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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

 

Зміна загальнонаукової парадигми на межі тисячоліть створила передумови 

для виникнення інтегрованих антропоорієнтованих дисциплін, міжгалузева 

взаємодія яких розширила межі дослідження мови, яка розглядається сьогодні не 

лише в тісному взаємозв’язку з мисленням, свідомістю, пізнанням, але й культурою, 

світоглядом, практичною діяльністю як окремого індивідуума, так і соціуму. На 

перший план філологічних студій вийшли проблеми мовної об’єктивації 

ментального світу людини, що забезпечило теоретичну основу когнітивної 

лінгвістики, у межах якої мова постає як найбільш доступне й об’єктивне джерело 

інформації про когнітивні структури мовної свідомості, які, віддзеркалюючи світ 

національного сприйняття, забезпечують його пізнання. Особливу роль у процесі 

оперативного осмислення та вербалізації знань про навколишній світ відіграють 

перцептивні стереотипи – універсальні мовні формули, які фіксують результати 

чуттєвого пізнання світу носієм етнічної свідомості та мови. 

Актуальні підходи та напрямки аналізу стереотипів пов’язані з іменами 

представників інтегрованих галузей знань (Т. Адорно, А. Байбурін, Ж. Бодрійяр, 

В. Ліппман, Г. Олпорт, О. Семендяєва, П. Сорокін, Т. Стефаненко, Р. Таджурі, 

Г. Теджфел, Дж. Фішмен, О. Фрейденберг, П. Шихірєв, В. Ядов та ін.), де найбільш 

значущим напрямком дослідження став лінгвістичний. Увага до стереотипів 

спостережена в різних вимірах мовних об’єктивацій ресурсів етносу: 

соціолінгвістиці (М. Бахтін, У. Квастхоф, Н. Купланд, В. Лабов, В. Рижков, 

Ю. Сорокін, А. Шафф та ін.), етнолінгвістиці та лінгвокультурології (А. Байбурін, 

Є. Бартмінський, Ю. Бромлей, А. Вежбицька, С. Воркачов, В. Воробйов, В. Красних, 

Л. Крисін, В. Маслова, С. Нікітіна, М. Піменова, Ю. Прохоров, Н. Рябцева, В. Телія, 

С. Тер-Мінасова, М. Толстой, С. Толстая та ін.), психолінгвістиці й 

етнопсихолінгвістиці (В. Агєєв, А. Баронін, О. Залевська, Ю. Караулов, В. Касевіч, 

Х. Коммагер, В. Крисько, О. Леонтьєв, О. Лурія, Ч. Осгуд, Ю. Сорокін, Т. Ушакова, 

Р. Фрумкіна, Н. Уфімцева та ін.), лінгвістичній філософії (Н. Арутюнова, 

Л. Вайсгербер, Л. Вітгенштейн, А. Вежбицька, І. Ільїн, О. Лосєв, О. Потебня, 

В. Телія, Т. Черданцева, О. Шмельов та ін.), але в когнітивній лінгвістиці стереотип 

осмислено в новому ракурсі наукових підходів: ґрунтовніше, усебічно, поглиблено 

(Н. Арутюнова, Т. ван Дейк, В. Дем’янков, В. Карасик, О. Кібрик, О. Кубрякова, 

Дж. Лакофф, Р. Лангакер, В. Маслова, М. Мінський, М. Піменова, З. Попова, 

К. Рахіліна, Й. Стернін, Л. Талмі, Ч. Філлмор та ін.).   

В українському мовознавстві лінгвістичний напрямок дослідження проблем 

стереотипів і суміжних із ними понять презентований працями Ф. Бацевича, 

Л. Бєлєхової, С. Богдан, Н. Бойко, Л. Боровської, Т. Вільчинської,  О. Воробйової, 

Н. Годзь, І. Голубовської, Н. Данилюк, С. Жаботинської, В. Жайворонка, 

М. Жуйкової, Л. Завгородньої, С. Єрмоленка, С. Єрмоленко, А. Івченка, О. Квас, 

Т. Клинченко, Л. Лисиченко, Л. Масенко, Л. Мацько, Н. Паніної, О. Пономаріва, 

Т. Радзієвської, В. Різуна, О. Селіванової, Н. Слухай, О. Снитко, Н. Сологуб, 

В. Ужченка, Л. Шевченко, І. Штерн, Г. Яворської та ін. Однак, нагромаджений 

значний досвід вивчення стереотипів не охопив феномену мовного перцептивного 
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стереотипу – онтогенетично первісного, найбільш укоріненого усталеного 

вербалізатора сенсорної інформації, який сприяє впорядкуванню 

етнодетермінованого мовного досвіду українства. Вивчення мовних перцептивних 

стереотипів допоможе глибше осягнути закономірності та тенденції розвитку 

української мови в проекції на людську свідомість, сприятиме поглибленню уявлень 

про лінгвальну основу ментального коду українців.  

Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена необхідністю 

комплексного вивчення феномену мовної стереотипізації сенсорного сприйняття в 

українській лінгвокультурі, що сприятиме розв’язанню вагомих для сучасної 

лінгвістики проблем, серед яких: реконструкція сенсорного фрагмента української 

мовної картини світу; пошук шляхів міжпарадигмального представлення вербальних 

об’єктивацій квантів етновмотивованих перцептивних знань; осмислення ролі 

мовних перцептивних стереотипів у впорядкуванні результатів етнодетермінованого 

мовного досвіду представників українського лінгвального простору; з’ясування 

аксіологічних параметрів смислової структури стереотипів чуттєвого сприйняття. 

Вивчення закономірностей мовних перцептивних стереотипів у просторово-

часовому й історичному контекстах дає можливість пояснити не тільки задавнені 

особливості функціонування останніх, а й тенденції їх розвитку, що відкриває 

перспективи моделювання процесів мовно-когнітивної діяльності людини, а також 

уможливлює поглиблений опис української лінгвокультури.  

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

виконана в межах науково-дослідної теми кафедри української мови та прикладної 

лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Актуальні проблеми філології» (номер державної реєстрації 02БФ044-

01). Тему докторської дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

№ 5 від 23 грудня 2013 року). 

Метою роботи є виявлення й опис процесів і результатів мовної 

стереотипізації чуттєвого сприйняття в українській лінгвокультурі. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення конкретних завдань: 

– з’ясувати та осмислити в світлі сучасних наукових парадигм засади вивчення 

мовної стереотипізації та стереотипу як фрагмента мовної картини світу; 

– описати роль стереотипів як засобів фіксації та категоризації мовного досвіду 

носія етносвідомості й визначити роль останніх у впорядкуванні результатів 

етнодетермінованого мовного досвіду представників українського 

лінгвального простору; 

– з’ясувати своєрідність мовної актуалізації чуттєвого сприйняття в українській 

лінгвокультурі й означити засоби об’єктивації його поняттєвої сфери; 

– через осмислення опозиції «свій – чужий» дослідити закономірності мовної 

об’єктивації етнокультурних стереотипів сенсорного рівня та виділити 

основні перцептивні стереотипи в українській лінгвокультурі; 

– розробити комплексну методику аналізу сенсорних стереотипів як мовно-

ментальних категорій;  
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– відстежити мовні механізми творення стереотипів чуттєвого сприйняття та 

показати засоби їх реалізації в мовно-культурному просторі українського 

етносу; 

– з’ясувати семантико-аксіологічну природу, походження та ступінь усталеності 

мовних стереотипів чуттєвого сприйняття як феноменів української 

лінгвокультури; 

– визначити тенденції лінгвального розвитку сенсорних стереотипів у мовній 

свідомості сучасних носіїв української мови. 

Об’єктом дослідження є мовні етностереотипи в українській лінгвокультурі, 

заґрунтовані на перцептивних реакціях.  

Предметом дослідження виступає об’єктивація (вербальна, семантична, 

структурна, аксіологічна, дискурсивна) та асоціативна інтерпретація мовних 

етностереотипів сенсорного сприйняття, зафіксованих в українському лінгво-

культурному просторі лексикографічними практиками ХVІ – ХХ ст. й 

актуалізованих у сучасному україномовному дискурсі. 

Матеріалом дослідження послугували етнокультурні сенсорні стереотипи 

обсягом 2486 одиниць і понад 80000 їх реалізацій, дібрані методом наскрізної 

вибірки з текстів лексикографічних джерел (Словника української мови XVI – 

першої половини XVII ст. [у 28-ми випусках] / НАНУ, Ін-т українознавства 

ім. І. Крип’якевича; [редкол.: Д. Гринчишин, У. Єдлінська, Я. Закревська та ін.; гол. 

ред. Д. Гринчишин]. – Львів, 1994-2016; Картотеки «Словника української мови XVI 

– першої половини XVII ст.», зберігається у відділі української мови Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів; Словаря української 

мови : в 4-х т. / НАНУ; Упорядкував з додатком власного матеріалу Б. Грінченко. – 

К. : Наукова думка, 1996-1997; Словника української мови : в 11 т. / АН УРСР, 

Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970-1980; 

Великого тлумачного словника сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. 

В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.; Фразеологічного словника 

української мови / Укладачі: В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та інші. 

– К. : Наукова думка, 1999. – К. 1-2. – 980 с.; Словника фразеологізмів української 

мови / Укладачі В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк та інші. – К. : Наукова думка, 2003. 

– 1096 с.; Конкорданції поетичних творів Тараса Шевченка / Ред. і упорядкув. 

О. Ільницького, Ю. Гавриша. – Нью-Йорк, Едмонтон, Торонто, 2001. – Т. 1-4.). Для 

верифікації даних залучалися поетичні тексти Т. Шевченка, що зумовлено високою 

значущістю доробку митця, в образно-естетичному змісті творчості якого 

об’єктивовано домінанти української ментальності  (Шевченко Т. Г. Повне зібрання 

творів : у 12 т. / Т. Г. Шевченко; [редкол.: М. Жулинський (гол.) та ін.; перед. сл.: 

І. Дзюби, М. Жулинського]. – К. : Наук. думка, 2003. – Т. 1. Поезія 1837-1847. – 

2003. – 784 с.; Т. 2. Поезія 1847-1861. – 2003. – 784 с.). Експериментальною основою 

дослідження стали результати опитування – 24508 реакцій і їх репрезентацій у 

колективній лінгвальній свідомості носіїв української мови початку XXI ст., що 

дозволило вилучити 304 мовних стереотипи чуттєвого сприйняття. Показники 

опитування отримані від 200 інформантів – студентів-філологів останніх років 

навчання, чия професійна компетентність у майбутньому визначатиме мовний, 

духовний і матеріальний аспекти суспільства. 
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Теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження становлять: ідея 

антропоцентричності мови, де постулюється визначальна роль мовної особистості в 

усіх галузях людської діяльності (В. фон Гумбольдт, О. Потебня, Е. Сепір, Б. Уорф, 

П. Флоренський, М. Хайдеггер та ін.); основні положення когнітивної лінгвістики та 

лінгвокультурології, що утверджують необхідність дослідження мови як простору 

інтеріоризації та екстеріоризації ментальних репрезентацій лінгвокультурного 

знання (Н. Арутюнова, В. Воробйов, В. Дем’янков, В. Красних, О. Кубрякова, 

Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Н. Слухай, Ю. Степанов та ін.); прототиповий підхід до 

явищ категоризації та концептуалізації навколишньої дійсності (М. Болдирєв, 

Л. Вітгенштейн, В. Дем’янков, О. Кубрякова, Е. Рош, Ч. Філмор та ін.). 

Методи дослідження. У праці вперше апробований авторський метод 

семантико-диференціальних шкал, сутність якого полягає в ідентифікації та 

параметризації мовних перцептивних стереотипів як фактів вербально 

зафіксованого узагальненого лінгвокультурного досвіду опрацювання сенсорних 

вражень свідомістю україномовної особи. 

Означена методика складається з комплексу прийомів дослідження: 

1. Наскрізна крос-лексикографічна ідентифікація та збирання масиву 

мовних фактів, які відповідають кваліфікації етнокультурних перцептивних 

стереотипів. 

 Ознака стереотипний фіксується за умови, коли мовний факт відповідає  

еталонному уявленню про кліше за комплексом ознак: прототипова обумовленість, 

узагальненість, високочастотна повторюваність, історична усталеність, ригідність 

(високий ступінь стійкості), високочастотна актуалізованість. 

