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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Кожна віха історії має свій інформаційний ландшафт. Це те, що цікавить 

суспільство, його цілі, світогляд та засоби, якими воно послуговується, щоб їх 

досягти. І повсякчасно власні назви перебувають у фокусі суспільної уваги та 

стають складниками онімного ландшафту.  

Існує давня традиція вивчення власних назв. В. Бланар, В. Ніколайсен, 

Ф. Нюссель, В. Лангендонк, Е. Рум, Р. Коутс, К. Хью, М. Кнаппова, З. Жаплова, 

М. Гарвалік зробили значний внесок в ономастичні студії. Українська ономастична 

думка нараховує декілька ономастичних шкіл: Ужгородська, Одеська, Вінницька, 

Хмельницька. Спираючись на здобутки таких ономастів, як В. В. Німчук, 

Ю. О. Карпенко, Є. С. Отін, А. О. Білецький, О. В. Суперанська, Н. В. Подольська, 

Л. О. Белей, Г. Є. Бучко, В. О. Горпинич, В. І. Супрун, А. А. Фомін, П. П. Чучка, нові 

українські студії йдуть далі в науковому пошуку. Вони розробляють термінологічний 

інвентар ономастичних студій та працюють над стандартизацією пропріальних одиниць 

(М. М. Торчинський, Г. В. Ткаченко, Г. А. Гудманян), аналізують конотативний аспект 

буття власних назв (Г. П. Лукаш, Д. Г. Козловська), інтерлінгвальні та інтралінгвальні 

чинники семантичного простору онімів (С. М. Пахомова, М. Ю. Карпенко, 

Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза), літературно-стилістичний аспект онімів 

(Т. І. Крупеньова, Е. В. Боєва, Т. В. Немировська, Е. О. Кравченко), досліджують 

питання концептуалізації та ментальної реалізації власних назв у синхронічному й 

діахронічному аспектах (О. Ю. Карпенко, Ю. І. Дідур, С. В. Насакіна, З. О. Купчинська). 

Когнітивна ономастика розглядає власні назви як концепти, що формуються за 

участю багатьох чинників, серед яких найважливішими є культурна спадщина, 

оточення, ідентифікація та попередній досвід. Власна назва постає як зрощення 

індивідуального із суспільним, традиційного із ситуаційним, вербального з 

невербальним. Оніми – це маніфестація інформаційного простору суспільства, 

культурного універсуму етносу, вони формують онімний ландшафт (далі – ОЛ)  

певного історичного контексту. Особливостями етноспецифічних концептів як 

складників національно-мовної картини світу займалися такі зарубіжні вчені, як 

А. Вежбицька, О. Залевська, М. Жинкін, В. Карасик, Ю. Караулов, О. Кубрякова, 

Дж. Лакофф, Р. Ленекер, Ч. Філмор, Ж. Фокон’є. Великий внесок у дослідження 

зробили й українські дослідники, зокрема Ф. С. Бацевич, І. О. Голубовська, 

О. В. Тищенко, В. О. Глущенко, Н. В. Слухай, О. С. Снітко, М. С. Скаб. 

Українськими та зарубіжними вченими накопичено багатий досвід 

теоретичного осмислення власних назв як різноаспектних одиниць та 

етноспецифічних концептів, однак логіка наукового пізнання потребує звернення до 

нових наукових галузей та методик для онтологічного й епістемілогічного 

витлумачення сутності власної назви. Широкоформатність та багатовекторність 

сучасного інформаційного ландшафту вимагають нових поглядів на власні назви як 

комплексні прояви мовних універсалій. Власні назви є інформаційними одиницями, 

що передаються суспільними каналами та виявляють усі характеристики 

мемоплексів (меметичних комплексів). Питаннями еволюційних моделей передачі 

культурної інформації займались С. Блекмор, М. Годвін, Д. Деннет, Р. Докінз, 

М. Мінскі, Р. Мілнер, О. Цур, Л. Шифман, У. Філліпс.  
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Актуальність пропонованого дослідження зумовлена необхідністю 

комплексного аналізу меметичної природи власних назв у сучасному публічному 

просторі, який є актуалізованою дійсністю національно-мовних картин світу (далі – 

НМКС). Вивчення архітектоніки ОЛ як сукупності культурних інформаційних 

одиниць сприятиме встановленню універсальних констант неспоріднених мов і 

висвітлить меметичну природу власних назв як мовних універсалій, культурних та 

соціальних артефактів. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що власні назви є етно-меметичними 

домінантами інформаційного ландшафту суспільства, які формують ОЛ як 

актуалізацію онімного аспекту НМКС на базисі когнітивної перцепції власних назв 

соціумом за допомогою ментальних моделей, що відображає загальнокультурні 

тенденції реалізації культурних та соціальних артефактів. 

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

дослідження виконано в межах науково-дослідної теми кафедри граматики 

англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

«Когнітивно-дискурсивна категоризація різнорівневих мовних і мовленнєвих явищ у 

синхронії та діахронії» (державний реєстраційний номер 0113U002692). Тему 

дисертації затверджено на засіданні Вченої ради факультету романо-германської 

філології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (протокол № 6 

від 21 лютого 2017 року) і на засіданні Вченої ради Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова (протокол № 6 від 28 лютого 2017 року). 

Мета цього дослідження полягає у встановленні параметрів ОЛ, розробленні 

теоретичних засад для моделювання ОЛ як комплексного антропоцентричного 

явища, застосуванні розроблених теоретичних принципів в аналізі онімного 

компонента НМКС. 

Відповідно до мети було актуалізовано такі завдання:  

1. Проаналізувати погляди вітчизняних і зарубіжних дослідників на природу 

та диференційні ознаки онімів. 

2. Визначити методи параметризації ОЛ як об’єкта дослідження в царині 

когнітивної ономастики. 

3. Дослідити параметри лінгвокультурних одиниць, що є складовими ОЛ. 

4. Виявити й схарактеризувати кореляцію між мемоплексами (меметичними 

комплексами) та власними назвами, простежити характеристики, які є спільними 

для обох видів культурної інформації. 

5. З’ясувати способи та форми феномену мемного буття власних назв. 

6. Провести вільні асоціативні онімні експерименти (далі – ВАОЕ) з носіями 

неспоріднених мов (української, іспанської, англійської), скеровані на виявлення 

емотивного компонента НМКС та висвітлення його меметичного підґрунтя. 

7. Простежити динаміку частотності асоціативних груп та семантичних 

гештальтів асоціативного онімного поля (далі – СГАОП) в моновікових групах. 

8. Дослідити мемо-етнічні особливості СГАОП. 

9. Виявити витоки меметичності власних назв як національно-маркованих 

онімних концептів. 

10.  Деталізувати етнічні особливості та універсальні домінанти ОЛ Іспанії, 

України, Великої Британії. 
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Об’єктом дослідження є ОЛ як прояв НМКС, предметом – соціально-мовні, 

культурні, меметичні, національно-етнічні особливості ОЛ. 

Матеріалом дослідження стали понад 2000 мемоплексів (кластерів мемів, 

об’єднаних спільною темою), зібраних з інтернет-репозиторіїв, словників та 

енциклопедій, за допомогою інтерв’ювання носіїв мов та з особистого досвіду 

автора. Серед них – 32 локальних іспанських, 66 локальних українських, 52 

локальних англійських, 9960 асоціативних реакцій на онімні стимули, які було 

отримано від носіїв неспоріднених мов (української, англійської, іспанської), 

ключових слів, згенерованих користувачами Мережі (в межах трьох держав – 

Україна, Іспанія, Велика Британія) за допомогою пошукового сервісу Google 

протягом шести років. 

Методологічною базою дослідження є сукупність загальнонаукових та 

спеціальних лінгвістичних методів. Описовий (дескриптивний) метод використано 

для інвентаризації та інтерпретації досліджуваних онімних і мемних феноменів у 

межах НМКС, відображених у трьох неспоріднених мовах. Методи аналізу та 

синтезу – для ідентифікації онімних мемних компонентів, що складають ОЛ. 

Кількісний метод – для визначення обсягу онімних одиниць та мемних домінант в 

ОЛ. Кількісний аналіз застосовано під час розгляду динаміки частотних реакцій у 

малих групах, отриманих у процесі ВАОЕ. Системний аналіз спрямовано на розгляд 

складної системи публічного простору в Інтернеті, що маніфестується в списках 

запитів у пошукових сервісах. Із спеціальних лінгвістичних методів використано: 

метод вільного асоціативного онімного експерименту, що надав змогу виявити 

асоціативний шлейф мемів-онімів та їхнє місце в публічному просторі ОЛ, і метод 

виявлення семантичного гештальту асоціативного поля для висвітлення 

онтологічних параметрів мемної природи власних назв.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в загальному обґрунтуванні 

теоретико-методологічних основ онімного ландшафтування як галузі когнітивної 

ономастики, що досліджує буття онімів у соціально-культурному, лінгвокогнітивному та 

меметичному аспектах НМКС. 

Започатковано новий напрям лінгвокультурної, когнітивно-дискурсивної 

інтерпретації власних назв як комплексної меметичної структури, яка 

маніфестується в ОЛ. 

Уперше:  

визначено онтологічний та гносеологічний статус лінгвокультурної, 

когнітивно-дискурсивної інтерпретації власних назв як комплексної меметичної 

структури, яка маніфестується в ОЛ. 

розроблено нову теоретико-методологічну концепцію для виявлення та 

категоризації ОЛ; 

запропоновано дефініцію мемоплексу (меметичного комплексу) як онімного 

компонента та конкретизовано її диференційні ознаки; 

сформульовано диференційні аспекти поняття ОЛ та онімної ідентичності;  

виявлено специфіку власних назв в аспекті меметичної соціокультурної галузі; 

уточнено та визначено розбіжності між поняттями «онімний простір», 

«онімний ландшафт», «онімний фрейм»; 
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проведено ВАОЕ з інформантами – носіями трьох неспоріднених мов 

(української, іспанської, англійської); 

простежено динаміку асоціативних реакцій у моновікових групах, 

реалізовано їхню таксономію за допомогою СГАОП; 

визначено склад, структуру, чинники формування етнічно-маркованих 

меметичних онімних концептів. 

Удосконалено: 

комплексний підхід до зберігання, функціонування, трансформування, 

профілювання онімних концептів; 

концепцію ментальної специфіки онімних систем; 

параметризацію закономірностей ментальної категоризації власних назв; 

ідею асоціативного наповнення оніма як інструменту пізнання, категоризації 

та концептуалізації НМКС. 

Отримали подальший розвиток: 

термінологічний інвентар загальної ономастики; 

методи та засоби когнітивної ономастики; 

прийоми дослідження ментального лексикону. 

Відповідно до поставленої мети, визначених завдань і отриманих результатів 

на захист винесено такі положення:  

1. Параметризація термінологічного реєстру актуалізується на усталених 

розрядах власних назв (антропоніми, топоніми, ергоніми, хрематоніми, ідеоніми, 

ергоніми, хрононіми, зооніми, фітоніми, космоніми). Подальша диференціація та 

систематизація підкласів ідеонімів та ергонімів породжується та детерімінується 

соціальними та культурними факторами.  

2. ОЛ характеризується наявністю власних назв різних типів, які набувають 

ознак соціальних та культурних артефактів, що імплементуються механізмами 

соціальної взаємодії та кумулятивного ефекту культурної еволюції спільно з 

етнонаціональною складовою. ОЛ тлумачимо як омовлену актуалізацію онімного 

компонента етнічної свідомості, що ґрунтується на засадах реалізації когнітивної 

схеми фігура/фон у конекції з принципом абстрактної перцепції за участю фокусу 

соціальної уваги.  

3. Зафіксовано широкий репертуар констітуентів ОЛ. Серед них реалізуються 

реальні та віртуальний кластери, де узвичаєні розряди (антропоніми, топоніми, 

ергоніми, хрематоніми, космоніми, зооніми) доповнюються новітніми, більш 

продуктивними розрядами (файлоніми, електроніми, нікнейми, сайтоніми, 

комп’ютероніми, меми (мемоплекси). Еволюційна здатність як поступовий процес 

удосконалення виступає джерелом диференціації та розмаїття аспектів культурного 

універсуму етносу, що актуалізуються у лінгвокультурних одиницях ОЛ. 

