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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Протягом останніх років фокус лінгвістичних досліджень зміщується від 

системоцентризму до антропоцентризму. Цікавість для дослідників 

становить не мова як система, а людина як творець мови, загадкове буття 

мови в людській свідомості. Масштабне дослідження концептосфери 

сучасних мов, створення антологій концептів, наявність великої кількості 

лінгвістичних шкіл, які використовують свої специфічні методики 

дослідження концептів, увиразнюють актуальність лінгвоконцептуальних 

розвідок. Особливу роль у концептосфері будь-якої мови відіграють 

концепти на позначення фізіолого-психологічного стану людини, які 

належать і до наївної, і до наукової картини світу людини як носія мови. 

Концепти ЗДОРОВ’Я та ХВОРОБА взаємопов’язані водночас із концептами 

ЖИТТЯ та СМЕРТЬ, БЛАГО, ЗЛО, а тому є найсуттєвішими культурними та 

психологічними домінантами. Здоров’я визначається як аксіоматична 

цінність, хвороба – як те, що порушує оптимальний природний стан 

організму. Сотні медичних університетів готують фахівців, головною метою 

діяльності яких є боротьба з хворобами, їх ідентифікація та лікування. 

Історичні обставини нерозривно пов’язали свого часу латину та медицину, 

які стали єдиним цілим, змінивши та збагативши одна одну. Усе це 

увиразнює необхідність дослідження уявлення про здоров’я та хворобу, які 

сформувалися в античності.  

Вибір для дослідження мегаконцепту ХВОРОБА мотивований його 

універсальною значущістю і водночас специфічністю для кожної людини. 

Цей концепт є надзвичайно цікавим для аналізу в аспекті вивчення 

відмінностей між сучасним розумінням сутності хвороби та тими 

уявленнями, які склалися про цей феномен в античному світі, зокрема в 

римському суспільстві.  

Методологічною основою роботи є принцип діалектичного 

взаємозв’язку лінгвальних та екстралінгвальних явищ, а також:  

–  розроблені в сучасному мовознавстві найновітніші лінгвокогнітивний та 

лінгвокультурологічний підходи (М. Алефіренко, Н. Арутюнова, С. Аскольдов, 

Г. Богданович, М. Болдирєв, А. Вежбицька, Є. Верещагін, С. Воркачов, 

В. Воробйов, О. Воробйова, Г. Гафарова, І. Голубовська, В. Дем’янков, 

С. Жаботинська, В. Жайворонок, О. Залевська, В. Іващенко, В. Карасик, 

В. Красних, О. Кубрякова, С. Ляпін, В. Маслова, М. Мінський, М. Нікітін, 

С. Нікітіна, М. Пименова, З. Попова, Н. Попова, В. Постовалова, А. Приходько, 

Г. Слишкін, Ю. Степанов, Й. Стернін, І. Тарасова, В. Телія, А. Уфімцева, 

Ч. Філлмор, А. Шмельов, Є. Шейгал, R. Jackendoff, R. Langacker, E. Rosh); 

–  праці, присвячені дослідженню концептів ЗДОРОВ’Я / ХВОРОБА на 

матеріалі сучасних мов (Н. Архипова, Є. Кириленко, Л. Тимошенко, 

Л. Туленінова, В. Песоцька, О. Усачова); 

–  роботи, присвячені дослідженню концептів на матеріалі класичних мов 

(Л. Звонська, М. Лазарєва, Г. Малунова, Г. Поліщук, А. Попова, А. Сенцов, 

М. Таривердієва, В. Шовковий).  
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Основною методологічною презумпцією нашої роботи є те, що концепт 

може виступати одиницею як лінгвокогнітивного, так і 

лінгвокультурологічного дослідження.  

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена, по-перше, 

панхронічною важливістю проблем фізіолого-психологічного стану людини, 

а по-друге, низьким рівнем опрацювання цього концепту на матеріалі 

латинської мови. Наразі все ще не з’ясована лінгвокультурна специфіка 

цього концепту, що могло б доповнити наші знання про особливості 

ментальності давніх римлян, модус побутування цього концепту в межах 

давньоримської картини світу.  

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

Дисертаційне дослідження виконане в межах наукової теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна і 

сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (номер державної 

реєстрації 16 БФ044–01), затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Метою дослідження є комплексний аналіз вербалізацій концепту 

ХВОРОБА в латинській мові в контексті когнітивно-семантичного та 

лінгвокультурологічного підходів.  

Сформульована нами мета дослідження передбачає розв’язання таких 

завдань: 
- запропонувати оптимальний модус моделювання мегаконцепту 

ХВОРОБА, розробити й обґрунтувати методику його аналізу; 

- дослідити еволюцію уявлень про здоров’я та хвороби протягом 

античної доби шляхом аналізу наукових, публіцистичних, філософських 

творів Давньої Греції та Риму; 

- визначити мовні засоби репрезентації мегаконцепту ХВОРОБА в 

латинській мові; 

- установити концептуальні ознаки, що зумовлюють домінанти 

змістового наповнення мегаконцепту ХВОРОБА, змоделювати та описати на 

основі отриманих результатів структуру концепту; 

- дослідити мовленнєві реалізації концепту в науковому, історичному, 

філософському, поетичному дискурсах; 

- проаналізувати мовленнєві маніфестації мегаконцепту ХВОРОБА в 

латинській мові, виявити їх спільні та відмінні риси; 

- визначити універсальні та специфічні особливості мегаконцепту 

ХВОРОБА, реалізованого засобами латинської мови класичного періоду. 

Об’єктом дослідження є мегаконцепт ХВОРОБА в латинській мові.  

Предмет дослідження ‒ особливості вербалізації гіпоконцептів 

MORBUS, AEGROTATІO, VІTІUM у контексті їх семантичного наповнення. 

Матеріалом дослідження є 369 лексичних одиниць-вербалізаторів 

номінативного поля мегаконцепту ХВОРОБА, отримані на основі суцільної 

вибірки з тлумачних, історичних, синонімічних словників латинської мови, а 

також корпусів досліджуваної мови; 2176 вербалізаторів, вилучених із 

філософських, медичних, історичних, поетичних творів найвизначніших 
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філософів (Цицерона, Сенеки), істориків (Тіта Лівія, Цезаря та ін.), медиків 

(Авла Корнелія Цельса, Плінія старшого), поетів (Горацій, Овідій, Ювенал). 

Джерельною базою роботи є твори римської літератури періоду ІІІ ст. до н.е. – 

ІІІ ст. н.е.: Авла Корнелія Цельса, Плінія Старшого, Луція Юнія Модерата 

Колумелли, Луція Аннея Сенеки старшого, Марка Туллія Цицерона, Марка 

Фабія Квінтіліана, Тіта Лівія, Гая Светонія Транквіла, Авла Геллія, Квінта 

Горація Флакка, Публія Овідія Назона, Децима Юнія Ювенала (усього – 

1031 розгорнутий текстовий фрагмент); словники латинської мови 

І. Дворецького, Л. Скорини, В. Литвинова, Oxford Latіn Dіctіonary (1968), 

електронний словник ABBYY Lіngvo-Onlіne та ін.  

