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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реалії сучасності зумовлюють модифікації та зміни існуючих структур 

когніції та комунікації. Глобалістичні процеси є каталізатором аксіологічних 

зсувів, які позначаються на структурних і смислових характеристиках 

концептів. Релігійні концепти, як носії кодової ідеологічної, культурної та 

історичної інформації, є невід’ємною частиною комунікативного універсуму 

і складають основу світоглядних орієнтирів суспільства.  

Виражене у мультимодальній, ризомній, креолізованій реальності 

сучасного комунікативного простору поєднання міфологічної, релігійної, 

наукової та символічної свідомості є основною сутнісною ознакою сучасної 

людини (homo ludens). Зміни в одній із зазначених сфер свідомості 

призводять до когнітивних альтерацій на особистісному, груповому, 

масовому рівнях, реалізуються у високій інтертекстуальній щільності мови і 

культури та грі як принципі буття і мають значний кроскультурний резонанс. 

Прикладом таких змін є нові форми передачі, обробки, збереження та 

сприйняття інформації. Креолізовані і мультимодальні тексти інформаційних 

та розважальних порталів, віртуальна реальність, штучний інтелект – 

виклики сучасної комунікації, які із швидким розвитком технологій активно 

перекодовують культуру, мову, свідомість.  

Нові суспільні зрушення, зміна культурного фону, висока соціальна 

мобільність сучасного глобалізованого світу, розвиток антиклерикальних 

рухів, сприяли негативній стеротипізації релігії, процесам послаблення в 

англомовному комунікативному просторі авторитету християнських церков, 

новим поступкам та спрощенням у сфері етичних церковних заборон, 

зростанню впливу інших релігій з більш жорстким моральним кодексом, 

популяризації східних духовних практик та значному збільшенню частки 

агностиків, атеїстів, секуляристів в англомовному комунікативному просторі. 

Зокрема, згідно офіційних даних перепису населення Національної служби 

статистики Сполученого Королівства, Census у 2001 році частка людей, що 

не належать до жодної релігії складала 7,7 млн осіб, тоді як результати 

Census 2011 показали, що ця група людей – переважно особи у віці 20-24 

років, зросла до 14,1 млн осіб, що складає 25,7% населення країни, і є другою 

за поширеністю після християнства (33,2 млн – 59,5% населення). 

Християнство залишається самою поширеною релігією. Також, звіт Census 

2011 засвідчив, що із релігійних груп мусульмани є другою за кількістю 

(третьою з урахуванням людей, що не відносяться себе до жодної релігії) і 

наймолодшою за віком групою населення. Звіт показав також зростання 

кількості мусульман, що народилися в Сполученому Королівстві з 718000 до 

1,2 млн осіб.  Подібні процеси також спостерігаються у інших англомовних 

країнах. Такі зміни неминуче впливають на аксіологічну матрицю 

суспільства, що має відображення у мові, і посвідчує когнітивні зміни. 
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Актуальність теми дисертації зумовлена як значними соціальними, 

культурними, цивілізаційними змінами в англомовних країнах наприкінці 

ХХ – поч. ХХІ століття, так і загальним інтересом у лінгвістиці до вивчення 

когнітивних структур, що належать до релігійної сфери, необхідністю 

систематизації когнітивних модифікацій репрезентацій релігійних концептів 

в англійській мові в умовах формування нової культури, глобалізаційних 

тенденцій, аксіологічних зсувів тощо. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами,  

грантами. Дисертацію виконано в межах двох наукових тем Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

затверджених Міністерством освіти і науки України: «Україна і сучасний 

світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (16 БФ 044-01) і «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (11 БФ 044-01). Тему 

дисертації затверджено вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол No 5 від 17 

грудня 2013 року).  

Мета дослідження - окреслити когнітивні модифікації релігійних 

концептів у нерелігійній комунікації - визначає завдання дослідження:  

 встановити особливості англомовної релігійної комунікації та 

нерелігійної комунікації;  

 визначити поняття «релігійний концепт», «когнітивна модифікація 

релігійного концепту»;  

 з'ясувати дискурсивні особливості репрезетації релігійних концептів у 

сучасній нерелігійній комунікації; 

 виявити когнітивні модифікації релігійних концептів у сучасній 

нерелігійній комунікації; 

 визначити варіативність апеляцій до релігійних концептів у сучасному 

медіапросторі.   