4. Мемоплекси тлумачимо як одиницю інформаційної структури, яка 

передається суспільними каналами, її вирізняють стислість, стрімке 

розповсюдження та емоційно-асоціативний зв’язок із подібними інформаційними 

конструктами. Меметичні комплекси є продуктом колективної рефлексії 

суспільства, що актуалізують усталену практику соціальних зв’язків. Власні назви 

набувають промінентних ознак меметичних комплексів за принципами культурної 

еволюції як визначного параметру соціальної взаємодії та поведінки. Кореляція між 
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мемоплексами та онімами ґрунтується на когнітивних універсальних мисленнєвих 

процесах, актуалізується як культурна інформація та реалізується як константа 

колективного співіснування етносу. 

5. Власні назви, меми-оніми детермінуються за допомогою соціуму завдяки 

культурі участі. Меметичні комплекси набувають багатьох ознак уявних світів, є 

гетерогенними та стають культурними і соціальними артефактами, що ґрунтуються 

на особливостях людського мислення. Відтворення культурної традиції у межах 

мемного буття власних назв базується на таких властивостях, як варіативність, 

ситуативність та репродукування цивілізаційної парадигми, що зумовлює його 

багатопланову інтерпретацію у межах НМКС.  

6. Висвітлено динаміку частотності асоціативних груп за допомогою методики 

моделювання СГАОП. Різнорівнева асоціативно-емоційна колективна рефлексія 

дефінує буття онімних концептів у ментальному лексиконі та стає актуалізацією ОЛ 

як індикатора культурно детермінованих СГАОП меметичної природи. Результати 

вказують на стабільні показники відсоткових значень у всіх малих моновікових 

групах та уможливлюють використання груп цієї конфігурації для 

психолінгвістичних експериментів за методикою продукування вільних асоціацій у 

галузі когнітивної ономастики.  

7. Сукупність методолого-методичних процедур виявилася ефективною та 

дала змогу перевірити сформульовану у дисертації гіпотезу щодо актуалізації 

власних назв як етно-меметичних домінант в ОЛ. Проведені ВАОЕ з носіями трьох 

неспоріднених мов (української, іспанської, англійської) зафіксували меметичне 

підґрунтя асоціативно-емотивної колективної рефлексії онімної системи координат 

НМКС.  

8. Аспекти меметичності власних назв базуються на психічному відображенні 

суб’єктивного досвіду. Понятійний універсум етносу НМКС ассимілює емотивний 

компонент, який має коріння в шести базових емоціях: радість (задоволення), 

здивування, сум (смуток), гнів (злість), відраза, страх. Емоційно-оцінна рефлексія 

актуалізується особливостями ментального буття онімів, де меметична природа 

реалізується у породженні, еволюції та культурній реплікації онімів-мемів у 

суспільстві. Варіативне відтворення та меметична природа копіювання є 

константами механізмів буття власних назв як національно-маркованих онімних 

концептів 

9. Деталізація етнічних особливостей та універсальних домінант ОЛ Іспанії, 

України, Великої Британії висвітлює такий репертуар СГАОП, актуалізований 

посередництвом ВАОЕ: універсальні теми СГАОП для українців, іспанців та 

британців реалізуються у константах «велике місто», «віра», «зірки», «зло», 

«книга», «персональна оцінка», «письменник», «позитивний образ», «почуття», 

«святкування», «сім’я», «собака», «спорт», «сучасний образ», «традиційний образ». 

Етнічно-марковані теми СГАОП, які притаманні тільки українцям, імплементуються 

як «загадкова красуня», «імідж», «українство», «частина-ціле», «чумаки», «яйце». 

Іспанські теми СГАОП  актуалізуються так: «вино», «Каталонія», «культурний 

центр», «міфологія», «таємниця», «тепло». Організація британського репертуару 

національно-маркованих конструктів СГАОП відображається у темах «вигадка», 

«королівська родина», «новини», «оточення», «сон», «талановита людина». 
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Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в систематизації 

та поглибленні знань про лінгвістичні та екстралінгвістичні особливості власних 

назв як онімних концептів, які актуалізують ОЛ, що сприятиме розробленню теорій 

когнітивної ономастики та меметики. Також результати роботи поглиблюють 

основні положення когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, етнопсихології, 

соціолінгвістики, загальні принципи співвідношення мови та культури, вплив 

соціокультурних та емотивних чинників на інформаційний ландшафт НМКС. 

Виокремлено СГАОП та розкрито специфіку асоціативного сприйняття, емотивної 

концептуалізації та оцінної рефлексії власних назв як меметичних одиниць. 

Запропонований у роботі новий когнітивно-прагматичний напрям вивчення ОЛ 

дасть поштовх активному опрацюванню сучасних наукових ідей, визначенню 

культурних, соціальних і меметичних домінант НМКС, прогнозуванню й 

конструюванню етноспецифічного меметичного репертуару та теоретичному 

опрацюванню меметичного потенціалу власних назв як одного зі стрижневих у 

сучасному інформаційному просторі.  

Практичне значення одержаних результатів роботи визначається тим, що 

вони можуть бути використані в дослідженнях із теорії мови, психолінгвістики, 

соціолінгвістики, лінгвокультурології, у сфері викладання навчальних дисциплін: 

«Загальне мовознавство», «Порівняльна типологія української, іспанської та 

англійської мов», «Лінгвокраїнознавство», «Методологія і методика лінгвістичних 

досліджень», «Когнітивна ономастика» тощо. Результати дослідження корисні 

фахівцям у галузі теорії ономастики, лінгвокультурології, поетики, масових медіа, 

мають цінність для лекційно-семінарських курсів із загального мовознавства, 

фоностилістики і лексикології англійської, іспанської, української мов. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на 15 міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях, конгресах: XIV Всеукраїнській 

ономастичній конференції «Українська онімія в часі та просторі» (Івано-Франківськ, 

26–27 травня 2011 року); ІІ Наукових читаннях пам’яті члена-кореспондента НАН 

України Ю. О. Карпенка (Одеса, 13–14 жовтня 2011 року); ІІI Наукових читаннях 

пам’яті члена-кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка (Одеса, 16–17 жовтня 

2012 року); І Міжнародній науково-практичній заочній конференції 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 18 жовтня 2012 

року); «Каразінських читаннях: Людина. Мова. Комунікація»: XII науковій 

конференції з міжнародною участю (Харків, 1 лютого 2013 року); III Міжнародній 

дистанційній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы современных 

социальных и гуманитарных наук» (організатори – Пермський державний 

національний дослідний університет та ТОВ «Навчальний центр "Информатика"», 

26–28 квітня 2013 року); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 

40-річчю Алтайського державного університету і пам’яті професора Іди 

Олександрівни Воробйової «Филология и культура в межрегиональном 

пространстве» (Барнаул, РФ, 15–18 травня 2013 року); International Scientific and 

Professional Conference "Modern Science: tendencies of development" (Будапешт, 

Угорщина, 5–8 липня 2013 року); XV Всеукраїнській ономастичній конференції 

(Хмельницький, 12–13 вересня 2013 року); NORNA:s 43:e symposium Innovationer i 

namn och namnmönster (Хальмстад (Halmstad), Швеція, 6–8 листопада 2013 року); 
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Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми сучасної філології в 

контексті діалогу мов та культур» (Одеса, 8–10 квітня 2014 року, ПНПУ 

ім. К. Д. Ушинського); VII Оломоуцькому симпозіумі україністів «Сучасна 

україністика: Проблеми мови, літератури та культури» (VII Olomoucké sympozium 

ukrajinistů) (Оломоуць, Чехія (Olomouc, Česká republika), 21–23 серпня 2014 року, 

Univerzita Palackého v Olomouci); 25
th
 International Congress of Onomastic Sciences 

(Університет Глазго (University of Glasgow), Велика Британія, 25–29 серпня 2014 

року); IV Всеукраїнських наукових читаннях, присвячених пам’яті доктора 

філологічних наук, професора, академіка АН ВШУ, члена-кореспондента НАН 

України Ю. О. Карпенка (6–7 листопада 2014 року, Одеса, ОНУ ім. І. І. Мечникова); 

XVІ Всеукраїнській ономастичній конференції «Українська ономастика: минуле, 

сучасне, перспективи» (Одеса, 24–26 вересня 2015 року).  

Публікації. Основні положення, теоретичні та практичні результати 

дослідження представлено у 27 наукових працях: одній одноосібній монографії; 26 

наукових статях, з яких 22 – у фахових виданнях (7 статей – у виданнях, які входять 

до наукометричних баз даних) і 4 – в іноземних наукових періодичних виданнях; а 

також у 3 тезах доповідей на наукових конференціях.  

Особистий внесок здобувача. Основні положення та висновки дисертації 

розроблені автором особисто. Використані в дисертації для підтвердження ідей 

здобувача концепції, гіпотези, положення інших авторів мають відповідні 

посилання. Усі наукові праці дисертанта написані без участі співавторів. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, п’яти розділів, висновків, списків використаної літератури (541 

найменування, з яких 370 – іноземними мовами), лексикографічних та 

енциклопедичних джерел (41 найменування) і джерел ілюстративного матеріалу (94 

найменування), 3 додатків, 11 таблиць, 1 діаграми. Повний обсяг роботи становить 

423 сторінки, із яких 354 сторінки основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розглянуто сучасний 

стан вивчення дисертаційної проблематики, сформульовано мету й основні завдання 

роботи, описано її об’єкт, предмет, джерельну базу та застосовані методи аналізу, 

конкретизовано наукову новизну, теоретичну і практичну цінність одержаних 

результатів, наведено відомості про апробацію результатів дослідження, його обсяг і 

структуру. 

У першому розділі «Буття власних назв у сучасній інформаційній сфері» 

уводиться поняття ОЛ, надається його концептуальна розбіжність з іншими 

лінгвістичними конструктами та виявляється його культурні та соціальні параметри. 

Зреалізовано критичний аналіз праць представників гуманітарного знання, що 

увиразнює міждисциплінарний характер реферованого дослідження. При 

дослідженні специфіки власних назв як компонентів сучасного інформаційного 

ландшафту ми спиралися на дослідження з лінгвістичного ландшафту (далі – ЛЛ) 

Дж. Сеноз, Д. Гортер, Е. Бен-Рафаель, П. Бакхауз, Е. Шохамі, Ш. Ваксман, 

Р. Сколлон), соціальних мереж та соціальної епідеміології (Д. Сентола, 

А. Барончеллі, С. Даль Негро), міжкультурної комунікації (Х. Келлі-Голмз, 
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І. Мартін), соціальна та культурна антропологія (М. Кертін, А. Дьюмерт), мовних 

картин світу (І. О. Голубовська, В. І. Карасік, Г. Г. Слишкін), ономастики 

(В. І. Супрун, Д. Г. Бучко, Ю. О. Карпенко, О. Ю. Карпенко, М. М. Торчинський, 

Г. П. Лукаш, Н. В. Подольська У. Ніколайсен, В. Лангендонк), когнітивної 

психології (Г. Саймон, А. Макнамара, Л. Габора, Л. Парсонс, М. Томаселло), 

інформаційних технологій (Т. Бернерс-Лі, Т. Нельсон), мови у кіберпросторі 

(Н. Лотерінгтон, Д. Івковіч, М. Березкіна), меметики (С. Блекмор, Р. Докінз, 

М. Нобел, А. Лінч, Л. Шифман, Р. Мілнер), філософія мови (Д. Деннет, Ф. Бацевич, 

Дж. Сьорл), медіа технологій (М. Дьюз, Дж. Бурман, С. Дженкінс), епістемології 

(М. Вартофський, Г. Гадамер, Л. Вітгенстайн), теорії культури (А. Я. Флієр, 

Д. Келлнер), теорії інтертекстуальності (Ю. Крістєва, М. М. Бахтін, У. Еко), теорії 

еволюції (Дж. Гакслі, Р. Докінз).  
Інформаційний ландшафт будь-якого суспільства містить багато реалізацій. У 

центрі нашої уваги перебуває актуалізація омовленого компонента, який втілюється 

в ЛЛ, де існують два аспекти уособлення: в реальному житті (на вулицях міст, у 

вивісках, рекламі, графіті) та у світовій мережі Інтернет (сайти, форуми, соцмережі). 