Методи дослідження. Вибір методів аналізу зумовлений специфікою 

об’єкта та завданнями дослідження. У дисертації використано такі методи: 

описовий, що передбачає використання прийомів інвентаризації, класифікації 

та інтерпретації досліджуваних мовних явищ у синхронії; зіставний – для 

вcтановлення спільного та відмінного у вербалізаціях гіпоконцептів 

MORBUS, AEGROTATІO, VІTІUM; метод аналізу словникових дефініцій 

імен концепту; метод суцільної вибірки мовного мaтеріaлу – для визначення 

лексем, які вербалізують мегаконцепт ХВОРОБА; метод компонентного 

аналізу – для з’ясування семaнтичної структури лексем, що вербалізують 

концепт; метод контекстуального аналізу; метод когнітивної 

інтерпретації – для моделювання мовних даних, які були отримані в процесі 

дослідження; метод історико-етимологічного аналізу – для визначення 

особливостей розвитку змісту концепту; метод кількісно-якісного аналізу – 

для з’ясування кількісних співвідношень шляхом здійснення підрахунків.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній 

уперше: а) здійснено дослідження мегаконцепту ХВОРОБА на матеріалі 

латинської мови в синхронічному модусі; б) досліджено особливості 

вербалізації гіпоконцептів MORBUS, AEGROTATІO, VІTІUM у контексті 

з’ясування специфіки їх семантичного наповнення; в) змодельовано 

структуру семантичного наповнення мегаконцепту ХВОРОБА з урахуванням 

його власне мовних і мовленнєво-дискурсивних особливостей. 

Теоретичне значення дослідження полягає в розвитку основних 

положень лінгвоконцептології, лінгвокультурології та аксіологічної 

лінгвістики, розбудові ієрархії мовно-культурних цінностей римського 

соціуму, розробленні новітніх підходів до аналізу структури та змістового 

наповнення концепту на матеріалі мертвих мов, зокрема латинської. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть 

бути використані при читанні теоретичних курсів із загального мовознавства, 

латинської мови, теорії міжкультурної комунікації, спецкурсів із 

лінгвокультурології та лінгвокогнітивістики, а також на заняттях з латинської 

текстології, герменевтики, культурології античного світу. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто, всі статті написані одноосібно. 
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Апробація результатів роботи. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри загального 

мовознавства, класичної філології та неоелліністики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також на дванадцяти науково-практичних 

конференціях та наукових читаннях: Міжнародній науковій конференції 

«Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» (м. Київ, 17 жовтня 

2013 р.); Міжнародній науковій конференції «Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми» (м. Київ, 9 жовтня 2014 р.); VІІ Міжнародній науковій 

конференції «Іноземна філологія у XXІ столітті» (м. Запоріжжя, 17–18 жовтня 

2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Мова в професійному 

вимірі: комунікативно-культурний аспект» (м. Харків, 17–18 грудня 2014 р.); 

Наукових читаннях «Античний світ і сучасність», присвячені 20-річчю 

відновлення спеціальності «Мова і література (класичні)» (м. Київ, 10 квітня 

2014 р.); Міжнародній науковій конференції «Пріоритети мовознавчої науки у 

контексті глобалізаційних процесів» (м. Київ, 12–13 листопада 2015 р.), 

VІІІ Міжнародній науковій конференції «Іноземна філологія у ХХІ столітті» 

(м. Запоріжжя, 7–8 жовтня 2016 р.); Міжнародній науковій конференції «Україна 

і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (м. Київ, 25-26 жовтня 

2016 р.); Міжнародній науковій онлайн-конференції «Urgent problems of phіlology 

аnd lіnguіstіcs» (м. Будапешт, 30 жовтня 2016 р.); Міжнародній науковій онлайн-

конференції «Problems of Humanities and Social Sciences» (м. Будапешт, 

20 листопада 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

вчених та студентів «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2017» 

(м. Запоріжжя, 11-12 травня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення, теоретичні й практичні результати 

дослідження викладено в 10 одноосібних публікаціях, із яких 5 – статті у 

наукових фахових виданнях України, 3 – статті в міжнародних виданнях, що 

індексуються в наукометричних базах, 2 – наукові праці апробаційного характеру.  

Структура та обсяг. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури та додатка. Загальний обсяг 

роботи становить 227 с., із яких 191 с. – основний текст, 35 с. – список 

використаної літератури (308 найменувань, у тому числі 29 – іноземними 

мовами). Дисертацію ілюстровано 12 діаграмами та 5 схемами. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження, окреслено його джерельну базу, 

з’ясовано наукову новизну, теоретичне і практичне значення дисертації, 

наведено дані про апробацію її результатів, публікації, структуру та обсяг праці.  

Перший розділ «Теоретико-методологічні основи дослідження 

концепту в сучасному мовознавстві» присвячений вивченню особливостей 

сучасного етапу розвитку лінгвокультурології та лінгвокогнітології – 

дисциплін, що активно розвиваються як у кількісному (число 

лінгвокультурологічних досліджень зростає з кожним роком), так і в 



5 
 

якісному аспектах (розбудовується категоріальний апарат нового напряму – 

лінгвоконцептологіі). Розглянуто основні підходи до розуміння концепту, 

подано його класифікації. Аналіз шляхів розвитку лінгвокультурології та 

лінгвокогнітології, основною оперативною одиницею яких є концепт, 

дозволяє краще сформувати уявлення про цю багатомірну одиницю. 

Детальний розгляд підходів до визначення терміна концепт у сучасному 

мовознавстві уможливлює ґрунтовний аналіз та обрання оптимальної 

методики дослідження його структури. Встановлено, що найдоцільніше 

розглядати обраний нами концепт в синкретичному аспекті, спираючись на 

визначення концепту В. Маслової, яка визначає такі інваріантні 

характеристики концепту: а) мінімальна одиниця людського досвіду в його 

ідеальному представленні, що вербалізується за допомогою слова і має 

польову структуру; б) основна одиниця обробки, зберігання та передачі 

знань; в) концепт має рухомі межі та конкретні функції; г) концепт є 

соціальним утворенням, його асоціативне поле обумовлює його прагматику; 

д) концепт є основним осередком культури. Поняття мегаконцепту наразі 

розроблено не так широко, але більшість дослідників дотримуються думки 

про його складну організацію і наголошують на тому, що в його когнітивній 

структурі виділяють більш або менш частотні когнітивні утворення. У 

нашому дослідження термін мегаконцепт вживається у значенні 

багатомірного ментального утворення, структуру якого формують більш 

частотні та конкретні, але менш об’ємні когнітивні утворення (гіпоконцепти 

MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM), які, у свою чергу, можуть бути 

розглянуті за допомогою конкретних методик концептуального аналізу. 

Типологічно мегаконцепт ХВОРОБА має такі класифікаційні ознаки: він є 

вербалізованим метаконцептом, що містить у собі концепти MORBUS, 

AEGROTATIO, VITIUM, є непараметричним, абстрактним, морально-етичним. 

Також мегаконцепт ХВОРОБА можна визначити як концепт-ґештальт. 

