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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертацію присвячено вивченню концептосфери турецького етносу через 

аналіз семантичного складника лексичного і фразеологічного пласту мови. 

Дослідження  в  цій галузі виявляється плідним для розкриття національно-

культурних особливостей досліджуваної мови  й опису специфіки вживання  мовних 

одиниць.  

Наукові розробки  в галузі лінгвоконцептології протягом тривалого часу 

становлять  предмет дискусій. Маючи  в основі міждисциплінарне підґрунтя, цей 

напрям мовознавства привертає значну увагу вчених, оскільки основний і базовий 

об’єкт дослідження – концепт – має невербальний складник у вигляді візуальних, 

тактильних, емоційних та сенсорних елементів,  що перешкоджають комплексному 

опису такого явища у свідомості етносу через  брак їхнього адекватного вербального 

вираження.  

Праці   фундаторів когнітивної лінгвістики (Дж. Лакоффа, Г. Томпсона, 

Р. Ленекера, М. Джонсона, Р. Джекендоффа, Ч. Філлмора, У. Чейфа, Дж. Хеймана, 

Ф. Уегерера, Х. Шмідта та інших),  що є основоположними для напрямку  нашого 

дослідження, заклали міцний фундамент для подальших наукових розвідок, 

загального розвитку й  розгалуження цього мовознавчого спрямування. Турецькі 

дослідники мови також звертають увагу на формування когнітивної лінгвістики. 

Фундаментальними працями для когнітології  в Туреччині є роботи Дж. Бозшахіна 

та його послідовника Д. Зейрека, а також З. Алтана, в яких аналізується місце 

лінгвістики в когнітивістиці, зв'язок мови і процесу пізнання у світлі когнітивної 

науки. Активно досліджуються проблеми когнітивної граматики 

(Ш. Бариш Деміраль, Д. Зейрек), когнітивної семантики (К. Курт, Ш. Озчалишкан) та 

інші.  

Праці сучасних мовознавців (І. І. Казимир, О. О. Селіванової, М. П. Кочергана, 

Т. М. Єфименко, О. С. Кубрякової, Р. М. Фрумкіної, В. А. Маслової, 

І. О. Голубовської, В. А. Звегінцева, Ж. П. Соколовської, З. Д. Попової, 

А. М. Приходька та інших учених) формують окремий потужний пласт наукових 

розвідок у теорії лінгвоконцептології. У тюркології сформувалося власне підґрунтя 

концептуального аналізу за рахунок досліджень окремих складників мовної картини 

світу турецького народу (З. А. Біктагірова, Г. А.Садрієва, І. Устуньєр, 

І. Л. Покровська, І. П. Сидоріна, І. І Мусіна, З. А. Мотигуліна, А. А. Кошенкова, 

Р. Х. Карімова, К. О. Тищенко та інші). 

Незважаючи на спроби згаданих лінгвістів комплексно описати  всі аспекти 

дослідження концептів, сучасна лінгвоконцептологія має низку незаповнених 

прогалин у питаннях деталізації окремих елементів концептосфер різних етносів. 

Актуальність теми дисертації визначається спрямованістю сучасних лінгвістичних 

когнітивних студій на різні типи концептуальних досліджень. Фокусування 

здійсненого дослідження на виявленні особливостей вербалізації концептів ЖИТТЯ 

і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу актуальне для подальших наукових 

розвідок у галузі лінгвоконцептології, етносемантики і когнітивної лінгвістики. 

Таким чином, дослідження елементів концептосфер різних етносів із метою 
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виявлення специфіки їхнього відображення  допомагають краще зрозуміти світогляд 

народів, дозволяючи перевести спілкування з ними на більш зрозумілий рівень. 

Мета дисертаційної роботи полягає у встановленні семантичних особливостей 

вербалізації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу. 

Поставлена мета передбачає виконання комплексу завдань: 

 визначити теоретико-методологічні засади вивчення концептів у світовій 

лінгвістиці; 

 розробити алгоритм методики поетапного концептуального аналізу 

семантики одиниць номінативних полів концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій 

мовній картині світу; 

  встановити структурну організацію і склад номінативних полів 

досліджуваних концептів на основі вивчення матеріалу різних лексикографічних 

джерел турецької мови; 

 провести семантичний аналіз мовних одиниць,  що входять до 

сформованих полів концептів; 

 виокремити диференційні ознаки концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у 

турецькій мовній картині світу; 

 змоделювати когнітивні структури кожного з досліджуваних концептів у 

вигляді їхніх інтерпретаційних полів; 

 провести зіставний аналіз концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій 

мовній картині світу на прикладі моделювання їхніх інтерпретаційних полів. 

Об’єктом дисертації виступають концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій 

мовній картині світу. 

Предмет дослідження становлять семантичні особливості і засоби вербалізації 

концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу. 

Матеріалом дослідження слугують лексеми з ключовими словами-

репрезентантами концептів, а також деривати, фразеологізми, прислів’я, приказки та 

афоризми, що об’єктивують обрані концепти. Їх загальний обсяг становить 324 

лексичні одиниці номінативного поля концепту ЖИТТЯ і 299 лексичних одиниць 

номінативного поля концепту СМЕРТЬ, відібраних методом суцільної вибірки з 23 

словників і довідників турецької мови. 

Методи дослідження. Виходячи з мети і завдань дисертаційного дослідження 

аналіз зібраного матеріалу передбачає використання таких методів: метод 

концептуального аналізу, що становить основу для вивчення і формування структури 

концептів; метод суцільної вибірки, що використовується для відбору фактичного 

матеріалу; метод моделювання полів, що дозволяє системно представити сукупність 

лексичних одиниць, які формують номінативні поля концептів, виявити їхню 

ієрархічну організацію і взаємодію; метод компонентного аналізу, за допомогою 

якого було сформоване семантичне поле, що послугувало підґрунтям для 

подальшого концептуального аналізу на основі структурованих вербалізованих 

елементів; статистичний метод, що дає змогу оцінити кількісні параметри даних 

аналізу. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в дослідженні 

вперше описано структуру концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині 

світу, а також виділено їхні диференційні ознаки. У роботі вперше визначено 

ієрархічну структуру когнітивних ознак досліджуваних концептів і визначено низку 

логем, що збігаються в обох ментальних утвореннях характеризуючи їх при цьому 

по-різному. Новизною відзначене моделювання структур концептів на основі 

виділення в їхньому складі перцептивного складника, що сформований із якісних, 

кількісних характеристик, а також показників місця і часу, метафоричного 

складника, складника впливу концепту на свідомість людини і 

внутрішньоструктурної характеристики концепту, при цьому вперше визначено 

масові частки зазначених складників у структурі кожного з концептів у вигляді 

відсоткового співвідношення. У роботі вперше охарактеризовано бінарний тип 

відношень досліджуваних концептів і визначено, що вони виражаються через низку 

опозиційних характеристик: радість, щастя – горе (його складова сміх – сльози); 

динамічне – статичне; початок – кінець (його складова прихід – полишення); шум – 

тиша; реальне – потойбічне (його складова на землі – під землею); день – ніч (його 

складова біле – чорне); активність – спокій. Уперше встановлено, що кожен із 

концептів окремо має бінарну сутність у межах власної структури. 

