 

стилістичної норми сучасної французької мови другої половини ХХ – початку 

ХХІ століття на лексикографічному рівні. Аналіз лексико-стилістичної системи 

сучасної французької мови здійснено у соціокогнітивному аспекті з подальшим 

визначенням тенденцій і закономірностей її розвитку. У рамках дослідження 

актуальної для сучасного мовознавства проблеми співвідношення мови, 

культури і мислення визначено роль даної системи у відображенні 

концептуальної картини світу французького етносу. 

Французький етнос, як і будь-який інший, має свою власну мовну 

картину світу, яка виявляє специфічне сприйняття світу французами, 

зафіксоване у мові і віддзеркалене, головним чином, в авторитетних 

лексикографічних джерелах. 

Одним із засобів відображення мовної картини світу виступає 

стилістично маркована лексика. Стилістичне значення слова як компонент 

семантики лексичної одиниці отримує у соціокогнітивному аспекті нову 

інтерпретацію і розглядається як відображення когнітивних ознак концепту, що 

ґрунтуються на асоціативно-образному сприйнятті фактів та явищ оточуючої 

дійсності (Ю.Д. Апресян, О.С. Кубрякова, М.В. Никитін, О.М. Селіверстова, 

З.Д. Попова, І.А. Стернін, О.О. Селіванова). Тому специфічна додаткова 

інформація знаку, у тому числі і його стилістична маркованість, продовжує 

привертати увагу дослідників. Саме стилістичне значення допомагає розкрити 

особливості концептуалізації дійсності носіями мови, тому що вербалізує 

оцінні нашарування концепту. 

У сучасному мовознавстві широке коло проблем пов’язаних зі 

стилістично маркованою лексикою досліджується в роботах вітчизняних і 

зарубіжних вчених з точки зору: стилістичного розшарування 

загальнонаціональної мови (І.В. Арнольд, Ш. Баллі, В.Б. Бурбело, В.Г. Гак, 

П. Гіро, Д. Дела, П. Дезальман, К.А. Долінін, М.М. Кожина, Ж. Марузо, 

Ж. Молін’є, Н.М. Разінкіна, О.С. Сапожнікова, І.В. Смущинська, О. Соважо, 

Ю.С. Степанов, Ж. Фільоле, К. Фромілаг, З.І. Хованська, Д.М. Шмельов, 

К. Штольц); соціально-територіальної стратифікації суспільства 

(О.І. Домашнєв, П. Ашар, А. Буайе, К. Байлон, Ф. Гаде, Ж.-Л. Кальве, 

М. Монтгомері, В. Траверсо); ролі стилістичного значення у відображенні 

концептуальної картини світу народу (М.Ф. Алефіренко, В.І. Карасик, 

О.А. Корнілов, В.В. Красних, В.А. Маслова, В.М. Телія). Cтилістично 

маркована лексика є також предметом лексикографічних розвідок науковців, 

які займаються проблемами репрезентації стилістичної інформації у словнику 

(В.В. Виноградов, Б.Ю. Городецький, П.М. Денисов, Д.О. Добровольський, 

Л. Згуста, Х. Касарес, Лю Юн, А.П. Мартинюк, В.В. Морковкін, А. Рей,  

Ж. Рей-Дебов, Л.В. Щерба). 

Останнім часом дослідження різних груп стилістично маркованої лексики 

ведуться у функціональному (Н.В. Денисова, О.О. Кабиш, О.В. Косович, 

П.О. Семьонов, Н.Г. Ходаковська, Р.Г. Цопанова), соціально-гендерному 

(І.Є. Токарєва), діахронічному аспектах (Н.В. Хруцька); вивчається 
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багаторівнева системність стилістичних норм (І.В. Береля, О.С. Клименко,     

Л.В. Струганець). Наукові пошуки ведуться у галузі регіональної маркованості 

лексики (М. В. Томенчук, Т. О. Ястремська), з’являються публікації щодо 

лексичної семантики, в яких обґрунтовуються зміни у лексичній системі з 

лінгвокогнітивної точки зору (І.А. Майоренко, Т.М. Мілюкова, Н.Б. Мілявська, 

І.Є. Тіщенко). Разом із тим, дослідження стилістично маркованого 

словникового складу сучасної французької мови, які спрямовані на вивчення 

специфіки стилістичних значень слів як лінгвістичних засобів омовлення 

ментальної сутності, залишаються поки що за межами наукових інтересів 

сучасних мовознавців. 

Актуальність теми дослідження зумовлено зростаючим інтересом 

вчених до проблем стилістичної норми, потребою теоретичного осмислення 

нової інформації про лексико-стилістичну систему сучасної французької мови, 

необхідністю визначення особливостей відображення лексико-стилістичними 

одиницями ментальності носіїв мови. До того ж, у сучасному вітчизняному 

мовознавстві бракує наукових праць, які б висвітлювали процеси формування 

стилістичного значення, розвитку лексико-стилістичної системи французької 

мови та її норми, що становить один з пріоритетів розвідок з когнітивної 

стилістики взагалі. Саме цим викликано необхідність узагальнити й доповнити 

наявні знання щодо відтворення стилістичного значення лексичних одиниць у 

лексикографічних джерелах, простежити зміни в їх стилістичному маркуванні. 

Актуальність даного дослідження визначається також запропонованим у 

дисертації соціокогнітивним підходом до вивчення динаміки еволюції лексико-

стилістичної системи французької мови, який передбачає аналіз 

етносоціокультурної складової стилістичного значення мовного знаку. 

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

Дисертація відповідає профілю комплексної наукової теми «Когнітивно-

дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць», що розробляється 

кафедрою романської філології і перекладу Запорізького національного 

університету і затверджена Міністерством освіти і науки України (номер 

держреєстрації (код) 0103U002181). 

Мета дослідження полягає у вивченні динаміки стилістичної норми 

сучасної французької мови другої половини ХХ – початку ХХІ століття, 

виявленні когнітивних механізмів і закономірностей розвитку її лексико-

стилістичної системи у зв’язку з концептуалізацією світу носіями мови. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: 

- уточнити поняття стилістичної інформації мовного знаку на сучасному 

етапі розвитку науки про мову; 

- розглянути традиційні і сучасні підходи до проблеми стилістичної 

норми у лексикографічній практиці; 

- виявити місце і роль соціокогнітивного фактора у формуванні 

стилістично маркованої лексики сучасної французької мови; 

- обґрунтувати поняття «ментальна модель» стилістичних маркерів та 

дослідити динаміку цих ментальних моделей та їх роль в еволюції 

концептуальної картини світу франкомовної спільноти; 
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- розглянути специфіку стилістичного значення лексичної одиниці і 

його роль у відображенні змісту концепту; 

- дослідити стилістичну стратифікацію вербальної частини базових 

концептів сучасної французької мови «homme / чоловік», «femme / 

жінка», «habitation / житло», «argent / гроші» у діахронії; 

- виявити взаємообумовленість специфіки концептуалізації світу 

франкомовним етносом і її відображення у лексико-стилістичній 

системі мови; 

- простежити і встановити загальні тенденції розвитку лексико-

стилістичної системи сучасної французької мови і концептуальної 

картини світу французького етносу. 