Основним методом аналізу мегаконцепту ХВОРОБА визначено комплексний 

підхід, який передбачає побудову номінативного поля досліджуваного 

концепту, що включає в себе аналіз та опис семантики мовних засобів, які 

входять у номінативне поле концепту, когнітивну інтерпретацію результатів, 

опис змісту концепту у вигляді переліку когнітивних ознак, опис категоріальної 

структури концепту, опис польової організації виявлених когнітивних ознак, 

виявлення характеристик, що становлять ядро, ближню та дальню периферію 

концепту, встановлення синтагматичних та парадигматичних відношень 

ключових слів-назв концепту. Оскільки мегаконцепт ХВОРОБА є абстрактним, 

морально-етичним концептом, доцільним видається моделювання його змісту у 

вигляді фрейму, що дозволяє включити в його структуру ті фрагменти та 

ознаки, які не дає польова структура, презентувати всю складність його 

ієрархічної будови. У нашій дисертації фрейм – це завжди структурована 

одиниця знання, в якій визначено певні компоненти й відношення між ними, це 

своєрідна когнітивна модель, яка передає знання і думки про певну ситуацію 

або об’єкт. 
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У другому розділі «Історія формування мегаконцепту ХВОРОБА як 

лінгвокультурного феномену» проаналізовано історичні літературні 

джерела, що дозволило класифікувати основні підходи до концепції здоров’я 

та хвороби, її розвиток у діахронії. На основі проведеного дослідження 

першоджерел визначено основні концепції здоров’я та хвороби: 

– «міфологічна» – пояснення причин хвороби через втручання зовнішніх 

сил, божий промисел. Хвороба розуміється як зовнішній ворог, що 

посилається богами внаслідок якоїсь провини; 

– «гуморальна», прихильники якої вважали, що будь-які процеси в 

організмі контролюються рухом певних рідин (за Гіппократом, виділяють 

кров, чорну / жовту жовч і флегму (слиз)); 

– «пневматична» концепція – вчені розвивають уявлення про те, що рух 

пневми або життєвої сили спричинює в організмі відповідні процеси; 

– «науково-матеріалістична» – відображає початок систематичного 

вивчення анатомії тіла, симптоматики та лікування хвороб. 

Отримані результати екстрапольовано на мовний матеріал, що дає повне 

уявлення про зв’язок загальнопануючої концепції та лексем на позначення 

феномену ХВОРОБИ. Те, як відбувається породження і розвиток міфу 

хвороби, береться до уваги в подальшій роботі з мовним матеріалом, а саме 

при побудові лексико-семантичного поля гіпоконцептів. Так, MORBUS 

визначається як рефлексія міфологічного світогляду, оскільки історична 

основа номена MORBUS «*morb-» походить від санскр. кореня «mrnati» ‒ 

«той, який трощить, б’є» або «mrdh» ‒ «ворог, щось вороже», споріднене ст.-

гр. «βροτός» ‒ «смертний, людський», «μαραίνω» ‒ зникати, стиратися, 

знищувати, є уявленням про хворобу як ворожу кару богів, AEGROTATIO 

походить від пр.-інд. кореня *h₂eǵ- зі значенням «вести», спорідненого з 

лексемами agō та gerō, пізніше ця лексема була запозичена ст.-англ. мовою як 

«acan» та в англ. мові трансформувалося в «ache» зі значенням «страждати, 

боліти». Така внутрішня форма лексеми демонструє інше розуміння 

хвороби – «руху, переходу в інший стан», подібно до розуміння хвороби 

вченими-пневматиками; VITIUM походить від пр.-інд. слова *wi-tio-, 

утворене від кореня *wei-  ‒ «недолік, помилка, провина», і демонструє 

уявлення про хворобу як порушення ідеального, гармонійного стану, ваду. В 

такому розуміння актуалізовано гуморальну концепцію, відповідно до якої 

здоров’я вперше розумілося як гармонійне співвідношення життєвих соків.  

Третій розділ дисертації «Моделювання мегаконцепту ХВОРОБА» 

присвячений аналізу лексичних, фразеологічних, пареміологічних та 

метафоричних засобів вербальної репрезентації концепту «хвороба» з метою 

виявлення його універсальних та національно-специфічних ознак у латинській 

мові в межах аналізу трьох гіпоконцептів: MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM.  

Ядром номінативного поля гіпоконцепту MORBUS є іменник morbus, i 

m, прикметники morbosus, a, um, morbidus, a, um та morbifer, a, um, дієслова 

morbifico, avi, atum, are та remorbesco,-,-,ere. Периферія номінативного поля 

гіпоконцепту співвіднесена з будовою лексико-фразеологічного поля 
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ключового слова. У структурі гіпоконцепту MORBUS виокремлено два 

мікрополя, які мотивуються інтегрованою семою та історичною семантикою 

репрезентантів концепту: Мікрополе 1 «Хвороба як аксіологічна 

категорія» (73 лексеми) та Мікрополе 2 «Назва конкретної хвороби» 

(43 лексеми), яке демонструє термінологічний корпус назв хвороб, 

визначених ще в античності, має у складі іменники грецького походження: 

arthrītis, idis f «артрит»; cardiacē, ēs f «хвороба серця»; leprae, arum f 

«нашкірна хвороба, переважно проказа» (PM); lethargia, ae f «летаргія, сонна 

хвороба»(CA); lichen, enis m «лишайник, лишай (хвороба шкіри)»; nausea, ae f 

«морська хвороба»; nauseator, oris m «той, що страждає на морську хворобу»; 

nauseola, ae f «легка нудота»; nephritis, idis f «нефріт, хвороба нирок»; 

elephantiasis, is f um «слонова хвороба»; однослівні назви латинського 

походження: aquātilia, ium n «водяні тваринні пухирі»; cadūca, ae f 

«епілепсія, падуча хвороба»; calculātio, ōnis f «кам’яна хвороба»; delacrimatio, 

onis f «сльозоточивість, сльозотеча»; colostratio, onis f «колострація, хвороба 

новонароджених (дітей), пов’язана з годуванням молозивом»; febricula, ae f  

«легка лихоманка; impetigo, inis f «хронічна шкірна хвороба, струпи, парша 

або лишай»; malandriae, arum f «маландрія, шкірна хвороба коней»; 

veternositas, atis f «сонна хвороба»; vitiligo, inis f «нашкірна хвороба, лишай 

або висип»; prurigo, inis f «свербіж»; терміни з узгодженим чи неузгодженим 

означенням: morbus renalis «хвороба нирок»; morbus subcutaneus «підшкірна 

хвороба»; morbus Venerius «венерична хвороба»; morbus veterni «стареча 

(характерна для літніх людей) сонливість»; morbus vomicus «виразка»; morbus 

arcuātus «жовтяниця»; morbus articularis «хвороба суглобів»; atrae bilis 

morbus «пригнічений стан, меланхолія»; Campānus morbus «кампанська 

хвороба (вид бородавок на обличчі)»; divinus morbus «епілепсія»; morbus 

comitialis «комиціальна хвороба», тобто епілепсія»; morbus cardiacus 

«шлункова хвороба, серцева хвороба»; morbus coeliacus «шлункова хвороба»; 

morbus pedicularis «вшивість». 