Об’єктом дослідження обрано простір англомовної нерелігійної 

комунікації, що розглядається на матеріалі освітнього, юридичного, 

політичного дискурсів, медіадискурсу, дискурсу моди та рекламного 

дискурсу. 

Предмет дослідження складають когнітивні модифікації та комунікативні 

форми актуалізації релігійних концептів в сучасному медіапросторі. 

Матеріалом дослідження послугували медіапортали новин та періодичні 

видання BBC, CNN, Euronews, CBSNews, Forbes, The Guardian, the 

Independent, the Economist, the Times, The Huffington Post, The Catholic Herald, 

матеріали відеохостингу Youtube (60 годин), 76 художніх фільмів (114 

годин), 24 серіалів (488 серій, 192 годин), відеорепротажі та відеохроніки, 

документальні фільми (25 годин); сучасні інформаційно-розважальні 

періодичні видання, таблоїди: Vogue, OK!, The NewYorker, The Daily Mail, 

the Daily Express, the Sun, офіційні сайти установ та інституцій (в політиці 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

 

3 

The Parliament of Australia, The Parliament of New Zealand, The Parliament of 

Canada, The Parliament of the UK, The US Senate, Prime Minister's Office, 10 

Downing Street, The White House, The Royal Family); в освіті і науці (The 

University of Oxford, the University of Cambridge), матеріали рекламних 

кампаній 50 брендів (Amazon, Antonio Federici Italiano, Apple, Audi, Axe, 

Bank Islam, Dior, Doritos Chips, Dolce and Gabbano, Coke, Cosmofon, Ferrero 

Rocher, Fiat, Heaven Cleaning, Geico, Gucci, GoPro, Hell Energy, Ituran,  Karma 

Automotive Kyocera, Mac, Milka, Mercedes, Mophie, Muslim Global, Nespresso, 

Nike, Lynx Excite, Peugeot, Pepsi, PETA, Philadelphia Cream Cheese, Porter 

Chevy, Prophet and tools, Red Bull, Sneakers, Stimorol, Sheba, Taridan, Tata 

Motors, Tesco’s, Tide, Toyota, True Religion Brand Jeans, United colours of 

Benetton, Victoria’s Secret, Visa, Volkswagen, Wee), матеріали щодо 16 

провокативних антирелігійних акцій, матеріали місіонерських та 

інформаційних релігійних медіаресурсів (Christianity.com, Coffee with Sister 

Vassa,  Sister Wendy), матеріали 31 джерела з бейбі-неймінгу (веб-сайти для 

майбутніх мам, книги, статті у періодичних інформаційно-розважальних 

виданнях), соціальні мережі: меми, сторінки релігійних лідерів, висвітлення 

провокативних кампаній, про- і антирелігійні пости та коментарі (Facebook, 

Instagram, Twitter, Vk), форуми, пошукові системи Google, Bing, корпуси 

BNC, COCA та ін. Для забезпечення діахронічної перспективи розгляду 

концептів використовувалися священні тексти, зокрема Біблія (у версії King 

James Bible), паралельні переклади ресурсу Bible.hub; вибрані тексти 

англійських авторів різних історичних періодів, етимологічні словники The 

American Heritage Dictionary, Century Dictionary, Online Ethymology 

Dictionary, та словники сучасної лексики Cambrige Online Learners 

Dictitionary, Оnline Oxford Dctionary, Longman Dictionary of Contemporary 

English, Merriam Webster Dictionary, The New Partridge Dictionary of Slang and 

Unconventional English, Urban Dictionary, спеціалізовані словники Theological 

Dictionary of the Old Testament, A Hebrew and English Lexicon of Old 

Testament, Dictionary of deities and demons in Bible, The Armenian Heritage 

Dictionary of English Language, The Dictionary of Fashion History.   

Загальна кількість прикладів, що підлягали детальному лінгвістичному 

аналізу, складає 3357 одиниць. Викладений матеріал унаочнено 

18 таблицями,  схемами, ілюстраціями та супроводжено 5 додатками. 