Об’єктом дослідження є стилістична норма сучасної французької мови 

другої половини ХХ – початку ХХІ століття, репрезентована лексико-

стилістичною системою сучасної французької мови у її лексикографічному 

відображенні. 

Предмет дослідження – соціокогнітивний механізм формування і 

розвитку стилістичної норми сучасної французької мови другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття. 

Основним джерелом фактичного матеріалу слугував один з найбільш 

авторитетних тлумачних словників французької мови (Le Petit Larousse Illustré 

1968 і 2016). Проаналізовано 5711 стилістично маркованих лексичних одиниць 

французької мови, вилучених шляхом суцільної вибірки. Отримані дані 

перевірялись у французьких словниках «Le Robert» і «Hachette». 

Методологічною основою дослідження є фундаментальні теоретичні 

засади сучасної лінгвістичної науки, викладені у працях з філософії мови 

(В. фон Гумбольдт, Л. Вайсгербер, Е. Сепір, Й. Трір, Б. Уорф), зі стилістики    

(Ш. Баллі, Ж.-Л. Буасьйо, Р.А. Будагов, В.В. Виноградов, В.Г. Гак, П. Гіро,        

П. Дезальман, Д. Дела, Ж. Марузо, Ю.С. Степанов, К. Фромілаг, К. Штольц), 

соціолінгвістики (А. Буайе, Д.Дж. Гамперц, Л.Ж. Кальве, К. Кербрат-Ореккіоні, 

У. Лабов, А. Мейе, Д.Х. Хаймс), лексикографії (І.З. Манолі, Л.П. Ступін,           

А. Халіфман), когнітивної лінгвістики (М.Ф. Алефіренко, А. Вежбицька,         

В.З. Дем’янков, С.А. Жаботинська, В.І. Карасик, В.Б. Касевич, О.С. Кубрякова, 

Дж. Лакофф, Р. Ленекер, М. Мінський, В.М. Піменова, З.Д. Попова, 

І.А. Стернін, Є.В. Рахіліна, О.О. Селіванова, О.М. Селіверстова, Л. Талмі, 

Ч. Філлмор, Р.М. Фрумкіна, У. Чейф, А. Ченкі), етнопсихолінгвістики 

(О.М. Афанасьєв, Ф.І. Буслаєв, В.І. Жельвіс, А.А. Залевська, В.В. Красних, 

Ю.О. Сорокін, М.В. Уфімцева) й лінгвокультурології (С. Г. Воркачов, 

В. В. Воробйов, В. А. Маслова, В. М. Телія). Синкретичність мовного значення 

як ментальної структури, стратифікаційна будова мовної особистості, 

багатоканальність концептуалізації дійсності мовою, онтологічна єдність 

квантів мовної і культурної інформації у мовній свідомості особистості 

слугували підґрунтям дослідження. 

Для розв’язання поставлених у роботі завдань і досягнення основної мети 

застосовано комплекс традиційних і новітніх методів вивчення стилістично 

маркованої лексики: метод компонентного аналізу – для виявлення й опису 

семантичної структури стилістично маркованих одиниць; метод суцільної 



4 

вибірки з лексикографічних джерел; кількісний діахронічний аналіз з метою 

встановлення тенденцій зближення семантичних структур маркованих лексем. 

Дефініційний аналіз дозволив співвіднести значення лексичних одиниць з 

окремими поняттєвими категоріями. Етнічні особливості концептуалізації 

дійсності аналізуються за допомогою концептуального аналізу в його 

когнітологічному розумінні у поєднанні із традиційними описовим і зіставним 

методами, елементами контекстуального аналізу. 

В основу дослідження динаміки лексикографічної репрезентації 

стилістичного маркування покладено методику дослідження еволюційних 

семантико-стилістичних процесів французької та румунської мов (В.Г. Гак,        

А. Голдіш, А.Я. Алексєєв), яка є різновидом концептуального аналізу та 

апробована сучасними дослідниками (напр., І.В. Андрусяк). На основі вибірки 

стилістично маркованих лексичних одиниць з «Petit Larousse» 1968 і 2016 років 

у роботі вибудовано ментальні моделі за станом майже в півстоліття і зроблено 

порівняльний аналіз динаміки розвитку відповідних концептуальних сфер, 

відображених у французькій мові. 

Наукова новизна полягає у застосуванні соціокогнітивного підходу до 

вивчення лексико-стилістичної системи французької мови та еволюції її 

стилістичної норми. У роботі вперше на основі концептуального аналізу 

стилістичного значення встановлюється зв’язок між еволюцією концепту і 

розвитком стилістичної системи французької мови. Вперше системно і 

комплексно висвітлено стилістичні зміни у семантиці номінативних одиниць, 

які є вербалізаторами базових лінгвокультурних концептів та безпосередньо 

пов’язані з еволюцією концептуальної картини світу франкомовного етносу. 

Новітнім також є застосований комплексний модуль вивчення лексичної 

семантики на глибинному концептуальному рівні з метою виявлення динаміки 

етноспецифічної складової ментальності франкомовного етносу. 

Положення, які виносяться на захист: 

1. Лексико-стилістичне розшарування мови обумовлено когнітивною 

діяльністю людини. Особливості концептуалізації дійсності конкретним 

етносом проявляються у семантиці стилістично маркованих одиниць. Ступінь 

соціокогнітивного впливу на стилістичну варіативність різноманітних 

лексичних шарів є вагомим фактором розвитку лексико-семантичної системи 

мови взагалі та її стилістичної норми зокрема. 

2. Стилістично марковані значення вербальних знаків є 

відображенням афективних, асоціативних, оцінних нашарувань концепту, тісно 

зв’язаного зі значенням мовного знаку та поняттям, що за ним стоїть. 

3. Стилістична інформація мовного знаку формує стилістичний 

субконцепт, одна з частин якого відображає етносоціокультурний досвід носіїв 

мови. У його формуванні активну роль відіграє функціональність мовного 

знаку, а також етнокультурні особливості франкомовного етносу. Стилістичні 

субконцепти сприяють структуруванню та репрезентації концептуальної 

інформації, яка фіксується лексикографічними джерелами. 

4. Стилістичні субконцепти беруть активну участь у формуванні й 

функціонуванні стилістичної норми, впливають на становлення, розвиток та 



5 

згасання стилістичного потенціалу концептів та їх вербальних репрезентантів, 

що у свою чергу призводить до змін у концептуальній картині світу етносу. 

5. Стилістично марковані лексичні одиниці упорядковано у свідомості 

людини у вигляді різноманітних ментальних моделей стилістичних маркерів – 

структурованих репрезентацій знань про використання мовних одиниць у 

певних ситуаціях спілкування. Структурними елементами інтегративної 

ментальної моделі стилістичних маркерів є часткові ментальні моделі, серед 

яких виділяються найбільш репрезентативні моделі «familier», «populaire», 

«vulgaire» і «argot».  