Дальня периферія включає слова, які набули значення хвороби внаслідок 

метафоричного переосмислення, наприклад, іменник inveteratio, onis f 

«вкорінене зло, застаріла хвороба» (inveteratio aegrius depellitur quam 

perturbatio (C) «застаріла хвороба сильніше шкодить, ніж розлад» – походить 

від прикметника vetus «старий», виявляє когнітивну ознаку гіпоконцепту 

«старість – хвороба») або lues, is f [одного кореня з lutum I] «рідина, рідина, 

перен. талий сніг» Pt; «пошесть, моровиця, заразна хвороба, зараза» (dira lues 

Populis incidit (O) – «епідемії розтікаються, подібно до рідини»). 

Семантичними синонімами лексем на позначення гіпоконцепту 

MORBUS є слова, які передають хоча б одну із сем імені гіпоконцепту 

MORBUS у прямому значенні. Семантичні синоніми представлені у двох 

групах: Група 1 «Хвороба, конкретний випадок хвороби» представлена 

19 вербалізаторами, що об’єктивують такі семи: «жар», «безсилля», «удар», 

«порушення цілісності», «не-здоров’я»; Група 2 «Біль, страждання, муки, 

спричинені хворобою» містить 11 лексичних одиниць, у яких наявні семи 
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«мука», «біль», «важкість», «зло», біль», «покарання», «кара», «страждання», 

«рух вперед і вгору», «рух по колу», «трясіння». Корпус синонімів 

гіпоконцепту AEGROTATIO впорядковано у три тематичні групи: Група 1 

«Хвороба, недуга» (19 лексем) демонструє наступні семи: «жар», «сум», 

«рана», «не-здоров’я», «море»; Група 2 «Сум, скорбота» (9 лексем) 

об’єктивує семи «біль», «скарга»; Група 3 «Важкість, безсилля» (2 лексеми) 

розкриває сему «не-сила» або «відсутність сили».  

Антонімами до імені гіпоконцепту MORBUS визначено об’єднані в 

семантичні групи слова, протилежні за значенням тим групам, які утворюють 

ядро і приядерну зону гіпоконцепту. Група 1 «Хвороба, конкретний випадок 

хвороби /«Лікування хвороби одужання» (9 лексичних одиниць) виявляє 

семантичні ознаки, що протиставляються MORBUS, а саме: «турбота», 

«лікування», «допомога», «одужання». Група 2 «Хвороба» /«здоров’я, 

побажання здоров’я» налічує 7 лексичних одиниць; об’єктивує семи «пиття 

за здоров’я», «рух уперед», «цілість, непошкодженість», «благо, добробут» 

«порятунок, збереження життя», «спасіння», а також «здоровий», «міцний», 

«правильний», «хороший». 

Ядро номінативного поля гіпоконцепту AEGROTATIO (під цим 

іменем гіпоконцепту ми об’єднали ті лексеми на позначення концепту 

ХВОРОБА в латинській мові, які мають основу *aegr- ) включає в себе 

лексеми aeger, gra, grum; aegrōto, āre  та aegrōtātio, ōnis f . Приядерну зону 

становлять ядра мікрополів, які мають у складі вищезазначену кореневу 

морфему. Вербалізатори мікрополів часто є полісемантичними, а отже, здатні 

репрезентувати одразу два мікрополя, тому належність до певного поля 

визначено нами на основі домінуючої семи. Мікрополе 1 «хвороба, недуга» 

представлене вербалізаторами aegritūdo, inis f ; aegror, ōris m ; aegrōtātio, 

ōnis f; Мікрополе 2 «сум, скорбота» об’єктивується лексемою aegrēsco, ere; 

Мікрополе 3 «ускладнення, безсилля» представлено лексемою aegrē. 

Периферія характеризується таким самим поділом. Мікрополе 1 «Хвороба як 

аксіологічна категорія» налічує 73 лексичні одиниці (73%), Мікрополе 2 

«Сум, скорбота» містить 18 лексичних одиниць (18%), Мікрополе 3 

«Важкість, ускладнення, безсилля» має 9 лексичних одиниць (9%). 

Дослідження синонімії слів-вербалізаторів гіпоконцепту AEGROTATIO 

дозволило виділити три тематичні групи: Група 1 «Хвороба, недуга» (19 лексем) 

демонструє семи «жар», «рана», «не-здоров’я», «море», дотичні до гіпоконцепту; 

Група 2 «Сум, скорбота» (9 лексем): «переживання», біль» «скарга» та Група 3 

«Важкість, безсилля» (2 лексеми): «Не-сила».  

Антоніми у випадку AEGROTATIO допомагають розкрити когнітивні 

ознаки, протилежні до хвороби, зокрема: Тематична група 1 «хвороба»/ 

«здоров’я» представлена 6 лексемами, що мають такі семантичні ознаки: 

«рух уперед», «цілість, непошкодженість», «порятунок, спасіння»; 

Тематична група 2 «сум, скорбота»/ «веселощі, радість» (19 лексем) 

демонструє семи «гострота», «бажаність», «м’якість», «вдячність», «краса», 

«радість, утіха», «веселий», «солодкий смак, мед», «свято», «молоко»; 
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Тематична група 3 «важкість, ускладнення, безсилля» / «сила, легкість» 

(30 лексем) у діапазоні має семи «великий розмір», «подих», «могутність», 

«фортеця», «дія», «рух уперед», «жила», «сила», «можливість», «дуб», 

«кров», «фортеця», «рослина», «полум’я», «чоловік», «життя». 

Ядро номінативного поля гіпоконцепту VITIUM представлене 

іменником «vitium». Приядерну зону структуровано за трьома мікрополями, 

які мотивовані як історичною семантикою праінд. кореня *wi-tio-, так і 

специфічними римськими конотаціями лексеми, а саме: Мікрополе 1 

«Набуття вад, псування» представлене лексемами vitiatio, onis f, vitiosus, a, 

um, vitiabilis, e, vitio, avi, itum, are; Мікрополе 2 «Душевне і тілесне 

розбещення» об’єктивується лексемами vitilitigator, oris m; vitilena, ae f; 

vitiator, oris m; vitiositas, atis f; Мікрополе 3 «Хвороба, недуга» вербалізується 

за допомогою стійких сполучень зі словом «vitium» vitium corporis, vitium 

memoriae, vitium cordis та ін. Для периферії актуальним є той самий поділ, 

причому Мікрополе 1 включає 36 лексем (27%) та має 3 тематичні групи, 

об’єднані спільною семою «Недолік, вада» (14 лексем), виявляє семи 

«провина», «зменшення», «відсутність», «позбавлення волі», «брак», «зло», 

«бездіяльність»; підгрупа «Помилка, хиба» (4 лексеми) об’єктивує семи 

«блукати», «важкість», «удар»; підгрупа «Руйнування» «падіння», «зміна 

місця», «тертя», «розчинення», «втрата», «порожність», «перевертання» 

(18 лексем). Мікрополе 2 «Душевне і тілесне розбещення» включає 

22 лексеми (16%), має 3 тематичні групи: Група 1 «Провина, гріх, злочин» 

(3 лексеми), що виявляє семи «проступок», «докір»; Група 2 «Насильство» 

(9 лексем) – семи «давити, тиснути», «не-закон», «гра», «стукіт», «сила» та 

Група 3 «Брехня, навмисне приховування правди» (10 лексем) 

репрезентована семами «рух навколо себе», «володіння», «омана». Третє 

мікрополе «Хвороба, недуга» дублює відповідні мікрополя двох попередніх 

гіпоконцептів та нараховує 76 лексем (57%). 