Теоретичне значення. Дисертація становить внесок у розробку проблем 

дослідження концептосфери, і також окремих її елементів у загальному мовознавстві 

і тюркології. Результати дослідження можна віднести до здобутків у галузі загальної 

теорії лексикології, лексичної семантики, когнітивної лінгвістики, лексикографії і 

стилістики. Отримані дані можна застосувати в подальших дослідженнях із 

пареміології, лінгвоконцептології, етно- та психолінгвістики Робота може бути 

використана як початковий етап у подальшому дослідженні з лінгвоконцептології, а 

також буде доцільною у проведенні зіставних розвідок із залученням турецької мови. 

Практичне значення. Матеріал і результати представленої дисертації можуть 

стати у пригоді під час викладання курсів загального мовознавства, 

лінгвокраїнознавства, історії турецької мови, інтерпретації тексту та когнітивної 

лінгвістики, а також у лексикографічній практиці для укладання відповідних 

тематичних словників. Результати дослідження можуть бути джерелом інформації 

для розробки навчальних посібників із практичних курсів, основою яких є 

антропоцентричний чинник  у мові ("фактор людини в мові"). 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження одержані 

здобувачем одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження і 

можливості їх практичного застосування неодноразово обговорювалися на кафедрі 

східної філології Київського національного лінгвістичного університету. Апробація 

відбулася на десяти міжнародних конференціях: Міжнародній науково-практичній 

конференції "Україна і світ: діалог мов і культур" (Київ, 2013), ХХІІІ Міжнародній 

науковій конференції "МОВА І КУЛЬТУРА" ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 2014), 

XXVI Международной заочной научно-практической конференции "Научная 

дискуссия: вопросі филологии, искусствоведения и культурологии" (Москва, 2014), 
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Міжнародній науково-практичній конференції "Україна і світ: діалог мов і культур" 

(Київ, 2014), Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасна філологія: 

перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень" (Одеса, 2014), 

Міжнародній науково-практичній конференції "Україна і світ: діалог мов і культур" 

(Київ, 2015), Міжнародній науково-практичній конференції "Україна і світ: діалог 

мов і культур" (Київ, 2016), Міжнародній науково-практичній конференції "ІІ 

Таврійські філологічні читання" (Херсон, 2016), Міжнародній науково-практичній 

конференції "Сучасний вимір філологічних наук" (Львів, 2016), ХІ Міжнародній 

науково-практичній конференції "Мови і світ: дослідження і викладання" 

(Кропивницький, 2017). 

Публікації. Основний зміст дисертації достатньою мірою висвітлений у 

чотирнадцяти авторських публікаціях, виконаних одноосібно, загальним обсягом 3,3 

др. арк.: у чотирьох наукових статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях 

України (1,74 др. арк.), у двох наукових статтях, опублікованих у закордонному 

виданні (0,6 др. арк.), восьми тезах доповідей на наукових і науково-практичних 

конференціях (0,96 др. арк.). 

Структура дисертації зумовлена метою, завданнями і основними методами. 

Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної 

літератури (247 найменувань, з них 47 – іноземними мовами). Повний обсяг 

дисертації – 237 сторінок, основний зміст викладено на 168 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету 

дисертаційного дослідження, визначено завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

викладено інформацію про наукову новизну і джерельну базу, окреслено практичне 

значення, вказано відомості щодо апробації основних положень дослідження.  

У першому розділі “Теоретичні засади й історичні передумови 

дослідження особливостей вербалізації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у 

турецькій мовній картині світу” окреслено загальні постулати лінгвоконцептології 

як галузі когнітивної лінгвістики, визначено роль мовної картини світу у 

лінгвокогнітивних дослідженнях, охарактеризовано концепт як базове поняття 

когнітивної лінгвістики й описано концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ  як об’єкти 

лінгвістичного дослідження.  

Когнітивна лінгвістика – порівняно нова й перспективна галузь мовознавства, 

яка базує свої основні ідеї на принципі антропоцентризму. Когнітивна лінгвістика 

оперує моделями, одиницями опису когніції та має власні підходи до моделювання 

концептосистеми, які оптимально пояснюють різні види мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності людини. Ця галузь мовознавства сформувалася наприкінці ХХ ст. з трьох 

основних джерел (В. А. Маслова): 

1. Когнітивна наука, предмет вивчення якої полягає у дослідженні структури і 

функціонування людських знань, сформувалася внаслідок розвитку інженерної 

дисципліни, більше відомої як штучний інтелект. Таким чином, когнітологія 

становить  не лише міждисциплінарну, а й синтетичну науку. 
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2. Когнітивна психологія, яка базуючись на досвіді психолінгвістики, має 

значно ширший спектр цілей та задач. Ця наукова галузь оперує поняттями 

концептуальних та когнітивних моделей, які згодом переходять до термінологічної 

бази когнітивної лінгвістики. 

3. Когнітивна семантика, за мовними категоріями якої стоять більш 

узагальнені поняттєві категорії, що розглядаються як результат освоєння світу 

пізнанням людини. 

Крім вищезгаданих джерел, у формуванні когнітивної лінгвістики свою роль 

також відіграли: 

 дані лінгвістичної типології та етнолінгвістики, що дозволяють зрозуміти 

універсальне у структурі мови; 

 нейролінгвістика, що вивчає мову як основу пізнання ментальної діяльності 

людського мозку загалом; 

 психолінгвістика, що має спільні з когнітивною лінгвістикою проблеми, 

пов’язані із загальнолюдськими механізмами оволодіння та користування мовою; 

 культурологія, що дозволяє встановити роль культури у виникненні й 

функціонуванні концептів; 

 накопичені у галузі порівняльно-історичного мовознавства відомості про 

розвиток значень слів. 