6. Кожна ментальна модель має у своєму репертуарі лексико-

стилістичні засоби об’єктивації, що можуть бути інваріантними та варіантними. 

Разом зі зміною уявлень мовців про стилістичну маркованість ментальна 

модель стилістичних маркерів змінюється у діахронії. Рух з одного 

стилістичного шару до іншого передбачає зміну відповідної ментальної моделі. 

7. Стилістичні маркери входять до структури лексикографічної статті, 

яка втілює у лексикографічних параметрах уявлення носіїв мови про ментальну 

сутність концепту. Лексикографічні стилістичні описи можуть бути 

використані для аналізу реконструкції «мисленнєвого» світу (світу думок носіїв 

мови), що стає можливим завдяки інтегральній функціонально-когнітивній 

парадигмі сучасної лінгвістики. 

8. Загальною закономірністю розвитку стилістичної системи сучасної 

французької мови є тенденція послаблення її стилістичного потенціалу за 

рахунок розширення сфер функціонування її елементів, що виражається у 

демократизації мови, її фамільяризації та вульгаризації. 

Теоретична значущість роботи полягає у встановленні зв’язку 

когнітивно-ономасіологічних процесів із функціонально-стилістичними 

особливостями французької мови; у розкритті ролі стилістичного субконцепту 

у концептуалізації світу носіями французької мови; у встановленні тенденцій 

щодо розвитку стилістичної норми французької мови, яка є відображеною у 

лексикографічних джерелах. 

Практична цінність. Матеріали та результати дослідження можуть 

використовуватися у викладанні нормативних курсів з лексикології та 

стилістики французької мови, спецкурсах з когнітивної лінгвістики, 

лінгвостилістики, когнітивної стилістики, а також у лексикографії при 

укладанні словників стилістично маркованої лексики сучасної французької 

мови. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення 

роботи висвітлювались у 18 доповідях та повідомленнях: на I Міжнародній 

науково-практичній конференції «Новітні обрії розвитку германської та 

романської філології» (Запоріжжя, 2007), на II Міжнародній науково-

практичній конференції «Новітні обрії розвитку германської та романської 

філології» (Запоріжжя; 2008), на XVII Міжнародній науковій конференції ім. 

проф. С.Б. Бураго (Київ, 2008), на II Всеукраїнській науковій конференції 

романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми 

сучасного романського мовознавства» (Чернівці, 2008), на Міжнародній 

науковій конференції «Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі» 
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(Київ, 2008), на XIII Міжнародній конференції «Франція та Україна, науково-

практичний досвід у контексті діалогу національних культур» 

(Дніпропетровськ, 2008), на III Міжнародній науковій конференції «Пріоритети 

сучасного германського та романського мовознавства» (Луцьк, 2009), на XIX 

Міжнародній науковій конференції ім. проф. С. Б. Бураго «Мова і культура» 

(Київ, 2010), V Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: 

дослідження та викладання» (Кіровоград, 2011), VII Міжнародній науковій 

конференції «Актуальні проблеми металінгвістики» (Черкаси, 2011), ХХ 

Міжнародній науковій конференції ім. С.Б. Бураго «Мова і культура» (Київ, 

2011), VI Міжнародній науково-практичній конференції «Психолінгвістика в 

сучасному світі» (Переяслав-Хмельницький, 2011), І Міжнародній науково-

практичній конференції наукових робіт молодих учених «Романська філологія 

та сучасний освітній простір» (Горлівка, 2011), VI Міжнародній науково-

практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова-культура-

особистість» (Острог, 2012), у Міжнародній науковій конференції присвяченій 

10-річчю кафедри перекладу Національного гірничого університету 

(Дніпропетровськ, 2012), у XIII науковій конференції з міжнародною участю 

«Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2014), у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження та 

розробки: теоретична цінність та практичні результати» (Братислава, 2016), у 

Міжнародній науковій конференції «Science and life» (Чехія, м. Карлови Вари – 

Росія, м. Москва, 2016). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 21 

опублікованій науковій праці: у 13 наукових статтях, у тому числі 11 – у 

фахових наукових виданнях України, 3 – у зарубіжних виданнях (всі – 

авторські), у 7 матеріалах доповідей на наукових конференціях. 

Структура і зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів та висновків до кожного з них, загальних висновків, переліку наукової 

та довідкової літератури (369 позицій), переліку джерел ілюстративного 

матеріалу (29 позицій) та додатків. Загальний обсяг роботи становить 205 

сторінок, обсяг основного тексту дисертації – 168 сторінок. Дисертація містить 

19 таблиць, 10 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та його актуальність, 

визначено мету та завдання роботи, розкрито її наукову новизну, теоретичне 

значення та практичну цінність, сформульовано основні положення, що 

виносяться на захист. 

Перший розділ «Лексико-стилістична диференціація французької 

мови у світлі функціонально-когнітивної парадигми сучасного 

мовознавства» присвячено аналізу вітчизняних і зарубіжних праць з питань 

вивчення стилістичної інформації мовного знаку та стилістичної норми. У 

роботі визнається багатоаспектність мовної норми, її діахронічний 

еволюційний характер і відмічається, що її наукове-філософське розуміння 

почало формуватись за часів античності у працях Цицерона, Вергілія, Горація, 
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Аристотеля та інших, які підкреслювали її стабільність, історичну стійкість, 

традиційність, ригористичність. Проте у цей період норма не усвідомлюється 

як самостійна категорія. Наукова розробка норми з’являється у ХV-XVI ст. з 

появою праць К.Ф. де Вожла, М. де Монтеня, Ф. де Малерба, Ж. Дю Белле, 

Н. Буало, які зосереджують увагу на правильному стилістичному вживанні слів, 

тропів та фігур. Так, «le bon usage» стає нормою французької мови у XV-XVI 

ст., певні риси якої зберігаються й у сучасній французькій мові. Проте згодом, 

на зміну жорсткій нормованості мови, її розуміння як історично незмінного 

феномену прийшло її розуміння як багатоаспектного, лабільного явища, яке 

постійно еволюціонує відповідно до соціально-історичних змін у суспільстві. 

На початку ХХ століття важливим кроком у вивченні норми як мовного 

феномену стало виокремлення у межах мовознавства стилістики як 

комплексної науки про функціонування й використання мови, що перетворило 

норму, стилістичне значення, варіантність, стилістичну диференціацію, 

синонімію, функціональні стилі на об’єкти досліджень багатьох лінгвістів, 

зокрема, Ш. Баллі, В.В. Виноградова, В.Г. Гака, П. Гіро, Д. Дела, К.А. Долініна, 

Ф. Кала, О.С. Клименко, М.М. Кожиної, М. Марузо, Ж. Молін’є, 

А.Я. Алексєєва, В. Б. Бурбело, І. В. Смущинської, Ю. С. Степанова, 

З.І. Хованської, Ш. Штольц та ін. Багато факторів беруть участь у формуванні 

норми й усі відіграють важливу роль – власне лінгвістичний, соціальний, 

психологічний, історичний, культурний тощо. Саме різноманітність факторів 

примушує лінгвістів говорити про різні норми загальнонаціональної мови і 

виділяти норму мови (літературну національну норму) та норми мовлення 

(комунікативні, стилістичні норми) (К.А. Долінін, Е. Косеріу, У. Лабов, 

З.І. Хованська). Вчені стверджують, що кожен стиль, кожен регістр мови, у 

тому числі і маргінальні субкоди, мають свою норму, по відношенню до якої 

літературна мова є у різному ступені відхиленням від них. 