Науковим трактатам можна протиставити використання мовних одиниць 

у наївній картині світу давніх римлян, що найповніше відображено у 

крилатих висловах, пареміях. Метафоризація гіпоконцепту MORBUS у 

дослідженому нами лексико-фразеологічному матеріалі відбувається на 

основі вживання метафоричних моделей, що є виразниками особистісно-

ціннісного компоненту, наприклад: «Визначення причини – важливий 

крок» – medici causa morbi inventa curationem inventam esse putant; sublata 

causa, tollitur morbus; non intellecti morbi curatio nulla est; ignoti nulla curatio 

morbi; medici causa morbi inventa curationem inventam esse putant. Також 

паремійний матеріал дозволяє скласти уявлення про метафоричне поле 

гіпоконцепту, якому властива антропоморфна метафора, персоніфікація: 

«Хвороба – випадкова власність» Morbum facile nanciscimur, sed non tam cito 

liberamur [e]xsolvimur, «Хвороба наближається раптово» – 

Venienti occurrite morbo, «Хвороба – вершник» – Venit morbus eques, suevit 

abire pedes, «Хвороба затискає, душить» – Morbus cito, facile contrahitur, sed 

difficillime curaturю Метафоричний потенціал гіпоконцепту також 
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реалізується у вигляді «синестезійних» метафор, коли погані або небажані 

емоційні процеси ототожнюються з хворобою: «Старість – це хвороба» - 

Senectus insanabilis morbus est, «Біль діші – хвороба» – Dolor animi morbus 

gravior est, quam corporis. Тематично паремії були розділені на 4 групи: 

«Момент наступу/ відступу MORBUS» (4 паремії, 21% від загальної 

кількості), «Важливість визначення причини MORBUS» (7 паремій, 37 %), 

«Процес лікування MORBUS» (6 паремій, 32%) та «Філософське 

переосмислення MORBUS» (2 паремії, 10%).  

Паремії, пов’язані з гіпоконцептом AEGROTATIO, скласифіковано на 

такі тематичні групи: «Здоров’я – найвище благо» представлене виразами 

salus aegroti suprema lex medicorum; facile omnes, cum valemus, recta consilia 

aegrotis damus; «Надія на краще допомагає побороти хворобу» ‒ Aegroto dum 

anima est spes esse dicitur, сomple aegrotum bona spe!; Mensque pati durum 

sustinet aegra nihil; «У процесі лікування важливий моральний стан хворого»: 

Medicus amicus et servus aegrotorum est, medice, curа aegrotum, sed non 

morbum, Non quaerit aeger medicum  eloquentem,  sed  sanantem.   

Пареміологічний фонд гіпоконцепту VITIUM експлікує такі знання: 

«Вади властиві кожній людині» – Quis hominum sine vitiis natus est, sua cuique 

sunt vitia; «Пороки є набутою властивістю людини» – Vitia sine praeceptore 

discuntur або Sine magistris vitia discuntur; «Пороки є непоборним злом» ‒ 

Viitia erunt, donec homine, Hominem non odi, sed ejus vitia, Quod ab initio 

vitiosum est, tractu temporis convalescere non potest,  Quod aetas vitium posuit, 

actas auferet; «Необхідно позбавлятися вад» – Nulla virtute redemptum а vitiis 

Специфіка осмислення VITIUM в латинській мові свідчить про його 

дихотомію, як узагальненого втілення основних чеснот давніх римлян: Prima 

virtus est vitio carere ‒ «Перша чеснота – це уникнення вад»; Pacem cum 

hominibus, bellum cum vitiis habe ‒ «З людьми живи в світі, а з пороками – 

бийся»; Eх vitio alius sapiens emendat suum ‒ «Чужим пороком мудрий 

виправляє свій»; «Вади передаються від вчителя до учнів» – Ne sit vitiosus 

sermo nutriculis; «Не повинно бути вад у мовленні того, хто виховує 

(дитину)». Паремії осмислюють пороки безвідносно до гендерної семантики, 

віктимізуючи загальноприйняті негативні риси, а саме: жадібність – Aurum 

est saepe causa animi vitiorum; Cum vitia prosunt, peccat qui recte facit; лінощі – 

Pigritia est mater vitiorum; неробство – Otia dant vitia, Otium saepe dat vitium, 

Vitia otii negotio discutienda sunt,пияцтв» – Ebrietas est metropolis omnium 

vitiorum; надмірність – Omne nimium vertitur in vitium, лицемірство – Alitur 

vitium vivitque tegendo, а також філософсько осмислені страх перед 

невідомим – Communi fit vitio naturae ut invisis, latitantibus atque incognitis 

rebus magis confidamus, vehemen-tiusque exterreamur, «Кожен схильний 

засуджувати чужі пороки (а не свої)». Також негативну семантику 

отримують ігнорування вад – Deest remedii locus ubi, guae vitia fuerunt, mores 

fiunt, небажання визнавати власну провину – In vitium ducit culpae fuga. 

Проблематику розмежування доброго та поганого вербалізують паремії 

Paupertas non est vitium «Бідність не порок»; Calvitium non est vitium, sed 
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prudentiae indicium «Лисина не порок, а свідчення мудрості»; Concede vitio 

«Прощай провину». Корпус паремій розподілений на такі тематичні групи: 

«VITIUM» як властивість кожної людини» (8 паремій, 29% від загальної 

кількості), «VITIUM» ‒ те, з чим треба боротися» (6 паремій, 21%), 

«VITIUM» ‒ вади морального характеру давніх римлян» (10 паремій, 36%) та 

«Проблема розрізнення доброго та поганого» (4 паремії, 14%). 

Специфіка мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові, що має високий 

ступінь абстрактності, вимагає застосування методу фреймо-слотового 

моделювання структури гіпоконцептів MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM. 

Наповнення фрейму здійснено як за допомогою лексико-семантичного матеріалу, 

отриманого в результаті компонентного аналізу гіпоконцептів у межах 

номінативного поля, так і матеріалу, отриманого безпосередньо з першоджерел 

(загалом 1031 розгорнутий текстовий фрагмент, дібраний із філософських, 

медичних, історичних, поетичних латинськомовних літературних творів).  

Змодельовано фреймову структуру гіпоконцепту MORBUS, що має у 

своєму складі вершину «Хвороба, захворювання» та три субфрейми: 

Субфрейм 1 «Процес лікування хвороби», Субфрейм 2 «Наступ, причина 

хвороби» та Субфрейм 3 «Душевні муки та недоліки». Загалом 

проаналізовано та класифіковано 434 приклади текстуальних вербалізацій у 

латинськомовних текстах з ІІІ ст. до н.е. до ІІІ ст. н. е. 

Унаслідок розбудови фреймової структури гіпоконцепту 

AEGROTATIO виявлено вершину фрейму «Погіршення стану / здоров’я», 

два субфрейми: «Тілесна хвороба, недуга», «Погіршення стану / 

властивостей душі», який має у своєму складі два слоти: «Пригнічення, сум, 

скорбота» та «Ницість, душевна нікчемність занепад моральних якостей». У 

цілому досліджено та скласифіковано 395 розгорнутих текстових фрагментів. 