Когнітивна лінгвістика в Туреччині є галуззю мовознавства, яка, керуючись 

теоретико-методологічною базою американських, європейських і російських учених, 

робить самостійний вагомий внесок у світову лінгвістику. Сфера 

лінгвоконцептології в Туреччині є не менш розвиненою за інші напрямки 

когнітивної лінгвістики. Б. Акчали розглядає концепти ГАРНИЙ і ПОГАНИЙ на 

паремійних фондах казахської і турецької мов, проводячи тим самим компаративний 

аналіз останніх. Серед науковців цього напрямку можна також згадати Г. Догана, 

К. Абдулу і М. Мусаоглу. 

Тенденція до зміщення людини і її світогляду у центр наукової думки 

спричинила виникнення низки нових термінологічних понять, одним з яких у 

лінгвістиці стала мовна особистість. Мовна особистість має багатогранну 

структуру й супроводжується рядом суміжних із нею понять, проте вона завжди несе 

в собі знання про навколишню дійсність, зафіксовані в мові, тобто вона є носієм  

мовної картини світу. Шляхом використання мови і різних знакових систем 

відбувається відтворення повсякденної свідомості (побутова картина світу) і 

теоретичної (концептуальна картина світу). Остання є значно ширшою за мовну. 

Вивчення мовних картин світу є актуальною темою сучасного мовознавства загалом 

і тюркології зокрема. Такі наукові розвідки проводяться як вітчизняними, так і 

зарубіжними науковцями. Вони присвячені різним сферам життя турків і дають 

змогу краще ознайомитися з ментальними та етнокультурними особливостями цього 

народу. 

Концепти є основними елементами свідомості людини і нації загалом, що 

мають свої характерні риси, структуру, класифікацію та становлять об’єкт наукових 

розвідок з метою ще глибшого занурення у ментальну діяльність людини. Поняття 
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“концепт” досі не має чіткого визначення, що зумовлено внутрішньою формою і 

розвиненою багатозначністю латинського терміна. Базуючись на інваріантних ознак 

концепта, виділяються критерії, за якими визначається об’єктивація обраного 

концепта: ступінь вербалізації, ступінь націоналізації та ступінь соціалізації. 

Важливим і суперечливим питанням є диференціація термінів “концепт” і “поняття”, 

у якому більшість вчених дотримуються думки про переважання концепта над 

поняттям з точки зору наявності в ньому психоемоційного складника. 

Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ є абстрактними субстантивами з вагомим 

значенням для представників різних етносів. Проблема смерті й безсмертя завжди 

була й понині залишається предметом філософської і релігійної думки, наукових 

досліджень. Вона пов'язується з питанням про цінність і сенс життя. Філософська 

традиція турків базується на її нерозривному  зв’язку з ісламом. Згідно з цією 

релігією, життя дає і забирає лише Аллах. Він постійно включений до 

життєдіяльності людини, без Нього нічого не відбувається, Він впливає на дійсність 

завжди й постійно. На основі поглядів різних філософів, а також витягів з Корану, 

було зібрано низку характерних поглядів на життя і смерть у турецькій філософській 

думці: 

1) життя людині дає Аллах; 

2) він має право його забрати, не узгоджуючи це з людиною; 

3) людині заборонено самостійно обривати власне життя, вона може зробити 

це лише у протистоянні з ворогом, що вважається за честь, а на війні – за 

доблесть; 

4) життя слід прожити гідно, щоб потрапити в рай; 

5) честь вища за життя; 

6) загробне життя безкінечне, і саме воно є кінцевою метою всіх, хто жив чи 

нині живе; 

7) життя дається лише один раз; 

8) усе в цьому світі відбувається за волею Аллаха. 

Отже, очевидно, що субстантиви ЖИТТЯ і СМЕРТЬ посідають у 

концептосфері турецького народу провідне місце, адже вони є онтологічними й 

екзистенційно значущими як для кожного представника етносу, так і для нації 

загалом. 

Бінарна концептуальна опозиція ЖИТТЯ/СМЕРТЬ неодноразово ставала 

об’єктом лінгвокультурних досліджень на основі джерельної бази різних мов і 

культур. Значний пласт робіт із тематики дослідження концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ 

межує з літературознавством, що свідчить про значний інтерес до поліваріантності 

їхніх результатів саме в культурі. Тюркологічний пласт досліджень із цієї тематики 

представлений нечисельними прикладами. Комплексний опис таких концептів дасть 

змогу більше розкрити основи світогляду турецької нації, а брак подібних 

досліджень на матеріалі цієї мови викликає необхідність у заповненні такої 

прогалини з використанням сучасних методів когнітивної лінгвістики. 

У другому розділі “Методологічні основи дослідження концептів ЖИТТЯ і 

СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу” висвітлено основні тенденції у 
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формуванні методологічного підґрунтя для опису моделей знань у когнітології, 

представлено методику дослідження концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій 

мовній картині світу й подано етапи лінгвокогнітивного дослідження зазначених 

концептів. 

Когнітивній лінгвістиці притаманно оперувати низкою моделей і одиниць 

опису когніції, головною серед яких вважається фрейм. Це поняття було уведене для 

дослідження штучного інтелекту М. Мінським і визначається як структура 

інформаційних даних, у якій відображено знання про певну стереотипну ситуацію. 

Така методика моделювання когнітивних структур була апробована у працях 

С. А. Жаботинської, Г. І. Поліної, П. В. Мацьків та ін. Крім цього, змоделювати 

концепт можна прототипним шляхом (Е. Рош, Дж. Лакофф, П. Кей, Б. Берлін). 

Теорія прототипів розглядає ознаку категорії як градуйовану, визначену на підставі 

подібності до найкращого зразка. Мережевий підхід до моделювання 

концептосистеми (Г. Скрегг, М. Куільян, Д. Норман) характеризується 

встановленням численних зв’язків між поняттями, описом асоціативних мереж, 

символьних відношень, взаємодії різних інформаційних просторів. Фреймово-

пропозиційно-мережевий принцип є перспективним щодо досліджень таких явищ, 

як метафора, символ, а також динаміки ментального лексикону загалом.  