Стилістична норма мови – нестійке рухливе багатоаспектне мовне 

явище, що регулює вживання мовних засобів відповідно до ситуації 

спілкування. Будучи за своєю сутністю правилами та приписами, вона 

відрізняється від норми національного стандарту лише якісно, більш детальною 

і спеціалізованою змістовною та функціональною диференціацією відповідних 

мовних одиниць. 

Когнітивно-стилістичний аналіз, будучи одним з трьох основних 

напрямків лінгвокультурного аналізу, дає надійну основу для розкриття 

комунікативно-функціонального потенціалу стилістично маркованої одиниці в 

певному соціальному і культурно-ситуативному просторі, що органічно 

притаманне аналізу концептів – культурних домінант чи так званих констант 

культури (Ю.С. Степанов) у рамках когнітивно-стилістичного підходу. У 

процесі інтерпретації лінгвокультурних концептів як «багатомірних, культурно-

значущих соціопсихічних утворень у колективній свідомості, матеріалізованих 

у тій чи іншій мовній формі» (В.І. Карасик) стилістична маркованість є одним із 

засобів об’єктивації мовної свідомості поряд з окремими номінатемами, 

структурними синтаксичними схемами тощо. Отже, стилістична маркованість 

мовного знаку інтерпретується як один із засобів вербалізації когнітивних 

структур, що відтворює суспільний досвід й знання про концепт. 
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У кожній національній мовній картині світу, що становить собою продукт 

та відображення її концептуальної системи, існує стилістичний страт, який 

характеризується притаманними йому етнокультурними та іншими 

властивостями. Ці особливості розподіляються різним ступенем за 

різноманітними концептосферами єдиної концептуальної системи етносу. Тому 

виявляється, очевидно, доцільним виділити стилістичний субконцепт як 

невід’ємну складову частину концепту, якщо прийняти до уваги, що 

стилістична інформація вербального знаку матеріальна та входить в обсяг його 

значення (А.Я. Алексєєв). 

Стилістичні субконцепти виступають структурами репрезентації 

стилістичної інформації в мозку людини, до якої, як правило, належать оцінні, 

експресивні, стилістичні відтінки значення, конотації, що можна знайти у 

словниковій дефініції (М.В. Никитін), й асоціації. За своєю сутністю вони 

становлять собою периферію концепту, що розкриває і доповнює його зміст. 

Таким чином, стилістично марковані лексичні одиниці виступають у якості 

структур представлення знання про системи національних і загальнолюдських 

цінностей, а також засобом концептуальної організації знання. 

У другому розділі «Когнітивно-стилістична стратифікація 

лексикону сучасної французької мови» змодельовано ментальні моделі 

стилістичних маркерів «familier», «populaire», «vulgaire», «argot» і їх 

лексикографічні репрезентації у сучасній французькій мові. Поява когнітивної 

стилістики вплинула на методику опису семантичних феноменів мови, 

включаючи її стилістичний страт. Наявні у соціумі прояви специфічного 

етнокультурного бачення світу фіксуються на лексичному рівні у вигляді 

стилістично маркованих значень слів, які знаходять відповідну 

лексикографічну класифікацію. У лексикографічних джерелах стилістичний 

маркер втілює інформацію щодо специфічного вживання відповідної лексичної 

одиниці у певній ситуації спілкування. 

Системний характер ментальних образів (концептів) упорядковується у 

вигляді певних моделей і представлений їх когнітивно-семантичними класами 

(З. Д. Попова) або їхнім набором у свідомості індивідуума (М.В. Піменова). 

Отже, можна також говорити і про системність стилістично маркованих 

уявлень про інформацію, тобто систему стилістичних маркерів мови. 

Відомо, що, будучи не в змозі зафіксувати всі особливості оточуючого 

нас світу, людина вимушена структурувати й відтворювати дійсність за 

спрощеними моделями, тобто через ідеалізовані когнітивні сутності, що 

відображають ті поняттєві структури, які відповідають за організацію знання у 

мозку людини (Дж. Лакофф). Таким чином, ментальна модель – це деякий 

стереотипний образ, за допомогою якого зорганізується досвід, знання про світ 

і який охоплює ментальний устрій лексико-стилістичної системи мови. Такий 

підхід уможливлює дослідження стилістичних шарів familier / розмовне, 

populaire / просторічне, argot / арго, vulgaire / вульгарне та інших у 

когнітивному аспекті як окремих сфер знання й досвіду. 

Ментальна модель стилістичних маркерів представляє собою певним 

чином ментально упорядковану стилістичну інформацію, де окремі стилістичні 

шари виступають експресивно-оцінними уявленнями про використання мовної 
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одиниці у певній ситуації спілкування і є елементами імпліцитного спільного 

знання, яким володіють усі суб’єкти мовного колективу. 

Структурними елементами інтегративної ментальної моделі стилістичних 

маркерів є часткові ментальні моделі. Часткові ментальні моделі 

класифікуються відповідно до стилістично маркованої семантики їх сегментів. 

Таким чином, уявлення, відображені в семантиці стилістично маркованих 

номінацій, структуруються у вигляді часткових ментальних моделей, у тому 

числі й найбільш репрезентативних стилістичних моделей «familier», 

«populaire», «vulgaire» і «argot». 

Разом зі зміною уявлень мовців про стилістичну маркованість ментальна 

модель стилістичних маркерів змінюється у діахронії. Рух з одного 

стилістичного шару до іншого викликає зміни відповідної ментальної моделі. 

Розглянуто основні ментальні моделі стилістичних маркерів французької 

мови, які організують значущі об’єднання стилістично маркованих лексичних 

одиниць, щоб виокремити зміну квантів знання щодо їх використання, що 

сигналізує про глибинні зрушення у концептуальній картині світу 

французького етносу. 

Будучи певним фрагментом концептосфери носіїв французької мови, 

ментальна модель «familier» становить собою ситуативно-оцінний компонент 

інформації уявлень про використання мови. Концепти, вербалізовані 

фамільярною лексикою, втілюють оцінне ставлення до предмету чи явища 

дійсності. У цьому розумінні ментальна модель «familier» становить собою 

сукупність апеляцій до різних концептів, зумовлюючи їх актуалізацію у 

відповідності до своєї стилістичної належності як соціокультурно маркованого 

продукту комунікації. Дана модель базується на інваріантно-варіативній 

фамільярній компоненті стилістичного значення й відображає периферійні 

асоціативно-образні й оцінні кванти знань про концепти у концептуальній 

картині світу французів. 