Фреймово-слотова структура гіпоконцепту VITIUM складається з 

вершини, мотивованої архісемою «Неповність, незавершеність», та трьох 

субфреймів: Субфрейм 1 «Вада фізичного характеру», Субфрейм 2 «Вада 

морального характеру» та Субфрейм 3 «Провина, помилка». Субфрейм 2 

поділяється на два слоти: «Негативні моральні якості римського 

громадянина» та «Втрата жіночої честі, цнотливсті». Наповнення першого 

слоту дозволяє доповнити перелік вад, які вважалися римлянами 

неприйнятними – заздрість, нечесність, підозри, ворожість, недостатня 

ласкавість, люб’язність (для жінок), бажання здаватися дотепником, 

схильність бачити в усьому лише погане, недоброзичливість; також 

виокремлено специфічне поняття «homo vitiosus» як характеристика людини 

з багатьма вадами, поганої, зіпсованої людини. Субфрейм 3 поділяється на 

два слоти: «Звинувачення» та «Помилка при ауспіціях». Загалом досліджено 

та скласифіковано 202 приклади текстових вербалізацій.  

Проаналізовано 12 латинськомовних творів (період з ІІІ ст. до н.е. до 

ІІІ ст. н. е), що репрезентують 4 типи дискурсу, внаслідок чого виявлено 

633 (1,04%) вербалізацій гіпоконцепту MORBUS у текстах науково-медичної 

спрямованості, 155 (0,09%) – у філософсько-методичних творах, 98 (0,08%) ‒ 
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в історичній прозі та 17 (0,084%) ‒ у поетичних творах. Вербалізації 

гіпоконцепту AEGROTATIO засвідчують таке співвідношення: науковий 

дискурс – 210 (0,158%), філософський – 87 (0,087%), історичний – 

133 (0,154%), поетичний ‒ 32(0,136%). Гіпоконцепт VITIUM має 

905 вербалізацій (0,485%) у науковому дискурсі, 356 (0,422%) – у 

філософському, 149 (0,134%) – в історичному та 66 (0,368%) – у поетичному. 

Загальна кількість дослідженого матеріалу становить 2176 вербалізацій 

гіпоконцептів у проаналізованих текстових джерелах різних жанрів. 

Отримані результати доводять, що гіпоконцепт MORBUS найбільш 

релевантний у наукових текстах, у яких представлено чітке й однозначне 

визначення хвороби. VITIUM широко використовується в науковому, 

філософському та поетичному дискурсі, AEGROTATIO має майже 

однаковий відсоток використання в науковому, історичному та поетичному 

дискурсі, але порівняно з іншими гіпоконцептами, вживається рідше.  

Когнітивний обшир мегаконцепту ХВОРОБА на основі 

проаналізованих нами гіпоконцептів структуровано на дві групи: «Хвороба 

як загальна явище» та «Назва конкретної хвороби», у межах яких отримано 

такі результати: 

1. Хвороба як загальне явище: 

1.1. Невідповідність нормі:  

1.1.1. Аксіологічні категорії: а) зло: malum, i n зло, cacoēthes, is n, 

crudescit morbus (Cld); б) причина: causa, ae f, causatio, onis f; в) здоров’я: 

valetudo, inis f, valetudinarius, a, um, insalutabris, e, convalescere ex morbo (C), 

decumbo accedente morbi (AG); 

1.1.2. Рух: а) удар: offensio, onis f; б) падіння: succumbo, cubui, cubitum, 

ere, in morbum recidere, delabi  in morbum, aeger succidit (V); в) дотик: morbo 

temptari; г) з’єднання: comprehendi morbo; д) захоплення, напад, виступ 

уперед: naniscisei febrim, morbus in corpus alicujus invasit (L), pestilentia 

populum invasit (L), morbus adveniens (C), morbus contactu procedit (CC), 

correptus est morbo (Su); е) метання: cruciatus et tormenta pati (PJ), tormentum 

pectoris (T);є) рух по колу: tortio, onis f, vitium manus calvitur, ж) трясіння: 

vexatio corporis (C), vexatio vulneris (L), aliquem ex vexatione eripere (C); 

з) поглинання: is morbus aestate plerumque concipitur (Col), aegritudo exedit 

або exest animum (C); і) спалах: morbus ingruit (L, PM); 

1.1.3. Інші характеристики: а) вага: morbus aggravescit (Ter), gravi 

morbo affectari, gravi vulnere affici, aegritudo laboriosa (C), durus morbus (Pl); 

б) вік: vetus aeger, inveteratio, onis f, morbus veterni, morbus senescit (C); 

в) тривалість: cessans morbus (H), morbus porrigitur (CC); г) утрата: aeger 

perditus (O), valetudo perdita (C); д) м’якість: morbus macerat aliquem (Pl); 

1.2. Пасивність, слабкість: а) недуга: aegrōtātio, ōnis f , aegritūdo, inis f , 

aegror, ōris m, aegrōto, āre, aegrōtus, a, um, aegrē- хворобливо; б) слабкість: 

infirmitas, atis f, infirmo, avi, atum, are, infirme animates, infirmus, a, um, 

infirmatio, onis f, debilitas, atis f, debilitatio, onis f, imbecillitas, atis f, impotentia, 

ae f; 
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1.3. Почуття та відчуття людини: а) скорбота: aegrimōnia, ae f; 

б) біль: dolor, oris m, dolens, entis, dolentia, ae f , doleo, ui, (iturus), ere, dolidus, 

a, um, dolium, i n, plaga, ae f; в) сум: maerens, entis, maereo, ui, -, ere, maeror, 

oris m, tristitia, ae f, tristitas, atis f, tristitudo, inis f , triste, malandria, orum n, 

malandriae, arum f;г) скарга: querquera, ae f, querela, ae f, querquerus, a, um; 

д) вага: aegrē est mihi, labor, oris m; е) страждання: carnificina, ae f; 

є) жорсткість: exasperatur (CC); 

1.4. Пошкодження цілостності: а) гниль: tabes, is f; б) рана: aeger 

vulneribus (Nep), saucius, a, um, saucietas, atis, vulnus, eris n, vulnus leve, vulnus 

grave (L); в) зіпсованість: vitium, i n; vitiosus, a, um, vitium capiere. 

2. Конкретний вид хвороби: 

2.1. Зовнішній вигляд людини або частини її тіла/органу: morbus 

vomicus, morbus arcuātus, morbus pedicularis, іmpetigo, inis f; тваринні 

асоціації: morbus elephantiacus, elephantiasis, is f «елефантіаз», nome, es f; 

2.2. Стан хворої людини: а) гарячий: febris, is f , febricito, avi, atum, are; 

б) важкий: molestia, ae f ; в) шиття: phthiriasis, is f. (грец.); г) скеля: leprae, 

arum f; д) сон: lethargia, ae f (грец.); е) лизання: lichen, enis m (грец.); 

є) скреготання, тріск aeger dientibus stridet (CC); 

2.3. Локалізація: а) центр: cardiacē, ēs f (грец.), morbus cardiacus; 

б) жила: arthrītis, idis f (грец) – артрит; morbus articularis – хвороба 

суглобів, nervus, i m; в) нирка: nephritis, idis f (грец), morbus renalis; г) шкіра: 

morbus subcutaneus; д) кишки: vitium intestinorum, morbus coeliacus; е) очі: 

tabes oculorum; є)ноги: aeger pedibus; 

2.4. Симптоми: а) море: nausea, ae f, nauseo, avi, atum, are, nauseator, 

oris m, nauseola, ae f, nauseabilis, e, nauseosus, a, um, nauseabundus, a, um, 

molestia navigandi; б) рідини тіла: atrae bilis morbus;  

2.5. Причина: а) покарання: poena, ae f, pariendi poenae (PM), passio, 

onis f, corporum passiones (Eccl), passio epileptica; б) міфологічни причини: 

labores Lucinae «родові муки», divinus morbus , tabes orta per Aegyptum, 

epilepsia, ae f, morbus Venerius, morbus comitialis; 

2.6. Душевні хвороби: а) сум: aegrōtātio mentis; б)недосконалість: 

infirmitas mentis; в) вага: labor nervorum; г) порок: vitium mentis, vitium 

memoriae; 

2.7. Епідемія, пошесть: а) рідина: lues, is f, contaminatio, onis f; 

б) поганий запах: pestis, is f. 