Соціолінгвістичне осмислення таких осередків культурного та публічного життя 

уособлюється в дослідженнях із ЛЛ. ЛЛ є спробою наукового осмислення 

лінгвістами та соціологами публічного простору, який породжується та 

детермінується колективною свідомістю певного етносу. У такий спосіб ЛЛ 

частково є складовою онімного ландшафту, обидві структури мають суміжні та 

спільні галузі дослідження. 

Найчастіше головним завданням дослідників ЛЛ є його соціальний та 

культурний складник. Ця сукупність матеріальних та духовних цінностей визначає 

лінгвістичну сферу, семіотичне середовище міста та лінгвістичне різноманіття на 

соціальній основі громади. 

Результати розвідок із ЛЛ засвідчують нерозривний зв’язок мови з багатьма 

аспектами життя людини і в культурному вимірі (мовні стосунки та мовна політика, 

явище багатомовності, квестії співвідношення мови та релігії, систематизація та 

категоризація культурних артефактів), і в повсякденному (позиціонування свого 

статусу, ставлення до влади, права людини та право власності, питання ідентичності 

тощо). 

Ґрунтуючись на концепції ЛЛ, пропонуємо уточнити наповнення терміну 

онімний ландшафт (ОЛ). Складовими одиницями ОЛ є оніми, які утворюють 

культурний універсум етносу та існують у пам’яті та соціальному довкіллі 

суспільства в певному історичному контексті. ОЛ – це омовлена актуалізація 

онімного компонента етнічної свідомості. Мовні універсалії, які реалізують 

структурні зв’язки онімного ландшафтування, стають частиною НМКС разом із 

актуалізованими механізмами поширення культурних та соціальних артефактів. ОЛ, 

порівняно з ЛЛ, є більш широким за охопленням, адже онімний компонент містить 

актуалізацію власних назв і публічної сфери, і приватного життя. Структурні 

особливості конструкції та розподілу ОЛ ґрунтуються на асоціативних та емоційно-

оцінних зв’язках ментального буття власних назв у культурній парадигмі. Оніми 

групуються в ситуаційному контексті, який визначає публічний простір, дух часу, 

маркери культури та систему організації людського життя в складній синергійній 
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системі. Такий контекст стає інструментом онімної ідентифікації, яка виражає 

позицію «свій – чужий» та вкорінення самості в часо-просторовій системі 

координат. Онімна ідентифікація – це процес емоційно-оцінного самоототожнення 

особи з іншою персоною або групою персон на базисі особливостей дискурсивних 

змінних власних назв. 

Концепція ОЛ ґрунтується на когнітивному принципі реалізації ментальної 

моделі фігура/фон. Конекція когнітивних понять фігура/фон актуалізується за 

принципом абстрактної перцепції за участю фокусу соціальної уваги. Оптимізація 

інформації сприяє формуванню динамічної структури, де відбивається 

дуалістичність репрезентації процедурних знань у контексті фокусування фігурою 

(найвідомішими онімами) фону (сукупності інших онімів). 

Комплексний когнітивний, лінгвокультурологічний та соціолінгвістичний 

підхід до вивчення складових ОЛ вказує на існування двох великих кластерів: 

фізичного та віртуального. Система позиціонування визначає предметний аспект 

ОЛ, пізнання, нематеріальні явища, психологічні параметри людської свідомості 

актуалізують віртуальний аспект ОЛ. Ці два аспекти зливаються в неподільну 

єдність центральної частини громадського простору, заснованого на співвіднесенні 

фактичного та уявного, бажаного, необхідного, орієнтованого на ідеали та 

побудованого на культурній традиції. Інша, периферійна частина ОЛ, стає 

культурно-етнічним фоном. 

Ментальний лексикон містить уявлення, що ґрунтуються на онімному 

сегменті НКМС, а також асоціативну та емоційну інформацію, яка й відображається 

в ОЛ. 

Система координат ОЛ має лінгвістичні, культурні, соціальні та психологічні 

параметри. Для аналізу такого багатошарового та багатовимірного явища потрібно 

спиратися на реалії соціуму, які актуалізуються за допомогою онімної ідентичності. 

ОЛ охоплює власні назви, що належать матеріальному, предметному світу і через 

мову вплітаються в культуру. Він ґрунтується на соціальних конвенціях, витоки 

яких – у патернах колективної поведінки. Активний шар ОЛ формують аспекти 

центру уваги публічного простору в процесі виокремлення соціальних конвенцій, 

які реалізуються колективною пам’яттю за механізмом культурної схеми 

фігура/фон.  

Такі універсалії, як оніми, місять цілий кластер значень і також є культурними 

артефактами. Вони відображають способи мислення та набутий соціальний досвід, 

слугуючи чинниками, що впливають на колективну ідентичність. 

Власні назви як одиниці відкритого класу (Д.Гентнер, Л.Бородицьки) мають 

таку інформаційну характеристику: лексичні концепти відкритого класу створюють 

умови для реалізації більш повних, докладних інформаційних властивостей. 

Когнітивне домінування концептів відкритого класу втілюється в такий спосіб: 

концепти виникають зі сфери сприйняття, емоційного та чуттєвого сприймання 

зовнішньої дійсності і просто називаються, визначаються та характеризуються 

мовою. Концепти відкритого класу, реалізовані у власних назвах, перебувають у 

царині перцептивної когніції, а об’єкти та явища, які вони позначають, можуть 

набути деяких особливих ознак, стати індивідуалізованими, на основі досвіду 

перцепції, безпосереднього відображення предметів і явищ об’єктивної дійсності 
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органами чуття. Важливою ознакою стає наявність інформації або досвіду, 

пов’язаного будь-яким чином із власною назвою, без яких вона перетворюється на 

пустий знак.  

Відмінність ОЛ від інших відомих структур, якими оперує термінологічний 

апарат української ономастичної науки (онімне поле, онімний простір, 

індивідуальний, колегіальний, загальномовний, онімічний фрейми), полягає в його 

структурній особливості, де традиційне стає базисом для нового. Формування ОЛ 

ґрунтується на системі координат соціальної ідентичності, яка у певний час 

виокремлює одні онімні кластери поміж інших за принципом когнітивного 

структурування фігура/фон. Культурно детерміновані онімні кластери не зникають, 

вони відходять на другі ролі та стають культурним бекграундом, вливаються в 

цивілізаційний культурно та соціально окреслений субстрат. Ефект кумулятивної 

культурної еволюції реалізує появу нової генерації ОЛ, з традиції постає нове, що 

допомагає усвідомленню духовно-культурної єдності нації та актуалізує її 

національний космо-психо-логос. 

Онімне поле – це структура, що ґрунтується на критеріях добору власних назв 

за належністю до єдиного класу. Отже, його організація має бути ригідною, чіткою 

та незмінною. Відмінність ОЛ від поля в тому, що не науковець відбирає оніми до 

його складу, а саме суспільство надає перевагу певним онімам у світі, що 

розвивається, згідно з культурними передумовами. Концепція онімного поля на 

противагу онімному простору вимагає чіткої структурації, що ґрунтується на 

вертикальних зв’язках, де кожен елемент нижчого порядку залежить від елементу 

вищого порядку. 

Онімне поле є структурованим та вміщує оніми лише певного класу. Через 

таку структурованість, сталий взаємозв’язок компонентів і належність елементів до 

чіткої ієрархічної системи онімне поле не може бути використане в нашій роботі як 

головна одиниця дослідження. Онімний простір – це сукупність усіх класів назв 

мови певного періоду. Термін ОЛ не є сукупністю вищезгаданих явищ. ОЛ містить 

власні назви різних класів, які вживають носії певної мови. Але йдеться не про всі 

власні назви, а про активний шар лексикону, тобто найбільш розповсюджені оніми в 

певний історичний період, які реалізуються в контексті когнітивної схематизації 

світу в руслі моделі фігура/фон. Фігурами виступають найбільш суспільно та 

культурно значимі власні назви, органічно вплетені у фон соціального та 

культурного контексту на певному етапі розвитку етнічної спільноти. Актуалізація 

когнітивної моделі передбачає використання терміна «онімний простір» як 

конструкта, що характеризується неструктурованістю, необмеженою протяжністю 

та відсутністю реалізації когнітивної схематизації. 

Система ОЛ актуалізується за участю традиційних онімних розрядів: 

антропоніми, топоніми, хрононіми, хрематоніми, ергоніми, ідеоніми. Як кожна 

еволюціонуюча система, ОЛ містить і новітній шар, що складається з 

трансляціонімів, дисконімів, файлонімів, програмонімів, сайтонімів, логінонімів, 

нікнеймів, комп’ютеронімів, мемоплексів (мемів). Найбільш динамічною групою є 

мемоплекси (меми), які вказують на прогресивну еволюцію системи ОЛ: їхнє 

існування призводить до ускладнення та диференціації структури ОЛ, реалізує її 

гетерогенність, що є запорукою довготривалого функціонування ОЛ як системи. 
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Студії, що концентруються на дослідженні системи поглядів та мотивів 

соціальних колективів, що змушують їх поширювати мемоплекси (меми), є 

меметикою. Вагома соціальна поведінка, розповсюдження меметичних комплексів є 

еволюційно зумовленими. У такому разі мем (мемоплекс) є витоком колективної 

рефлексії людського суспільства, що робить його культурним артефактом, в якому 

етнічна самосвідомість і самопізнання концентруються в ідеях, музичних та 

літературних творах, моді, звичаях тощо. 

Згідно з нашим поглядом, мем (мемоплекс) – це частина інформаційної 

структури, яка передається суспільними каналами, її вирізняють стислість, стрімке 

поширення та емоційно-асоціативний зв’язок із подібними інформаційними 

структурами. Меметичний комплекс є породженням нової суспільної формації, 

культури участі, яка змінює фокус уваги до індивідуального самовираження за 

допомогою участі цифрової громади. Мем (мемоплекс) став проявом 

інформаційного суспільства, в якому основними принципами співіснування стають 

виробництво й поширення інформації, перетворення її на головний вид діяльності, 

на продукт, що має споживчу вартість, на впливового актора політичного дискурсу. 

Використання меметичних комплексів у ролі соціальної валюти реалізує їх як 

повноправні центри впливу в соціальному дискурсі реального та цифрового аспектів 

буття багатьох етносів. 

Поняття мему, яке увів у науковий обіг біолог Р. Докінз, стає дедалі 

поширенішим. Найчастіше визначають два аспекти – широкий та вузький. З огляду 

на широкий контекст, до меметичних комплексів можна зарахувати велику частину 

етнічного концептуального простору посеред інформаційного ландшафту (мелодії, 

крилаті вислови, засоби соціальної поведінки, методики вироблення речей тощо). 

Усе зазначене є структурними одиницями культурних етнічних систем, що 

передаються від однієї людини до іншої неконтрольовано, вони слугують засобом 

транслювання інформації та формують цивілізаційну ідентифікацію носія. У 

вузькому смислі, меми – це одиниці інтернет-культури, які вірусно поширюються 

користувачами Мережі. Власні назви мають усі названі вище характеристики, що 

наводить на думку, що вони є меметичними комплексами. 

Принципи розповсюдження мемів ґрунтуються на асоціативно-образних та 

оцінних особливостях людської психіки та нормах формування й функціонування 

колективної ідентичності. Інтернет-меми є сучасною лінгвою франка, виявом логіки 

гумору заради гумору, результатом колективної творчості та колективного досвіду, 

що відбивається в колективній пам’яті. У цьому процесі використовуються 

опосередковані засоби, як-от наявні наративи, і результатом взаємодії є та 

властивість, що робить колективну пам’ять колективною: «текстуальна спільнота» 

розділяє одні й ті ж самі посередні ланки для свого вираження. 

Другий розділ «Реалізація онімного ландшафту» зосереджується на 

теоретично-методологічних передумовах актуалізації концептуальної моделі ОЛ. 