 Ознака етнокультурний фіксується за умови, коли мовний факт 

реєструється свідомістю через процедури осмислення характерних для українського 

етносу точок референції – природних етнічно закорінених кодів. Такими виступають 

предмети, об’єкти, реалії, явища, до яких часто звертаються представники 

української лінгвокультури. Останні фіксують релевантні, етнічно проакцентовані, 

специфічні ознаки українського етносу, що, актуалізуючись у певну історичну добу, 

розкривають глибини сакральної сутності архаїчного мислення українського етносу 

(наприклад, очі українки порівнюються із терном, вугіллям, ніччю, осінньою водою і 

т. ін., на відміну від очей росіянки, які порівнюються із морем, озером, небом, 

аквамарином і подібними реаліями). 

 Ознака перцептивний фіксується за умови, коли вербальна форма 

мовного факту відображає смисл одного з п’яти органолептично-обумовлених 

сенсорних відчуттів, а саме: безпосередньо (у складі вільного сполучення – червона 

калина) чи опосередковано (перифразом – кольору калини), прямо чи на основі 

переосмислення компонентів етнокультурного стереотипу на осі псевдототожності 

(червоні китиці калини – калинові вуста), включно з синестезією (м’який смак, 

теплий колір, гострий зір). 

2. Кваліфікація складників зібраного масиву мовних етнокультурних 

перцептивних стереотипів за ступенем частоти об’єктивації сенсорного компонента 

або ступенем ускладнення менталізованим компонентом різного порогу 

вияскравлення. Виявлення менталізованого складника мовного перцептивного 
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стереотипу індексується в межах перцептивної шкали: стереотипи з нульовою 

ментальністю – заґрунтовані на власне сенсорних ознаках (зелена травиця, чорне 

волосся, великий коровай, солона ропа, пахучий ладан); сенсорно-ментальні – з не 

яскраво вираженою, але дуже помітною сенсорикою (біла риба, м’які долоні, висока 

вода); ментально-сенсорні – із вторинною сенсорикою (червона неміч, мокрі очі); 

ментальні – за своїм внутрішнім змістовим наповненням втратили зв’язок із 

прототипною сенсорною ознакою (кисле обличчя, глибокі гадки, круглий сирота). 

3. Кваліфікація об’єкта аналізу в його цілісності як образу – своєрідного 

відображення конкретно-чуттєвого уявлення, яке функціонує в суб’єктно-об’єктній 

іпостасі у вигляді мережі елементів узагальненого лінгвокультурного досвіду, що 

уможливлює побудову «семантичних просторів» – паттернів категоріальної системи 

свідомості, ієрархічного набору універсальних категорій, які виступають моделлю 

пояснення перцептивних змістів. Так, перцептивний образ голосний грім зумовлює 

виникнення ряду чуттєвих реакцій: напругу, збентеження, острах та ін., що 

зумовлюють формування ряду сем ‘загрозливий’, ‘страшливий’, ‘небезпечний’, які 

визначають семантичну диференціацію, змістову значущість і місце об’єкта аналізу 

в семантичній площині мовного кластеру. 

4. Кваліфікація складників зібраного масиву мовних етнокультурних 

перцептивних стереотипів  із позиції переосмислення на осі псевдототожності. 

Тропи псевдототожності дозволяють визначити етнічну специфіку найбільш 

значущих сегментів як сенсорного, так і ментального опрацювання світу 

«колективним розумом» етносу і, тим самим, означують зони преферентних смислів 

і особливості їхньої вербалізації на рівні суб’єкта осмислення/зіставлення, коли 

йдеться про опис етнічно релевантних феноменів – чуба, вусів, дівочої коси (чорний 

вус, довга коса, карі очі), на рівні об’єкта зіставлення (білий, як сметана; солодкий, 

як мед; мокрий, як хлющ) і на рівні мотиву – «оберненого значення» (у 

переосмисленні вугілля, ніч, терн означає ‘гарні’). 

5. Кваліфікація емоційно-оцінного складника мовних перцептивних 

етнокультурних стереотипів через процедури вилучення аксіологічних змістів, що є 

результатом особистісного досвіду, соціальних установок та інших емоційно-

усвідомлених форм сприйняття. Оцінні змісти мають різну порогову зону, 

градуйовану позитивними та негативними кваліфікаторами (чудово, гарно, приємно, 

смачно – неприйнятно, неприємно, огидно, відразливо, жахливо і под.), що дозволяє 

виміряти аксіологічні потенції мовних стереотипів сенсорного сприйняття.  

Метод семантико-диференціальних шкал дозволив вирішити такі завдання: 

1) ідентифікувати етнокультурні перцептивні стереотипи як мовний феномен із 

урахуванням рівня індексування сенсорного/ментального складників; 

2) представити об’єкт дослідження на рівні образу у вигляді мережі елементів 

узагальненого лінгвокультурного досвіду; 3) кваліфікувати непрямі значення 

етнокультурних перцептивних стереотипів у позиції суб’єкта й об’єкта осмислення / 

переосмислення на осі псевдототожності; 4) визначити  емоційно-аксіологічні 

потенції етнокультурних перцептивних стереотипів. 

Окрім методу семантико-диференціальних шкал, у роботі використано також 

інші: описовий метод забезпечив інвентаризацію, систематизацію й аналіз мовних 

стереотипів сенсорного рівня; контекстуальний метод уможливив встановлення 
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системних зв’язків аналізованого феномену з мовними та позамовними реаліями; 

історико-порівняльний метод дозволив здійснити діахронічний аналіз стереотипів; 

метод семантико-аксіологічного поля використаний для з’ясування 

парадигматичних і синтагматичних відношень, внутрішньотекстових та 

інтертекстуальних зв’язків між вербальними репрезентантами етнокультурних 

стереотипів, а також на визначення їх оцінних параметрів; метод лінгвістичного 

експерименту – для спостереження зони сучасних асоціативних реакцій і конотацій 

мовних перцептивних стереотипів; метод кількісного аналізу частотності 

слововживань – для виявлення домінантних об’єктивацій мовних етностереотипів 

сенсорного сприйняття. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вона є першим в українському 

мовознавстві цілісним дослідженням мовної стереотипізації сенсорного рівня: в 

дисертації вперше  

 представлено опис феномену мовного етнокультурного перцептивного 

стереотипу, репрезентованого в лінгвальному просторі української мови ХVІ – 

початку ХХI ст.;  

 розроблено й апробовано новий метод семантико-диференціальних шкал 

для лінгвокультурного осмислення мовної стереотипізації сенсорного рівня;  

 на широкому фактичному матеріалі описано природу сенсорних 

стереотипів в українській лінгвокультурі: особливості їх вербалізації, семантичної 

трансформації, реалізації дистрибутивного та словотвірного потенціалів, 

аксіологічної маркованості, роль конотації в творенні мовних стереотипів чуттєвого 

сприйняття; 

 створено класифікаційну матрицю сенсорних стереотипів-образів, у 

межах якої систематизовано етнокультурні перцептивні стереотипи та показана роль 

останніх у впорядкуванні найбільш значущих для української спільноти фрагментів 

лінгво-ментальної інформації;  

 розкрито особливості мовної стереотипізації сенсорного сприйняття в 

українській лінгвокультурі;  

 відстежено механізми творення та чинники актуалізації мовних 

сенсорних стереотипів;  

 визначено місце та роль заґрунтованих на перцептивних реакціях 

етнокультурних стереотипів в українському лінгвокультурному просторі.  

Теоретичне значення дисертаційної праці визначається ступенем 

належності її висновків до вирішення сучасних проблем лінгвістики. Зокрема, 

отримані результати є внеском у розробку проблем лінгвістики сенсорного 

сприйняття (поглиблено осмислення понять «модуси перцепції», «сенсорна вісь», 

«поріг сенсорики» і скореговано ієрархічний ряд сенсоризмів у межах традиційної 

шкали чуттєвого фрагмента мовної картини світу українського етносу); когнітивної 

лінгвістики (розбудовано поняття «перцептивний стереотип» і з’ясовано механізми 

формування та засоби реалізації останніх у мовно-культурному просторі); 

етнолінгвістики та лінгвокультурології (визначено статус перцептивної 

стереотипізації в українській лінгвокультурній традиції); етнопсихолінгвістики 

(описано шляхи породження та сприйняття сенсорної інформації); соціолінгвістики 
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(осмислено параметри соціально-перцептивної регуляції етнічної самосвідомості); 

сугестивної лінгвістики (з’ясовано потенціал сугестивного впливу сенсорного 

стереотипу в українській лінгвокультурі) 

Практичне значення дослідження визначається можливістю використання 

його результатів у матеріалах до основних і спеціальних курсів із лексикології, 

фразеології, стилістики, історії української мови, загального мовознавства, 

лінгвокультурології, лінгвофілософії, лінгвопрагматики, етно- та психолінгвістики, 

дискурсології тощо. Зібраний фактичний матеріал і результати його аналізу можуть 

бути застосовані в лексикографії при укладанні словників, передусім словників 

етнокультурних стереотипів. Матеріали дослідження мають практичний вихід у інші 

сфери: його висновки можуть бути використані в розробці новітніх технологій 

пошуку інформації в світлі лінгвістичної теорії структуризації інформаційного 

кіберпростору. 

Особистий внесок здобувача. Усі висунуті у дисертації наукові ідеї та 

викладені теоретичні й практичні результати отримані одноосібно; публікації з теми 

дисертації підготовлені й надруковані без співавторства.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації обговорювалися на щорічних засіданнях кафедри української мови та 

прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; на щорічних наукових конференціях професорсько-

викладацького складу Маріупольського державного університету. Результати 

дослідження були викладені в доповідях на всеукраїнських наукових конференціях: 

«Шевченкове слово в українському мовному просторі» (Ніжин, 2014), «Українська 

мовна особистість» (Київ, 2014), «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» 

(Київ, 2014), «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку» 

(Переяслав-Хмельницький, 2014), «Історичні, філософські, мовні та методологічні 

тенденції розвитку сучасної освіти» (Харків, 2014, 2015), «Українська філологія в 

контексті розвитку європейської наукової думки» (Тернопіль, 2014), «Тенденції 

розвитку та функціонування слов’янських та германських мов» (Миколаїв, 2014); на 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: «Естетичні та моральні 

ідеали українського народу в Шевченковому слові» (Київ, 2013), «Мова і світ: 

дослідження та викладання» (Кіровоград, 2014), «Сучасні  лінгвістичні парадигми» 

(Горлівка, 2014), «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» 

(Острог, 2014, 2015), «Людина, культура, техніка у новому тисячолітті» (Харків, 

2014), «Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації» 

(Сімферополь, 2014), «Актуальні проблеми славістики» (Маріуполь, 2014, 2015), 

«Мова і культура» (Київ, 2014, 2015, 2016), «Лінгвокогнітивні та соціокультурні 

аспекти комунікації» (Острог, 2014, 2015), «Від теорії і гіпотез до практичних кроків 

у науці (Горлівка, 2014), «Функціональна природа тексту як лінгвосеміотичного, 

комунікативного і мовно-мисленнєвого утворення» (Київ, 2014), «Мова і соціум: 

етнокультурний аспект» (Бердянськ, 2014), «Сучасна філологія: парадигми, 

напрями, проблеми» (Київ, 2014), «Мова – література – мистецтво: когнітивно-

семіотичний інтерфейс» (Київ, 2014), «Мова як світ світів: граматика і поетика 

української мови» (Київ, 2014, 2015, 2016), «Сучасна філологія: теорія та практика» 

(Одеса, 2014), «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2015), 
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«Сучасні дослідження мови та літератури» (Вінниця, 2015), «Проблеми та 

перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та 

Азії» (Переяслав-Хмельницький, 2015), «Філологічні науки в умовах сучасних 

трансформаційних процесів» (Львів, 2015), «Сучасна філологічна наука в 

міждисциплінарному контексті» (Київ, 2015), «Семантика мовних одиниць» (Харків, 

2016), «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» (Львів, 2016), 

«Когнітивна лінгвістика у міждисциплінарному контексті: теорія і практика» 

(Черкаси, 2016), ювілейній міжнародній науковій конференції, присвяченій 110-

річчю від дня народження академіка І. К. Білодіда (Київ, 2016); на семінарах, 

симпозіумах і читаннях: всеукраїнському фестивалі науки «Сучасні когнітивні 

студії: програма міждисциплінарних досліджень» (Київ, 2014), всеукраїнському 

науковому семінарі «Лексико-граматичні інновації в слов’янських і неслов’янських 

мовах: типологія, функції» (Маріуполь, 2016), всеукраїнських наукових читаннях 

(Київ, 2016). Результати дослідження були викладені також у доповідях на 

зарубіжних конференціях: «Сучасні проблеми науки і освіти» (Будапешт, 2014), 

«Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен, 2015), «Філологія і 

лінгвістика в епоху цифрових технологій – 2016» (Будапешт, 2016), в інтернет-

проекті «Тілесність й ідентичність в українській культурі, мистецтві, літературі, 

мові» (Варшава, 2015).  