Більшість мовознавців вважають доречним використовувати метод 

концептуального аналізу. Він постає як логічне продовження семантичного аналізу й 

характеризується: 1) залученням до сфери своїх інтересів не лише лінгвістики, а й 

культурології, історії, психології, філософії, соціології тощо і крім аналізу 

словникового значення включає особистий та етнічний досвід, асоціації носіїв мови 

та культурно-національний контекст; 2) досліджувана одиниця розкладається на 

актуальну ознаку, буквальний смисл і пасивну ознаку (за Ю. С. Степановим), на 

предметно-образний зміст, поняттєвий і цілісний складники (за В. В. Карасиком) 

тощо. Зазначений метод значно ширший за семантичний, але ускладнений наявністю 

розгалуженої системи складників і невербалізованої частини. 

Найпереконливішим з точки зору завдань нашого дослідження можна вважати 

семантико-когнітивний метод З. Д. Попової і Й. А. Стерніна. Матеріалом такого 

лінгвокогнітивного аналізу є мова, а мета дослідження варіює від поглибленого 

вивчення мови за допомогою когнітивного категоріально-термінологічного апарату 

до конкретного моделювання змісту та структури окремих концептів як одиниць 

національної свідомості. Семантико-когнітивний аналіз полягає у дослідженні 

співвідношення семантики мови з концептосферою народу, співвідношення 

семантичних процесів із когнітивними. 

Отже, пропонована методика семантико-когнітивного аналізу визначає такі 

етапи нашого дослідження: 

1. формування вихідних списків лексичних одиниць на основі 

лексикографічних джерел; 

2. надання буквального перекладу й актуального значення кожної одиниці 

для найбільш адекватного опису їх внутрішньої форми з метою здійснення їх 

достовірного семантичного аналізу; 
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3. формування ядерної зони, її периферії у вигляді фразеологічного, 

паремійного та дериваційного полів кожного з концептів; 

4. здійснення семантичного аналізу зібраних одиниць у межах кожного з 

полів; 

5. інтерпретація результатів семантичного аналізу і виявлення когнітивних 

ознак обраних нами концептів; 

6. проведення кількісного аналізу лексичних одиниць, що 

об’єднуватимуться в межах однієї когнітивної ознаки задля встановлення 

ієрархічних відношень між такими ознаками; 

7. моделювання когнітивної структури кожного з концептів у вигляді їхніх 

інтерпретаційних полів; 

8. проведення співвідносного аналізу концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у 

турецькій мовній картині світу на прикладі моделювання їхніх інтерпретаційних 

полів. 

У третьому розділі “Семантичний аналіз одиниць номінативних полів 

концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу” змодельовано 

номінативні поля досліджуваних концептів, у яких було виділено ядерну зону, 

фразеологічне, паремійне і дериваційне поля. Зібрані лексичні одиниці підлягають 

семантичній інтерпретації. Окремо була надана семантична характеристика 

міжпольових утворень. 

За рахунок аналізу частотності використання, стилістичної нейтральності та 

етимології ключовим словом-репрезентантом концепту ЖИТТЯ було обрано лексему 

hayat — життя. Ядро концепту ЖИТТЯ є доволі об’ємним, адже містить дванадцять 

лексичних одиниць. До центральної частини було віднесено лексеми, що мають 

відповідне значення як прямої першочергової семи: dirim – hayat, yaşam (життя); 

yaşama gücü (житєва сила); ömür – yaşam (життя); varlık – var olma durumu, 

mevcudiyet (стан буття, існуваня); ömür, hayat (життя); varoluş – yaşama, var olma, bir 

şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu, mevcudiyet (існування, буття, 

факт існування незалежно від сутності і якості об’єкта, життя); yaşam – doğumla 

ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat (проміжок часу між народженням і смертю, 

життя); yaşama – уaşamak işi (життя, існування); yaşantı – hayat tarzı, içinde yaşanılan 

şartların tümü, hayat (спосіб життя, умови для життя); yaşanılanlardan, görülenlerden, 

duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide kalan şey (те, що залишається у людини 

після пережитого, побаченого і почутого); yaşanılan bir an, hayatın bir bölümü 

(прожита мить, частина життя); yazgı – varoluş, yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, 

nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu, mevcudiyet (існування, буття, факт існування 

незалежно від сутності і якості об’єкта, життя). 

До периферійної частини ядра увійшли ті лексичні одиниці, у яких одна із сем 

несе необхідну конотацію вияву життя в певному аспекті: canlılık (стан живого); 

sağlık (стан живого і здорового); geçim (життя, харчування, матеріальний стан, 

утримання); mevcudiyet (існування, буття); biyografi (біографія, життєпис). Ядро 

досліджуваного поля є чітко структурованим, а його елементи знаходяться у тісному 

семантичному зв’язку одне з одним. 
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Для встановлення периферії номінативного поля концепту ЖИТТЯ було 

побудовано лексико-фразеологічне, дериваційне й паремійне субполя. У процесі 

побудови лексико-фразеологічного поля ми виокремили шістдесят характеристик та 

сто п’ятдесят дві одиниці, що загалом складає двісті дванадцять лексем, які 

об’єктивують турецький концепт ЖИТТЯ. Після побудови дериваційного поля ми 

виявили тридцять п’ять лексем, що походять від ключових слів ядра досліджуваного 

концепту. Проаналізувавши вибірку фразеологічних словників, збірок приказок, а 

також крилатих висловів відомих людей, ми виокремили сто сімнадцять паремій. 

Було зафіксовано загалом триста дев’яносто сім лексичних одиниць, які і утворюють 

номінативне поле  концепту. 

Ключовим словом ядра номінативного поля концепту СМЕРТЬ було визначено 

лексему ölüm – смерть. До ядерної зони номінативного поля входять шістнадцять 

одиниць, які є частковими синонімами ключового слова-репрезентанта. Центральна 

частина містить лексеми ecel, vefat, що майже повністю відповідають за значенням 

ключовому слову. До приядерної зони ми віднесемо такі слова, як emrihak (воля 

Аллаха на смерть); irtihal (переселення на той світ); memat (сконання); mevt 

(сконання); ahiret yolculuğu (подорож на той світ). Така позиція в полі пояснюється 

прямою номінативною функцією цих одиниць і водночас їхнім вузьким 

семантичним і стилістичним забарвленням. Крім згаданих вище одиниць, які 

формують приядерну зону номінативного поля концепту, існують такі лексеми, що 

створюють периферію цього ядра, де кожен елемент має необхідну для входження до 

ядра сему як другорядну: fevt (зникнення, смерть); kabız (загибель від ізраїльтянина, 

смерть); uful (падіння зірки, смерть). На дальній периферії розташовані лексеми, які 

опосередковано номінують досліджуваний концепт: istirahat (відпочинок); hareket 

(останній рух); kalıntı (залишок), dinlenme (відпочинок); ayrılma (розставання). Такі 

лексеми розрізнюються сферою вживання, а також екзистенційною оцінкою смерті, 

як поняття. 