Методологічні засади онімного ландшафтування формувалися та 

веріфікувалися у конекції з інструментарієм психолінгвістики (М. І. Жинкін, 

О. О. Селіванова, О. О. Залевська, Н. В. Уфімцева, О. О. Леонтьєв, Л. В. Щерба,  

Т. Ю. Ковалевська, О. І. Горошко), когнітивної семантики (А. Ченкі, Ж. Фокон’є, 

Л. Талмі, О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Ч. Філмор), когнітивної граматики 
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(Р. Джекендофф, М. Мінський, Р. Ленекер), лінгвокультурології (А. Вежбицька, 

Е. Рош), лінгвосеміотики та лінгвоперсонології (Р. Барт, Ю. М. Караулов, 

Ю. С. Степанов, З. Д. Попова, Й. А. Стернін, А. А. Загнітко). 

Кожна етнічна картина світу має свій ОЛ. Раніше, до епохи глобалізованого 

світу, ОЛ різних НМКС мали більше розбіжностей, однак нині частка спільного 

компонента ОЛ зростає. Найчастіше таким спільним компонентом є меметичні 

комплекси з довгою традицією існування та інтернет-меми. 

Психічне відображення суб’єктивного досвіду у свідомості може бути 

рушійною силою розповсюдження, запровадження, адаптації та акультурації мемів. 

Емоційний аспект часто асимілюється з ціннісними орієнтаціями в понятійному 

універсумі етносу. НМКС, безумовно, вміщує емотивний компонент, який має 

коріння в шести базових емоціях: радість (задоволення), здивування, сум (смуток), 

гнів (злість), відраза, страх. 

За нашим припущенням, саме такі первинні емоції є причиною породження та 

довготривалої еволюції різнорівневих мемоплексів. У нашому дослідженні ми 

звернулися до одного з найвідоміших та найдавніших понять релігії – Апокаліпсис. 

Пропріатив має тривалу історію, його відзначає високий ступінь «виживання» в 

процесі культурної еволюції, отже, він є мемом, що ґрунтується на архетипічних 

властивостях, на первинній емоційній опорі, і знаковим продуктом культури, 

третинним культурним артефактом. 

ОЛ як актуалізація культурних та соціологічних артефактів – це омовлена 

національно-етнічна картина світу, отже, він віддзеркалює етнічні особливості 

сприйняття навколишнього світу та колективної ідентичності. На нашу думку, 

найбільш повно розкрити емоційно-оцінні, поняттєві, сенсорно-рефлексійні аспекти 

ментального буття та онімного ландшафтування власних назв може вільний 

асоціативний експеримент. Адже саме його вважають одним із найбільш 

ефективних інструментів фіксування даних для аналізу мережі асоціацій у 

свідомості індивіда, а через певну суму респондентів – у колективній ідентичності 

етносу. Асоціативні суб’єктивні реакції є результатом емоційної та оцінної рефлексії 

навколишньої дійсності, вони вказують на особливості ментального буття власних 

назв. Це шлях від колективного до індивідуального. Водночас внутрішній стан 

психічного буття людини стає причиною її інтересів, стилю життя, поведінки в 

соціумі та ідеальних образів її можливого майбутнього, що стає мотивом будь-якої 

діяльності. Це шлях від індивідуального до колективного. Отже, сукупність 

індивідуальних ідентичностей складає колективну. Саме це підтверджує цінність 

вільного асоціативного експерименту в дослідженні власних назв як двостороннього 

інструменту. 

Дослідження реакцій інформантів на онімний стимул Апокаліпсис виявило, що 

в цьому онімному концепті містяться емотивні рефлексії щодо різновидів страху. 

Спектр такого складного психологічного явища, як страх (містить за Р. Плутчиком 

різні ступені інтенсивності: терор, жах, страх, побоювання, недобрі передчуття), 

відображається в різноманітних сценаріях, які мовно найчастіше виражаються 

означеннями. Культурна спадщина та етнічна свідомість ґрунтуються на 

психологічних та фізіологічних особливостях існування певної мовної спільноти. 

Світ змінюється, народжуються нові поняття, забуваються архаїчні, отже, 
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змінюється осмислення себе в колективній свідомості, відбувається 

еволюціонування поглядів або їх регрес, усе це зумовлює формування нових 

концептів та конфігурацій сенсу наявних мемів, соціокультурних артефактів. 

Наслідком набутих нових значень є нові ціннісні значення та емоційно-оцінні 

нюанси розуміння нинішнього національно-культурного базису. У такий спосіб 

меми-оніми отримують різні сценарії, у кожного – свій варіант Апокаліпсису. 

Самопізнання, яке спирається на співвіднесеність між суб’єктивним 

сприйняттям дійсності та її реальним утіленням, перебуває під великим впливом 

емоцій. Імовірно, набір базових, первинних емоцій є рушійною силою для 

породження, еволюції та розповсюдження онімів-мемів у суспільстві. Коли ж 

зв’язок між власними іменами та основними психологічними універсаліями 

слабшає, розгортається процес інволюції (забуття) мемного буття певної власної 

назви в культурі. На нашу думку, дослідження можуть прояснити зв’язок між 

емоційним досвідом та архетипічними особливостями, які визначають давні традиції 

використання власних імен. 

Методика проведення вільного асоціативного експерименту з будь-якими 

групами лексики як стимулами передбачає однакові умови: заповнити анкету 

першими словами, що спали на думку. Однак кількість інформантів у багатьох 

дослідників різна. Кількість долучених інформантів варіюється у багатьох 

дослідників (І. О. Голубовська, Т. Ю. Ковалевська, О. Ю. Карпенко, С. М. Мартінек, 

О. І. Горошко). Метою нашого дослідження стало з’ясування мінімальної кількості 

респондентів для відображення інформативного результату в однорідних групах. 

Спираючись на дані, отримані за допомогою вільного асоціативного експерименту, 

можна стверджувати, що малі групи, починаючи з 30 осіб, є репрезентативними для 

вільного асоціативного експерименту з онімними стимулами.  

Асоціативно-емоційну рефлексію відображено у семантичних гештальтах 

асоціативного онімного поля (СГАОП), які реалізують схеми концептуально-

мовного універсуму на тлі ширшого інформаційного простору. Для кожного з шости 

онімних стимулів кількісне та відсоткове відношення асоціатів, що складають 

промінентні СГАОП, зростало або залишалось приблизно однаковим в усіх групах. 

Вербалізований ментальний лексикон реалізується посередництвом СГАОП як 

елементів системи свідомості. Флуктуація чотирьох СГАОП для онімного стимулу 

Apple знаходиться у таких межах: СГАОП «телефон» від 33% до 50%, СГАОП 

«видатна людина» від 9% до 14%, СГАОП «бренд» від 37,5% до 46%, СГАОП 

«яблуко» від 5% до 15%. Асоціативний тезаурус оніму-стимулу Біблія 

актуалізується посередництвом трьох СГАОП, де відсоткові показники коливаються 

так: для СГАОП «віра» від 56% до 74%, для СГАОП «алюзії» від 22% до 34%, для 

СГАОП «книга» від 17% до 25,5%. Онімний стимул Апокаліпсис реалізує три 

СГАОП, які відображають культурно-соціальні аспекти концептуального буття 

оніму у таких відсоткових значеннях: СГАОП «кінець світу» у межах 64%-76%, 

СГАОП «смерть» у межах 21%-29%, СГАОП «мемоплекси» у межах 10%-16%. 

Реакції респондентів на онім-стимул Ренесанс сформували два СГАОП, 

простежуються такі відсоткові зміни: СГАОП «епоха» у межах 29%-36% та СГАОП 

«мистецтво» у коридорі 46%-57%. Експлікація глибинних асоціативних відношень 

для онімного стимулу Грааль реалізується за допомогою трьох СГАОП, які 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%8F
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показують такі дані: СГАОП «чаша» у межах 23,5%-38%, СГАОП «мистецтво» у 

межах 13%-23%, СГАОП «святість» у межах 20%-34%. Онімний стимул Чумацький 

Шлях активізував два СГАОП як репрезентативні одиниці ментального лексикону, 

відсоткові значення реалізувалися так: СГАОП «зірки» від 58% до 67% , СГАОП 

«ідентичність» від 18% до 30%.  

Усі СГАОП стимульного списку показують стабільні показники у всіх восьми 

групах. Розбіжність становить в середньому 7-10%, де впливовими чинниками 

стають відмови інформантів. Стабільні показники відсоткових значень СГАОП 

вказують на об’єктивність результатів дослідження та уможливлюють використання 

малих моновікових груп для психолінгвістичних експериментів за методикою 

продукування вільних асоціацій у галузі когнітивної ономастики. 

Методику моніторингу популярності пошукових запитів в Інтернеті подано в 

процентному відношенні. Падіння чи зростання кількості пошукових запитів 

наведено за певний проміжок часу, зазвичай можна подивитися статистичні дані за 

місяць або рік. За 100% прийнято значення періоду, коли кількість запитів була 

найвищою, якщо ж даних виявляється недостатньо, система виводить значення 

нуль. Сервіси аналізують загальні анонімні дані, тобто ті, які наявні в широкому 

доступі. Під час визначення найтиповіших трендів аналітики Google використано 

загальну кількість запитів та виключено з корпусу даних спам і вирази, що 

повторювалися. Щороку рейтинг запитів відкритий для громадськості, списки 

представлено за популярністю, від найбільшої до найменшої.  

Запити починають реєструватися з найменших кількостей, однак у рейтингу 

відображаються лише ті, що перевищили 2000 запитів за ключовими словами, тобто 

ті, що зустрічаються в системі пошукової реєстрації найчастіше з усіх пошукових 

запитів. Наприклад, ключове словосполучення Royal Family у межах Великої 

Британії містить такі типи пошукових запитів, як YouTube Royal Family, what do the 

Royal Family do, Royal baby, Kate Middleton, The Royal Family surname, Elizabeth II 

тощо. 

Дроблення публічної уваги має свої ліміти, причинами є використання старих 

вузлів інформації, які накопичують лінки. Вони сприймаються як якісні завдяки 

рекламі, репутації бренду, опінії експертів та народним рекомендаціям . Такі 

сплетіння з плином часу стають впливовішими та містять багато даних, отже, 

вирізняються на інформаційному ландшафті. 

Саме так маніфестує себе віртуальна мовна особистість – за допомогою 

інтересів, запитів у Мережі вона виступає в багатьох образах: і як великий каталог, і 

як інформаційне джерело, і як засіб спілкування, що породжує особливу, мережеву 

мову, яка відрізняється від усної або письмової мови. 

Завдяки даним ми бачимо поведінкові патерни користувачів, зокрема, 

результати їхніх варіантів вибору, пошук лінків, сайтів, сервісів. Усе це є публічної 

стороною профілю користувача, який ми локалізуємо в місці та часі (часовий 

відрізок в 1 рік у Google Zeitgeist та 6 років у нашому дослідженні). Саме тому слід 

довіряти цим результатам та використовувати їх у дослідженнях, адже в такий 

спосіб проявляється вплив користувачів на ОЛ та формування сфери інтересів у 

межах надмірності інформаційного поля. Така інтенсивність змушує людину 

виокремлювати найголовніше для себе та дистанціюватися від неважливого. Прості 
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інформаційні каскади можуть бути викликані впливовими людьмии або 

випадковими подіями, які ставлять щось у центр публічної уваги (не завжди ці події 

мають велике значення для суспільства).  

Громадська увага (public attention) полягає в тому, наскільки багато осіб 

зазнають впливу культурних продуктів через простір та/або час. Часто-густо 

громадська увага реалізується водночас завдяки простору та часу, тобто два аспекти 

діють сумісно. Якщо ж ми говоримо про простір, то це виражено через кількість 

людей, що беруть участь у медійних подіях. Громадська увага також діє упродовж 

усього часу, про що свідчить те, як люди неодноразово використовували або 

уникали медіа-пропозицій. 

Селективний вплив, який виявляється у виборі постійного набору своїх 

улюблених джерел інформації та розваг і уникають будь-яких неприйнятних або 

нав’язливих дій, що можуть надавати сайти з культурно іншою інформацією, 

засобами надання інформації або стилем та оформленням сайтів. Причиною такої 

тенденції може бути обмежена увага в середовищі з практично необмеженим 

каталогом засобів масової інформації. 

Третій розділ «Український онімний ландшафт» актуалізує ту частину 

НМКС, яка втілюється в онімах. 