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в 71 

публікації, зокрема, в 3 монографіях: «Мовні стереотипи із сенсорним компонентом 

в українській лінгвокультурі» (К., 2016; 480 с., 25,7 д.а.), «Особливості семантики та 

функціонування слів-колоративів в українській фразеології» (Донецьк, 2013; 178 с., 

9,3 д.а.), «Світ українських кольороназв: ментальність у фразеології» (Донецьк, 

2013; 180 с., 7,3 д.а.); 67 публікаціях у наукових збірниках статей та тез, із яких 44 

надруковані у виданнях, затверджених ВАК України як фахові, 6 опубліковані в 

зарубіжних періодичних рецензованих журналах, 17 представляють матеріали, 

опубліковані в інших виданнях; 1-у навчальному посібнику «Практична стилістика 

української мови» (Маріуполь; 2013; 164 с., 6,7 д.а.). Загальний обсяг публікацій із 

теми дисертації – 80,5 д.а.  

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел, лексикографічних джерел, джерел 

фактичного матеріалу (672 позиції), списку прийнятих скорочень, шести додатків і 

чотирнадцяти рисунків, у яких представлені результати аналізу мовних 

етнокультурних стереотипів сенсорного рівня. Повний обсяг дисертації викладено 

на 649 с., із яких основного тексту – 432 с. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, викладено її теоретичні 

передумови, сформульовано проблематику дослідження, визначено мету, завдання, 

об’єкт, предмет, джерельну основу та методи роботи, окреслено її практичне й 

теоретичне значення, вказано наукову новизну дисертації, подано відомості про 

апробацію основних її положень, зазначено кількість і обсяг публікацій. 
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У першому розділі «Мовна стереотипізація сенсорного сприйняття: 

теоретико-методологічне висвітлення» проаналізоване коло загальних питань, 

пов’язаних із історією вивчення феномену стереотипу в контексті природничих і 

гуманітарних підходів; розглянуті актуальні проблеми студіювання стереотипу на 

сучасному етапі розвитку мовознавчої науки; критично осмислені положення про 

стереотипи як феномени мовно-культурної картини світу українського етносу; 

викладені основні теоретичні засади дослідження стереотипів як форми об’єктивації 

сенсорного фрагмента мовної картини світу. Доведено, що лінгвокультурологічне 

дослідження мовних стереотипів сенсорного рівня відповідає загальній тенденції 

сучасної лінгвістики – переходу від лінгвістики іманентної, структурної до 

лінгвістики антропологічної, що розглядає мовні явища в тісному зв’язку з духовно-

практичною діяльністю людини.  

Вихідні положення дисертації ґрунтуються на антропоцентричному розумінні 

мовних явищ і пов’язані з трактуванням теорій картини світу (А. Байбурін, 

Є. Бартмінський, І. Голубовська, В. Красних, О. Кубрякова, Л. Лисиченко, 

В. Маслова, Ю. Мосенкіс, В. Постовалова, Е. Рош, Б. Серебренников, 

Ж. Соколовська, І. Штерн, К. Яковлєва та ін.), у яких розкривається діалектика 

єдності її лінгвального та концептуального аспектів крізь призму когнітивної 

парадигми наукового знання (Н. Арутюнова, М. Болдирєв, О. Воробйова, 

С. Жаботинська, О. Кубрякова, О. Селіванова, Н. Слухай, Ю. Степанов та ін.), де 

мова розглядається як різновид пізнавальної діяльності, засіб організації, обробки та 

передачі інформації, яка надходить до людини різними каналами, а когнітивні 

механізми та структури людської свідомості досліджуються через мовно-ментальні 

репрезентації, де особливу роль відіграють стереотипи. Як результат узагальнення 

знань про навколишню дійсність, останні забезпечують системне упорядкування 

світу в свідомості людини, виступають тим стабілізаційним фактором, який 

дозволяє зберігати й трансформувати домінантні складники певної культури. 

Усебічне вивчення феномену стереотипу забезпечує інтеграційний 

міждисциплінарний підхід до з’ясування цього явища. Осмислення стереотипу, 

започатковане філософським вектором (Аристотель, Ф. Бекон, Ж. Бодрійяр, 

Ф. Брокгауз, І. Ефрон, І. Кант, Платон, О. Фрейденберг та ін.), у межах якого 

останній постає як акумулятор суспільного досвіду, розширено в царині соціології 

(Е. Богардус, Е. Вайнекі, В. Дуаз, Д. Катц, О. Клайнберг, В. Ліппман, Г. Олпорт, 

Р. Таджурі, А. Шаф, В. Ядов та ін.), де феномен стереотипу розглядається в аспекті 

його групової приналежності до певної сфери людського буття, та психології 

(Н. Бехтєрєва,  В. Дуаз, Д. Кемпдел, О. Клайнберг, І. Павлов, О. Семендяєва, 

Т. Стефаненко, Г. Тадшфел, Т. Шибутані, П. Шихірєв, К. Юнг та ін.), у парадигмі 

якої дослідження стереотипу вирізняє проекція на етнічну групу, що є носієм 

культурних традицій.  

Найбільш значущим напрямком дослідження феномену стереотипу став 

лінгвістичний. Для лінгвістичного дослідження етнокультурних стереотипів 

особливої ваги набуває те, що останні існують на мовно-ментальному рівні, мають 

лінгвістичні (вербальні/невербальні) засоби вираження, узагальнюють досвід певної 

лінгвокультурної спільноти, виступаючи фрагментом мовної картини світу. 

Продуковані комунікативно-функціональним підходом до вивчення мовних явищ 
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нові напрямки у мовознавстві: соціолінгвістика, психолінгвістика, разом із 

етнопсихолінгвістикою, етнолінгвістика, разом із етнокультурологією, когнітивна 

лінгвістика окреслили новий вектор у осмисленні теорії стереотипу, основу для 

якого створює постулат про взаємообумовленість мови, культури та соціуму. 

Суміщення у внутрішній структурі етнокультурних стереотипів низки складників: 

соціального, психологічного, етнічного, культурного, лінгвістичного, когнітивного 

зумовили два підходи, які склались у сучасній лінгвістиці щодо розуміння 

останнього. За першим підходом, стереотипність мовлення уявляється як модель 

змістів мовних одиниць, що найбільш придатні для виконання функціональної мети. 

Друге розуміння стереотипу передбачає шлях від структур свідомості до мовного 

вираження, де стереотип постає як ментальний конструкт, який утверджується у 

свідомості через мовний знак. Однак, це в жодному разі не означає, що стереотип не 

може передаватись невербальними засобами (зауважимо, невербальні стереотипи не 

увійшли до кола наших пошуків).  

У царині природничих наук особлива увага приділяється етнокультурним 

(етнічним) стереотипам (фактично, термін «стереотип» підмінений терміном 

«етнічний стереотип»), що як результат мовно-когнітивних процесів фіксуються 

мовою (мова виступає середовищем існування та реалізації етнічних стереотипів) чи 

іншим семіотичним кодом (О. Селіванова). Останні постають фрагментом мовно-

культурної картини світу, що через посередництво вербальних і невербальних форм 

закріплює у свідомості етносу культурні традиції та звички, які характеризують 

моноетнічне середовище. Функціонування етнічних стереотипів в певній культурі 

неодмінно зумовлює феномен етноцентризму (О. Бєлова). Значну роль при цьому 

відіграє операція зіставлення себе з іншими, що відображається через опозицію свій 

– чужий. Як особливий спосіб категоризації дійсності, постійний принцип культури, 

дихотомія свій – чужий існує в основі етнічної самосвідомості на різних етапах її 

розвитку, усвідомлюється на міжособистісному / міжгруповому / міжетнічному 

рівнях, отримує профанне та сакральне осмислення, побутує в картині світу 

індивідів як етнокультурний феномен, що знайшло своє втілення у мові.  

Поліаспектна природа феномену стереотипу, як і характер аналізованого 

матеріалу, зумовили наше бачення останнього:  

стереотип – це усталена, усвідомлена та неусвідомлена, регулярно 

відтворювана когнітивно-дискурсивна фіксація результатів осягнення світу 

етнічною свідомістю, що є відбитком лінгвокультурно вагомої інформації, 

об’єктивованої як невербальними, так і мовними засобами різних рівнів; 

етнокультурний (етнічний) стереотип – це узагальнена, етноспецифічна, 

історично усталена, але здатна до змін регулярно відтворювана когнітивна 

структура, яка є результатом пізнання світу етнічною спільнотою, закріплена 

вербальними та невербальними засобами;  

перцептивний стереотип (сенсорний стереотип) – це усталена, усвідомлена 

та неусвідомлена, регулярно відтворювана когнітивно-дискурсивна фіксація 

результатів профілювання світу етнічною свідомістю та мовою в лінгвокультурних 

кліше, об’єктивованих як невербальними, так і різнорівневими мовними засобами із 

сенсорним компонентом. Етностереотипи сенсорного сприйняття об’єктивовані 

вербальними засобами визначаємо як мовні перцептивні стереотипи, осмислення 
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яких відбувається на рівні образу – своєрідного відображення конкретно-чуттєвого 

уявлення, яке функціонує в суб’єктно-об’єктній іпостасі у вигляді мережі елементів 

узагальненого лінгвокультурного досвіду, консолідуючи код мозку, код думки та 

вербальний рівень.  

Інтеграційний підхід до вивчення мовних етнокультурних стереотипів 

чуттєвого сприйняття, як і корпус фактичного матеріалу, зумовили уведення 

системи основних понять та їх дефініцій: моделі опису світу – «рівні», «коди», мови 

опису образного світу етносу, як і самого етносу, що «дрібняться» на вужчі рівні – 

субмоделі, які на семантичному рівні утворюють єдність; моделі досвіду – первинні 

репрезентативні системи, певні модальності, що приховано впливають на органи 

чуття людини; сенсорна вісь – спектр перцептивного/ментального складника мовних 

етнокультурних стереотипів; вісь псевдототожності – рівень абстракції, 

узагальнення, переосмислення в процесі переносу різного ступеня асоціативно-

образного ототожнення ознак двох явищ, що об’єктивується посередництвом різних 

тропів – метафорою, порівнянням, епітетом, гіперболою та ін.; вісь суміжності – 

переосмислення на основі переносу асоціативно-образного суміщення ознак двох 

явищ. 

Усе, що стосується природи людини та її стосунків із дійсністю, має чуттєву 

основу. Відображення чуттєвого сприйняття в мові породжує перцептивність як 

лінгвістичну категорію, де мові (слову) як засобу реєстрації результатів сприйняття 

приписується креативна функція: перетворення хаосу сприйнятої інформації в 

цілісні осмислені образи. 

Спектр сенсорних відчуттів у мовній картині світу об’єктивується 

вербальними засобами («перцептивними модусами» або «модусами перцепції» 

(І. Рузін)) різних мовних рівнів: лексичного, фразеологічного, пареміологічного, 

синтаксичного, концептологічного, дискурсивного тощо, де лексичний рівень є 

найбільш значущим. Перцептивні лексичні парадигми, які утворюють своєрідну 

ієрархію, де зорова, слухова й дотикова парадигми є домінантними, морфологічно 

представлені різними частинами мови. Пропоноване дослідження обмежене 

прикметниками (простими – зелений, червоний, великий, теплий, голосний та ін., 

складними з сенсорним компонентом – як чорнобровий, сизокрилий та ін., 

субстантивованими – червоні, білі та ін.) на підставі особливого статусу останніх: 

прикметникові слова є носіями власне сенсорної ознаки, демонструють системність 

взаємодії в мові як багатозначні слова, легко вступають у різні зв’язки у структурі 

мовних етнокультурних стереотипів сенсорного рівня.   

Для визначення змістового обсягу мовного сенсорного стереотипу в дисертації 

як основні виділено словосполучення, утворені за моделлю – перцептивний 

прикметник+іменник. Такі конструкти об’єктивовані різнорівневими мовними 

засобами: етнонімами (жовтолиций юнак – азіат; дівчина-широковка – із широко 

«посадженими» очима); ономастичною лексикою (Жовті води, Великий луг, тихий 

Дунай, широкий Дніпро, Зелена неділя, Теплий Олекса); лінгвокультуремами 

(красний хазяїн, білі голови, сірий люд, великі пани); метонімічними конструктами 

(білі комірці – ‘люди розумової праці’; білі халати – ‘медпрацівники’, зелені 

кашкети – ‘прикордонники’); метафоричними моделями (золоте волосся, солодкий 

спів, гіркий подих, пекучий вітер); епітетними структурами (тихі води, зелені гаї, білі 
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рученьки); порівняльними зворотами (обличчя біле, як шмат габи; жовта, як віск, 

шкіра; земля, м’яка, як губка; круглий, мов сите порося; брови, як шнурочки); 

перифразами (червона юшка – ‘кров’; солодкі корені – ‘цукрові буряки’; зелений змій 

– ‘алкоголь’); усталеними сполученнями (велике серце, широка душа); мовними 

штампами (набувати широкого резонансу, гостра проблема сьогодення, висока 

оцінка, гостра критика, широке коло питань), з-посеред яких визначено 

стереотипізацію базового рівня: 1) спектр сенсорних ознак; 2) спектр вербалізацій 

еталонних точок референцій; 3) спектр еталонних порівнянь. За умови виконання 

певних дослідних настанов, до аналізу залучено поширені порівняння, розгорнуті 

метафори, частково фразеологічні звороти (основний масив фразеологічного фонду 

залишився поза межами дослідження).  