Методи дослідження застосовані в роботі включають аналіз, синтез та 

узагальненя – для окреслення основних напрямів сучасних лінгвістичних 

досліджень; структурний метод – для систематизації, та унаочненого викладу 

матеріалів дослідження; метод дискурсивного аналізу – для визначення 

комунікативних особливостей актуалізації релігійних концептів у 

варіативному комунікативному оточенні; метод текстологічного аналізу з 

елементами екзегези – для пошуку та вирізнення первинних та 

модифікованих складових релігійних концептів; метод лінгвістичного 

спостереження, порівняльний, описовий методи для окреслення когнітивної 
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генези концептів; метод аксіологічного аналізу – для визначення 

аксіологічних зсувів, розрізнання первинного і модифікованого наповнення 

концептів; метод фреймового аналізу – для визначення наповнення та 

репрезентацій релігійних концептів; метод моделювання номінативного поля 

та метод кількісних підрахунків.  

Наукова новизна дослідженя зумовлена тим, що воно є першою спробою 

комплексного аналізу когнітивних модифікацій релігійних концептів у 

нерелігійній комунікації. Розроблено типологічну класифікацію 

загальнорелігійних концептів. Запропоновано визначення понятть релігійний 

концепт, нерелігійна комунікація, когнітивна модифікація релігійного 

концепта. Виділено три групи когнітивних модифікацій, визначено та 

ілюстративно обґрунтовано їх основні характеристики. 

Теоретична значущість дослідження полягає у розробці понятійно-

категоріального апарату лінгвоаксіологічних досліджень релігійних концептів, 

структурному представленні та характеризації процесів когнітивних 

модифікацій, визначенні форм та інструментів аналізу зрушень у ціннісній 

сфері мовних та концептуальних картин світу, що є внеском до сучасної 

лінгвокультурології та лінгвопрагматики, аналізу дискурсу, теорії комунікації. 

Практична цінність дослідження полягає у можливості використання 

його результатів і матеріалів в нормативних та спеціальних курсах з 

когнітивної лінгвістики, дискурсивного аналізу, при укладанні 

загальноосвітніх програм з курсів етично-культурологічного спрямування, а 

також у визначенні місіонерських стратегій і тактик. 

Наукова новизна отриманих результатів може бути узагальнена у таких 

положеннях, що виносяться на захист:  

1. В англомовному дискурсивному просторі нерелігійної комунікації 

релігійні концепти мають форми позитивної актуалізації, що предбачає 

збереження первинного наповнення концепта (у номінаціях в освітньому 

дискурсі; у ритуальних діях і символах в політичному та юридичному 

дискурсах; в інформаційно-нейтральних та позитивних повідомленнях у ЗМІ; 

в рекламі як апеляція до цінностей) та негативної актуалізації, що передбачає 

наявність аксіологічних зсувів у межах концептів та їх когнітивну 

модифікованість (у полеміці в межах освітнього, юридичного дискурсів, у 

маніпулятивних стратегіях в політичному, юридичному, освітньому 

дискурсах, у зміні та смисловому заміщенні понять у дискурсі моди, 

рекламному дискурсі да медіадискурсі).  

2. Типологічна класифікація загальнорелігійних концептів містить три 

класи: ідеологічні (RELIGION, SALVATION, SACRAL ABOMINATION, 

VIRTUE, GOD’S GRACE та ін.), сутнісні (GOD, BELIEVER, SAINT, 

SINNER, RELIGIOUS LEADER та ін.), матеріально-предметні (RITUAL, 

SACRED OBJECT, SACRED PLACE). 

3. Маркером аксіологічних зсувів є іменування, про що свідчить генеза 

парадигми неймингу в англомовному суспільстві від релігійно 
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детермінованого через релігійно маркований до секулярного (від 

початкового “Іменування як Божа воля” до “Іменування як хайп”). 

4. Профанативні когнітивні модифікації релігійних концептів проходять 

такі стадії: актуалізація релігійного концепта, зростання його вербального та 

невербального представлення у мові та культурі; стирання початкового змісту, 

через надмірно частотне вживання (десакралізація), згасання метафори 

(деметафоризація); метонімічне чи метфоричне заміщення основного 

вербалізатора, із подальшим переходом у ядерну частину іншого концепта. 