У ході аналізу встановлено, що корпус фамільярно маркованих лексем у 

1968 році налічує 1007 одиниць, які вербалізують наступні концепти: homme 

(650 випадки – 64.55%), femme (29 – 2.88%), habitation (18 – 1.79%), argent (17 – 

1.69%), travail (16 – 1.59%), amour (9 – 0.89%), repas (16 – 1.59%), objet (16 – 

1.59%), conduite (16 – 1.59%), état (8 – 0.79%), moyen de transport (9 – 0.89%) та 

інші. У 2016 році аналіз виявив 3417 фамільярно марковані лексичні індекси, 

серед яких найвищою частотністю відрізняються homme (1388 – 40.62%), travail 

(163 – 4.77%), argent (77 – 2.25%), repas (63 – 1.84%), vêtement (44 – 1.29%), 

amour (49 – 1.43%), habitation (14 – 0.41%), divertissement (65 – 1.91%), femme 

(87 – 2.55%). 

Ментальна стилістична модель «populaire» із зниженою стилістичною 

конотацією базується також на константах і змінних. Організуючим центром 

ментальної стилістичної моделі «populaire» виступає наявність у семантиці 

лексичної одиниці просторічного компоненту. З-понад 377 просторічно 

маркованих лексичних одиниць у 1968 році за станом на 2016 рік залишилось 

74, з яких лише 9 (а саме: s’accrocher, chier, se contrefoutre, couillon, dégueuler, 

foutre, fumier, maquereau, peigne-cul) не змінили свого просторічного значення. 

Отже, ці дев’ять одиниць утворюють просторічний інваріант – незмінне, 
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яскраво виражене відбиття дійсності свідомістю пересічних мовців. Змінні 

ментальної моделі «populaire» коливаються у допустимих мовної свідомістю 

межах й підтримуються існуванням у слова просторічного варіанту значення. 

Ментальна стилістична модель «vulgaire» становить собою інформацію 

про поширений вжиток слова з різко вираженою негативною конотацією. Як 

засіб вербального аранжування когнітивного смислу, вульгарна об’єктивація є 

одним з усталених способів онтологізації концептів, заснованим на 

специфічному культурному рівні представників відповідної соціальної групи. 

Обсценна лексика, займаючи найнижчу сходинку у лексико-стилістичній 

диференціації французької мови, несе відбиток етнічного світосприйняття і 

відрізняється відносною стабільністю у досліджуваний період. Основу цієї 

моделі утворює невелика кількість стилістичних одиниць, які активізують 

ментальні структури шляхом репрезентації двох базових концептів «homme» 

(belître, charognard, charogne, chleuh, dégénéré, enfoiré, ordure, salaud, salopard, 

tante, tapette, travelo, vendu) і «femme» (gouine, morue, putain, pute, salope). 

Ментальна структура вульгарно вербалізованого концепту базується переважно 

на образі та оцінці, тому домінуючим тут є її стилістичний субконцепт. 

Ментальна стилістична модель «argot» формується на базі арготичних 

значень лексичних одиниць і свідчить про певний спосіб інтерпретації 

дійсності, накреслює образ світу згідно з системою суспільних вартостей 

частини франкомовного етносу. У другій половині XX ст. стилістичний шар 

argot налічував 36 арготично маркованих одиниць, які об’єктивували 16 

концептів: homme (9 випадків – 25%), études (7 – 19.4%), argent (2 – 5.5%), 

bagarre (2 – 5.5%), temps (2 – 5.5%), objet, chose (2 – 5.5%), habitation (1 – 2.8%), 

voiture (1 – 2.8%), repas (1 – 2.8%), substance, matière (drogue) (1 – 2.8%), 

établissement social (1 – 2.8%), vol (1 – 2.8%), cri (1 – 2.8%), résultat (1 – 2.8%), 

insect (1 – 2.8%), rien (1 – 2.8%). На початку XXI ст. репертуар арготичних 

засобів репрезентації концептів суттєво розширився. Так, у 2016 році 

тлумачний словник «Larousse» зафіксував 190 арготично маркованих слів. Ці 

лексичні одиниці сприяли екстеріоризації вже 28 концептів: homme (55 – 29%), 

études (34 – 17.9%), arme (8 – 4.2%), bagarre (7 – 3.7%), argent (6 – 3.16%), 

établissement social (6 – 3.16%), occupation (5 – 2.6%), habitation (4 – 2.1%), 

distraction (4 – 2.1%), repas (4 – 2.1%), vol (4 – 2.1%), guerre (3 – 1.6%), monde du 

crime (3 – 1.6%) тощо. 

Таким чином, набір лексичних одиниць, які об’єктивують стилістичний 

субконцепт концептів у різні часові відрізки, істотно відрізняється у зв’язку з 

специфікою концептуалізації навколишнього світу носіями мови. 

У третьому розділі «Динаміка еволюції стилістичної норми сучасної 

французької мови» розглянуто стилістичні стратифікації базових концептів 

французької мови «homme / чоловік», «femme / жінка», «habitation / житло», 

«argent / гроші» протягом часу. 

Лексико-стилістична система французької мови, як і будь-якої іншої 

мови, антропогенна, вона репрезентує представника певної культури, 

забезпечує її характеристику з найрізноманітніших поглядів, демонструє 

національний підхід до виділення найбільш значущих фрагментів її 

життєдіяльності. Мегаконцепт «être humain / людина» у французькій мові 
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розщеплюється на два полярних макроконцепта «homme / чоловік» і «femme / 

жінка». У свою чергу макроконцепти структуруються на відповідні 

мікроконцепти. 

У результаті аналізу лексикографічних джерел було виділено 105 

стилістично маркованих одиниць, які об’єктивують концепт «homme» у 1968 р. 

і 650 одиниць у 2016 р. Критерієм їхнього відбору з’явилась обов’язкова 

актуалізація у їх значеннях концептуальних ознак «особа» та «чоловіча стать». 

Таким чином, встановлено 8 додаткових когнітивних ознак, які включаються в 

значення тих чи інших стилістично маркованих одиниць, але не є 

обов’язковими: «родинні відносини», «сімейний стан», «вік», «сфера 

діяльності», «положення у суспільстві», «взаємозв’язки з особами протилежної 

статі», «фізична характеристика», «характер/поведінка». У зв’язку з цими 

когнітивними ознаками лексико-стилістичні одиниці, що здійснюють 

вербалізацію концепту «homme» у досліджуваний період, було умовно поділено 

на 9 груп, кожна з яких докладно аналізується у роботі. 