 

ВИСНОВКИ 

Проведене лінгвістичне дослідження вербалізації мегаконцепту 

ХВОРОБА в латинській мові дозволило зробити такі висновки: 

1. Встановлено, що дослідження мегаконцепту ХВОРОБА передбачає 

застосування синкретичного підходу, методів когнітивної лінгвістики та 

лінгвокультурології, проте неможливість проведення експерименту, що є 

вкрай важливим для когнітивного підходу, спричинює зміщення фокусу 

дослідження в лінгвокультурологічну площину. 
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2. Ґрунтовний аналіз історії античної медицини та філософії дозволив 

визначити такі концепції здоров’я та хвороби: 1) уявлення про хворобу як 

зовнішнє втручання вищих сил, волю богів; 2) концепція рівноваги життєвих 

соків в організмі людини; 3) «пневматична» концепція; 4) науково-

матеріалістична концепція. 

3. З’ясовано, що мегаконцепт ХВОРОБА в латинській мові включає в 

себе такі гіпоконцепти: MORBUS, VITIUM, AEGROTATIO, кожен із яких 

потребує окремого дослідження. 

4. Доведено, що в структурі номінативного поля гіпоконцепту MORBUS 

ядром є іменник morbus, i m, прикметники morbosus, a, um, morbidus, a, um та 

morbifer, a, um, дієслова morbifico, avi, atum, are та remorbesco,-,-,ere. Також 

виділено два мікрополя: Мікрополе 1 «Хвороба як загальнолюдське явище», 

що включає 73 лексеми (63% від загальної кількості), та Мікрополе 2 «Назва 

конкретної хвороби», що містить 43 лексеми (37% від загальної кількості). 

Мікрополе 2 охоплює назви хвороб грецького походження (16 лексем, 

14% від загальної кількості), назви хвороб латинського походження, які 

репрезентовано однослівним терміном (12 лексем, 10% від загальної 

кількості), та назви хвороб – складені терміни з узгодженим чи неузгодженим 

означенням (16 термінів, 14% від загальної кількості). 

5. У результаті аналізу вербалізацій гіпоконцепту MORBUS у пареміях 

визначено такі тематичні групи: 1. «Момент наступу/ відступу MORBUS» 

(4 паремії, 21% від загальної кількості); 2. «Важливість визначення причини 

MORBUS» (7 паремій, 37 %); 3. «Процес лікування MORBUS» (6 паремій, 

32%); 4. «Філософське переосмислення MORBUS» (2 паремії, 10%). 

6. Фреймове моделювання гіпоконцепту MORBUS засвідчило, що 

вершиною фрейму є «Хвороба, захворювання», а також визначено такі 

субфрейми: Субфрейм 1 «Процес лікування хвороби», Субфрейм 2 «Наступ, 

причина хвороби» та Субфрейм 3 «Душевні муки та недоліки». 

7. У результаті побудови номінативного поля гіпоконцепту 

AEGROTATIO визначено його ядро та 3 мікрополя приядерної зони: 

Мікрополе 1 «Хвороба, недуга», Мікрополе 2 «Сум, скорбота» та 

Мікрополе 3 «Важкість, ускладнення, безсилля».  

8. Паремії, пов’язані з гіпоконцептом AEGROTATIO, скласифіковано на 

такі тематичні групи: 1. «Здоров’я – найвище благо»; 2. «Надія на краще 

допомагає побороти хворобу»; 3. «У процесі лікування важливий моральний 

стан хворого». 

9. У результаті фреймового моделювання гіпоконцепту AEGROTATIO 

виявлено такі складники: вершина фрейму «Погіршення стану / здоров’я»; 

субфрейми: Субфрейм 1 «Тілесна хвороба, недуга» та Субфрейм 2 

«Погіршення стану / властивостей душі», який має два слоти: «Пригнічення, 

сум, скорбота» та «Ницість, душевна нікчемність занепад моральних 

якостей». 
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10. У структурі номінативного поля VITIUM виділено ядро та три 

мікрополя: Мікрополе 1«Набуття вад, псування», Мікрополе 2 «Душевне і 

тілесне розбещення» та Мікрополе 3 «Хвороба, недуга». 

11. Паремії, що репрезентують VITIUM у наївній картині світу давніх 

римлян, розподілено на чотири тематичні групи: 1. «VITIUM» як властивість 

кожної людини», 2. «VITIUM як те, з чим треба боротися», 3. «VITIUM – 

вади морального характеру давніх римлян», 4. «Проблема розрізнення 

доброго та поганого».  

12. Розбудовано фрейм гіпоконцепту VITIUM, у складі якого: 

Субфрейм 2 «Вада морального характеру» та Субфрейм 3 «Провина, 

помилка». Субфрейм 2 поділяється на два слоти: Слот 1 «Негативні моральні 

якості давніх римлян» та Слот 2 «Втрата жіночої честі, цнотливості». 

Перший слот другого субфрейму дозволяє доповнити перелік вад, які 

вважалися римлянами неприйнятними, – заздрість, нечесність, підозри, 

ворожість, недостатня ласкавість, люб’язність (для жінок), бажання здаватися 

дотепником, схильність бачити в усьому лише поганий бік, 

недоброзичливість. Також виокремлено специфічне поняття «homo vitiosus» 

як характеристика людини, що насичена вадами, погана, зіпсована. 

Субфрейм 3, у свою чергу, поділяється на такі слоти: Слот 1 «Звинувачення» 

та Слот 2 «Помилка при ауспіціях». 

13. Когнітивні ознаки мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові 

представлено у вигляді таблиці, що містить тематичні групи «Хвороба як 

загальне явище» та «Конкретний вид хвороби». Перша група включає 

сигніфікати 1.1. Невідповідність нормі, 1.2. Пасивність, слабкість, 

1.3. Почуття та відчуття людини та 1.4. Пошкодження цілісності. Конкретні 

хвороби розподілені за групами: 2.1. Зовнішній вигляд людини або частини її 

тіла/органу, 2.2. Стан хворої людини, 2.3. Локалізація, 2.4. Симптоми, 

2.5. Причина, 2.6. Душевні хвороби, 2.7. Епідемія, пошесть. 