До периферії номінативного поля концепту СМЕРТЬ увійшли фразеологічне 

(сто сорок чотири одиниці), дериваційне (сорок одна одиниця) і паремійне (сто 

двадцять дві одиниці) субполя. Загальна чисельність елементів, що формують 

номінативне поле концепту СМЕРТЬ, складає триста двадцять три одиниці. 

Аналіз семантики став попереднім необхідним етапом перед когнітивним 

аналізом засобів мовної об’єктивації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій 

мовній картині світу. Отримані результати семантичного аналізу стали базовим 

матеріалом, на ґрунті якого було здійснено наступний етап нашого дослідження, а 

саме: когнітивна інтерпретація засобів мовної об’єктивації обраних концепів. 

Можливість перетину окремих полів є важливою характеристикою лексичної 

системи будь-якої мови. Методом суцільної вибірки із фразеологічних, 

пареміологічних словників, а також довідників афоризмів було виявлено дві фраземи 

і дев’ятнадцять паремій, що разом складають 21 одиницю, з яких формується цей 

перехідний сегмент. Одна з фразем є єдиною одиницею серед представлених, яка 

розташовується безпосередньо на межі полів двох концептів: hayat memat meselesi 

(питання життя або смерті). Зібраний паремійний матеріал можна розділи на дві 
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групи: та, що має прямі номінації життя і смерті, і та, що таких номінацій не має, 

проте зі змісту стає очевидною їхня семантика. Елементи з прямою номінацією 

показують переважання смерті над життям, вказують на її оцінний характер, 

ставлення людей до неї через призму життя. Одиниці, що не мають прямих 

номінацій, повчають людину за життя намагатися відтягнути момент смерті, 

сприймати життя як дар Божий, не допускаючи смерті навмисно. Нечисельна група 

паремій позиціонує життя через метафору. При цьому саме ця метафоричність 

натякає на драматичний кінець життєвого процесу за будь-яких обставин у вигляді 

настання смерті. В обох групах приблизно однакова кількість одиниць, що дає нам 

змогу говорити про брак у турецькій свідомості пріоритетів щодо вживання тих чи 

інших паремій. Незважаючи на це, переважна більшість із них (тринадцять одиниць) 

мають тяжіння до крайньої периферії концепту ЖИТТЯ.  

Зібраний матеріал, що входить до міжпольової зони, є досить нечисельним 

порівняно із загальною кількість одиниць, що об’єктивують досліджувані концепти, 

проте він являє собою дуже інформативну частку у загальному 

лінгвоконцептуальному дослідженні. 

Четвертий розділ “Когнітивна інтерпретація одиниць номінативних полів 

концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу” присвячено 

визначенню когнітивних ознак концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у мовній картині світу 

турецького етносу, формуванню моделей концептів, опису їхніх співвідношень на 

основі визначених когнітивних моделей. 

Здійснивши когнітивну інтерпретацію засобів мовної об’єктивації концепту 

ЖИТТЯ у турецькій мовній картині світу, ми виявили, що найчастотнішою 

виявилася ознака, що позиціонує роль життя у світі людини (28% елементів 

номінативного поля досліджуваного концепту). Такий результат можна пояснити 

менталітетом турецької нації, і як наслідок, її міцним зв’язком із релігійними 

переконаннями, адже мусульмани свято вірять у те, що людина – це витвір Бога, а 

життя – це дар, який людина приймає з рук Господа, і який вона має заслужити. 

Підтвердження такої думки знаходимо у фразеологічних словниках і збірках 

крилатих висловів.  

Крім цього було виділено такі ознаки:  

Життя – це постійний рух (23%). Розкривається зв'язок життя і часу, його 

перебіг, обмеженість, скінченність, плинність тощо. Така ознака трапляється, як 

правило, серед різних словникових дефініцій. 

Життя – це сукупність нерозривних діалектичних єдностей (16 %). 

Висловлює суперечливе сприйняття мовцями концепту, що можна пов’язати з 

різноманітними суб’єктивними факторами кожного окремого індивіда, які й 

утворюють турецьку націю. 

Вплив життя на людину (13 %). Демонструє неоднозначність самого життя 

відносно людини, його як негативні, так і позитивні якості й вияви. 

Життя постійно змінюється (10%). Ознака мінливості життя, його 

непередбачуваності, а також залежності його якості від найрізноманітніших як 
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суб’єктивних, так й об’єктивних факторів. Трапляється у фразеологічних словниках, 

художніх та публіцистичних текстах. 

Життя – сукупність загальнолюдських цінностей (7%). Зображує міцну й 

стійку мережу, що поєднує концепт ЖИТТЯ з іншими концептами мовної картини 

світу турецького народу. Слід також зазначити, що ця мережа є унікальною для 

системи концептів, оскільки вона відбиває сприйняття та місце досліджуваного 

концепту саме турецьким етносом, що може лише частково відтворюватися у 

концептосферах інших народів. Така ознака об’єктивується, як правило, у художніх 

творах та крилатих висловах відомих людей. 

Життя – фізіологічний процес (3%). Пріоритетним для турецького етносу є 

емоційно-чуттєва сторона життя, його повнота й сутність, тоді як фізіологічний 

аспект цього поняття слугує предметом дослідження окремих галузей науки. До того 

ж концепт ЖИТТЯ з такої позиції є чітко визначеним й однозначним, на відміну від 

різнобічності сприйняття цього концепту конкретним індивідом, групою людей чи 

навіть цілою нацією. 

Визначені когнітивні ознаки характеризують життя як різнобічний процес і 

дозволяють побудувати модель концепту ЖИТТЯ у турецькі мовній картині світу. 