За статистичними даними, кількість користувачів Інтернету в Україні в 

першому кварталі 2013 року становила 19,3 млн віком 15 років та старше. 19,3 млн – 

це понад 50% населення віком 15+. У класифікації статистичних даних є примітка, 

що інтернет-користувачем вважають людину, яка упродовж 30 днів користувалась 

Інтернетом хоча б один раз. До того ж у віковій групі 21–45 років частка інтернет-

користувачів досягла 75%. Про тенденцію поширення Інтернету серед різних 

вікових груп свідчить і збільшення частки людей старшої вікової групи. За 9 місяців 

2012 року кількість користувачів віком 55+ зросла на 90%. За той же період 

кількість інтернет-користувачів у селах збільшилася на 56%. Завдяки даним 

досліджень стає зрозумілим, що користувачі Інтернету стрімко диверсифікуються. 

Ми все далі відходимо від уявлення про Мережу як явище суто молоде і для молоді. 

Нині Інтернет доступний для різних вікових та соціальних груп населення України. 

Зокрема, згідно із соціологічними опитуваннями, користування Інтернетом в 

Україні в травні 2017 року серед вікових категорій розподілялось так: серед людей 

18–29 років ним послуговувалися 94,2%, 30–39 років – 89,8%, 40–49 років – 73,3%. 

Отже, дані інтернет-запитів відображають не часткову, а досить повну картину 

інтересів нашого суспільства. 

Ми зосередимося на тих рейтингах, які найчастіше виділялися впродовж 

2008–2013 років. Це «Людина року», «Найпопулярніші запити», «Подія року», 

«Покупка року», «Питання «Що таке…»», «Як?». 

Соціальні мережі (Одноклассники, Вконтакте, Facebook) як новітнє явище, 

сучасний засіб спілкування стають стрижневими в суспільному просторі онімного 

аспекту НМКС українського суспільства. Вони виводять спілкування на новий 

рівень сприйняття себе й свого оточення у світі та реалізують культуру участі, де 

особистісна ідентифікація стає впливовим фактором, може спричинити 

інформаційний каскад та перетворитися на впливову фігуру в суспільному центрі 

ОЛ. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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Аналіз запитів в українському сегменті Інтернету вказує на постійну 

популярність братів Кличків, з 2010 року увагу привернуто не тільки до 

розважальних шоу, а й до соціальних та політичних подій. У царині матеріального 

українців цікавить продукція Apple, що, на нашу думку, є загальносвітовим 

трендом. Українці використовують Інтернет також як енциклопедію сучасного 

сленгу та сервіс, який може допомогти порадою. Відсоткова частка власних назв 

різних типів перебуває в межах від 42 до 72%. Найменше було онімних запитів у 

2011 році, найбільше – у 2012. ОЛ впродовж 2008-2013 років актуалізувався 

посередництвом таких складових: антропонімний кластер (32%), топонімний 

кластер (9,6%), хрононімний кластер (11%), хрематонімний кластер (2,5%), 

ідеонімний кластер (40%), теонімний та зоонімний кластери (по 0,2% кожний), 

ергонімний кластер (4,5%). 

Асоціативний експеримент проводився у 2018 році серед студентів ОНУ 

імені І. І. Мечникова. Тільки перша десятка чи трохи більше частотних асоціатів 

розкриває сенс онімічного концепту у відповідному загальномовному фреймі, тоді 

як рідкісні асоціати стосуються концептів у індивідуальних 

фреймах (О. Ю. Карпенко). Загальномовним онімічним фреймом є узагальнений 

досвід усіх носіїв мови, він складається з індивідуальних онімічних фреймів, весь 

комплекс соціальної, культурної та персональної інформаційної картини 

досліджується за допомогою вільного асоціативного експерименту. Елементи 

культурних схем не розділяються між усіма членами культурної мережі, а лише 

поширюються між розумами окремих індивідів. Люди формують суспільство, 

громаду, яка сама ідентифікується за допомогою спільної інформації, колективних 

спогадів та когнітивних схем, які проявляються у всіх членів групи. 

Ми відібрали власні назви, які присутні в ОЛ українського сегменту Інтернету 

та є промінентними в сучасному культурному ландшафті, зокрема Кличко, Маруся 

Чурай, Роксолана, Київ, Львів, Євробачення, Великдень, Дідо-дуб, Неопалима 

Купина, Мурчик, Хатіко, iPhone, Біблія, 1+1, Facebook, Чумацький Шлях, Велика 

Ведмедиця, Мона Ліза, Star Wars, Тризуб, Бог, Сатана. Власні назви в ролі 

стимулів перераховуються в такому порядку, в якому вони наводилися під час 

анкетування. Стимули було відібрано до початку експерименту та презентовано 

інформантам (Студенти та молоді викладачі віком 18-25 років) у вигляді анкети. 

Загальна кількість реакцій – 1321, кількість відмов – одна.  

Проведений експеримент виявив такі загальні результати: 

1. Стимули-оніми спродукували асоціативний корпус, що містить як 

апелятивні так й онімні констітуенти. 

2. Різновиди асоціатів (парадигматичні, синтагматичні, фонетичні, тематичні 

та ін.) представлено в апелятивному шарі асоціативного тезаурусу. 

3. Відсоткова частка апелятивної лексики коливається від найменшого 

показника у 61% (ідеонім Мона Ліза) до найбільших у 98% (топонім Львів, 

хрононім Великдень), 97% (космонім Велика Ведмедиця), 94% (космонім 

Чумацький шлях та фітонім Дідо-дуб). Середній показник для апелятивного 

сегменту складає  78%. 

4. Онімна частка асоціатів містить власні назви та меметичну актуалізацію 

духовно-емоційного досвіду. Разом із реалізацією соціальної ідентичності 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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інтроспективні інформаційні одиниці виявляють культурну переадресацію, що 

віддзеркалюється в онімному компоненті. Відсоткова частка онімного шару  

варіюється від найнижчих показників у 2 % (вище зазначені топонім Львів та 

хрононім Великдень) до найвищих показників 39 % (ідеонім Мона Ліза), 34% 

(хрематонім Тризуб),  33% (ідеонім Star Wars). Фокус українського ОЛ 

актуалізують антропніми, топоніми, ідеоніми, ергоніми, хрематоніми. 

5.  Меметичність як прояв генеративної здатності культури відображається в 

онімному компоненті асоціативного шлейфу власних назв. Що може вказувати на 

більш промінентне місце ідеонімів та хрематонімів в ОЛ, у той час як такі розряди 

онімної лексики вважаються дещо периферійними в онімному просторі.  

6. Відсоткова частка головних тем СГАОП варіюється від 29 % до 82 %. Чим 

нижче відсоткова частка СГАОП, тим більше вірогідність появи ще одного 

СГАОП. Репертуар промінентних СГАОП реалізується у таких темах: «спорт», 

«стереотипна оцінка», «література», «українство», «позитивний образ», «серіал», 

«столиця», «позитивне сприйняття», «кулінарія», «шоу», «упередженість», «яйце», 

«сім’я», «святкова їжа», «ліс», «антропоморфність», «рослина», «біблійні алюзії», 

«кіт», «вірність», «собака», «телефон», «негатив», «віра», «книга», «зміст», «ціле-

частина», «імідж», «спілкування», «негативне ставлення», «зірки», «чумаки», 

«ківш», «картина», «загадкова красуня», «фантастика», «символ», «бог моря», 

«почуття», «візуальний образ», «зло», «гріхи». 

7. Результати асоціативного експерименту актуалізають конотативні смислові 

імпульси власних назв, які було зафіксовано в словниках.  

8. Кожна власна назва локалізується в місті та часі суспільством та є етнічно-

маркованим компонентом, культурним та соціальним артефактом. Онім є 

продуктом цивілізаційного розвитку суспільства, формою відтворення традиції, де 

його інформаційна складова розкривається посередництвом асоціативно-емоційної 

рефлексії. 

9. Респондентами експерименту стали молоді люди, які представляють собою 

нову генерацію українців. ВАОЕ зафіксувало реалізацію вже усталених культурно-

соціальних артефактів та їх новітню культурну переадресацію. Культурно 

маркована система координат ОЛ демонструє прихильність традиції та, водночас, 

актуалізацію нового осмислення. У такий спосіб ВАОЕ фіксує та окреслює 

соціальні та культурні еволюційні поступи онімних інформаційних одиниць. 

Четвертий розділ «Іспанський онімний ландшафт» зосереджується на 

окресленні та характеристиках онімного ландшафту Іспанії. 

Інтернет стає основним засобом отримання інформації та спілкування для 

іспанського суспільства, що підтверджує загальносвітову тенденцію зміни 

інформаційного ландшафту, перехід суспільства в нову цифрову епоху, де 

головними факторами стають опосередкована комунікація, швидкість сприйняття, 

кліповість мислення і водночас все ґрунтується на надбаних людством універсаліях, 

культурних та соціальних артефактах. За даними на 2012 рік, 69,8% населення 

Іспанії віком від 16 до 74 років користувалися Мережею хоча б раз упродовж 

останніх трьох місяців, 65% назвали себе постійними користувачами, які 

послуговувалися Інтернетом хоча б раз на тиждень. Це вказує на доречність 

використання статистики запитів у Мережі, адже більшість населення використовує 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E
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Інтернет не тільки як розважальний ресурс, а для пошуку роботи, відпочинку, 

покупок та отримання новин. Медіа, як свідчать дані запитів, залишаються 

потужним засобом формування інформаційного, а отже, й ОЛ. 

Постійні категорії, що виокремлювалися з року в рік, вказують на програми 

телебачення (Programas TV), спортивні події або персони (Deportes), сфери запитів, 

які зростають найшвидше (Emergentes), сфери найбільш популярних запитів (Más 

Populares) та з 2010 року – на антропонімну сферу (Personajes con mayor 

crecimiento). 

Назва постійної категорії, що визначає пов’язані зі сферою розваг запити, 

щороку змінювалася (Serie, Series TV, El entretenimiento más buscado, Programas de 

televisión, Programas TV), однак її сутність залишалася приблизно однаковою – 

наповнення ідеонімами (точніше – трансляціонімами, за М. М. Торчинським). 

Щороку в рейтингах ми бачимо велику кількість англомовних серіалів виробництва 

США. Вони всесвітньо популярні, їх можна побачити і в українських, і в 

англійських запитах (Lost, House M.D.). Приблизно половина серіалів та теленовел є 

іспаномовними (виробництва Іспанії, Мексики). Тобто іспанський глядач 

орієнтується на два культурні ландшафти: іспаномовний та англомовний. 

Іспаномовна серіальна продукція конкурентоспроможна, за системою 

О. Ю. Карпенко можна стверджувати, що друге коло загальноонімного 

ідеонімічного фрейму містить два центри: іспаномовний та англомовний. 

Аналогічну ситуацію бачимо й у запитах, що адресують нас до назв реаліті-шоу 

(Gran hermano, Gandia Shore, Atrapa un millón, Masterchef). Також простежується 

тенденція отримання високих місць у рейтингах запитів загальноєвропейським 

пісенним конкурсом «Євробачення» (8. Festival de eurovision у 2009 році, 

3. Eurovisión 2011 («Євробачення 2011»), 5. Eurovision 2012, 2. Eurovisión 2013). Ця 

категорія складається з ідеонімів (велика частина серіалонімного, програмонімного 

меметичного компонента та хрононімне меметичне коло), які вказують на власні 

назви з ознаками артефактів масової культури, утворених потребою розважатися як 

соціальним та психічним феноменом. 

Другим тривалим спрямуванням соціальної думки є спорт як полімедійне, 

суб’єктивно марковане явище. Підтвердженням цього факту ми вважаємо наявність 

постійних списків спортсменів та спортивних подій (Sporty, Deportes, Palabras de 

Fútbol más buscadas, Deportistas, Equipos de fútbol, Deportistas) у результатах огляду 

запитів. У 2011 та 2012 роках було виокремлено рейтинги, які стосуються суто 

футбольної тематики: Palabras de Fútbol más buscadas та Equipos de fútbol.  Ці 

категорії складається з меметичних антропонімів (Mourinho, Cristiano Ronaldo, 

Diego López Rodríguez, Pep Guardiola), ергонімів (командонімів) (Sevilla FC, 

Barcelona FC, Real Zaragoza FC, Real Madrid CF), ідеонімів (сайтонімів) (Marca, As). 