5. Дискредитивні когнітивні модифікації релігійних концептів мають такі 

прояви: різка критика, блюзнірський епатаж, радикальні акціії (експліцитна 

форма); іронія та сарказм (імпліцитна та експліцитна форма); викорстання 

наукового та освітнього дискурсів як форма руйнування авторитету 

(імпліцитна та експліцитна форма). 

6. Когнітивні субституції релігійних концептів будуються за принципом 

когнітивних метафор, і мають два напрямки: заміна основного вербалізатора 

релігійного концепта із вкористанням його розробленої структури 

(когнітивне клонування), заміна наповнення концепта із використанням 

первинного вербалізатора (когнітивна субституція). 

7. Когнітивні модифікації релігійних концептів є маркером 

антропологічних змін, що оприявлюються в межах аксіогенних ситуацій 

морального вибору, ставлення до вікових змін та феномену смерті, нових 

форм реалізації антиномії Я-Інший.  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було 

представлено на 13 конференціях, з них на 6 міжнародних конференціях: 

Міжнародна наукова конференція «Urgent problems of philology and linguistics 

– 2017» (Будапешт, 29.10.2017) доповідь “Religious concepts within axiological 

framework of English media”; Міжнародна наукова конференція «Мовно-

культурна ідентичність у контексті філологічних студій» (Київ, 25-

26.10.2017) доповідь “Когнітивні модифікації релігійних концептів у 

сучасному комунікативному просторі (на матеріалі сучасної англійської 

мови)”; Scientific and Professional Conference Philology and linguistics in the 

Digital Age – FiLiDa, (Будапешт, 26.03.2017) доповідь “Детремінанти 

перцепції репезентацій релігійних концептів у нерелігійній комунікації”; 

Міжнародний семінар World literature and world civil society (Київ 2.10.2016 ) 

доповідь “Модифікації релігійних концептів у дзеркалі англомовної 

літератури”; Міжнародна наукова конференція “Сучасна філологія: 

парадигми, напрямки, проблеми” (Київ, 09.10.2014) доповідь “Репрезентації 

концепту NUN в сучасній англомовній комунікації (на матеріалах 

англомовних медіа”; Міжнародний науковий форум “CrossLingua`2013. 

Когніція. Комунікація. Культура”, (Партеніт, 12.05.2013) доповідь 

“Когнітивні модифікації релігійних концептів в сучасній нерелігійній 

комунікації”; та на 7 всеукраїнських наукових конференціях: ІІІ 

Всеукраїнські наукові читання за участю молодих вчених “Філологія початку 
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XXI сторіччя: традиції і новаторство” (Київ, 3-4.04.2019) доповідь 

“Когнітивні модифікації релігійних концептів на матеріалі сучасного 

англомовного кіно”; ІІ Всеукраїнські наукові читання за участю молодих 

вчених “Філологія початку XXI сторіччя: традиції і новаторство” (Київ, 24-

25.04. 2018) доповідь “Concept FASHION within the framework of religious 

concepts”; Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених 

«Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 6.04.2017) 

доповідь “Релігійні концепти у крос культурному резонансі”; Всеукраїнська 

наукова конференція за участю молодих учених “Філологічна наука в 

інформаційному суспільстві” (Київ, 10.04.2014) доповідь “Когнітивні 

модифікації концепту ANGEL”; Всеукраїнська наукова конференція “Мова, 

свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних 

студій” (Київ, 11.04.2013) доповідь “Когнітивні модифікації концепту 

ANGEL (на матеріалах англомовних медіатекстів)”; Всеукраїнська науково-

практичній конференції “Педагогіка благочестя в освітньому просторі 

України” (Київ, 6.04.2013), доповідь “Релігійні концепти у нерелігійній 

комунікації: виховний аспект”; Всеукраїнська наукова конференція “Людина 

і соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки” (Київ, 5.04.2012) 

доповідь “Релігійні концепти в сучасній нерелігійній комунікації”. 

 Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 

трьох статтях автора у спеціалізованих виданнях ДАК МОН України та у 

двох статтях у закордонних виданнях, зареєстрованих у міжнародних 

наукометричних базах. Всі статті одноосібні. 

Структура і обсяг роботи. Дослідження включає вступ, три розділи, 

список використаних джерел (720 позицій, 458 – іноземними мовами; з них –  

360 наукових досліджень, 45 словників та енциклопедій), 5 додатків (у 

додатках подано візуально-ілюстративний ряд репрезентацій концептів у 

сучасній нерелігійній комунікації, таблиці, тематичні вокабуляри). Загальний 

обсяг роботи становить 334 ст. (основний текст– 235 сторінок).  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі сформовано об’єкт та предмет дослідження, обґрунтовано вибір 

теми дослідження, її актуальність, визначено мету і завдання, розкрито 

наукову новизну, теоретичне значення та практичну цінність одержаних 

результатів, окреслено методику дослідження, схарактеризовано матеріал 

дослідження, сформульовано основні положення, які виносяться на захист.  

У першому розділі роботи «Теоретичні засади дослідження концептів у 

дискурсивному просторі» розглянуто сучасний англомовний 

комунікативний простір, різновиди дискурсу, в межах якіх реалізуються 

релігійні концепти.  Розглянуто підходи до визначення понятть “дискурс”, 

“концепт”, “комунікація”, представлено методологічну базу дослідження, 

висвітлено сучасні тенденції лінгвістичних досліджень і основні підходи до 
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вивчення релігійної мови та релігійних концептів, розглянуто аксіологічні 

виміри сучасної комунікації. 

Теоретичну основу дослідження складають праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених у межах когнітивної лінгвістики, семіотики, лексикології, 

дискурс-аналізу, теорії комунікації, лінгвокультурології. Зокрема, 

визначення поняття дискурсу було предметом досліджень таких вчених як 

М.М. Бахтін, Ж.Дерріда, Ю.Крістєва, М.Фуко, Ю.Хабермас, З.С.Харріс; 

сучасні проблеми дискурсу вивчали Н.Д.Арутюнова, А.Д.Бєлова, І.П.Бискуб, 

В.Б.Бурбело, Д.Гріффін, В.З.Дем’янков, Т.ванДейк, В.І.Карасик, А.О.Кібрик, 

О.С.Кубрякова, О.В.Малікова, В.А. Самохіна, Ю.С.Степанов, Г.Г.Почепцов, 

П.Серіо, І.С.Шевченко, визначення терміну “концепт” розробляли 

С.А.Аскольдов, А.Вежбицька, Д.С.Лихачов, О.С.Кубрякова Ю.С.Степанов, 

О.Д.Шмельов, питання когнітивістики досліджували Дж.Лакофф, У.Чейф, 

Ч.Філмор, Л.Талмі, Е.Рош, А.Д.Бєлова, С.А.Жаботинська, В.І.Карасик, 

Г.Г.Почепцов, Л.В.Солощук, І.А.Стернін, Г.Г.Слишкін, Н.Чомскі. До 

проблематики релігійної сфери мовних та концепптуальних картин світу 

звертались Д.Крістал, М.Лассел, Б.Тернер, С.О’Лірі, Б.Брашер, Н.Вольф, 

О.В.Малікова, В.В.Алпатов, І.В.Богачевська, Є.Б.Бобирєва, І.В.Бугаєва, 

В.І.Карасик, Л.П.Крисін, Н.Б.Мечковська, А.В.Олянич. Серед сучасних 

теоретичних джерел – відеозаписи лекцій Дж.Лакоффа, Ю.Крістєвої, 

В.І.Карасика, М.М.Болдирєва, І.А.Стерніна; наукові відеодіалоги з 

А.Вежбицькою.  

Релігійний концепт визначається як ментальне утворення, яке містить 

інформацію, що прямо чи опосередковано пов’язана з релігіями, релігійними 

вченнями, послідовниками та критиками цих вчень, релігійним предметним 

рядом, аксіологічними, культурологічними, історичними, географічними 

характеристиками релігій. Він є результатом синтезу власного досвіду 

особистості із загальним культурним, соціальним досвідом суспільства, і є 

неодміною складовою концептосфери. 