14. Доведено, що мегаконцепт ХВОРОБА в римській ментальності 

пов’язаний із концептами СМЕРТЬ, ЗЛО, ЗДОРОВ’Я, СТАРІСТЬ, БІЛЬ. 

Перспектива майбутніх студій убачається в подальшій розробці 

концепту ЗДОРОВ’Я, дослідженні вербальних рефлексацій гіпоконцептів 

MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM на матеріалі інших західноєвропейських 

мов та їх порівняльному аналізі, глибшій розробці VITIUM як окремого 

концепту з використанням методик порівняльно-історичного мовознавства, 

що дозволило б простежити розвиток змісту цього концепту в діахронії, 

оскільки аналізований концепт демонструє широке буттєве переосмислення у 

філософському дискурсі. 
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мови. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню вербалізації мегаконцепту 

ХВОРОБА в латинській мові, який є невід’ємним складником ментальності 

давніх римлян. Визначено місце мегаконцепту в класифікаційній матриці 

концептів, на основі чого вироблено методику концептуального аналізу, що 

ґрунтується на синкретичному підході. Шляхом виявлення мовних 

маніфестацій феномену хвороби в латинській лінгвокультурі визначено три 

гіпоконцепти – MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM, кожен із яких 

проаналізований окремо, розбудоване номінативне поле, виявлено 

синтагматичні, парадигматичні зв’язки вербалізаторів, особливості їх 

представлення в наївній картині світу римлянина за допомогою аналізу 

паремій. На основі фреймового моделювання гіпоконцептів проаналізовано 

особливості їх мовної маніфестації. Продемонстровано особливий модус 

осмислення гіпоконцептів у творах різних жанрів – науковому, історичному, 

філософському, поетичному. 

Ключові слова: концепт, мегаконцепт, гіпоконцепт, ХВОРОБА, 

номінативне поле, фрейм, мовна картина світу, дискурс, вербалізатор, 

концептуальний аналіз, MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM. 
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индоевропейские языки. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 

2017. 

Диссертация посвящена исследованию вербализации мегаконцепта 

БОЛЕЗНЬ в латинском языке, который является неотъемлемой частью 

ментальности древних римлян. Определено место мегаконцепта в 

классификационной матрице концептов, на основе чего выработана методика 

концептуального анализа, основанная на синкретическом подходе. Путем 

выявления языковых манифестаций феномена болезни в латинской 

лингвокультуре выделено три гипоконцепта – MORBUS, AEGROTATIO, 

VITIUM, каждый из которых проанализирован отдельно, построено 

номинативное поле, определены синтагматические, парадигматические связи 

вербализаторив, особенности их представления в наивной картине мира 

римлянина при помощи анализа паремий. На основе фреймового 

моделирования гипоконцептов проанализированы особенности их языковой 

манифестации. Продемонстрирован особый модус осмысления 

гипоконцептов в произведениях различных жанров – научном, историческом, 

философском, поэтическом. 
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Ключевые слова: концепт, мегаконцепт, гипоконцепт, БОЛЕЗНЬ, 

номинативное поле, фрейм, языковая картина мира, дискурс, вербализатор, 

концептуальный анализ, MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM. 

 

SUMMARY 

Skrypnyk Y. S. Verbalization of DISEASE megaconcept in Latin 

language. – Manuscript. 

Thesis for Candidate Degree in Philology. Research, speciality 10.02.14 – 

classical languages. Some Indo-European languages. –Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The dissertation paper is concentrated on the study of verbalization of the 

DISEASE megaconcept in the Latin language, which is an essential part of the 

ancient Romans mentality. The analysis of the ways of the linguoculturology and 

linguocognitology development, where the main operational unit is a concept, 

helps to form better understanding of this complex unit. Detailed consideration of 

the approaches to the term definition in the modern linguistics gives an opportunity 

to analyze and to choose the best approach to the analysis of its structure.  

The scientific novelty of the dissertation paper lies in the fact that in terms of 

this work such scientific challenges were set for the first time: the study of the 

DISEASE megaconcept on the basis of the Latin language in the synchronous 

mode, determination of peculiarities of the MORBUS, AEGROTATІO, VІTІUM 

hypoconcepts verbalization in the context of the specification determination of 

their semantic content, definition of the structure of semantic content of the 

DISEASE megaconcept with its linguistic and speech-discursive qualities.  

The theoretical meaning lies in the development of the fundamental principles 

of linguoconceptology, linguoculturology and axiological linguistics, notion 

development of the language-cultural values hierarchy of the Roman society, 

formulation of the new approaches to the structure and content of the concept in 

the framework of dead languages, in particular on the basis of the Latin language.  

The practical meaning of the paper is that its results can be used during the 

theoretical courses on general linguistics, the Latin language, theory of 

intercultural communication, special course on linguoculturology, 

linguocognitology and during classes in textology, hermeneutics and culturology 

of the ancient world.  

The place of the concept was defined in the classification matrix of the 

concepts, so on this basis the conceptual analysis method, which is built on this 

approach, was developed. DISEASE is defined as a megaconcept and it is divided 

into three hypoconcepts – MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM.  

The analysis of the historical literature souses conducted in the second part of 

the dissertation paper allows classifying basic approaches to the conception of 

health and their development in the diachrony. The obtained results were 

extrapolated on the linguistic material and it helped to visualize the connection 

between the prevailing conception and lexical items describing the disease 

phenomenon. Thus MORBUS is defined as a reflection of the morphologic 
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worldview, vision of any disease as punishment of gods, AEGROTATIO with its 

archiseme of movement is a reflection of pneumatic conception and VITIUM is 

relevant to the humoralism as an idea of disbalance and harmony in human body.  

The third part of the dissertation paper contains detailed analysis of the 

defined hypoconcepts with the use of the described earlier syncretic approach. 

Each hypoconcept is analyzed separately basing on the method of nominative field 

construction and the method of frame modeling of the concept context. In this 

paper there is a presentation of the nominative fields’ simulation of the defined 

hypoconcepts, periphery, syntagmatic and paradigmatic combinability of lexical 

items verbalizing aforementioned hypoconcepts. In addition there is the analysis 

and classification of paremic material to define additional features of the 

hypoconcepts in the naive worldview of the ancient Romans. For each 

hypoconcept the frame structure with slots and sub-slots is designed and each 

structure is illustrated by the linguistic material taken from the authentic Latin 

sources dating III century B.C. – III century C.E. On the basis of the obtained 

results vision of the DISEASE megaconcept in the Latin language is represented in 

the form of the list of cognitive features, where such significants were defined: in 

the context of disease understanding as panhuman phenomenon: discrepancy to the 

norms – health, inactivity, weakness, feelings and sensations, solution of 

continuity, epidemic, institutional outbreak; in the context of specific disease – 

appearance of a person or a part of a body/organism, status of a patient, 

localization, symptoms, cause, mental disorders.  

Conclusions of the dissertation paper demonstrate generalization of the survey 

results and its perspectives in the study of the DISEASE concept, analysis of 

verbal reflections of the MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM hypoconcepts on 

the basis of the other West-European languages and further comparative analysis 

of the results, more detailed development of VITIUM as a separate concept.  

Key words: concept, magaconcept, hypoconcept, DISEASE, nominative field, 

frame, lingual world picture, discourse, verbal means, conceptual analysis, 

MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM. 