Вони дуже чітко виявляють спортивний дух нації, вказують на її етноспецифічні 

параметри. Футбол як національний вид спорту в Іспанії стає культурним і 

соціальним феноменом. Усі події, персони та об’єднання, пов’язані з ним, 

набувають ознак культурних та соціальних артефактів.  

Список найбільш популярних людей (Personajes con mayor crecimiento) 

визначається з 2010 року. Він вказує на публічних персон, найчастіше – це імена 

політиків, акторів і акторок, співаків і співачок та тих, хто пов’язує свою діяльність 
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зі спортом (спортсмени, журналісти, телеведучі) (Michel Telo, Andrea Fabra, Rajoy, 

Pablo Alboran). 

ОЛ іспанського інтернету впродовж 2008-2013 років реалізувався у таких 

відсоткових показниках: 29%  – антропонімний кластер, 7% – топонімний кластер,  

10% – хрононімний кластер, 3% – хрематонімний кластер, 42% – ідеонімний 

кластер, 9% – ергонімний кластер. 

ВАОЕ проводився у 2013 році в Мадриді, у закладі Universidad autonoma de 

Madrid. Респондентами були студенти та молоді викладачі віком 18–25 років. 

Стимули-оніми були зібрані у єдиній анкеті до проведення експерименту та 

презентовані інформантам разом із інструкцією. Анкета складалася з таких онімних 

стимулів: Selena Gomez, Jennifer Lopez, Cervantes, Madrid, Barcelona, Navidad, 

Juegos Olímpicos, Hyperion, Árbol de la vida, Fido, Cerberus, iPhone, La Biblia, 

Televisión Española (TVE), Tuenti, La Luna, El Sol, Gran Hermano, Star Wars, Dios, 

El Santo Grial, Satán. Загальна кількість реакцій респондентів становить 1163 

випадки асоціативно-емоційної рефлексії. 

Проведений експеримент виявив такі загальні результати: 

1. Асоціативний корпус, який було отримано після проведення ВАОЕ, 

містить апелятивні й онімні асоціати. 

2. Результати ВАОЕ з іспаномовними інформантами зреалізували усі 

різновиди асоціатів (парадигматичні, синтагматичні, фонетичні, тематичні та ін.). 

3. Спродукована респондентами відсоткова складова асоціативного тезаурусу 

варіюється від найменших показників у 43% (топонім Barcelona), 55% (хрематонім 

El Santo Grial), 61% (фітонім Hyperion), до найбільших показників у 100% 

(ергонім TVE), 97% (хрононім Navidad), (зоонім Cerberus). В середньому 

апелятивна складова сягає 75%. 

4. Меметична актуалізація власних назв як форми відтворення культурної 

традиції є іманентною ознакою соціальної ідентичності та інструментом 

генеративної здатності культури. Онімна складова асоціативного корпусу є 

актуалізацією культурних маркерів та реплікаторів культурно-соціальних 

артефактів.  Найменші показники онімних реакцій сягають 0% (ергонім TVE), 10% 

(космонім El Sol), 16% (ергонім Tuenti). Найвищі показники спродуковані 

фітонімом Hyperion (61%), антропонімом Selena Gomez (65%), хрематонімом 

El Santo Grial (55%). Фокус ОЛ формується навколо антропонімів, топонімів, 

ергонімів, ідеонімів, хрематонімів, хрононімів.  

5. Розбіжність в кількості онімних асоціатів можна пояснити тривалістю 

існування власної назви у межах культурно детермінованої сфери, яка додає нових 

конотацій, усуває застарілі культурні схеми, реалізує механізми кумулятивної 

культурної еволюції за допомогою меметичних механізмів реплікації, імітації та 

точності передання інформації. Згідно з даними ВАОЕ, найбільшу меметичну 

потенцію виявляють оніми-стимули з найдовшою історією існування у соціально-

культурному просторі, зокрема Barcelona, Biblia, el Santo Grial, Cervantes, та такі, 

що набули великого соціально-культурного навантаження завдяки рекламі, 

поширеності, статусу (iPhone, Star Wars, Tuenti). Саме вони маніфестують 

віртуальну фізичність меметичних механізмів. 
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6. Реалізація СГАОП асоціативного шлейфу онімних стимулів відбувається у 

діапазоні від 13 % (СГАОП «таємниця») до 83 % (СГАОП «сімейне свято»). Дія 

закону оберненої пропорційності проявляється при конструюванні СГАОП: чим 

менше часткова доля гештальту, тим вище вірогідність появи ще одного гештальту.  

7. Онімні стимули продукують широкий репертуар СГАОП, який актуалізує 

емоційно-асоціативне осмислення мемів-онімів: «поп-діва», «співачка», 

«письменник», «велике місто», «Каталонія», «культурний центр», «сімейне свято», 

«спорт», «міфологія», «внутрішнє психічне життя», «фільм», «собака», «міфічний 

пес», «телефон», «книга», «християнство», «канал», «негативність», «соцмережа», 

«космос», «окультизм», «тепло», «негативне сприйняття», «1984», «реаліті-шоу», 

«фільм», «віра», «образ бога», «келих», «вино», «зло», «таємниця».  

8. Ментальні утворення (СГАОП)  базуються на системі координат, яка 

породжує, актуалізує та реалізує довгострокове зберігання культурних та 

соціальних артефактів. Мовно-культурні прояви соціальної ідентичності формують 

сфери емотивного досвіду етносу, який втілюється в результатах асоціативного 

експерименту.  

9. Реалізацію конотативних асоціативних рефлексій зафіксовано у 

результатах асоціативного експерименту.  

10. Інформанти ВАОЕ представляють собою нову генерацію іспанців, які 

актуалізують усталені форми відтворення традиції. Водночас культурно 

детермінований ОЛ виявляє генеративну здатність культурної системи координат, 

де будь-яка власна назва маркується у руслі традиції та у руслі новітнього.   

П’ятий розділ «Британський онімний ландшафт» концентрується на 

реалізації аспектів онімного компоненту британської НМКС. 

ОЛ інтернету характеризувався наявністю таких постійних категорій: Ten most 

popular search terms («Найбільш популярні пошукові запити»), Ten fastest-rising 

search terms («Десять запитів, що найшвидше зростають»), Fastest rising news 

searches («Новини»), Fastest-rising searches for people («Найбільш швидко 

зростаючі запити про людей»), TV Shows («Програми») та дві категорії, що містять 

обмаль онімів, але реалізують інформаційну функцію Інтернету (How to…? 

(«Як..?») та What is…?(«Що таке..?»). 

Протягом перших чотирьох років, 2008, 2009, 2010, 2011, бачимо домінування 

власних назв, тісно пов’язаних з комп’ютерною сферою та Інтернетом. Зокрема, 

постійно фігурували назви соцмереж, сайтів та послуг електронної пошти 

(Facebook, YouTube, Hotmail, Ebay, Amazon, Google, Yahoo). Починаючи з 2012 року 

спостерігаємо тенденцію збільшення антропонімів, тому вважаємо, що увага 

змістилася на соціальну сферу (Adele, Rebecca Black, Ed Sheeran, Kate Middleton, 

Robert Pattison, Michael Jackson). 

Статистика запитів виокремлює ключові теми, які висвітлюють соціальний 

клімат суспільства, відображаючи інформацію, яку люди бажають отримати. 

Антропонімноорієнтовані категорії містять багато публічних персон. Запити майже 

ніколи не повторюються, щороку стають популярними нові імена. Єдина 

об’єднуюча ознака – вони належать до сфери шоу-бізнесу, спорту та політики. 

Списки Top Searches – Sports, Fastest rising sports terms in 2011, Fastest rising 

football searches in 2011, Global Football Players, In-Country Olympians, Sports, 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
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Football Stars можна об’єднати в умовну категорію «Спорт». У них превалюють 

футбольні терміни (імена футбольних гравців, тренерів, клубів) – 54% усіх випадків. 

Те, що є публічним дискурсом, відображається в новинах, у яких тон визначає 

емоційна сторона. Це спричиняє розповсюдження байтів інформації, виникнення 

одного меметичного явища тягне за собою інші. Поміж усіх власних назв також слід 

виокремити ті, які стали інтернет-мемами: Large Hadron Collider, Rebecca Black, 

Chuck Norris, Usain Bolt, yolo. 

Категоризаційне фокусування ОЛ Великої Британії у 2008–2013 роках 

репрезентувалось у  антропонімному кластері (49%), топонімному кластері (11%), 

хрононімному кластері (3,8%), хрематонімному кластері (4,2%), ідеонімному 

кластері (22%), ергонімному кластері (10%). 

ВАОЕ було проведено у 2013 році в університеті Southbank University of 

London, серед студентів і викладачів віком 18–26 років. Анкета для ВАОЕ містила 

такі стимули: Michael Jackson, Prince Harry, Shakespeare, Romeo and Juliet, 

London, New York, Christmas, Olympic games, Hyperion, The Tree of Life, Fido, 

Cerberus, The Holy Grail, The Bible, BBC, Facebook, The Moon, The Mars, Harry 

Potter films, Twilight Trilogy, God, Satan. Усі онімні стимули були зібрані у єдиній 

анкеті до проведення експерименту та презентовані інформантам разом із 

інструкцією. Разом англомовні респонденти (віком 18-25 років) надали 1237 

асоціативних реакцій. 

Проведений ВАОЕ виявив такі загальні результати: 

1. Отриманий асоціативний корпус має у своєму складі апелятивні й онімні 

асоціати, які зреалізувалися в усіх загальних видах асоціацій (парадигматичні, 

синтагматичні, фонетичні, тематичні та ін.). 

2. Апелятивний сектор асоціативного тезаурусу англомовних інформантів 

реалізується у діапазоні від найменших показників у 63% (ідеонім Harry Potter 

films), 65% (топонім New York), 66% (антропонім Shakespeare), до найбільших 

показників у 98% (антропонім Prince Harry), 91% (космонім The Moon), 89% 

(хрононім Christmas), 89% (ергонім Facebook). В середньому апелятивна складова 

сягає 79%. 

3. Вираження духовно-емоційного досвіду етносу актуалізується 

посередництвом меметичних онімних одиниць в асоціативному корпусі. Онімна 

частка асоціативних реакцій ВАОЕ варіюється від найменших показників у 2 % 

(антропонім Prince Harry), 11% (ідеонім Romeo and Juliet),  12% (ергонім BBC) до 

найбільших показників у 44 % (антропонім Shakespeare), 35% (ідеонім The Bible), 

33% (хрематонім The Holy Grail). Фокус британського ОЛ формується навколо 

антропонімів, топонімів, ідеонімів, ергонімів, хрононімів, хрематонімів.  

4. Культурно марковані інформаційні одиниці актуалізуються носіями 

культурної традиції, процес відтворення існуючих культурних та соціальних 

артефактів забезпечує варіативність та ситуативність. Згідно з даними ВАОЕ, 

найбільшу меметичну потенцію виявляють власні назви, імплементовані у 

соціально-культурний простір (Shakespeare, The Bible, The Holy Grail, Olympic 

Games) та такі, що інтегрувались у пблічний простір за допомогою рекламних 

сугестивних практик та соціальної позитивації (Harry Potter films, Twilight Trilogy, 

Facebook).  

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
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5. СГАОП асоціативного тезаурусу онімних стимулів реалізується у діапазоні 

від 22 % (СГАОП «небо») до 88 % (СГАОП «велике місто»). Помітна наступна 

тенденція при подрібненні семантичних гештальтів: чим менше відсоткова частина 

гештальту, тим вище вірогідність появи ще одного гештальту.  

6. Експлікація емоційно-асоціативної рефлексії меметичних власних назв 

актуалізується посередництвом таких СГАОП: «поп-музика», «талановита 

людина», «королівська родина», «гульвіса», «письменник», «любов», «трагедія», 

«велике місто», «сім’я», «святкування», «судження», «оцінка», «спорт», «грецькі 

міфи», «дерево», «родина», «собака», «Фідель Кастро», «міфологія», «традиційний 

образ», «сучасний образ», «книга», «вигадка», «новини», «оточення», «сон», 

«космос», «бренд ласощів», «персональна оцінка», «небо», «старий чоловік», 

«зло». 