В сучасній лінгвістиці релігійна сфера мовних і концептуальних картин світу 

викликає дедалі більший науковий інтерес. Серед запропонованих у сучасних 

дослідженнях одиниць термінологічного апарату – “релігійна мова”, 

“англомовний християнський теологічний дискурс”, (О.В.Малікова), дискурс 

англомовного протестантизму (М.В.Крилова), “дискурс кальвінізму” 

(Ю.Т.Тулянська),  “релігійний дискурс” (В.І.Карасик, І.В.Богачевська, 

А.В.Олянич, І.М.Пієвська, Г.Г.Слишкін), “релігійний соціолект” (І.В.Бугаєва), 

“релігійно-проповідницький стиль” (Л.П.Крисін, І.М.Гольберг), “релігійна 

комунікація” (І.В.Бугаєва, Н.Б.Мечковська, А.О.Петрова, К.Артур, Б.С.Тернер, 

Р. Шмітт), “теолінгвістика” (Д.Крістал, Ж.П. ван Ноппен). 

Сучасні лінгвістичні та інтердисциплінарні дослідження уможливлюють 

опрацювання значних інформаційних масивів (корпуси, соціальна 

медіааналітика), сприяють виявленню культурних та аксіологічних з’вязків у 

мовних та концептуальних картинах світу. 
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У другому розділі «Вербалізація релігійних концептів у нерелігійній 

комунікації» запропоновано визначення поняття нерелігійної комунікації, 

представлено типологічну характеристику загальнорелігійних концептів, 

виокремлено основні лінгвістичні характеристики вербалізаторів релігійних 

концептів у нерелігійній комунікації, розглянуто дискурсивну панораму 

репрезентацій релігійних концептів.  

Нерелігійна комунікація визначається у роботі як комунікація, що містить 

релігійний компонент, що має спрощену або часткову репрезентацію, із 

значним модифікативним потенціалом; і не має за основну мету 

встановлення комунікативного зв’язку між людиною і Богом. 

У розділі представлено типологічну класифікацію 9 загальнорелігійних 

концептів: GOD, RELIGION, BELIEVER, RELIGIOUS LEADER, SACRAL 

ABOMINATION, SACRED PLACE, SACRED OBJECT, RELIGIOUS 

RITUAL, HOLY DAY, розглянуто їх когнітивну структуру, ілюстративно 

представлено форми їх репрезентацій, окреслено їх висвітелення у сучасній 

лінгвістиці. 

Концепт GOD, поєднує риси концепта-гештальта, фрейма та концепта-

уявлення. Було відстежено три форми репрезентації концепту GOD: 

абстрактні номінативи (Love, Law, Way, Power), атрибутиви (Almighty, 

Merciful, Omniscent), особові номінативи (God, Lord, Creator, King, Judge, 

Saviour, Teacher), метафоричні номінації (The Alpha and Omega, The Bright 

and Morning Star, Bread of Life, Lamb of God). Розглянута поширена у 

сучасній комунікації комунікативна конструкція “In X we trust”, як форма 

репрезентації і засіб модифікації концепту GOD (де X – crust, dust, facebook, 

femslash, media, money, pod, thirst, trance тощо).  

Концепт RELIGION, поєднує характеристики фрейма, концепта-уявлення; 

є доменом для всіх виділених у типології загальнорелігійних концептів. На 

рівні когнітивних метафор оприявлюється через метафоричні конструкти 

IDENTITY, TREASURE, WAY, BUSINESS, POLITICS. Розглянута поширена 

у сучасній комунікації комунікативна конструкція “X is my/our religion”, як 

форма репрезентації і засіб модифікації концепту RELIGION (де X – 

clubbing, crossfit, design, food, music, nurito, soccer тощо).  