Творення класифікаційної матриці для опису мовних етнокультурних 

стереотипів сенсорного рівня ґрунтується на сутнісних ознаках останніх, 

потрактованих в межах низки антиномій: стереотип одночасно усталений 

(постійний у своєму вияві) та плинний, динамічний (будь-який поштовх зумовлює 

його зміну); стереотип існує завдяки тому, що він використовується й активізується 

лінгвоментальною діяльністю представника етносу (суб’єктивне існування 

стереотипу) – стереотип існує незалежно від незнання представника етноспільноти 

про його існування (об’єктивне існування стереотипу); стереотип одночасно 

залежний (є матеріалом для розгортання розумових процесів) і вільний у своєму 

вияві (має самостійне значення); стереотип універсальний (виходить за межі 

етнічної культури та стає всезагальним) – індивідуальний (етнічно 

проакцентований, занурений у етнічну культуру); стереотип амбівалентний – 

виступає своєрідним соціальним еталоном позитивних і негативних смислів.  

Оскільки жодна з дослідницьких моделей опису стереотипу, запропонованих 

сучасною наукою, не є універсальною та придатною для дослідження феномену 

мовного стереотипу чуттєвого сприйняття, у дисертації запропоновано корпус 

класифікацій: I. За об’єктом стереотипізації – ґрунтується на широкому охопленні 

можливих об’єктів стереотипізації: а) антропні стереотипи (біле тіло, тиха вдача, 

тверда рука, м’яка душа; б) деантропні – 1) природні (червона калина, тихий Дунай, 

рівний степ); 2) предметні (чорний хліб, біла намітка, високі палати, червона 

дошка); 3) абстрактні (холодний прийом, тиха жалоба, глибокий погляд, тихий 

світ); II. За сенсорним складником – ґрунтується на спектрі 

сенсорних/псевдосенсорних ознак у межах перцептивної шкали: а) сенсорні (зелена 

травиця, червоні вуста, чорне волосся); б) сенсорно-ментальні (біла риба, м’які 

долоні); в) ментально-сенсорні (червона неміч, мокрі очі); г) ментальні (красний 

боярин, круглий сирота); III. За сенсорною модальністю – ґрунтується на стимуляції 

моделей досвіду як результату прихованого впливу на органи чуття: 

а) мономодальність (чорні брови, біле личко, запашний чебрець, гіркий полин); 

б) 0заміщена модальність (гаряча розмова, сухий сміх, м’який погляд); в) комплексна 

модальність (очі чорні, як терен; брови звивались гадюками; уста, як вишні); 

г) розщеплена модальність (у пропонованому дослідженні не зафіксована); IV. За 

належністю до сфери людського буття – ґрунтується на способі ідентифікації 

способу історичного виникнення: а) історично-зумовлені (білий світ, тихе слово, 

сира земля); б) дискурсивно-зумовлені (гірка пілюля, медовий місяць, прісна пора, 
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кам’яний голос); V. За ступенем узагальнення – ґрунтується на ступені 

універсальності/сегментованості використання представниками етнічної культури: 

а) занурені в етнічну культуру (червона китайка, сіра свита, голосна сопілка); 

б) універсальні (білявка – поганий водій; широковка – дівчина (жінка) з великими 

очима); в) стратні (чорна мантія; голубі шоломи); VI. За емоційно-оцінним змістом 

– ґрунтується на експлікації сукупності оцінних смислів, де семантичною 

домінантою категорії оцінки є значення, пов’язані з оператором «добре» (+) / 

«погано (–)»: а) позитивно марковані (тихий рай, сріблястий голос, солодкий, як 

цукерка); б) негативно марковані (тиха змова, колюче слово, гіркий аж страх); 

в) нейтральні (тихий двір, тиха старість, рівні слова); VII. За образним складником 

– ґрунтується на наявності / відсутності переосмислення й ідентифікації шляхів 

переосмислення: а) образні (як калина жаркая; личко ясне, красне як сонечко); 

б) необразні (кислий огірок, солодкий мед, запашна рожа), у межах яких описано 

дослідний матеріал.  

Вивчення динаміки становлення та розвитку мовних перцептивних 

стереотипів можливе лише через залучення до аналізу словникових матеріалів. Саме 

лексикографічні праці, як джерела вивчення лінгвокультурних феноменів у 

діахронії, допомагають виявити найоптимальніші, найдоступніші способи 

вербальної репрезентації мовних етностереотипів чуттєвого сприйняття та передати 

цю інформацію від попередніх поколінь сучасному людству.  Останні, як маркери 

етнічного світосприйняття здатні надати свідчення про специфіку світогляду 

представників певної етнічної спільноти, про ментальність, соціокультурні та 

мовно-психічні домінанти етносу. 

У другому розділі «Репрезентація мовних етностереотипів сенсорного 

сприйняття в «Словнику української мови XVI – першої половини XVII ст.»» 

здійснено аналіз об’єктивацій мовного рівня перцептивних модусів означеного 

періоду. Запропонований у роботі опис мовних етнокультурних перцептивних 

стереотипів постав у історичній ретроспективі, що відображає ціннісну динаміку та 

розвиток останніх, оскільки зі зміною сучасного змінюється й та перспектива 

бачення минулого, яку це сьогодення  визначає.  

В узагальненні чуттєвого досвіду у вигляді відображення навколишньої 

дійсності, що здійснюється на основі специфіки дії п’яти перцептивних модусів, 

зоровим сенсорним відчуттям належить особливе місце: візуальний образ на 

ментальному рівні існує незалежно від нашої свідомості, а в мові це відображено в 

тому, що останній виступає як онтологічна категорія, на основі якої можлива 

побудова цілісної картини світу. Обмежену лінгвальну актуалізацію аудіальних, 

густативних, ольфакторних і тактильних сенсорних відчуттів пояснюємо прямим 

зв’язком між ступенем розвитку модусу перцепції та лексикою, яка відображає 

сприйняття цим модусом: чим більше диференційована поведінка, що стосується 

певного домену досвіду, тим більше в мові існує слів для опису результатів дій, які 

реалізуються за допомогою використання цього досвіду, і навпаки.  

Історично сформовані й усвідомлені носіями української мови об’єктивації 

сенсорних відчуттів української мови XVI – першої половини XVII ст. 

генералізують перцептивні уподобання українського етносу в межах основних 

моделей осягнення світу: антропоморфної та моделі «зовнішній щодо людини світ», 
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які деталізовані вужчими рівнями – субмоделями («зовнішній вигляд», «духовний 

світ», «риси характеру», «діяльність», «соціальний стан», «майновий рівень», 

«гастрономічні уподобання», «поведінка», «предметний світ», «гендерна», «історія 

становлення етносу»; «першоелементи буття (природи)», «ландшафтна», 

«вегетативна», «зооморфна», «орнітальна», «гідроцентрична», «календарна», 

«астральна»), що зумовило виокремлення стереотипних перцептивних образів, які 

ґрунтуються на широкому охопленні можливих об’єктів стереотипізації: 

зовнішності, рис вдачі, ментальних характеристик, діяльності українця/українки 

(бѣлыє зүбы, чє(р)ны вла́сы, красна лицє(м), то(н)кы(и) розүмѣ, вєликоє ср(д)цє, 

низкого родү, красное дѣло); предметного світу (лазүровы(и) жүпанъ, чи(р)воныє 

юхты, белая изба, чє(р)ный хлѣбъ, вєли́кїи да́ры); рослинного, тваринного, 

мінерального світів (зєлє́ныи лүги, широ́кїи по́лѧ, вороный конь); першоелементів 

буття та природи (красная вєсна, кра́сныи дни, широкое морє, вєли́къ дн҃ь, вєли́кїй 

до́ждъ, глүбокоє пє́кло, великий голодъ) та ін. Побудовані на символічних 

канонізованих уявленнях українського етносу антропні та деантропні мовні 

етнокультурні перцептивні стереотипи засвідчують різний ступінь сенсорики. 

Очевидно, що у процесі перцептивної діяльності сенсорний і ментальний складники 

утворюють єдність, навіть власне сенсорні ознаки, на яких заґрунтовані стереотипні 

образи, мають додаткове ментальне тло. Відтак, переважна більшість значень, які 

фіксують етнокультурні стереотипи, є результатом сенсорного та водночас 

ментального опрацювання світу. Відповідно, певна кількість стереотипів-образів 

уже відірвалася від вихідного етимону та набула статусу псевдосенсорних (кра́сныє 

спра(в)ы, высо́кая моу(д)рωстъ, то(н)кы(и) розүмѣ, твє(р)даѧ мова, горѧ́чаѧ вѣра). 

Розвиток семантичних потенцій мовних етнокультурних стереотипів 

чуттєвого сприйняття здійснюється шляхом переосмислення їх значень. З-посеред 

механізмів перенесення стереотипів-образів мови досліджуваного періоду 

зафіксована суцільна метафоризація (красє(н) ро(з)соу́до(к), красное дѣло, кра́сна 

зго́да, свѣ(т)лый ро́зү(м), высо́кая моу(д)рωстъ, короткиє аркгүмєнты, го́ркїй 

смүтокъ, горѧ́чаѧ любо́вь); частотними є епітети (конь вороный, зє́льє зєлє́ноє, 

зєлє́ныи лүги, га́и высо́кїи, нивы широкии); порівняння (зүбы бѣлшє ни́жь молоко, 

вода бѣла якω молоко, одєждѧ бѣла ѧко снѣгъ, якъ колода синий, яко полы́нь 

горко); градація (гласъ вєликии трүбныи, мєдосолω(д)киє слώвы), що деталізують 

ступінь інтенсивності ознаки. Рідше задіяні інші механізми – метонімічні 

перенесення (золоты́и оучи(н)ки, бєла голова, челядь бѣлая); розпад полісеми на 

декілька значень (чорний – кольорове значення (чє(р)ны вла́сы); чорний – ‘брудний’ 

(чорная изба, чорная келия); білий – кольорове значення (бѣлыє зүбы); білий – 

‘чистий’ (белая печ, белая лазня); міжсферний перенос (ωстроє сло́во, твєрдоє 

слово), що виступає засобом відшкодування недоліку функціонування перцептивної 

системи української мови досліджуваної епохи.  

Етнокультурні стереотипи чуттєвого сприйняття мови досліджуваного 

періоду, переосмислені в межах тропів осі псевдототожності та суміжності, 

передають об’ємний ряд аксіологічно маркованих значень, семантизація яких 

реалізується шляхом заміщення перцептивних модусів (пор. прав̾ди́вый сма́къ, 

дүшєвный за́пахъ, вдѧ(ч)ный за́пахъ, злы́й за́па(х), грѣшнїи смрод, вдѧ́чны(и) го́лосъ), 



 15 

що зумовлено як лінгвістичними, так і екстралінгвістичними факторами – 

неподільністю чуттєвого сприйняття світу періоду досліджуваної епохи: в 

українській мові тогочасної доби такі ознаки на семантичному рівні не мали 

критеріїв розмежування, відповідно, зміст сенсоризмів скоріше зумовлений рівнем 

розвитку думки в період її формування, ніж властивостями реалій, що нею 

виражаються.  

Зафіксовані найдавніші фіксації сенсорного осягнення світу демонструють 

слабку диференціацію, нечіткість і розпливчастість описів основних об’єктивацій 

чуттєвого сприйняття, кількісні й якісні характеристики яких є своєрідним 

індикатором загального розвитку суспільства. Їх склад засвідчує не тільки певні 

тенденції розвитку мови, а й дає матеріал для висновків щодо історії становлення 

українського етносу. Окреслена ситуація уможливлює розмисли: в перехідну епоху 

до нового часу лише закладаються підвалини мовної картини світу, маркерами якої 

є етнокультурні сенсорні стереотипи. 