У результаті процедури семантичного аналізу зібраних мовних одиниць було 

виявлено ієрархію когнітивних класифікаційних ознак, що концептуалізують смерть 

у свідомості представників турецького етносу:  

Смерть – сукупність діалектичних єдностей (29%). Пріоритетність цієї 

ознаки може пояснюватися значною кількістю факторів, що впливають на людину за 

життя і можуть призвести до смерті її самої або ж третьої особи. Крім того, погляди 

індивіда на смерть можуть також значно різнитися залежно від низки чинників і 

обставин, що супроводжували цей момент. Сприйняття смерті в цьому випадку 

більше базується на скупченні індивідуальних емоцій і почуттів, аніж колективних, 

адже така подія переживається кожним особисто. Це й може бути причиною доволі 

значного кількісного розмаїття елементів описуваної когнітивної ознаки.  

Смерть – фізіологічний процес (21%). Банальна й прісна реальність у випадку 

з уявленням про смерть набуває ознак вагомості у свідомості турків. Таке бачення 

перебуває далеко від периферії досліджуваного концепту через те, що сам факт 

смерті є своєрідною межею, яка ділить усі події на “до” і “після”. Займаючи майже 

центральне місце в моделі досліджуваного концепту як нейтральна й нічим не 

забарвлена ознака, вона слугує поштовхом і єднальною ланкою з периферійними 

характеристиками інших елементів концептосфери, а також сусідніми ознаками 

цього ж концепту. 

Смерть – втілення негативу (16%). Найчастіше смерть сприймається як 

почуття болісне й трагічне для тих, хто з нею зіштовхується. Варто зауважити, що 

така когнітивна ознака переважно об’єктивує смерть опосередковано через емоції і 

почуття людей у скорботі, але можна  натрапити й такі семантичні характеристики, 

що демонструють негативні наслідки для оточення після настання самої смерті. 

Смерть – наслідок життєвих подій (15%). Гранична периферійна ознака, що 

показує зв'язок смерті із життям. Смерть перебуває  в логічній позиції завершення 
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життєвого шляхуі сприймається мовцями як наслідок і продовження подій за життя. 

Найчастіше така ознака поєднує у собі семантичні одиниці з показником причин 

настання смерті як суб’єктивного, так й об’єктивного характеру. 

Смерть має вплив на людину (14%). Серед номінативних одиниць, що 

об’єктивують цю ознаку, найчастіше трапляється відчуття людиною очікування 

завершення життя. С. Сезер і П. Сайя зазначають, що поняття смерті сприймається 

турками по-різному залежно від віку носія мови. Представники етносу у своїх 

роздумах про смерть спираються на власний життєвий досвід, виховання, 

ситуативний контекст і релігійні погляди, що видно із семантичних характеристик 

описуваної ознаки. 

Смерть – рух (3%). Ознака, що зображує смерть як спрямований 

односторонній рух особи, що почала за народження просуватися життєвим шляхом 

уперед і в момент настання смерті продовжує власне пересування далі по вектору 

власного існування. Ознака представлена незначною кількістю одиниць, що може 

пояснюватися низькою популярністю такого сприйняття смерті представниками 

турецького етносу, а також концентрацією носіїв мови більшою мірою на власних 

почуттях й емоціях у момент розголошення трагічної звістки. Рух померлого 

здебільшого характеризується зміною місця його перебування і часу, в якому усе 

відбувається. 

Смерть – містичне явище (2%). Демонструє загально-онтологічну природу 

досліджуваного концепту, за якої носій мови сприймає смерть, акцентуючи власну 

увагу здебільшого на свєму внутрішньому світі, переживаннях, а також на 

релігійних поглядах. Містичне забарвлення смерті при цьому нівелюється. 

Модель концепту ЖИТТЯ складається з перцептивного, метафоричного і 

структурного прошарків і показника впливу. Перцептивний прошарок, який 

складається з якісного, кількісного складників, а також показника місця і часу, 

найширше представлений у когнітивній структурі концепту. Його частка становить 

65 %. Взаємодія досліджуваного концепту з носієм мови і його місце в 

концептосфері й свідомості представників етносу можна виразити шляхом опису 

відносин між ЖИТТЯМ і внутрішнім світом особистості. Усі семи об’єднані 

когнітивною ознакою Вплив життя на людину. За підсумковими підрахунками 

частка, що належить характеристиці життя у свідомості людини, становить 10 %. 

При аналізі метафоричного складника нам не пощастило виявити чітко вираженої 

спільної риси між усіма семами, адже як було зазначено вище, проведення аналогій 

між життям та іншими корелятами є процесом вкрай індивідуалізованим, а отже, 

характеристики, якими наділений кожен із корелятів, кардинально різняться між 

собою. Виходячи з кількості представленого матеріалу, відсоткова частка, яку займає 

метафоричний складник, становить 20 % від загальної кількості засобів мовної 

об’єктивації концепту ЖИТТЯ. Було виявлено низку характеристик, що 

об’єктивують внутрішню структуру самого життя через наявність у ньому 

складників і частин. Такий структурний складник можна умовно поділити на дві 

частини: ту, що описує безпосередньо елементи внутрішньої структури концепту 

ЖИТТЯ, і таку, що характеризує його з позиції вмісту. Сприймати концепт ЖИТТЯ 
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як складову частину чогось більш масштабного не видається можливим. У рамках 

концепту засоби мовної об’єктивації, які  представляли б цю ознаку, виявлені не 

були. Причиною цього може бути широкомасштабність та самодостатність концепту. 

Структурний складник займає приблизно 5 % у когнітивній моделі концепту. Ця 

частка є найменшою. 

Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ мають онтологічно філософську природу й 

демонструють подібність  у таких концептуальних ознаках: 1) рух; 2) сукупність 

нерозривних діалектичних єдностей; 3) має вплив на людину; 4) фізіологічний 

процес. Варто зазначити, що спільні риси в зазначених логемах слід вважати 

відносними, адже всі вони характеризують кожен із елементів єдності своєрідним 

чином. Аналіз структур інтерпретаційних полів концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ 

дозволяє зобразити бінарний тип їхніх відносин: радість, щастя – горе (його 

складник сміх – сльози); динамічне – статичне; початок – кінець (його складник 

прихід – полишення); шум – тиша; реальне – потойбічне (його складник на землі – 

під землею); день – ніч (його складник біле – чорне); активність – спокій. Кожен із 

концептів сам представлений як бінарне ціле з позиції його внутрішньої структури, 

втілюючи цілу низку взаємопов’язаних опозицій. Деякі з них при цьому повторюють 

уже зазначені опозиційні ознаки, притаманні єдності загалом: радість – горе, 

динаміка – статика, реальне –потойбічне, активність – спокій. 

Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ характеризуються бінарно опозиційними 

відношеннями не лише між собою. Кожен із них наділений здатністю набувати 

протилежних рис, що доводить їхню біполярність і складність для моделювання й 

опису. Зіставний аналіз інтерпретаційних полів концептів дає науково значущий  

матеріал для осмислення картини світу носіїв турецької мови і культури. 

 

ВИСНОВКИ 

Основні результати дослідження викладено в таких положеннях: 

1. Розвиток нової міждисциплінарної парадигми в лінгвістиці, що має в основі 

фактор людини в мові, став основоположним для низки наукових розвідок, зокрема 

таких, що мають за об’єкт дослідження концепт. Опис концептів як дискретних 

ментальних утворень у межах певної етносвідомості дозволяє комплексно 

розглядати ключові елементи національного світогляду того чи іншого народу. 

Матеріалом для дослідження постає низка вербалізованих одиниць, зібраних 

переважно з лексикографічних джерел.  

2. Серед низки методів, якими оперує лінгвоконцептологія, як найбільш 

доцільний для нашого дослідження було обрано семантико-когнітивний метод, 

запропонований З. Д. Поповою і Й. А. Стерніним. Робота базується на постулатах 

семантичного аналізу з подальшим виділенням когнітивних ознак і моделюванням 

структури концепту. Це дозволяє досягти мети дослідження, яка полягає у 

визначенні семантичних особливостей вербалізації зазначених концептів у межах 

турецької мовної картини світу. 

3. У процесі моделювання ядра номінативного поля концепту ЖИТТЯ 

ключовим словом-репрезентантом визнано лексему hayat. Крім неї до центральної 
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частини ядра увійшли такі одиниці: dirim, ömür, varlık, varoluş, yaşam, yaşama, 

yaşantı, yazgı, які мають значення прямої першочергової семи. До периферії ядра 

увійшли одиниці, що мають одну із потрібних сем: canlılık (стан живого), sağlık 

(стан живого і здорового), geçim (життя, харчування, матеріальний стан), mevcudiyet 

(існування, буття), biyografi (біографія). Разом ядро номінативного поля концепту 

налічує дванадцять лексичних одиниць. 

4. Ядерною номінантою поля концепту СМЕРТЬ визначено лексему ölüm. До 

центру ядра також відносимо ecel i vefat, які є частковими синонімами визначеної 

вище лексеми. Приядерна зона має у своєму складі такі одиниці: emrihak (воля 

Аллаха на смерть), irtihal (переселення на той світ), memat (сконання), mevt 

(сконання), ahiret yolculuğu (подорож на той світ). Периферія ядра представлена 

трьома одиницями: fevt (зникнення), kabız (загибель від ізраїльтянина), uful (падіння 

зірки, смерть). Крім того, ядро має дальню периферію з елементами опосередкованої 

номінації концепту: istіrahat (відпочинок), hareket (останній рух), kalıntı (залишок), 

dinlenme (відпочинок), ayrılma (розставання). Отже, ядерна зона поля концепту 

складається з шістнадцяти одиниць, які розрізнюються за сферою вживання і 

екзистенційною оцінкою смерті як поняття. 

5. Розширення номінативних полів концептів передбачило формування 

фразеологічного, дериваціного і паремійного субполів, лексичні одиниці яких 

поглибили різнобічне уявлення про явища, що перебувають в основі досліджуваних 

концептів. Зібрані лексеми проаналізовано з погляду їхньої семантики для 

подальшого когнітивного аналізу. 

6. Два бінарні концепти, що виступили предметом нашого дослідження, мають 

зону перетину номінативних полів. Було виокремлено двадцять одне міжпольове 

утворення, більшість з яких (чотирнадцять одиниць) тяжіє до дальньої периферії 

поля концепту ЖИТТЯ. Лише одна фразема, представлена двома синонімічними 

варіантами, має чітку позицію на межі двох полів: hayat memat meselesi/ ölüm kalım 

meselesi (питання життя або смерті).  

7. Когнітивні ознаки концепту ЖИТТЯ в турецькій мовній картині світу 

представлені такими характеристиками: життя – основний складник світогляду 

людини (28%), життя – це постійний рух (23%), життя – це сукупність нерозривних 

діалектичних єдностей (16 %), вплив життя на людину (13 %), життя постійно 

змінюється (10%), життя – сукупність загальнолюдських цінностей (7%), життя – 

фізіологічний процес (3%). Ці ознаки характеризують життя як різнобічний процес. 

8. Ієрархія когнітивних ознак концепту смерть простежується  у таких 

висловах: смерть – сукупність діалогічних єдностей (29 % одиниць від загальної 

кількості елементів номінативного поля); смерть – фізіологічний процес (21%); 

смерть – втілення негативу (16%); смерть – наслідок життєвих подій (15%); 

смерть має вплив на людину (14%); смерть – рух (3%); смерть – містичне явище 

(2%).  Названі когнітивні ознаки дозволяють схарактеризувати смерть як явище 

двояке, всепоглинальне й природне. Найменше турки вербально висловлюють 

зв’язок смерті з містикою. 
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9. Модель концепту ЖИТТЯ містить перцептивний (65 %), метафоричний 

(10 %) і структурний (5 %) складники, а також фактор взаємодії з людиною (20 %). 

Моделювання концепту СМЕРТЬ виявило наявність перцептивного (56 %) і 

метафоричного (1 %) складників. Фактор взаємодії з людиною має значну частку в 

43 %. Структурний складник у моделі зазначеного концепту виявлений не був. 

10. Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ мають онтологічно-філософську природу  й 

демонструють подібність у таких концептуальних ознаках: 1) рух; 2) сукупність 

нерозривних діалектичних єдностей; 3) має вплив на людину; 4) фізіологічний 

процес. Спільні риси в зазначених логемах слід вважати відносними, адже всі вони 

своєрідно характеризують кожен з елементів єдності . 

11. Аналіз структур інтерпретаційних полів концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ 

дозволяє зобразити бінарний тип їхніх відносин: радість, щастя – горе (його 

складник  сміх – сльози); динамічне – статичне; початок – кінець (його складник 

прихід – полишення); шум – тиша; реальне – потойбічне (його складник на землі – 

під землею); день – ніч (його складник  біле – чорне); активність – спокій. 