Концепт SACRED PLACE, на рівні об’єктивації концепта “означення” (за 

визначенням В.І.Карасика), це – фрейм (Cathedral – St.Paul`s Cathedral) на 

рівні об’єктивації “опис”, це – схема – сума уявлень про внутрішню і 

зовнішню структуру та будову. Ядерну частину концепту SACRED PLACE 

складають такі 7 основних фреймів як GOD’S PLACE, PLACE OF 

REVELATION, PLACE OF MIRACLE, PLACE OF EARTHLY LIFE OF A 

SAINT: PLACE OF BIRTH, PLACE OF DEATH (PLACE OF MARTYRDOM), 

PLACE OF BURIAL, PLACE OF WORSHIP, PILGRIMAGE DESTINATION, 

ESCHATOLOGICAL LOCATION. Концепт SACRED PLACE може бути 

репезентованим за допомогою когнітивних метафор SACRED PLACE AS A 
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MOTHER, SACRED PLACE AS A СRADLE, SACRED PLACE AS 

TREASURE. 

 Концепт HOLY DAY – складна фреймова структура, яка в основному 

актуалізується як концепт-сценарій (Sabbath dinner, Thanksgiving day), що, 

включає низку традицій (lightning of candles, common prayer, exchanging 

presents, blessing and thanking), алгоритм дій (beautifing home, blessing, prayer, 

festive dinner), предметно-обрядовий компонент (candles, turkey), 

темпоральну та локаційну ідентифікацію (home dinner; Friday evening dinner, 

Suturday lunch and Saturday supper; fourth Thursday of November).  

Концепт RELIGIOUS RITUAL – концепт-сценарій, на рівні об’єктивації 

концепта “вираження” це – вираження концепта-фрейма, на рівні 

об’єктивації “опис”, це – концепт-сценарій, що передбачає усталений ряд, 

алгоритм дій, було виділено чотири рівні сакралізації у репрезентаціях цього 

концепту:  SACRAMENT, CEREMONY, TRADITION, CUSTOM. 

Концепт SACRED OBJECT, має два структурних рівні: предметний (book, 

icon, relicts, holy water) і значеннєвий (смисловий). За класифікацією 

М.М.Болдирєва, SACRED OBJECT можна розглядати як фреймову 

структуру, чи як концепт-прототип, залежно від його оприявлення. Було 

означено три категоріальні групи репрезентацій концепта SACRED OBJECT: 

ORIGIN, MATERIAL MANIFESTATION, USE, що вміщають сім виділених 

груп репрезентацій концепта. Цей концепт значною мірою перетинається з 

концептом RELIGIOUS SYMBOL. Було відстежено ланцюжок об’єктивації 

досліджуваних когнітивних квантів, що є дійсним у прямому  (OBJECT – 

IMAGE – EMBLEM, SYMBOL – METAPHOR – IDEA) і в зворотньому 

порядку (IDEA – METAPHOR –IMAGE – SYMBOL, EMBLEM – OBJECT). 

Концепт SACRAL ABOMINATION, поєднує риси гештальта і фрейма, та 

його ядерна складова – концепт SIN (концепт-гештальт, концепт-сценарій) є 

предметом багатьох лінгвістичних досліджень. Виявлено тенденцію 

аксіологічного взаємозаміщення смертних гріхів і чеснот (наприклад у 

серіалі F.R.I.E.N.D.S. Lust комунікативно стає чеснотою, а Chastity – гріхом 

(Monica: Rachel, I'll never think it's okay to cheat on your husband. Rachel: What 

do you know, virgin? Рекламний слоган парфумів Good Girl  бренду Carolina 

Herera It’s so good to be bad ). 

Було розглянуто позитивну і негативну актуалізацію релігійних концептів 

у сучасній комунікації на матеріалі двох груп різновідів дискурсу як форм 

сучасного комунікативного простору: дискурсів, що продукують модифікації 

(рекламний, медіадискурс та дискурс моди) та дискурсів, що є середовищем 

їх адаптації (науковий, юридичний, політичний, освітній дискурси).  