У третьому розділі «Специфіка вербалізації мовних етностереотипів 

перцептивного сприйняття в «Словарі української мови Б. Грінченка» 

сенсорна стереотипізація української мови періоду XIX ст. подається в діахронії, що 

зумовило розгляд стереотипів-образів чуттєвого сприйняття як знаків української 

лінгвокультури.  

Аналіз репрезентацій мовних етнокультурних стереотипів сенсорного 

сприйняття відповідної епохи визначив домінанту ієрархічної шкали перцептивних 

модусів – в узагальненні чуттєвого досвіду у вигляді відображення навколишньої 

дійсності панівну позицію посідають об’єктивації зорових (біла хата, висока 

могила, широкий Дніпро) і слухових (тихий Дунай,  тиха ніч, голосне ридання) 

сенсорних відчуттів, як і засвідчив динаміку мовної реалізації дотикових відчуттів. 

Останні, узагальнюючи у своєму семантичному полі народне уявлення про світ і 

людину в цьому світі, є основою творення етнокультурних стереотипів різного 

ступеня перцептивності (м’які  уста, гарячі сльози, тепле серце). 

Змістова структура мовних перцептивних етнокультурних стереотипів 

означеної епохи засвідчує часопросторову закономірність відтворених у відповідних 

стереотипах сенсорних ознак, за якої спостережено психологічну інерцію мислення, 

заґрунтовану на небажанні відійти від усталених переконань етносу. Це продукує 

стійкість етнічних ознак представника української спільноти в часі й, трапляється, в 

просторі. Водночас засвідчені єдність основного набору та тривалість «культурного 

життя» сформованих у соціумі етнокультурних стереотипів-образів із сенсорним 

компонентом. 

У стереотипах-образах перцептивна ознака не існує окремо від її носія, вона 

узвичаюється, стає стереотипною та менталізується, що зумовлює сенсорно-

ментальний значеннєвий складник мовних етнокультурних стереотипів, який 

розвиває свої потенції у межах різних площин: якісної, оцінної, соціальної, 

кількісної, темпоральної, просторової тощо, демонструючи загальні можливості 

напрямків розвитку мовних фактів. Такі переноси маніфестують моделі досвіду, що 

приховано впливають на органи чуття людини: мономодальність (біла сорочка, 

тоненький стан, високе чоло, крутая гора, широка нива) – домінантний тип; 

заміщену модальність (гіркі сльози, солодкий поцілунок, висока пісня, тонкий голос) 
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– проміжний тип; комплексну модальність (рівний, як шовкова нитка; такий, як 

тополя; очі чорні, як терночок) – периферійний тип. Сформовані на канонізованих 

уявленнях представників українського етносу узагальнені смисли засвідчують 

рефлексію уявлень українців про норми з нерозчленованою позицією перенесення. 

Такі смисли склалися в тогочасному суспільстві історично й усталилися в свідомості 

носіїв мови як певні сенсорні стереотипи, що яскраво вирізняють українців з-

посеред інших етносів. 

Релевантними механізмами творення мовних стереотипів-образів чуттєвого 

сприйняття означеної епохи визнано: метонімічну модель, яка задає первинні 

параметри переосмислення (сіра свита, браття-сіромашня, круглий сирота, високі 

розуми, велика господарка, широка натура) та метафоричну модель – домінантний 

тип переосмислення перцептивних стереотипів (білий день, красний світ, красна 

країна, велика радість, великі надії, глибокі гадки). Результати метонімізації та 

метафоризації сенсорних ознак відіграють буферну роль між сенсорними та 

ментальними значеннями в мовній свідомості українців, заразом як і демонструють 

єдиний асоціативний принцип творення, що зумовлює тотожність реалізації функцій 

метафоричних і метонімічних механізмів переосмислення. Дієвими засобами 

творення мовних перцептивних стереотипів є: розпад полісеми на декілька значень 

(кривий – ознака за формою (крива стежка) та кривий – ‘поганий’ (кривий писок); 

тихий – ‘безшумний’ (тихий спів) і тихий – ‘повільний’ (тиха хода), між якими 

зберігається генетичний зв’язок; порівняння (чорний як галка; як лебідь білий; як би 

з крейди; як жар червонолиця; високий, як верба; тиха, як голубка); епітети (чорний 

вус, чорні брівоньки, біле личко, білі рученьки, зелене жито, синє море); 

персоніфікація (тихий Дніпро, тихий Дунай); перифраз (червона юшка); антитеза 

(тихий вітер гучить) та ін. Такі переосмислення є наслідком творчого пошуку, що 

підтверджує символіку внутрішнього світу українців із їх прагненням відчути 

гармонію всесвіту, стати її частиною та відтворити її своїм буттям. 

Опис мовних сенсорних етностереотипів періоду XIX ст. уможливив 

виділення у їх внутрішній формі оцінних смислів (позитивних / негативних / 

нейтральних), що послідовно маніфестують перцептивні вербалізатори з властивою 

їм широкою сполучуваністю носіїв сенсорної ознаки з відповідними точками 

референції, які підкріплені семантикою об’єктів оцінки. Аксіологічний складник 

останніх витрактовується у межах протиставлень: свій/чужий, багатий/бідний, 

родовитий/низького походження, чоловік/жінка, молодий/старий та ін., що 

імплікують низку похідних супозицій: щасливий/безщасний, гарний/негарний, 

добрий/поганий, освічений/неук, віруючий/безбожник, однодумець/інакодумець, 

добірний/низькоякісний, радість/мука, дім/дорога та ін., у семній структурі яких 

домінують диференційні ознаки полярного характеру.  

Як особливий формат знання етнокультурні перцептивні стереотипи високої 

частотності наділені здатністю виступати словами-символами української 

лінгвокультури, що виконують роль образних кодів ментальності українців, 

показників їх ціннісних орієнтирів (напр., червона калина символізує красу, 

здоров’я, дівочу цноту, вірність; зелений барвінок – життєві сили, вічність, 

невмирущу пам’ять; червона китайка – честь, козацьку славу, чистоту, пошану до 

героя, який загинув за Україну та ін.). Така лінгвальна реалізація підтверджує 
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народні узагальнення мови аналізованої епохи, що відображають фонові знання в 

межах української лінгвокультури. 

Засвідчене загальне зниження формування динаміки перцептивних 

стереотипних ознак в українській мові аналізованого періоду пояснюється 

специфікою словникового охоплення мовних фактів: «Словарь української мови» 

Б. Грінченка є джерелом лінгвістичного матеріалу живої народної мови ХІХ – поч. 

ХХ ст. на відміну від «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.», 

який подає інформацію про книжну та народнорозмовну лексику української мови 

відповідного періоду. Такий перехід не фіксується лексикографічними матеріалами. 

У четвертому розділі «Особливості об’єктивації мовних етностереотипів 

сенсорного сприйняття в лексикографічній традиції української мови XX ст.» 

досліджуються етнокультурні перцептивні стереотипи мовного рівня періоду 

української мови XX ст. Проведений аналіз підтверджує думку про постійність і 

сталість сформованих у соціумі чуттєвих стереотипів, які презентують українську 

лінгвокультуру означеного періоду. Особливою прикметою відповідної епохи є те, 

що українська мова ХХ ст. зазнала активного впливу науково-технічних, суспільно-

економічних і культурних перетрубацій, які стимулювали якісні та кількісні зміни в 

її лексико-семантичній системі, зокрема, й у спектрі перцептивної лексики. Це 

вплинуло на стратум дистрибуції сполучуваності носіїв сенсорних ознак, 

представлений в українській мові попередніх періодів: рівень перцептивних ознак 

набув подальшого розвитку за рахунок збільшення кількості об’єктиваторів 

сенсорних якостей; розширення семантики перцептивних ад’єктивів, разом із 

образною; активізації останніх у творенні стереотипів-образів чуттєвого рівня. 

Трансформація значеннєвого обсягу перцептивних номінацій є виразною 

експлікацією динамічних процесів у мові, які допомагають через усвідомлення 

смислових і питомих орієнтацій, зафіксованих у них, встановити особливості 

світобачення українського народу та реконструювати культурно-мовні архетипи, які 

розуміються як культурні першообрази, уявлення-символи про людину, її місце в 

світі та суспільстві.   

Ієрархічна шкала перцептивних модусів означеного періоду залишається 

незмінною: домінантну позицію посідають зорові, слухові й тактильні сенсорні 

відчуття; традиційними виступають і механізми творення етнокультурних 

стереотипів досліджуваної епохи, між формами виразності яких немає чіткої межі. 

Первинні параметри переосмислення мовних етнокультурних стереотипів із 

перцептивним компонентом задає троп осі суміжності – метонімія. Метонімічна 

модель, відображаючи об’єктивні зв’язки предметів і явищ, визначає шляхи 

розвитку метафоричної моделі. Метафоризацію визнано загальною тенденцією 

розвитку семантики псевдосенсорних стереотипів як результату історичного 

поступу – смислових змін у словах і їх значеннях у процесі розвитку мови. 

Очевидно, що розвиток ментального значення етностереотипів є результатом 

різного ступеня метонімічно-метафоричного переосмислення (сиві бороди, сиві 

оселедці, зелений юнак, зелені молодики, чорна хвороба, чорна смерть, чорна 

меланхолія, чорні муки, біла гарячка). Спостережені контекстуальна взаємодія та 

взаємопроникнення тропів засвідчують синкретизм означених явищ. 
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У аспекті з’ясування самоідентифікації українського етносу особливо 

вартісними є тропи осі псевдототожності – порівняння. Позиція об’єкта зіставлення 

є показовою та дозволяє розкрити глибини сакральної суті архаїчного мислення 

українського етносу; з’ясувати свободу дискурсивного функціонування тропів у 

складі етнічно закорінених стереотипних образів визначити домінування етнічно 

релевантних феноменів і на рівні об’єкта зіставлення (обличчя, як печений рак, 

буряк, перчиця, жар, сніг, роса, зоря та ін.), і на рівні мотиву – «оберненого 

значення» (у переосмисленні рак, перчиця, халява, віск, смерть, довбня, маска 

означає ‘негарне’).  

Важливим чинником вираження складності досвіду сприйняття у мові 

досліджуваного періоду є міжсферний перенос – синестезія. У роботі зроблено 

акцент на тому, що синестезійні перенесення, як результат семантичної деривації 

вихідного значення в різних перцептивних системах, належать до архаїчної пори 

свідомості людини, мають комплексний характер, поширюючись на всі модуси 

чуттєвого сприйняття, де тактильна сфера виявилася найбільш репрезентативною 

(напр. гострий зір, тупий погляд, гарячий відгук, тверде слово, теплий дух та ін. 

Міжмодальні взаємодії у мові досліджуваного періоду сприяють посиленню 

емоційності й експресивності мовних стереотипів сенсорного рівня, позбавляючи їх 

шаблонності й одномірності.   

Сполучаючись із об’єктами референції, перцептивні номінації стають зоною 

потенційної стереотипізації, у межах якої формуються мовні сенсорні етнокультурні 

стереотипи, які демонструють неоднаковий семантичний обсяг у межах моделей 

осягнення світу. Фактичний матеріал засвідчує, що антропні та деантропні 

стереотипи означеної епохи відповідають образам, зафіксованим у мові попередніх 

періодів і постають із чітко окресленим типовим комплексом характеристик, де 

перцептивна ознака переосмислена в широкому діапазоні етнічно закорінених 

образів вільного дискурсивного розподілу. Рівень сенсорного складника при цьому 

«регламентується» ступенем експлікації внутрішньої форми компонентів 

стереотипних образів, що засвідчує існування великого асоціативного спектра, який 

утворює об’єктивну основу для виникнення нових конотацій. Очевидно, що спектр 

етнокультурних значень мотивований взаємодією внутрішнього змісту компонентів 

стереотипних образів, де творення останніх підпорядковано певним 

закономірностям. 

Сенсорна ознака стереотипних образів градуюється за допомогою 

різноманітних мовних засобів: близько розташованих на одній синтагматичній 

шкалі корелятів (гожа, пишна, рясна, запашна; чиста, чудова, запашна; сонячне, 

запашне, ласкаве; довгождана, тепла, пахуча; важкий, змішаний, одурманений, 

чорний; гарячий, палкий, літній, душний; холодний, крижаний, вражий; кореляції 

мовних одиниць різних сенсорних модусів (тупа холодна байдужість; мокра й суха 

справа; німий тупий погляд; холодна терпка журба; сухі сірі замітки; запашні 

величезні яблука); синонімічних рядів (палкі пориви, мрії юнацькі; гомін м’який, 

гомін вільний; воля тверда, сильні руки; тверда гарантія, запорука перемоги; м’яка 

хода, м’які рухи); вербалізаторів протиставних відношень (радість не пройшла, а 

вже журба холодна; слова шорсткі, а серце добре); кореляції видо-часових форм 

дієслів (зворушити, розхвилювати, держати, ожити, використовувати, бути, 
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стати, прийти, вважати); парних ад’єктивів, що мають загальну значеннєву 

інтерпретацію (ароматний, запашний; приємний, ароматний; духмяний, приємний); 

прислівників міри та ступеня (щедро, дуже, неповторно, чарівно, безумно, 

занадто); архаїзмів (благоуханний, зловонний); повторів (запашний-запашний, 

кислючий-прекислючий); тавтологічних сполучень (голосний голос, голосний гомін, 

духмяні пахощі, духмяний дух, запашний пах); форм ступеня якості ознаки 

(солодкуватий, гіркуватий, запахущий, найдухмяніший, їдкуватий, протухлий); 

множинної форми (духмяні груші, пахучі гречки, пахучі наїдки, смердячі дими); 

розгорнутих метафоричних сполук (холодна інтелектуальна дотепність; пахуча 

урочистість херсонських лип; винний аромат осінніх київських садів) тощо. 