7. Культурно-мовленнєва система координат реалізує збереження соціальної 

ідентичності посередництвом власних назв, що актуалізують емоційно-асоціативну 

рефлексію на рівні семантичних гештальтів. Фокус соціальної уваги у конекції з 

психо-соціальним осмисленням та ідентифікацією схематизує кумулятивний 

культурно-соціальний досвід та віддзеркалюється у прояві СГАОП.  

8. Результати ВАОЕ актуалізують конотативну реалізацію меметичних 

інформаційних одиниць.  

9. Респонденти ВАОЕ уособлюють нове покоління британців, які актуалізують 

дуалістичність власних назв через призму культурних та соціальних артефактів. 

ОЛ як культурно маркована формація реалізує багатопланову інтерпретацію 

традиційної парадигму посередництвом евентуальності та варіативності. 

 

ВИСНОВКИ 

Спираючись на багату теоретичну базу в таких галузях науки, як ономастичні 

студії, психолінгвістика, теорія мас-медіа, філософія мови, етнолінгвістика, загальна 

психологія, соціолінгвістика, ми різнобічно дослідили явище ОЛ та дійшли таких 

висновків: 

1. ЛЛ є однією із сучасних наукових парадигм, що відображає роль та вплив 

мови в суспільстві. ЛЛ – це комплексне наукове дослідження функціонування мов у 

публічному просторі міста, яке детермінується колективною свідомістю певного 

етносу або декількох етносів. Мультилінгвальне оточення та мультикультурна сфера 

породжені багатошаровістю семіотичних просторів, мультиплановістю соціальних 

акторів, що відображається в етнолінгвістичній життєздатності мовних груп. 

2. Онімне ландшафтування – це міждисциплінарна галузь дослідження, яка 

реалізується на межі ономастики, семіотики, політичного дискурсу, соціологічних, 

психологічних, антропологічних та культурологічних студій. Лінгвокультурні 

параметри власних назв експлікуються у таких параметрах: збереження культурно-

значущої інформації в колективній пам’яті народу та відтворення способів 

матеріального та духовного усвідомлення світу для прийдешніх поколінь. 

Моделювання засобів буття онімів у суспільному аспекті НМКС є метою онімного 

ландшафтування як нової парадигми ономастичних студій. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
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3. ОЛ – це омовлена актуалізація онімного компонента етнічної свідомості. 

Мовні універсалії, які реалізують структурні зв’язки онімного ландшафтування, 

стають частиною концептуальної інтерпретації НМКС. 

4. Оніми багатьох розрядів є конституентами ОЛ, одні з них мають пікові 

значення (найвищі точки значення в циклі розвитку та еволюції), інші, навпаки, 

створюють периферійну сферу. Когнітивна перцепція власних назв соціумом 

ґрунтується на ментальній моделі фігура/фон, у якій актуалізується універсальне 

концептуальне представлення дійсності в дуалістичному контексті фокусу уваги. 

Реалізація культурного універсуму етносу за допомогою онімного компонента 

НМКСу здійснюється на основі колективної ідентичності в конекції з пам’яттю та 

соціальним довкіллям поліетнічного простору в певному історичному контексті. 

5. Попри суміжні та спільні галузі дослідження, ЛЛ та ОЛ мають різні 

предмети дослідження. В ономастичному аспекті ОЛ є значно ширшим за 

охопленням, ніж ЛЛ, містить актуалізацію власних назв і публічної сфери, і 

приватного життя. 

6. Структурна параметризація архітектоніки ОЛ ґрунтується на емоційно-

оцінних зв’язках ментального буття власних назв у культурній парадигмі. Оніми 

групуються завдяки ситуаційному контексту, що актуалізується такими аспектами, 

як зосередження публічної уваги, позиціонування в публічному просторі, потенціал 

творчої активності, який виростає з колективної ідентичності, виокремлення 

маркерів культури, процесу спілкування культур. Синтезування таких аспектів стає 

механізмом онімної ідентифікації, яка є процесом емоційно-оцінного 

самоототожнення особи з іншою персоною або групою персон на базисі 

особливостей дискурсивних змінних власних назв. Онімна ідентичність – це 

реалізація власних назв у колективному дискурсі, за допомогою яких певна група 

виокремлюється з низки інших соціальних груп, створює свою соціально-культурну 

ідентичність, яка ґрунтується на загальноетнічній парадигмі. 

7. Комплексна природа ОЛ вказує на наявність двох великих кластерів: 

фізичного та віртуального. Фізичний кластер визначається категоріями об’єктивної 

реальності, матеріальним втіленням у мовленні (письмовий, усний аспекти). 

Віртуальний кластер реалізується за допомогою таких параметрів: нематеріальні 

явища, психологічні аспекти людської свідомості, які через процеси 

концептуалізації, систематизації та категоризації процедурних знань зливаються в 

неподільну єдність колективної ідентичності, яка організує громадський простір. 

8. Термінологічний інвентар української ономастичної науки виокремлює 

такі терміни на позначення сукупностей онімів (онімне поле, онімний простір, 

індивідуальний, колегіальний, загальномовний онімічні фрейми). Відмінність 

від них ОЛ полягає в його динамічній структурній особливості, яка модифікується 

за специфікою когнітивної схематики фігура/фон, у якій категоризаційне 

фокусування стає базисом для нового когнітивного утворення та реалізує 

особливості перцепційного осмислення народного космо-психо-логосу. 

9. Архітектоніка ОЛ ґрунтується на зв’язках та взаємозумовленості 

традиційних онімних розрядів (антропоніми, топоніми, хрононіми, хрематоніми, 

ергоніми, ідеоніми, поетоніми, зооніми) і новітніх (трансляціоніми, дисконіми, 

файлоніми, програмоніми, сайтоніми, логіноніми, нікнейми, комп’ютероніми, 
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меми). Наявність нового, модерного шару вказує на еволюційну здатність системи 

ОЛ. Найбільш динамічною групою є мемоплекси (меми), які вказують на 

прогресивну еволюцію системи ОЛ: у них параметризуються критерії 

продуктивності, ускладнення та диференціації структури ОЛ, реалізуються аспекти 

гетерогенності та полікодовості.  

10. Меметика концентрується на дослідженні систем переконань, 

світосприйняття різносистемних соціальних колективів, що мотивують їх 

поширювати меми. Розповсюдження мемів є одним з еволюційно зумовлених 

механізмів, у якому конкретизуються етнічно зумовлені різновиди важливих 

соціальних стратегій. 

11. Мем (мемоплекс) – це частина інформаційної структури, яка передається 

суспільними каналами, її вирізняють стислість, стрімке розповсюдження та 

емоційно-асоціативний зв’язок із подібними інформаційними структурами. Нова 

суспільна парадигма існування, яка виникла із розвитком Інтернету, виражається в 

культурі участі, яка переводить фокус уваги до індивідуального самовираження, 

розкриття людинотворчого потенціалу замість колективного. Меметичний комплекс 

є водночас проявом інформаційного суспільства й культури участі, дифузії 

індивідуального та колективного. 

12. Колективна рефлексія суспільства народжує мем як культурний та 

соціальний артефакт, при цьому основними принципами цифрового співіснування 

стають народження ідей, виникнення й поширення інформації, реалізація даних як 

один із центральних видів діяльності, створення впливових акторів політичного та 

інших видів дискурсу як продукту та інструментів влади. 

13. Двовекторний підхід до вивчення об’єкта дослідження визначає широке та 

вузьке значення терміна мем. Враховуючи широкий контекст, до меметичних 

комплексів можна зарахувати велику частину етнічного концептуального простору 

посеред інформаційного ландшафту (мелодії, крилаті вислови, засоби соціальної 

поведінки, методики вироблення речей тощо). Усе зазначене є структурними 

одиницями культурних етнічних систем, що передаються від однієї людини до іншої 

неконтрольовано, шляхом транслювання інформації формують цивілізаційну 

ідентифікацію носія. У вузькому смислі меми – це одиниці інтернет-культури, які 

вірусно розповсюджуються користувачами Мережі. Багато ітерацій мему 

матеріально виражені у формі зображень, відеокліпів, текстових форматів. Уніфікує 

їх функція реалізації ідентичності, гумору та емоційного впливу (який визначається 

п’ятьма базовими емоціями: радість (задоволення), здивування, сум (смуток), гнів 

(злість), відраза, презирство, страх). Зазначені характеристики також властиві 

власним назвам, що визначає їх потенційну можливість актуалізуватися у функції 

мемоплексів. 

14. Параметри сталість – мінливість та довге існування – швидкоплинність 

породжують два кластери меметичного простору. Мемоплекси, що визначаються 

тривалістю в НМКС, стають засобами ідентифікації та культурним підґрунтям для 

утворення нових мемів, ідей, культурних та соціальних артефактів. Швидкоплинні 

меметичні комплекси визначаються фактами популярної культури та емоційної 

рефлексії тих, хто їх розповсюджує. 
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15. В основі розповсюдження мемів-онімів – спроба поширення інформації та 

передачі досвіду у «вертикальному» напрямі (серед покоління) та 

«горизонтальному» (від пращурів до нащадків). Потенція мему-оніма 

маніфестується як соціальний артефакт, який актуалізує усталені практики 

суспільної взаємодії, що розвивалися як закономірні аспекти соціальної кооперації 

та поведінки. Інформаційний канал, яким здійснюється актуалізація мемного оніма, 

має комплексну структуру, у якій містяться культурні, соціальні, етнічно-марковані 

аспекти. У такий спосіб актуалізується властивість мему-оніма як культурного 

артефакту. 

16. Культурний артефакт – це форма відтворення культурної традиції, яка 

вирізняється варіативністю, унікальністю, індивідуальністю інтерпретації та 

символічною аурою. Безсумнівно, мова та усі її прояви набувають статусу 

культурних артефактів, адже мова є фактом репродукування цивілізаційної 

парадигми, де власні назви актуалізують один із механізмів впливу. Власні назви 

набувають згаданих параметрів через своє варіативне відтворення та меметичну 

природу реплікації. 

17. Соціальний артефакт – це усталена практика соціальних зв’язків, що 

еволюціонувала як необхідні параметри соціальної взаємодії та поведінки. 

18. Асоціативний експеримент був породжений як метод дослідження в царині 

психологічних досліджень. Його застосування в студіях із психології, 

психолінгвістики, соціології, комп’ютерної лінгвістики, теорії комунікації та 

когнітивної ономастики свідчить про методологічну потенцію в планомірному 

аналізі концептуальних структур процедурних знань. Вільний асоціативний 

експеримент є інструментом нових перспектив ономастичного пошуку в 

когнітивному аспекті актуалізації онімного ландшафтування. Буття онімних 

концептів у ментальному лексиконі розкривається в даних експерименту, що 

свідчать про різнорівневу рефлексію за участю суб’єктивного досвіду. Основуючись 

на трьох принципах формування асоціацій (суміжність, повторюваність і 

яскравість), можна стверджувати, що в такий спосіб вони охоплюють велику 

частину мисленнєвих процесів концептуалізації та категоризації онімного 

ландшафтування. Саме тут спектр базових емоцій, реалізуючись за допомогою 

онімних концептів, в основі яких – архетипічні структури, стає тою силою, що 

визначає форму існування та еволюцію мемів-онімів у НМКС. Спираючись на 

аналіз даних ВАОЕ за методикою СГАОП, ми дійшли висновку про 

інформативність, об’єктивність та достовірність результатів ВАОЕ в моновікових 

групах. 

19. Методика онімного ландшафтування українського суспільства вказує на 

поліетнічну архітектоніку ОЛ у 2008–2013 роках. Наявність суто українських 

культурних концептів (Київ, Роксолана, Кличко) є природною ознакою еволюції 

соціальних та культурних артефактів НМКС. Водночас зареєстровано вплив 

російських культурних шарів на українську соціально-культурну сферу 

(Одноклассники, Вконтакте, Тагиииил, Pussy Riot). Продовжуючи тему динаміки 

українського ОЛ, зазначаємо наявність онімів, які актуалізують ідею сусідства з 

Європою як цілісним цивілізаційним проектом, що виявляється в соціально-

культурних актуалізаціях таких власних назв, як Євробачення, Кубок УЄФА, Євро 
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2012, Прованс. Найбільш помітною є інтеракція з англомовною соціальною 

віртуальною реальністю, що ґрунтується на американо-англійському дискурсі 

популярної культури (The Bachelor – «Холостяк», Iron Man – «Залізна людина», 

YouTube, Google, Facebook, iPhone, Instagram). 