Аналіз внутрішньомовної репрезентацій концепту «homme» у діахронії 

дозволяє зробити висновок про те, що незмінними ознаками концепту є père, 

copain, travailleur, bricoleur, guerrier, ivrogne, cambrioleur стилістично 

марковані іменування яких присутні в обох досліджуваних словниках. А 

новими елементами оцінного змісту концепту виявились такі як dragueur, jules, 

tombeur (de femmes), chichiteux, dandy, godiche, laudateur, vigousse, fouinard, 

geignard, casse-tout та інші, що іменуються стилістично маркованими 

одиницями у словнику 2016 року. Отже, концепт «homme» у його стилістично 

маркованій вербальній об’єктивації зазнав руху своєї експресивно-оцінної 

частини. Збільшення й ускладнення смислової структури концепту відбулось за 

рахунок появи у ньому додаткових стилістично відмічених смислів. 

Концепт «femme» вербалізується у французькій мові 178 стилістично 

маркованими лексемами (28 за даними словнику Petit Larousse 1968 року і 150 

за даними «Petit Larousse» 2016 року). Ключовими стилістично маркованими 

словами-репрезентантами концепту «femme» у французькій мові на початку 

ХХІ століття визнані gonzesse, meuf і nana. Вони відповідають усім необхідним 

вимогам, що висуваються до ключових слів: є простими за морфологічним 

складом, мають достатньо загальні значення, що неминуче призводить до їх 

значущості для носіїв мови, а, отже, до загальновідомості та частоти вживання. 

Дослідження стилістичної стратифікації вербальної частини концепту 

«femme» у 70-х роках ХХ-го ст. та на початку ХХІ ст. викриває його дворівневу 

структуру, в якій суттєву роль відіграє саме стилістична складова. Понятійна 

складова включає у себе образ коханої та образ жінки у сім’ї (épouse, mère, 

maîtresse), які разом з ядерними концептуальними ознаками «особа», «жіноча 

стать» складають базовий шар концепту. У стилістичну складову входять 

виявлені нами суперечливі судження про жінку з негативною (commère, 

potinière; chipie, harengère; bégueule, pécore, pimbêche, rombière, goton, 

gourgandine, grue, lorette, etc.) та позитивною оцінкою (bichette, doudou, 

louloute, nénette, pépée, poulette, poule, poupée, tendron). Дана складова 

відноситься до інтерпретаційного поля концепту та розташовується на 
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периферії, що ні в якому разі не свідчить про її неважливість. Аналіз концепту 

свідчить про те, що негативне ставлення до жінки є, на жаль, пріоритетним. 

Одним із найбільш важливих соціокультурних концептів французької 

мови був і залишається концепт «habitation / житло». Стилістична 

стратифікація вербальної частини концепту «habitation» є одним із «входів» у 

його зміст. Очевидно, що основні властивості концепту можна визнати 

загальномовними і наднаціональними. Разом із тим не можна заперечувати, що 

в кожній лінгвокультурі феномен «житло» набуває особливих, етноспецифічно 

забарвлених рис, які зводяться до етнокультурних і етнопсихологічних 

відмінностей. 

Експресивно-оцінний компонент концепту «habitation» суттєво 

відрізняється у двох синхронних зрізах, його лексичне наповнення 

трансформується й еволюціонує у процесі функціонування: з’являються нові 

мовні форми (coqueron, gourbi), певні слова отримують стилістичні (іронічні, 

презирливі, поетичні й інші) відтінки значення (bastidon, cabanon, pénates), 

невелика кількість слів виходить із щоденного вжитку (chaumine, masure, 

taudis), і всі ці зрушення фіксуються відповідними лексикографічними 

джерелами.  

Концепт «argent» є базовим концептом французької культури. Загалом, 

у французькій мові нараховується 30 стилістично маркованих одиниць зі 

значенням «гроші». Разом із тим, нові слова для позначення грошей 

продовжують з’являтися, свідченням чого є 54 арготичні та просторічні 

лексеми відсутні у словниках «Larousse» (Larousse 1968; Larousse 2016) та 

зафіксовані у словнику «Dictionnaire du français argotique et populaire». Слід 

відзначити, що експлікований стилістично маркованими лексичними 

одиницями концепт «argent» отримує набагато більшу кількість мовних 

репрезентацій, ніж у випадку об’єктивації концепту нормативною лексикою. 

У цілому, лексеми із стилістичним маркуванням репрезентують 67% 

загального значення концепту «argent» (25 маркованих номінацій із 30 

наявних у словниках «Larousse»). Шляхи актуалізації концепту «argent» у 

французькій мові удосконалюються разом із соціокультурним розвитком 

суспільства. 

Отже, лінгвокогнітивний аналіз динаміки стилістичної стратифікації 

вербальної частини концептів «homme», «femme», «habitation», «argent» у 

французькій мові показав, що вони є комплексними утвореннями, 

стилістичний субконцепт яких віддзеркалює ставлення соціуму до чоловіка, 

жінки, житла, грошей. Протягом майже п'ятидесяти років відбувалось 

уточнення і деталізація семантики лексичних одиниць, які об’єктивують ці 

концепти, що свідчить про розвиток концептуального наповнення складаючих 

їх когнітивних ознак і еволюцію концептуальної картини світу французького 

етносу. Аналізовані концепти становлять багатопланові, вагомі 

соціопсихологічні поняття, значущість яких усвідомлюється і мотивується, 

насамперед, через фонові знання в межах національної культури, що 

безумовно, не може не впливати на стан стилістичної норми сучасної 

французької мови в цілому. 
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ВИСНОВКИ 

 

Аналіз стилістично маркованих лексичних одиниць сучасної французької 

мови другої половини ХХ – початку ХХІ ст. з позицій когнітивної 

лексикографії та когнітивної стилістики показав, що стилістичне значення 

мовного знаку є продуктом складної експресивно-оцінної діяльності людини, 

яка являє собою комплексний розумово-мисленнєвий процес і має когнітивні, 

соціальні, психологічні та суто мовні основи. 

Стилістичну інформацію знака тісно пов’язано з нормалізацією 

функціонування мови, її нормою. Стилістична норма – це соціально 

установлені правила, які регулюють у суспільстві доречне використання 

мовних засобів відповідно до ситуації і сфери спілкування. Вона вимагає від 

носіїв мови додаткового знання й уміння зробити правильний вибір з числа 

наявних у їх розпорядженні варіантів у залежності від комунікативних умов та 

комунікативних стратегій, тобто обрати чи переключитись на ту внутрішню 

норму, яка відповідає даному типу комунікації і конкретному типу 

комунікантів. 

Вивчення репрезентації стилістичної норми у тлумачних словниках 

показало, що у сучасній французькій лексикографічній практиці існують різні 

точки зору на саме визначення стилістичного шару та стилістичного значення. 

Ознаки, від яких залежить віднесення лексичних одиниць до того чи іншого 

стилістичного шару, нерідко перехрещуються, що робить межі між 

функціонально-стилістичними підсистемами не завжди чіткими. 

Проаналізувавши підходи до визначення стилістичного значення, 

встановлено, що у семантиці маркованої лексики закладені експресивність та 

оцінка з подальшою їх реалізацією разом з емоційністю та стильовою 

значущістю. У рамках когнітивно-дискурсивної парадигми стилістична 

маркованість є одним із засобів об’єктивації мовної свідомості, вона 

притаманна окремим словам, вільним словосполученням, фразеологізмам, 

структурним синтаксичним схемам тощо та сприяє вербалізації когнітивних 

структур, що відтворюють суспільний досвід й знання про концепт. 