Для розуміння змісту мовних етнокультурних перцептивних стереотипів 

важливе значення має експлікація оцінних смислів, де чітко розмежованими 

постають координати ‘позитивно маркований’ / ’негативно маркований’, пов’язані з 

оператором ‘добре’ / ‘погано’, що, відтворюючи ціннісність світу, виражають 

суб’єктивне ставлення до нього (пор. красний хазяїн, світла душа, красна доля, 

рожеві надії – темний люд, чорні вуста, чорна доля, сірі думки). Аксіологічність 

мовних перцептивних етностереотипів співвідносна з нормою, встановленою в 

українській лінгвокультурі, умотивована семантикою носіїв сенсорної ознаки та 

підкріплена їх символічним змістом. Інформативно більш значущими є негативні 

смисли, відтак у структурі мовних перцептивних стереотипів вони набувають 

чіткішої виразності. 

Зміни соціального устрою та пріоритетів у суспільстві зумовлюють 

модифікації оцінного стратуму сенсорних ознак у межах сукупності перцептивних 

модусів: давні образи в сучасному світі набувають залишкового характеру та 

поступово замінюються сучасними (напр., зміна пріоритетів за ознакою 

‘пігментація’, де сему ‘гарний’ об’єктивовану прикметником білий (біле личко, біле 

тіло, білі рученьки та ін.), у сучасному світі актуалізують ад’єктиви  смуглий, 

смаглявий (смагляве обличчя, смуглий вид, смаглява шкіра, смагле тіло та ін.). Такі 

стереотипи-образи є відображенням нових ціннісних настанов українського етносу, 

оскільки разом із архаїчними виявляються елементи сучасних культурних смислів, 

що стоять за їх вербальними репрезентантами. Звідси сформований спектр 

характерних сенсорних уподобань представників українського етносу, який 

зумовлює їх «вростання» в мовну картину світу, основу якої складають як 

емпірична, життєва, дієва практика, так і практика історично-культурна.  

У п’ятому розділі «Асоціативно-вербальна кваліфікація сенсорних 

етностереотипів сучасними носіями української мови» узагальнюються 

результати експериментального дослідження мовних перцептивних стереотипів. 

Сьогодні не викликає сумнівів продуктивність і психологічна релевантність 

асоціативного експерименту, який визнано перспективним методом дослідження 

мовних етнокультурних перцептивних стереотипів. Останній дав доступ до 

вивчення когнітивних операцій, які використовуються носіями мови в процесі 

вербалізації знань, та допоміг простежити за реконструкцією семантичних зв’язків 

слів, які об’єктивно існують у психіці носія мови, відкриваючи специфічний для 

української лінгвокультури «асоціативний профіль» образів свідомості, що 

інтегрують притаманний українському етносу чуттєвий досвід. 
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Проведений спрямований асоціативний експеримент (участь у якому взяли 

200 осіб – по 100 респондентів із західного та східного регіонів України) допоміг 

виявити «ментальний тезаурус» сенсоризмів, усталених у поточному (хаотичному) 

стані свідомості сучасних носіїв української мови та культури, і з’ясувати актуальні 

для респондентів характеристики слів-стимулів, що окреслюють еталони 

вербалізаторів чуттєвого сприйняття (наприклад, для ад’єктива голубий такими є 

небо (32/36), очі (21/24), річка (18/15); для гіркий – полин (42/44), хрін (28/32), редька 

(14/13); для тухлий – яйце (52/53), риба (44/35), м’ясо (20/22) та ін.). Повторюваність 

і висока частотність типових вербальних реакцій засвідчили соціально-психологічну 

єдність опитуваних. Універсальні ідентифікатори результатів узагальнення  

етнокультурних змістів, втілені в мовному етнокультурному коді українців, 

об’єктивують високочастотний досвід носіїв української мови та культури 

гармонічно пов’язаних західного та східного регіонів.  

Графічні об’єктивації сенсорних образів, представлені в дисертації на 

рисунках «Об’єкти, які визначають еталони візуальних (аудіальних, тактильних, 

густативних, ольфакторних) вербалізацій», «Об’єкти, які є еталонами порівняння 

щодо візуальних (аудіальних, тактильних, густативних, ольфакторних) 

вербалізацій» засвідчили, що сполучуваність, виявлена під час асоціативного 

експерименту, прозоро відтворює напрями, за якими відбувається формування 

перцептивних еталонів, які є відображенням ментальних потенцій мовців, 

засвідчуючи форми та способи збереження перцептивних змістів. Респондентами 

актуалізовано передбачені мовною системою об’єктивації, які визначають еталони 

зору, слуху, запаху, смаку та дотику, що у свідомості сучасних носіїв української 

лінгвокультури найчастіше есплікуються відомими фактами й об’єктами реальної 

дійсності. Останні закріплені очікуваними асоціаціями, що становлять розгорнуті 

опори фрагментів знань, які експлікують сенсорний, сенсорно-ментальний і 

ментально-сенсорний типи відношень, де найтиповішою визнано ментально-

сенсорну модель. Творення та функціонування моделей чуттєвих реакцій 

відбувається за чіткими схемами, виробленими у процесі етногенезу та втіленими в 

стереотипних образах. Добір перцептивних вербалізаторів умотивовано такими 

факторами: регулярною повторюваністю асоціативів і їх усталеністю в мові та 

мовленні; частотою використання в практичній діяльності об’єктів, що 

асоціюються; індивідуальними уподобаннями, широтою кругозору, асоціативною 

пам’яттю й образним мисленням індивідів тощо. За такими словесними образами 

стоять складні мисленнєві процеси, що виступають основою нових культурно 

зумовлених мовних кодів, які органічно співіснують у сенсорно-предметній 

конкретиці.  

Об’єкти, які визначають еталони чуттєвих реакцій, неоднозначно резонують у 

вербальному полі респондентів Заходу та респондентів Сходу. Спільні преференції 

можуть сильно дисонувати в кількісному стратумі. Так, опитувані західного регіону 

еталонною домінантою чорного кольору визначили лексему земля (38/7), червоного 

кольору – калина (31/6); тоді як опитувані східного регіону означили домінантним 

еталоном чорного кольору вугілля (5/37), червоного помідор (6/24). Суттєві 

розбіжності спостережені й у визначенні еталонів інших перцептивних 

об’єктивацій: мешканці Заходу еталоном для великий назвали  будинок (34/3); для 
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високий – тичку (32/4); для глибокий – криницю (27/2); для солоний – ропу (22/1); для 

духмяний – сіно (23/1), на які респонденти іншої групи дали значно меншу кількість 

прецедентних реакцій як нерелевантних у логосі інформантів Сходу. Натомість 

останні віддали перевагу іншим еталонам: для твердий – камінь (5/36), залізо (2/17); 

для солоний – риба (3/28); для смердячий – смог (0/26) тощо. Йдеться про те, що на 

сенсорному рівні інформанти фіксують моделі узагальнених культурних смислів – 

етнічні стереотипи Заходу та етнічні стереотипи Сходу, які репрезентують 

домінанти поточної мовно-ментальної свідомості та допомагають виявити ті їхні 

особливості, що є психологічно релевантними для певного регіону та в певний 

проміжок часу.  

Комплексний опис мовних етнокультурних стереотипів перцептивного рівня 

дав змогу у ВИСНОВКАХ узагальнити основні результати дослідження. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Зміна наукової парадигми на межі третього тисячоліття спрямувала 

лінгвістичні дослідження в царину когнітології, що зумовило розуміння мови як 

особливої когнітивної спроможності – різновиду пізнавальної діяльності, що є 

засобом згортання, розгортання, зберігання, організації, обробки та передачі 

інформації, яка надходить до людини різними каналами. Когнітивна площина 

досліджень інтегрувала підходи різних наук до вивчення ментальних структур, які, 

віддзеркалюючи світ національного сприйняття, забезпечують його пізнання. 

Особливу роль у процесі оперативного осмислення та вербалізації знань про 

навколишній світ відіграють універсальні класифікатори – мовні етнокультурні 

перцептивні стереотипи – результат чуттєвого пізнання світу етнічною свідомістю 

та мовою. 

У дисертації виокремлена низка актуальних проблем, спрямованих на 

виявлення й опис процесів і результатів мовної стереотипізації чуттєвого 

сприйняття в українській лінгвокультурі. Досягнення поставленої в дослідженні 

мети, виконання зумовлених нею завдань  дали змогу зробити такі висновки. 

На основі висвітлених у роботі теоретичних положень когнітивної 

лінгвістики, з огляду на поліаспектну природу стереотипу та характер аналізованого 

матеріалу, стереотип (етнічний стереотип, етнокультурний стереотип) усвідомлений 

мовно-когнітивним феноменом, що є засобом фіксації та відтворення категоріально 

обумовленого лінгвального досвіду носія етнічної свідомості. Останні забезпечують 

системне упорядкування світу в свідомості людини. 

Сформовані в межах етнічної самосвідомості як домінантний спосіб бачення 

світу, етнічні стереотипи, функціонуючи в певному культурному соціумі, через 

посередництво мовних форм закріплюють у свідомості етносу культурні традиції та 

звички; виступають регуляторами мовної етносвідомості та поведінки; сприяють 

усвідомленню членами етносу своєї приналежності до єдиної спільноти; становлять 

частину мовно-культурної картини світу етносу тощо. Значну роль при цьому 

відіграє операція зіставлення себе з іншими, що зумовлює явище етноцентризму, в 

основі якого – прагнення до позитивної самооцінки та самоідентифікації 

особистості, та спричиняє поділ світу на дві категорії: «свій» і «чужий». Бінарність 
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продукує побутування двох варіантів етнокультурних стереотипів: автостереотипів і 

гетеростереотипів, які, акумулюючи певний стандартизований досвід, забезпечують 

безпосередньо-чуттєве орієнтування індивіда в навколишньому світі.  

Усе, що стосується природи людини та її стосунків із дійсністю, передбачає 

чуттєву основу. В узагальненні чуттєвого досвіду у вигляді відображення 

навколишньої дійсності домінантними визнані зорові та слухові сенсорні відчуття. 

Водночас викрита применшена значущість для людини дотикових, смакових і 

запахових відчуттів. Тактильне сприйняття усвідомлене найважливішою формою 

чуттєвості, онтогенетично значущою в процесі практичної та пізнавальної 

діяльності людини. Перцептивність як лінгвістична категорія синтезує чуттєву 

інформацію, що визначається колективним й індивідуальним досвідом носіїв 

української мови, а також традиціями та стереотипами, які склались у відповідному 

лінгвотоваристві та за допомогою вербальних засобів отримали відображення в 

мовній картині світу. 

Усвідомлення етнокультурного перцептивного стереотипу як комплексного 

інтегративного явища можливе тільки в міждисциплінарній науковій парадигмі на 

стику філософії, соціології, психології, мовознавства та ін., де знаковим  визнано 

лінгвістичне осмислення останнього. Соціолінгвістика, психолінгвістика (разом із 

етнопсихолінгвістикою), етнолінгвістика (разом із етнокультурологією), когнітивна 

лінгвістика, продуковані комунікативно-функціональним підходом до вивчення 

мовних явищ, що постулює взаємообумовленість мови, культури та соціуму, 

окреслили нове бачення теорії стереотипу: мовний етнокультурний 

перцептивний стереотип – це усталена, усвідомлена та неусвідомлена, 

регулярно відтворювана когнітивно-дискурсивна фіксація результатів 

профілювання світу етнічною свідомістю та мовою в лінгвокультурних кліше, 

об’єктивованих різнорівневими мовними засобами із сенсорним компонентом. 
Отримати найдоступніші способи вербальної репрезентації мовних етностереотипів 

чуттєвого сприйняття можна тільки через залучення до аналізу лексикографічних 

джерел, які завжди відтворюють тезаурус певної епохи. 