20. Іспанський ОЛ 2008–2013 років формувався навколо іспанського та 

англомовного публічних просторів. Англомовний публічний простір складається з 

американського та британського трендів. Британський вплив є промінентним у 

сфері шоу-бізнесу (Adele, Skyfall, Sherlock), у сфері кіно та серіалів превалює 

американський (Lost, House, Dexter, Anatomia de Grey). Іспанський ОЛ 

характеризується наявністю спортивних категорій, серед яких найбільш впливовою 

є футбол, що виявляється у великій кількості власних назв на позначення 

футбольних клубів, матчів, гравців, команд. Спортивні події та персони, тісно 

пов’язані з цією сферою, стають не тільки видом розваг та способу життя, вони 

формують колективну ідентичність, етнічне самовизначення, що ґрунтується на 

таких елементах онімної ідентичності, як ергоніми (Real Madrid, Barcelona, Sevilla 

FC), хрононіми (Mundial, Liga Adelante, Eurocopa), сайтоніми (Marca, As) та 

антропоніми (Mourinho, Neymar, Pep Guardiola). Багато з них стали темами мемів 

інтернет-дискурсу. Також бачимо великий вплив міжнародних, надетнічних 

мережевих громад: YouTube, Facebook, Gmail. Однак найбільша частина належить 

власним назвам, які визначають іспанську етнічну картину світу, у якій 

центральною є іспанська культурна та соціальна продукція (Física o Química, Paula 

Prendes, Norma Ruíz, Pablo Alboran, ZARA, Tuenti). 

21. Онімне ландшафтування суспільства Великої Британії вказує на дві великі 

сфери: британську та американську. Таке сполучення, на нашу думку, зумовлено 

мовною близькістю та потужним впливом американської поп-культури на весь світ. 

Як і в попередніх ОЛ, велике значення мають оніми, пов’язані з послугами інтренет-

мережі: YouTube, Bing, Hotmail, Facebook, Yahoo, Ebay. Сфера спорту відіграє 

важливу роль в ОЛ, зокрема, футбол (Arsenal, Manchester United) як один із 

національних видів спорту та Олімпійські ігри 2012 року, які стали подією 

міжнародного масштабу. Традиційно американською є сфера кіноіндустрії (Scream, 

Final Destination, Transformers), однак суміжна сфера реаліті-шоу та телепередач 

концентрується на продуктах британського виробництва (X Factor, Big Brother, 

Eastenders, Sherlock, Doctor Who). Злиття багатьох культур у сучасну надетнічну 

кумулятивну інтернет-структуру, у якій роль лінгва франка виконує англійська, 

впливає також і на британський ОЛ, який поповнюється мемами (Large Hadron 

Collider, Rebecca Black, Chuck Norris, Usain Bolt, yolo). Такі новітні утворення 

культурної еволюції є соціально-історичними проявами НМКС, що специфікуються 

міжкультурними та поліетнічними характеристиками Інтернету як одним зі ступенів 

розвитку суспільства. 

22. Репертуар СГАОП, актуалізований посередництвом ВАОЕ, виявляє дві 

домінантні тенденції: універсальний аспект та етнічно-маркований аспект. 

Комплексний підхід дозволив виявити універсальні теми СГАОП для українців, 

іспанців та британців: «велике місто», «віра», «зірки», «зло», «книга», «персональна 

оцінка», «письменник», «позитивний образ», «почуття», «святкування», «сім’я», 

«собака», «спорт», «сучасний образ», «традиційний образ». Етнічно-марковані теми 
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СГАОП, які притаманні тільки українцям, ідентифікуються як «загадкова красуня», 

«імідж», «українство», «частина-ціле», «чумаки», «яйце». Іспанські теми СГАОП  

імплементуються так: «вино», «Каталонія», «культурний центр», «міфологія», 

«таємниця», «тепло». Організація британського репертуару національно-маркованих 

конструктів СГАОП відображається у темах «вигадка», «королівська родина», 

«новини», «оточення», «сон», «талановита людина». 

23. Аналізовані ОЛ України, Іспанії та Великої Британії формуються за 

принципами суспільного фокусування на етнічно зумовлених параметрах і 

глобально маркованих тенденціях та стратегіях. Асоціативно-емоціональна 

рефлексія категоризується в межах варіативності соціальних та культурних 

артефактів, при цьому параметризація онімних концептів ґрунтується на 

меметичних стратегіях, зумовлених кумулятивним ефектом цивілізаційної 

парадигми. 
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АНОТАЦІЯ 

Неклесова В.Ю. Онімний ландшафт як актуалізація культурних та 

соціальних артефактів в інформаційному просторі (на матеріалі української, 

іспанської, англійської мов). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Київ, 

2019. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню виявлення, формування, 

актуалізації та функціонування онімного ландшафту (ОЛ) як онімного аспекту буття 

національно-мовної картини світу (НМКС). ОЛ є реалізацією соціо-культурної 

сукупності власних назв та мемоплексів, що створюють інформаційний ландшафт 

епохи у неподільній єдності культурних, мовних та емоційно-асоціативних 

компонентів. Уточнено термінологічні аспекти понять ОЛ, онімний простір, онімне 

поле, онімний фрейм. Запропоновано розгляд власних назв як національно-

маркованих культурних інформаційних одиниць з меметичними ознаками, які 

актуалізують параметри культурних та соціальних артефактів. 

Теоретичне та практичне значення роботи увиразнено у дослідженні динаміки 

асоціативних реакцій у моновікових групах, реалізовано їхню таксономію за 

допомогою семантичного гештальту асоціативного онімного поля (СГАОП). 
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Проведено вільний асоціативний онімний експеримент (ВАОЕ) з інформантами, які 

є носіями трьох різноструктурних мов (українська, англійська, іспанська). 

Виокремлено етно-меметичні домінанти ОЛ України, Іспанії та Великої Британії на 

концептуальних засадах загальнонаукових, класичних та новітніх лінгвістичних 

галузей. 

Ключові слова: вільний асоціативний онімний експеримент, культурний 

артефакт, меметичний комплекс (мемоплекс), національно-мовна картина світу, 

онім, онімний ландшафт, соціальний артефакт. 

 

АННОТАЦИЯ 

Неклесова В.Ю. Онимный ландшафт как актуализация культурных и 

социальных артефактов (на материале украинского, испанского, английского 

языков). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.15 – общее языкознание. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. 

– Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию формирования, 

актуализации и функционирования онимного ландшафта (ОЛ) как онимного аспекта 

бытия национально-языковой картины мира (НЯКМ). ОЛ является реализацией 

социо-культурной совокупности имен и мемоплексов, которые создают 

информационный ландшафт эпохи в неделимом единстве культурных, языковых и 

эмоционально-ассоциативных компонентов. Уточнены терминологические аспекты 

понятий ОЛ, онимное пространство, онимное поле, онимный фрейм. Предложена 

параметризация имен собственных как национально-маркированных культурных 

информационных единиц с меметичниыми признаками, которые актуализируют 

аспекты культурных и социальных артефактов. 

Теоретическое и практическое значение работы выявлено в исследовании 

динамики ассоциативных реакций в моновозрастных группах, реализовано их 

таксономию с помощью семантического гештальта ассоциативного онимного поля 

(СГАОП). Проведено свободный ассоциативный онимный эксперимент (САОЭ) с 

информантами, которые являются носителями трех неродственных языков 

(украинский, английский, испанский).  

Выделены этно-меметические доминанты ОЛ Украины, Испании и 

Великобритании на концептуальных основах общенаучных, классических и 

новейших лингвистических отраслей. 

Ключевые слова: имя собственное, культурный артефакт, меметический 

комплекс (мемоплекс), национально-языковая картина мира, онимный ландшафт, 

свободный ассоциативный онимный эксперимент, социальный артефакт.  
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ABSTRACT 

Neklesova V.Yu. Onymic Landscape as a Realization of Cultural and 

Sociological Artifacts in the Information Landscape. – Manuscript.  
Thesis for the Scientific Degree of Doctor of Science (Philology). Speciality 

10.02.15 – General Linguistics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation dwells on the diverse analysis of the identification, formation, 

actualization and criteria of the onymic landscape (OL) as an onomastic aspect of the 

existence of the language world model. 

The paper highlights a new theoretical and methodological concept for the cognitive 

measurement of the OL parameters, which are based on the cognitive conceptualization of 

the information space in its memetic aspect, as well as the representation of ideas about 

proper names in the minds of native speakers as an integral part of the language world 

model. The study of the architectonics of the OL as a combination of cultural information 

units contributes to the establishment of the parameters of the universal constants of 

diverse language systems, reveals the memetic nature of proper names as language 

universals, cultural and social artifacts. 

The theoretical and methodological foundations of the OL mapping are devised as a 

branch of cognitive onomastics, which explores the phenomenon of proper names in the 

socio-cultural, lingvocognitive and memetic aspects of the language world model. The 

bases of a new direction of cognitive-discursive, lingvocultural interpretation of proper 

names as a complex memetic structure have been provided, which is highlighted in the 

OL. 

The research focuses on the theoretical and methodological concept of the OL 

parameterization, describes the meme phenomenon as a cognitive information structure 

and an onymic component, highlights the concretization of its different features, observes 

concept of onymic identity, and describes conceptual discrepancies in the following 

terminological system: onymic space, onymic field, and onymic frame. 

To meet the research criteria, an integrated approach to saving, transforming, 

profiling onymic concepts was improved, the principle of the mental specifics of the 

proper name systems was further developed, the parameterization of the laws of mental 

categorization of onymic vocabulary was provided, the idea of associative contents of 

proper name as a tool for cognition was elaborated, the categorization and 

conceptualization of the language world models were expanded. As a result, research 

opportunities emerged for the further development of the terminological inventory of the 

general onomastic paradigm, the methodological and theoretical basis of cognitive 

onomastics, and methods for studying the mental lexicon. 

The OL is the realization of the socio-cultural cluster of proper names and 

memeplexes that create the informational landscape of an era in its inextricable unity of 

cultural, linguistic and associative-emotive components. The OL is a product of 

information processing via natural mental processes of perception, interpretation, and 

categorization of the input data, where the social aspect is one of the basic processes where 

the brain activity algorithms are involved. 

Proper names and memeplexes as parts of the OL and the linguistic landscape 

represent the social artifacts that update the established practices of the societal 
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interaction, which have evolved as necessary parameters of social cooperation and 

behavior (comprises the ramified domain of social contacts, communication, relationship 

regulation, identification). 

Societal collective reflection creates a memeplex as a cultural and social artifact, 

where the main principles of coexistence in the real and virtual focuses of public attention 

are the creation of ideas, the emergence, and dissemination of information, the 

implementation of data as one of the central activities, the formation of influential actors 

in various types of discourse. 

Proper name as a memeplex exhibits the following features: it is part of the 

information structure which is transmitted via social channels; it is distinguished by its 

conciseness, rapid spread and emotional-associative connection with similar information 

structures. 

The theoretical and practical significance of the dissertation is manifested in the 

study of the dynamics of associative reactions in the same age groups, in the 

implementation of their taxonomy in the semantic gestalt of an associative onomastic 

field. The free associative onymic experiment was conducted with informants who are 

native speakers of three diverse languages (Ukrainian, English, and Spanish). The ethnic 

memetic dominants of the OL of Ukraine, Spain and the United Kingdom are highlighted 

on the conceptual bases of general scientific, classical and newest linguistic disciplines. 

Keywords: free associative onymic experiment, cultural artefact, language world 

model, memetic complex (memeplex), onymic landscape, proper name, social artifact.  



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підп. до друку 21.10.2019. Формат 60х90/16. Папір офсетний. 

Гарн. «Times» Друк цифровий. Ум. друк. арк. 1,9. 

Наклад 100 пр.  

Видавець Букаєв Вадим Вікторович 

вул. Пантелеймонівська 34, м. Одеса, 65012. 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2783 від 02.03.2007 р. 

Тел. 0949464393, 0487431393 email - 7431393@gmail.com 

mailto:7431393@gmail.com