Встановлено, що процес формування стилістичної одиниці являє собою 

природно-зумовлене прагнення людського розуму до пізнання оточуючої 

дійсності і представляє собою результат комплексного аналізу мислимих 

предметів та явищ. 

Специфічна категоріальна сутність стилістично маркованої лексики 

актуалізується переважно в опозиції до загальновживаної лексики. Значущим 

контрастивним параметром у процесі такого протиставлення є фактор 

належності до одиниць певного стилю. Навколишня дійсність у лексико-

стилістичному плані репрезентована досить розгалуженою системою мовних 

одиниць, які є специфічним чином переосмисленими та перетвореними. Отже, 

об’єктивована маркованою лексикою реальна дійсність становить собою 

особливу єдність, яка з одного боку функціонує згідно законів лексичної 

системи, а з іншого постає як унікальне середовище, яке в силу своїх 

суб’єктивних покажчиків задає абсолютно нові напрямки розвиткові людської 

свідомості. 
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Різного роду експресивні, оцінні та асоціативні конотації вербальних 

одиниць формують стилістичний субконцепт, під яким ми розуміємо 

експресивно-оцінні та соціо-етнокультурні кванти знання, основною функцією 

яких є акумуляція колективно-суб’єктивного досвіду (культурного, 

екзистенційного, естетичного тощо) носіїв мови про позначені предмети та 

явища, його збереження і передача наступним поколінням. Додаткові 

стилістичні нюанси та відтінки значень об’єднуються в єдину мікросистему 

засобів вираження асоціацій – субконцепт – на основі семантико-стилістичних 

особливостей. Стилістичні субконцепти спрямовані на позначення 

імпліцитного характеру інформації вербального знаку, вони свідчать про 

невпинний процес моделювання мовцями навколишньої дійсності. 

Разом із тим, стилістичні субконцепти віддзеркалюють індивідуалізоване 

сприйняття буттєвого смислу, що ніколи не буває остаточним, завершеним. 

Вказуючи на факт інтерпретації мовцями певної події чи явища дійсності,  

вони використовуються для актуалізації соціально й культурно зумовлених 

традицій за допомогою яких мовці осмислюють довкілля. Стилістичні 

субконцепти беруть активну участь у формуванні й функціонуванні 

стилістичної норми, впливають на становлення, розвиток та згасання 

стилістичного потенціалу концептів, що у свою чергу призводить до змін у 

концептуальній картині світу етносу. 

Концептуальний підхід до аналізу стилістично маркованих одиниць 

виявляє ймовірну семантико-структурну організацію «внутрішньо рухомого» 

устрою свідомості, що детермінує розподіл вербальних одиниць за 

стилістичними підсистемами і дає можливість опанувати й представити 

динаміку стилістичної інформації у вербалізації сучасних концептів. 

Ступінь опанування дійсності пересічними мовцями, її особливості 

позначаються у лексикографічній системі спеціальними стилістичними 

маркерами. Лексеми з стилістичними маркерами, до яких відносяться 

фамільярні, просторічні, арготичні, вульгарні ремарки, є базовим інвентарем 

для здійснення реконструкції уявлень носіїв мови про оточуючий світ, 

виявлення системи представлення і збереження різноманітної інформації. Вони 

актуалізують у свідомості носіїв мови ментальні моделі – певним чином 

ментально упорядковану стилістичну інформацію, де окремі стилістичні шари 

виступають експресивно-оцінними уявленнями про використання мовної 

одиниці у певній ситуації спілкування, елементами імпліцитного спільного 

знання, яким володіють усі суб’єкти мовного колективу. 

Сфера стилістично маркованих мовних знаків, образів, репрезентацій на 

сучасному етапі є невичерпним джерелом збагачення лексико-стилістичної 

системи сучасної французької мови. Зазначений процес відбувається як за 

рахунок стилістично спрямованої переорієнтації загальновживаних мовних 

одиниць, так і шляхом створення цілком нових, автентичних для цієї сфери 

лексичних елементів. Однак, при формуванні і функціонуванні стилістичних 

ментальних моделей неможливо чітко виокремити внутрішні та зовнішні 

системоформуючі фактори, оскільки надані стилістичні системи відносяться до 

типу відкритих і перебувають у стані постійного розвитку. 
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Загальною закономірністю розвитку стилістичної системи сучасної 

французької мови є тенденція послаблення її стилістичного потенціалу за 

рахунок розширення сфер функціонування її елементів, що виражається у 

демократизації мови, її фамільяризації та вульгаризації. Ця закономірність 

знаходиться у відношеннях прямої залежності з системою її ментальних 

моделей, які відчувають на собі вплив загальних для всієї мови 

закономірностей і характеризуються тенденцією до всепоглиблюючого 

проникнення у їхній склад ненормованих лексичних елементів. 

Результати проведеного дослідження свідчать про плідність 

соціокогнітивного аналізу еволюції стилістичної норми на матеріалі 

лексикографічних джерел та відкривають перспективи для подальшого її 

вивчення з позицій лінгвопрагматичного, лінгвокомунікативного та 

етнокультурологічного підходів, які сьогодні характеризують передову 

вітчизняну і зарубіжну лінгвістичну думку. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Волгіна О.О. Зміни стилістичного маркування у французьких 

лексикографічних джерелах другої половини ХХ – початку ХХІ століття. – 

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.05 – романські мови. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню динаміки еволюції стилістичної 

норми сучасної французької мови другої половини ХХ – початку ХХІ століття 

на лексикографічному рівні. Стилістичне значення мовного знаку у роботі 

розуміється як стилістичний субконцепт – експресивно-оцінний квант знання 

про концепт, що ґрунтується на асоціативно-образному сприйнятті 

навколишньої дійсності. Лексико-стилістичні підсистеми розглядаються як 

ментальні моделі стилістичних маркерів, зафіксовані у лексикографічних 

джерелах. Досліджено чотири ментальні стилістичні моделі «familier», 

«populaire», «vulgaire» і «argot», їх динаміка та роль в еволюції стилістичної 

норми сучасної французької мови другої половини ХХ – початку ХХІ ст. і 

концептуальної картини світу франкомовного етносу в цілому. Відповідно до 

цих моделей проаналізовано стилістичну стратифікацію вербальної частини 

базових концептів сучасної французької мови «homme / чоловік», «femme / 

жінка», «habitation / житло», «argent / гроші» протягом часу (1968-2016 рр.). 

Загальною закономірністю розвитку лексико-стилістичної системи 

сучасної французької мови є тенденція послаблення її стилістичного потенціалу 

за рахунок розширення сфер функціонування її елементів, відображених у 

лексикографічних джерелах, що виражається у демократизації мови, її 

фамільяризації та вульгаризації. Ця закономірність знаходиться у відношеннях 

прямої залежності з системою її ментальних моделей, які відчувають на собі 

вплив загальних для всієї мови закономірностей і характеризуються тенденцією 

до всепоглиблюючого проникнення у їхній склад ненормованих лексичних 

елементів. 