Найбільш значущим рівнем вербальної об’єктивації спектру сенсорних 

відчуттів є лексичний рівень. Дослідний матеріал засвідчує своєрідну ієрархію: 

зорова, слухова та дотикова моделі є кількісно домінантними, а заразом системними 

та чітко структурованими. Сенсоризми морфологічно представлені різними 

частинами мови, де особливо статусними є ознакові слова – прикметники, що є 

носіями власне сенсорної статичної, невіддільної від об’єкта ознаки; системно 

організовані та репрезентують широкий обсяг семантики в структурі мовних 

перцептивних стереотипів. 

Для лінгвістичного аналізу мовних стереотипів сенсорного сприйняття 

розроблений авторський метод ідентифікації та параметризації мовних 

перцептивних стереотипів як фактів вербально зафіксованого узагальненого 

лінгвокультурного досвіду опрацювання свідомістю україномовної особи сенсорних 

вражень. Результатом опису мовних стереотипів чуттєвого сприйняття стало 

створення класифікаційної матриці останніх: 1) за об’єктом стереотипізації 

(ґрунтується на широкому охопленні можливих об’єктів стереотипізації): 

а) антропні, б) деантропні; 2) за сенсорним складником (ґрунтується на спектрі 
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сенсорних / псевдосенсорних ознак у межах перцептивної шкали): а) сенсорні, 

б) сенсорно-ментальні, в) ментально-сенсорні, г) псевдосенсорні; 3) за сенсорною 

модальністю (ґрунтується на стимуляції моделей досвіду як результату прихованого 

впливу на органи чуття): а) мономодальність, б) заміщена модальність, 

в) комплексна модальність, г) розщеплена модальність; 4) за належністю до сфери 

людського буття (ґрунтується на ідентифікації способу історичного виникнення): 

а) історично зумовлені, б) дискурсивно зумовлені; 5) за ступенем узагальнення  

(ґрунтується на ступені універсальності / сегментованості використання 

представниками етнічної культури): а) занурені в етнічну культуру, б) універсальні, 

в) стратні; 6) за емоційно-оцінним змістом (ґрунтується на експлікації сукупності 

оцінних смислів): а) позитивно марковані, б) негативно марковані, в) нейтральні; 

7) за образним складником (ґрунтується на наявності / відсутності переосмислення 

та ідентифікації шляхів переосмислення): а) образні, б) необразні стереотипи, у 

межах якої здійснений опис корпусу дослідного матеріалу. 

Перші фіксації перцептивного осягнення світу (матеріали «Словника 

української мови XVI – першої половини XVII ст.») засвідчують слабку 

диференціацію, нечіткість і розпливчастість описів основних об’єктивацій чуттєвого 

сприйняття, що зумовлено прямим зв’язком між ступенем розвитку модусу 

перцепції й лексикою, яка відображає сприйняття цим модусом: чим більше 

диференційована поведінка, що стосується певного домену досвіду, тим більше 

існує слів у мові для опису результатів дій, які реалізуються за допомогою 

використання цього досвіду, і навпаки. Встановлено, що в перехідну епоху до 

нового часу лише закладаються підвалини мовної картини світу, маркерами якої є 

етнокультурні стереотипи чуттєвого сприйняття. 

Семантизація візуальних, аудіальних, ольфакторних, густативних і тактильних 

об’єктивацій сенсорних відчуттів у мові означеного періоду реалізується шляхом 

перехрещення перцептивних модусів, що зумовлено неподільністю чуттєвого 

сприйняття світу періоду досліджуваної епохи: в українській мові тогочасної доби 

такі ознаки на семантичному рівні не мали критеріїв розмежування, відповідно, 

зміст сенсоризмів скоріше зумовлений рівнем розвитку думки в період її 

формування, ніж властивостями реалій, що нею узагальнюються. Обмеженість 

виражальних засобів чуттєвості компенсована багатством уявлень, форм вираження, 

асоціативних і узагальнених образів, за якими відкривається специфічний для 

української лінгвокультури «асоціативний профіль» образів свідомості, та, зазвичай, 

у суміжних відчуттях.  

Стратум дистрибуції сполучуваності носіїв сенсорних ознак, представлений в 

українській мові  XVI – першої половини XVII ст., не отримав «підтримку» та 

«продовження» в українській мові XIX ст. Матеріалами «Словаря української мови» 

Б. Грінченка зафіксовано зниження формування динаміки перцептивних 

стереотипних ознак. Така лінгвальна реалізація є результатом специфіки 

лексикографування: «Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.» 

подає інформацію про книжну та народнорозмовну лексику української мови 

відповідного періоду, а «Словарь української мови» Б. Грінченка є джерелом 

лінгвістичного матеріалу живої народної мови ХІХ – поч. ХХ ст. Цей перехід не 

фіксується лексикографічними джерелами. 
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З’ясування змістової структури мовних етностереотипів перцептивного 

сприйняття мови ХІХ – поч. ХХ ст. засвідчило часопросторову закономірність 

відтворених у відповідних стереотипах сенсорних ознак, за якої спостережено 

психологічну інерцію мислення, заґрунтовану на небажанні відійти від усталених 

переконань етносу, що продукує стійкість етнічних ознак представника української 

спільноти в часі та, трапляється, у просторі. Дослідні матеріали підтвердили думку 

про постійність і сталість сформованих у соціумі мовних етнокультурних сенсорних 

стереотипів, тривалість їх «культурного життя», де стереотипи-образи високої 

частотності наділені спроможністю виступати словами-символами української 

культури. Останні, як усталені елементи культурного континууму, виконують роль 

образних кодів ментальності українців, заразом окреслюючи національні й ареальні 

кордони української лінгвокультури. 

Рівень дистрибуції сполучуваності носіїв сенсорних ознак української мови 

XX ст. засвідчив зростання формування динаміки спектра останніх у мові 

відповідного часового зрізу. Стратум дистрибуції сполучуваності носіїв сенсорних 

ознак, представлений в українській мові попередніх періодів, отримав подальший 

розвиток за рахунок збільшення кількості об’єктиваторів сенсорних якостей; 

розширення семантики перцептивних ад’єктивів, включно з образною; 

трансформації значеннєвого обсягу сенсорних номінацій; активізації останніх у 

творенні стереотипів-образів чуттєвого рівня, що є виразною експлікацією 

динамічних процесів у мові. 

Етнокультурні стереотипи чуттєвого сприйняття епохи XX ст. відповідають 

образам, зафіксованим у мові попередніх періодів і постають із чітко окресленим 

комплексом типових характеристик, де перцептивна ознака переосмислена в 

широкому діапазоні етнічно закорінених образів вільного дискурсивного розподілу. 

Лексикографічні контексти уможливили з’ясування загальної спрямованості 

еталонних ознак (бажаних і небажаних) стереотипних образів, що постають етнічно 

зумовленою суб’єктивною формою осягнення реального світу в межах базових 

моделей і субмоделей осягнення світу. Результати дослідження засвідчили 

нерівноцінність семантичного обсягу мовних стереотипів чуттєвого сприйняття: 

домінантною за кількістю утворених мовних етнокультурних стереотипів різного 

ступеня перцептивності є антропоморфна модель, що підтверджує більшу 

значущість у етнічній лінгвокультурі сектору, зорієнтованого на опис самої людини. 

Статус сенсорної ознаки виявляється на багатьох рівнях: вербалізації; 

семантичної трансформації: семантики – сенсорної, не сенсорної або комплексної; 

символічної значущості; високої асоціативності; варіативності; ступеня вияву 

ознаки, що інтенсифікується різноманітними мовними засобами; образного 

перекодування; етнокультурної маркованості; оцінки тощо, які зреалізовуються 

через фонові знання. Провести ж чітку межу між окресленими сферами, щоб вони 

постали розмежованими з власним і самодостатнім видом реальностей неможливо, 

оскільки тільки в сукупності останні презентують сформований на канонізованих 

уявленнях образний світ української етноспільноти, узагальнений у стереотипних 

образах. Останні засвідчують рефлексію уявлень українців про норми та виражають 

складний світ історичного проходження людського сприйняття крізь досвід 

реального, матеріального та духовного життя українського етносу. 
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Історично сформовані й усвідомлені носіями української мови етнокультурні 

стереотипи з сенсорним компонентом, генералізуючи перцептивні уподобання 

українського етносу, є результатом сенсорного та водночас ментального 

опрацювання світу. У процесі перцептивної діяльності сенсорний і ментальний 

складники утворюють єдність, навіть власне сенсорні ознаки, на яких заґрунтовані  

стереотипні образи, мають додаткове ментальне тло. Масив етнокультурних 

стереотипів із сенсорним компонентом охоплює систему значень із різним рівнем 

індексації порогу сенсорики. У результаті дослідження одержано дані про 

приблизно рівну кількість сенсорно-ментального (343 образи – 14%) і ментально-

сенсорного типів відношень (383 образи – 15%) та набагато вищу сенсорного (682 

образи – 27%) і ментального типів (1078 образів – 44%). Ментальну модель, яка 

розвиває свої потенції в межах різних площин: якісної, оцінної, соціальної, 

кількісної, темпоральної, просторової тощо, визнано найтиповішою.  

Дослідження закономірностей мовної об’єктивації етнокультурних 

стереотипів сенсорного рівня дозволило відстежити мовні механізми творення 

останніх і показати засоби їх реалізації в мовно-культурному просторі українського 

етносу. Дієвими визнано переосмислення в межах тропів осі суміжності та 

псевдототожності, які презентують метонімія, метафора, порівняння, епітет, символ, 

перифраз, персоніфікація, антитеза, гіпербола; зрідка залучений механізм розпаду 

полісеми на декілька значень. Первинні параметри переосмислення стереотипних 

образів із перцептивним компонентом задає троп осі суміжності – метонімія. 

Метонімічна модель, відображаючи об’єктивні зв’язки предметів і явищ, визначає 

шляхи розвитку метафоричної моделі – домінантного типу переосмислення 

стереотипів-образів, який визнано загальною тенденцією розвитку семантики 

псевдосенсорних стереотипів як результату історичного поступу – смислових змін у 

словах та їх значеннях у процесі розвитку мови. Визнано, що метонімія – більш 

об’єктивний спосіб переосмислення, ніж метафора, оскільки заґрунтована на 

реальних просторових, часових і причинно-наслідкових зв’язках. 

Результати метонімізації та метафоризації сенсорних ознак відіграють 

буферну роль між сенсорними та ментальними значеннями в мовній свідомості 

українців, демонструючи єдиний асоціативний принцип творення. Це зумовлює 

тотожність реалізації функцій метонімічних і метафоричних механізмів 

переосмислення. Спостережена контекстуальна взаємодія та взаємопроникнення 

тропів засвідчує синкретизм відповідних явищ.  

Наслідком семантичної деривації вихідного перцептивного значення визнані 

синестезійні перенесення. Останні належать до архаїчної доби свідомості; мають 

комплексний характер, поширюючись на всі модуси чуттєвого сприйняття, де 

тактильна сфера виявилася найбільш репрезентативною; слугують важливим 

чинником вираження складності досвіду сприйняття; виступають засобом 

відшкодування недоліку функціонування перцептивної системи певної епохи; як 

результат творчого пошуку, сприяють посиленню емоційності й експресивності 

мовних етнокультурних стереотипів із сенсорним компонентом, позбавляючи їх 

шаблонності й одномірності.  

У внутрішній формі стереотипів із сенсорним компонентом експлікується  

сукупність оцінних смислів, основною характеристикою яких є координата 
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позитивний / негативний, що характеризується різноманіттям зв’язків і функцій, 

залежних як від фізичних властивостей об’єктів реального світу, так і від 

суб’єктивних критеріїв оцінки. Аксіологічність етностереотипів співвідносна з 

нормою, встановленою в українській лінгвокультурі, умотивована семантикою 

носіїв сенсорної ознаки та підкріплена їх символічністю, де експлікація сукупності 

негативних смислів, які є інформативно більш значущими, відзначається ширшим 

спектром форм об’єктивації. 

Узагальнено-етнічна реалізація перцептивної ознаки об’єднує мовні 

стереотипи-образи різного походження та ступеня усталеності: історично зумовлені, 

дискурсивно зумовлені, разом із типовими, нетиповими, еталонними, 

відпредметними, вторинними, образними народними узагальненнями. Останні є 

етнічно проакцентованими; вони консолідують і узгоджують у своєму 

семантичному полі своєрідну палітру сенсорики, відмінну від інших культур, 

вибудовуючи спектр індивідуально-авторських утворень, де етнічні стереотипи 

отримані в надійній і репрезентативній цільності, а авторські – як зразок блискучого 

перекодування. 