12. Кожен із концептів сам представлений як бінарне ціле з позиції його 

внутрішньої структури, що втілює низку взаємопов’язаних опозицій. Деякі з них при 

цьому повторюють уже зазначені опозиційні ознаки, притаманні єдності загалом: 

радість – горе, динаміка – статика, реальне –потойбічне, активність – спокій. 
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Каціон І. О. Семантичні особливості вербалізації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ 

у турецькій мовній картині світу. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки 
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та Австралії – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 

2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню семантичних 

особливостей вербалізації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині 

світу. 

У результаті семантико-когнітивного аналізу було змодельованономінативні 

поля кожного з концептів, що мають ядро розгалуженої будови, фразеологічне, 

дериваційне і паремійне субполя. Окремо було описано одиниці, що входять до зони 

перетину двох полів. Семантична інтерпретація засобів мовної об’єктивації 

концептів дала змогу сформулювати ієрархію концептуальних ознак кожного з них. 

Кількість сем у відсотках, поданих після кожної з ознак, відбиває інтенсивність 

представлення її у свідомості турків.  

Моделювання когнітивної структури концептів є наступним етапом 

дослідження. Модель концепту ЖИТТЯ містить перцептивний, метафоричний і 

структурний складники, а також фактор взаємодії з людиною. Моделювання 

концепту СМЕРТЬ виявило наявність перцептивного, метафоричного складників і 

фактору взаємодії з людиною. Структурний складник у моделі  концепту виявлений 

не був. Наявність онтологічно-філософської природи концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ 

спричиняє подібність у чотирьох концептуальних ознаках. Через аналіз структур 

інтерпретаційних полів концептів зображено бінарний тип їхніх відношень. 

Ключові слова: лінгвоконцептологія, концепт, життя, смерть, семантико-

когнітивний аналіз, мовна картина світу, номінативне поле, ядро, периферія, 

субполе, концептуальна ознака, модель концепту, бінарність.  
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СМЕРТЬ в турецкой языковой картине мира. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.13 – языки народов Азии, Африки, аборигенных народов 

Америки и Австралии – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченка, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию семантических 

особенностей вербализации концептов ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ в турецкой языковой 

картине мира.  

В результате семантико-когнитивного анализа были смоделированы 

номинативные поля каждого из концептов, которые состоят из ядра со сложным 

строением, фразеологического, деривационного и паремиологического субполей. 

Отдельно были описаны единицы, которые находятся в зоне пересечения двух 

полей. Семантическая интерпретация средств языковой объективации концептов 

дала возможность выстроить иерархию концептуальных признаков каждого из них. 

Количество сем в процентах, которое указывается после каждого из признаков, 

демонстрирует интенсивность отображения его в сознании турок.  
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Моделирование когнитивной структуры концептов – следующий этап 

исследования. Модель концепта ЖИЗНЬ имеет перцептивную, метафорическую и 

структурную составляющую, а также фактор взаимодействия с человеком. Процесс 

моделирования концепта СМЕРТЬ определил наличие перцептивной, 

метафорической составляющих и фактора взаимодействия с человеком. Структурная 

составляющая в модели описываемого концепта определена не была. Наличие 

онтологически философской природы концептов ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ порождает 

сходство в четырех концептуальных признаках. Путем анализа структур 

интерпретационных полей концептов изображен бинарный тип их отношений. 

Ключевые слова: лингвоконцептология, концепт, жизнь, смерть, семантико-

когнитивный анализ, языковая картина мира, номинативное поле, ядро, периферия, 

субполе, концептуальный признак, модель концепта, бинарность. 

 

SUMMARY 

Katsion I. O. Semantical Features of LIFE and DEATH Concepts Verbalization in 

Turkish Worldview 

Thesis for a Candidate’s Degree in Philology, speciality 10.02.13 – Languages of 

Asia, Africa, indigenous peoples of America and Australia – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The submitted research paper focuses on the study of LIFE and DEATH concepts’ 

semantic features in the Turkish worldview. A certain amount of the verbalized units is the 

material of this scientific work. The unverbalized concept part has no scientific 

development in such kind of researches because of the non-adapted methodological base 

to the material of other quality. The nominative fields of both concepts have been modeled 

using the semantical cognitive analysis method.  

These fields consist of the complex cores. The hayat lexical unit was chosen as a 

key representative word of the LIFE concept field, which core is presented with twelve 

lexical units in general. The ölüm, ecel and vefat units form the core center zone of the 

DEATH concept field. This core is wider and has sixteen units in common. The 

phraseological, derivational and paremiological subfields widen the concepts’ nominative 

fields. The interfield items were described separately.  

The conceptual features hierarchy of each concept was formed through the semantic 

interpretation of the language objectification items. The cognitive features of the LIFE 

concept are presented with the following seven notions: life is the main part of the 

human’s worldview (28%); life is a constant movement (23%); life is a complex of 

dialectical unities (16 %); life has influence onto person (13%); life changes constantly 

(10%); life is a complex of humankind values (7%); life is a physiological process (3%). 

The announced features characterize life as a widely described process. The hierarchy of 

the DEATH concept cognitive features is presented in the following prompts: death is a 

complex of dialectical unities (29%); death is a physiological process (21%); death is a 

symbol of something negative (16%); death is a lifestyle consequence (15%); death has 

influence onto person (14%); death is a movement (3%); death is a mysterious 

phenomenon (2%). The death is characterized as a dual, natural fact. The percent rate of 
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semes’ quantity goes after each feature. These figures outline the importance level of every 

characteristic in the Turkish consciousness.  

The modeling of the concepts’ cognitive structure is the next stage of the current 

research. The perceptive, metaphorical and structural constituents as well as the human 

interaction factor form the LIFE concept model. The DEATH concept model has the same 

constituents except for the structural one. Because of the LIFE and DEATH concepts 

ontological nature, the four common features were highlighted: 1) movement; 2) 

unseparated dialectical units complex; 3) has  influence on human; 4) physiological 

process. The binary type of their relations is shown through the analysis of the concept 

interpretational fields’ structure: happiness – affliction (its constituent smile – tears); 

movement – stop; start – finish (its constituent coming – leaving); noise – silence; real – 

mysterious (its constituents on the surface – underground); day – night (its constituents 

white – black); activity – peace. 

Key words: linguistic conceptology, concept, life, death, semantical cognitive 

analysis, linguistic worldview, nominative field, core, periphery, subfield, conceptual 

feature, concept model, binarity. 

 

 
 