Ключові слова: когнітивна лексикографія, стилістична норма, 

стилістичний маркер, ментальна модель, концепт, стилістичний субконцепт. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Волгина Е.А. Изменения стилистического маркирования во 

французских лексикографических источниках второй половины ХХ – 

начала ХХІ столетий. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.05 – романские языки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченка Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2017.  

Диссертация посвящена исследованию динамики эволюции 

стилистической нормы современного французского языка второй половины ХХ 

– начала ХХІ столетия на лексикографическом уровне. Основное внимание 

уделено трактовке стилистической нормы, стилистического значения и 

стилистического маркера. В работе стилистическая информация знака 

понимается как самостоятельная зона в объеме значения языковой единицы, 

которая формируется в основном оценочным, эмоциональным, экспрессивным 

и функциональным компонентами, которые дополняют еѐ денотативное 

содержание и выражают ценностное отношение коммуниканта к 

соответствующему референту. Важную роль в ней играет социокультурный 

фактор, который отражает мировидение этносоциума, интерпретирует 

специфическое содержание языкового знака групповым и/или индивидуальным 

сознанием в конкретных социокультурных условиях. 

Стилистическая информация формирует стилистический субконцепт – 

экспрессивно-оценочный квант знания про концепт, который основывается на 

ассоциативно-образном восприятии окружающей действительности. 

Стилистический маркер – это лингвистический способ материализации 

ментальной сущности, находящей свое лексикографическое воплощение в 

дефиниции слова, которая указывает на его соотнесенность с определенной 

коммуникативной ситуацией. 

Когнитивно-стилистическая стратификация лексикона современного 

французского языка рассматривается на основе выделения ментальных моделей 

стилистических маркеров, зафиксированных в лексикографических источниках 

второй половины ХХ – начала ХХІ ст. Анализ ментальных стилистических 

моделей «familier», «populaire», «vulgaire» и «argot» выявил их динамику и их 

роль в эволюции стилистической нормы современного французского языка и 

концептуальной картины мира франкоязычного этноса в целом. 

Ментальная модель стилистических маркеров представляет собой 

определенным образом упорядоченную стилистическую информацию, где 

отдельные стилистические пласты выступают экспрессивно-оценочными 

представлениями об использовании языковой единицы в определенной 

ситуации общения и есть элементами имплицитного общего знания, которым 

владеют все субъекты языкового коллектива. 

Вместе с изменением представлений носителей языка о стилистической 

маркированности ментальная модель стилистических маркеров изменяется в 

диахронии. Движение из одного стилистического пласта в другой вызывает 

изменения соответствующей ментальной модели. 
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В лексикографических источниках стилистический маркер воплощает 

информацию о специфическом употреблении лексической единицы в 

определенной ситуации общения. Будучи фрагментом концептосферы 

носителей французского языка ментальная стилистическая модель 

представляет собой ситуативно-оценочный компонент информации об 

употреблении языка. 

Лингвокогнитивный анализ когнитивной модификации стилистической 

стратификации концептов «homme», «femme», «habitation», «argent» во 

французском языке показал, что с течением времени происходило уточнение и 

детализация семантики лексических единиц, которые объективируют эти 

концепты, что свидетельствует о развитии концептуального наполнения 

составляющих их когнитивных признаков и эволюции концептуальной 

картины мира французского этноса. В концепте «homme» стилистический 

страт отражает стабильность представлений о мужчине как о хозяине (maître), 

умельце (bricoleur), защитнике (défenseur), а также имплицирует 

существенные сдвиги в негативном портретировании образа мужчины 

(ivrogne, tyran, coureur de femmes). Стилистический субконцепт концепта 

«femme» включает в себя позитивный образ любимой (bichette, choute, doudou, 

louloute), молодой (poulette, tendron) и красивой (nénette, pépée, poule, poupée) 

женщины. Вместе с тем, стилистические наименования выявляют негативные 

представления о женщине, что составляют когнитивные признаки 

«распутница» (goton, gourgandine, grue, lorette), «скандалистка» (chipie, 

harengère), «сплетница» (commère, potinière) и другие. Стилистическая 

стратификация вербальной сферы концепта «habitation» также есть  

оценочной областью, она значительно трансформируется и эволюционирует 

со временем в ответ на движение экспрессивно-оценочного представления  

в сознании носителей языка. Количественное увеличение стилистически 

маркированных репрезентаций концепта «argent» подтверждает развитие  

его функционального потенциала, порождение новых аспектов ментальных 

структур. 

Общей закономерностью развития стилистической системы 

современного французского языка является тенденция ослабления  

ее стилистического потенциала за счет расширения сфер функционирования 

ее элементов, отражаемых в лексикографических источниках, что выражается 

в демократизации языка, его фамильяризации и вульгаризации.  

Эта закономерность находится в отношениях прямой зависимости с системой 

его ментальных моделей, которые ощущают на себе влияние общих для  

всего языка закономерностей и характеризуются тенденцией к 

всепоглощающему проникновению в их состав ненормированных лексических 

элементов. 

Ключевые слова: когнитивная лексикография, стилистическая норма, 

стилистический маркер, ментальная модель, концепт, стилистический 

субконцепт. 
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ABSTRACT 

 

Volgina O.O. Changes of the stylistic marking in the French 

lexicographical sources of the 2nd half of the XXth century – the beginning of 

the XXIst century. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.05 – Romance 

languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis is dedicated to the study of lexical and stylistic system of modern 

French language, which is viewed from the social and cognitive lexicographical 

perspective. The stylistic meaning of the linguistic sign represents a stylistic 

subconcept – the expressive and evaluative quantum of knowledge about the concept, 

which is based on the associative and figurative perception of the surrounding reality. 

The lexical and stylistic subsystems are considered as the mental models fixed into 

the lexicographical dictionaries. Four mental stylistic models «familier», 

«populaire», «vulgaire» and «argot», their dynamics and role in the evolution of the 

conceptual picture of the world of French people are examined. According to these 

models the stylistic stratification of the verbal part of the basic concepts of modern 

French such as «homme / man», «femme / woman», «habitation / dwelling», «argent / 

money» are analyzed within the designated period of time (1968-2016). 

The general regularity of the development of the stylistic system of modern 

French is the tendency of weakening of its stylistic potential at the expense of the 

expansion of the spheres of functioning of its elements, reflected in the 

lexicographical sources, which is manifested in the democratization of the language, 

its familiarization and vulgarization. This regularity depends directly on the system of 

its mental models, which feel in themselves the influence of general language’s laws 

and are characterized by the tendency of profound penetration to their structure the 

unregulated lexical elements. 

Key words: cognitive lexicography, stylistic norm, stylistic marker, mental 

model, concept, stylistic subconcept. 
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