Зафіксовані варіативні форми стереотипних образів демонструють 

задавненість сполучуваних форм і, можливо, їх територіальну розподіленість. 

Перспективним методом дослідження мовних етнокультурних перцептивних 

стереотипів визнано асоціативний експеримент. Результати проведеного 

спрямованого асоціативного експерименту засвідчують: респондентами 

актуалізовані передбачені мовною системою об’єктивації, які визначають еталони 

зору, слуху, запаху, смаку та дотику, що у свідомості сучасних носіїв української 

лінгвокультури найчастіше есплікуються відомими фактами й об’єктами реальної 

дійсності. Еталони вербальних об’єктивацій, закріплені стереотипними 

лінгвальними асоціаціями, репрезентують актуальні для інформантів 

характеристики слів-стимулів, які є відображенням ментальних потенцій мовців, і 

засвідчують форми та способи збереження перцептивних змістів, основу яких 

складають як емпірична, життєва, дієва практика, так і практика історично-

культурна.  

Об’єкти, які визначають еталони чуттєвих реакцій, неоднозначно резонують у 

вербальному полі двох груп респондентів – мешканців західного та східного 

регіонів України. Серед дескрипторів у кожній групі опитаних виділені типові й 

унікальні, де типове відмежовує зони усталеності. Очевидно, на тонкому 

сенсорному рівні інформанти фіксують моделі узагальнених культурних смислів – 

етнічні стереотипи Заходу та етнічні стереотипи Сходу, які презентують домінанти 

поточної ментальної свідомості та допомагають виявити ті їхні особливості, що є 

психологічно релевантними для представників певного регіону та в певний 

проміжок часу.  

Засвідчені повторюваність і висока частотність типових вербальних реакцій 

об’єктивують соціально-психологічну єдність опитуваних західного та східного 

регіонів України, втілену в мовному етнокультурному коді українців, цілісність 

якого полягає в загальному цивілізаційному процесі, однаковості моральних 

принципів, ціннісних орієнтацій і пріоритетів, єдиній мові – того спільного, що 

виразно постає в контексті інакшості. 
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Сформовані в межах лінгвально-ментального стратуму мовні етнокультурні 

стереотипи візуального, аудіального, густативного, ольфакторного та тактильного 

модусів сприйняття, виявилися тими ідентифікаційними одиницями 

етнокультурного простору України, що сприяють активізації внутрішніх 

специфічних потреб нації в самоосягненні, тим самим посилюючи входження 

українства в світовий культурний контент. 

Дослідження мовних етностереотипів сенсорного рівня відкриває нові 

можливості системного підходу до вивчення української лінгвокультури в цілому. 

Прикладний аспект подальших досліджень пов’язаний із завданням  укладання 

словника етнокультурних перцептивних стереотипів української мови. Перспективи 

теоретичних студій вбачаємо в масштабному дослідженні сенсоризмів української 

мови в аспектах прототипології, стереотипології, концептології з метою відтворення 

сенсорно обумовленого сегменту лінгвального простору українства, а також у 

здійсненні порівняльних досліджень стереотипів-образів чуттєвого сприйняття у 

межах міжкультурного мовного діалогу.  
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Семашко Т. Ф. Мовна стереотипізація сенсорного сприйняття в 

українській лінгвокультурі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Київський національний університет 

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

Робота присвячена дослідженню мовної стереотипізації сенсорного 

сприйняття, розвиток якої в українському мовно-культурному просторі зафіксовано 

лексикографічними практиками «Словника української мови XVI – першої 

половини XVII ст.», «Словаря української мови Б. Грінченка» (ХІХ ст.), «Словника 

української мови: в 11-ти томах (ХХ ст.) й актуалізовано в сучасному дискурсі. 

Реалізований у дисертації комплексний підхід до розгляду мовних 

стереотипів, заґрунтованих на чуттєвих реакціях, базується на інтегрованих 

http://centrumpl.in.ua/forum/28-118-1
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теоретичних положеннях і методологічних принципах когнітивної лінгвістики та 

лінгвокультурології, спроектованих на нове бачення предмета лінгвістичного 

дослідження, де на перший план висувається проблема мовної свідомості.  

Використані в роботі методи та прийоми аналізу забезпечили діахронічне 

вивчення мовних етнокультурних сенсорних стереотипів; дали змогу з’ясувати 

основні тенденції лінгвального розвитку перцептивних стереотипів у певну 

історичну епоху та простежити за особливостями їх мовної об’єктивації в різні 

культурно-історичні періоди української мови. Це дозволило дійти висновків, що в 

мовній картині світу українців стереотипи сенсорного сприйняття, інтегруючи 

мовно-чуттєвий досвід індивіда, колективу та соціуму, маніфестують результати 

опрацювання дійсності свідомістю та мовою, що є відбитком лінгвокультурно 

вагомої інформації, сформованої упродовж усієї історії українського етносу. 

Ключові слова: мовна картина світу, категоризація, когнітивна лінгвістика, 

лінгвокультурологія, моделі опису світу, моделі досвіду, сенсорна вісь, модуси 

перцепції, стереотип, мовний перцептивний стереотип. 
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Семашко Т. Ф. Языковая стереотипизация сенсорного восприятия в 

украинской лингвокультуре. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

Работа посвящена исследованию сферы стереотипизации сенсорного 

восприятия, зафиксированной в украинском культурно-языковом пространстве ХVI 

– XXI ст. как лексикографическими источниками, так и современными 

дискурсивными практиками. Впервые на широком фактическом материале 

представлено целостное описание феномена стереотипа чувственного восприятия,  

определены особенности формирования и функционирования этнокультурных 

стереотипов сенсорного восприятия в украинском лингвальном пространстве XVI – 

начала ХХI в. В рамках лингвокогнитивного подхода предложены определения 

ключевых понятий исследования (стереотипа, этнокультурного стереотипа, 

перцептивного стереотипа); разработана комплексная методика анализа сенсорных 

стереотипов; осмыслены феномены «модели описания мира», «модели опыта 

(модальности)», «сенсорная ось», «ось псевдотождества», «ось смежности», 

«модусы перцепции», «стереотип-образ»; описана лингвокультурная феноменология 

сенсорных стереотипов; отслежены особенности вербализации, механизмы 

создания, семантико-аксиологическая природа и способы актуализации сенсорных 

стереотипов как явлений языка и культуры; раскрыта роль стереотипов 

чувственного восприятия в упорядочении наиболее значимых для украинского 

социума фрагментов языковой картины мира. 

В диссертационном исследовании языковые перцептивные стереотипы пяти 

перцептивных модусов – визуального, аудиального, тактильного, густативного, 

ольфакторного – позиционированы как универсальные фиксаторы результатов 

обобщения знаний о мире, определяющей характеристикой которых является 
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наличие в их структуре этнокультурных смыслов, воплощенных в языковом 

этнокультурном коде, который объективирует высокочастотно явленный опыт 

носителей языка. Сформировавшись в пределах этнического самосознания как 

доминантный способ видения мира, этнические перцептивные стереотипы 

посредством языковых форм закрепляют в сознании этноса культурные традиции и 

привычки; выступают регулятором языкового этносознания и поведения; являются 

частью лингво-культурной картины мира этноса. 

Воплощенный в диссертации комплексный подход к изучению языковых 

перцептивных стереотипов, который основан на интегрированных теоретических 

положениях и методологических принципах когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии, спроецированный на новое видение стереотипов-образов, 

позволяет глубже осмыслить закономерности эволюции сенсорных стереотипов, их 

роль в формировании языкового сознания и в конечном итоге – специфику 

украинской лингвокультуры в ее антропологическом и ценностном форматах. 

Исторически сложившиеся и осознанные носителями украинского языка, 

этнокультурные стереотипы с сенсорным компонентом, генерализируя 

перцептивные предпочтения украинского этноса, выступают результатом сенсорной 

и одновременно ментальной обработки мира. Очевидно, что в процессе 

перцептивной деятельности сенсорная и ментальная составные образуют единство, 

где даже собственно сенсорные признаки, на которых базируются стереотипные 

образы, имеют дополнительный ментальный фон, что обуславливает вывод: 

подавляющее большинство значений, которые фиксируют этнокультурные 

стереотипы есть результатом сенсорной и одновременно ментальной обработки 

действительности.  

Основными механизмами создания этнокультурных перцептивных 

стереотипов признаны следующие: метонимическая модель, которая задает 

первичные параметры переосмысления и определяет пути развития метафорической 

модели – доминантного типа переосмысления перцептивных стереотипов. 

Последний признан общей тенденцией развития семантики псевдосенсорных 

стереотипов как результата исторического процесса – смысловых изменений в 

словах и их значениях в процессе эволюции языка. Установлено, что результаты 

метонимизации и метафоризации сенсорных признаков играют роль буфера между 

сенсорными и ментальными значениями в языковом сознании украинцев, 

демонстрируя единый ассоциативный принцип создания, что приводит к 

взаимодействию и взаимопроникновению тропов и свидетельствует о синкретизме 

соответствующих явлений. Действенным механизмом выражения сложности опыта 

сенсорного восприятия выступает межсферное взаимодействие – результат 

семантической деривации исходного перцептивного значения. Синестезийные 

переносы служат средством возмещения недостатка функционирования 

перцептивной системы; как результат творческого поиска, способствуют усилению 

эмоциональности и экспрессивности языковых этнокультурных сенсорных 

стереотипов. 

Этническая реализация перцептивного признака, эксплицируемая 

совокупностью оценочных смыслов, объединяет языковые перцептивные 

стереотипы различного происхождения, степени устойчивости и обобщения 
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(исторически обусловленные, дискурсивно обусловленные, образные народные и 

индивидуально-авторские обобщения и др.). Они консолидируют и согласовывают в 

своем семантическом поле самобытную палитру сенсорики, где этнические 

стереотипы представлены в репрезентативной целостности, а авторские являются 

образцом блестящей перекодировки. 

Диахроническое исследование языковых перцептивных стереотипов в 

украинском лингвальном пространстве позволило сделать вывод: в языковой 

картине мира украинского этноса стереотипы сенсорного восприятия, интегрируя 

чувственный опыт индивида, коллектива и социума, манифестируют результаты 

обработки лингвокультурно значимой информации. Этнокультурное наполнение и 

трансформация перцептивных стереотипов происходит на протяжении всей истории 

украинского этноса, выступая выразительной экспликацией динамических 

процессов развития украинского языка. Сформировавшись в пределах лингвально-

ментального локуса украинского языка, этнокультурные стереотипы визуального, 

аудиального, густативного, ольфакторного и тактильного модусов восприятия 

выступают маркерами этнокультурного пространства Украины, способствуя 

идентификации специфических ресурсов самосознания нации и определяя 

вхождение украинского этноса в мировой культурный контент.  

Ключевые слова: языковая картина мира, категоризация, когнитивная 

лингвистика, лингвокультурология, модели описания мира, модели опыта, 

сенсорная ось, модусы перцепции, стереотип, перцептивный стереотип.  
 

SUMMARY 

 

Semashko T.F. Linguistic stereotypization of sensory perception in the 

Ukrainian linguoculture. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Philology in specialty 10.02.01 – Ukrainian 

language. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2017. 

The paper is dedicated to the research of linguistic stereotypization of sensory 

perception, the development of which is recorded in the lexicographical practices: 

Dictionary of the Ukrainian language of the XVI – the first half of the XVII century, 

Borys Hrinchenko's Dictionary of the Ukrainian Language (ХІХ century), Dictionary of 

the Ukrainian language: in 11 volumes (ХХ century) and updated in a modern discourse. 

The realized in the thesis complex approach to the consideration of linguistic 

stereotypes, following on from the sensory reactions, is based on integrated theoretical 

background and methodological principles of cognitive linguistics and cultural linguistics, 

planned for a new vision of linguistic research subject, where issues of linguistic 

consciousness come to the fore.  

The used in the thesis methods and tools of analysis, thus providing diachronic 

study of linguistic ethnocultural sensory stereotypes, made it possible to define primary 

development trends of the lingual development of perceptual stereotypes in the certain 

historical era and to monitor the features of their linguistic objectivation during different 

cultural and historical periods of the Ukrainian language. This allows for the conclusion 

that in the linguistic view of the world of the Ukrainians, the stereotypes of sensory 

perception, integrating linguistic and sensory experience of individual, collective and 
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society, demonstrate the results of reality processing by consciousness and language, 

which are the reflexion of linguocultural reasonable information, formed during all the 

history of the Ukrainian ethnic group. 

Key words: linguistic view of the world, categorization, cognitive linguistics, 

cultural linguistics, world description models, experience models, sensory exis, modes of 

perception, stereotype, linguistic perceptual stereotype. 