Позитивною у розділі названо актуалізацію релігійних концептів з 

відстуністю модифікацій первинного змісту концепта та вербалізацію у 

позитивному контексті (зокрема представлено на матеріалі топонімів та 

частково у інституційних дискурсах).  
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В англомовному освітньому дискурсі релігійні концепти детермінують 

навчальний хронотоп – оприявлюються у номінаціях навчальних закладів 

(Oxford University: Corpus Christi, Jesus College, St.Hilda’s College, Cambridge 

University: St. Catherine`s College, St. John's College, Trinity College), їх девізах 

(Dartmouth College – Vox clamantis in deserto, Brown University - In Deo 

Speramus – In God We Hope) актуалізуються у темпоральних категоріях – 

загальний відлік часу – BC/AD; релігійні свята як темпоральні орієнтири 

навчального процесу -  Michlemas term, Hillary term,  Michelmas half, Lent 

half; частина розпорядку дня - After breakfast there is around 20 minutes before 

Chapel at 8.35am (позитивна номінація: позитивний контекст, нейтральна, 

позитивна лексика), у висвітеленні судових справ у контекті religion in 

secular education, tolerance in religious educational institutions (позитивна 

репрезентація: негативний контекст, негативна вербалізація).  

У юридичному дискурсі, релігійні концепти вербально представлені на 

рівні процедурних елементів, девізів, етикетних формул (opening prayers; so 

help me God; oath on the Bible), та невербально – в професійному одязі (wing 

collars), оформленні приміщень. 

У політичному дискурсі відображення релігійних концептів було 

відстежене на рівні державної символіки, у формах інституційних 

репрезентацій релігійних концептів (наприклад – RELIGIOUS RITUAL, 

щоденне відкриття засідання молитовним звертанням до Бога на основі 

молитви The Lord’s Prayer є процедурним елементом у парламентах 

Австралії, Великобританії, Канади, Нової Зеландії, США), у полеміці щодо 

інституційної молитви, в контексті RELIGION – TOLERANCE. Було 

виявлено, що в промовах політиків зусрічаються апеляції до релігійних 

концептів з аргументативною метою як апеляції до авторитету, у межах 

маніпулятивних стратегій і тактик використання репрезентацій релігійних 

концептів для встановлення зв’язку з аудиторією, зокрема на основі спільних 

цінностей CHRISTIAN VALUES, JUDEO-CHRISTIAN VALUES, також для 

алегоричного зображення сучасних подій, для висловлення оцінних суджень. 

Релігійне підґрунтя двопартійної системи більшості англомовних країн, що 

зумовлює політичне протистояння, полягає у відміностях у ставленні до 

ранжування християнських цінностей за їх пріоритетністю. У 

соціалістичному підході соціальна допомога передбачається на державному 

рівні за принципом милосердної любові до всіх – The Good Samarithan тоді 

як капіталістичний підхід, передбачає високий рівень особистої свідомості та 

відповідальності кожного члена суспільства як християнина, таке сприйняття 

зумовлене данним людині Богом (“endowed by God”) праві і здатності 

розрізняти добро і зло (що представлений, наприклад, у промові Маргарет 

Тетчер The Sermon of the Mound). 

Сучасний медіадискурс, дискурс моди та рекламний дискурс є джерелом 

та сферою реалізації пост-модерних смислів, когнітивних та мовних 

альтерацій. З розвитком технологій, закорінені у карнавальній культурі, 
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постмодерні та пост-постмодерні інтонації означених дискурсів дедалі 

формують нову змістову, культурну, інституційну основу суспільства, що 

має відображення у мовних та концептуальних картинах світу. 

Зокрема, встановлення в сучасному суспільстві ідеалів антропоцентризму, 

конс’юмеризму, глобалізму стало причиною аксіологічних зсувів, що 

привело до значного рівня модифікацій у дискурсах моди (від біблійного  

Clothing for the shame через fast, grief and sorrow – power – vice – freedom – 

identity до Fashion as RELIGION) та реклами (трансформація біблійного 

концепту ANGEL від “God’s will proclaimer” через середньовічне “Warrior”, 

“Angel-Cupid” періоду барокко, вікторіанських жіночних образів “Guardian 

Angel” до “Sexy girl” у рекламних кампаніях Victoria Secret Angels, PETA 

Angels, Lynx Excite Angels). 

У третьому розділі «Особливості когнітивних модифікацій релігійних 

концептів» запропоновано визначення поняття когнітивна модифікація, 

означно принципи пошуку первинного і модифікованого вираження 

релігійних концептів, розглянуто аксіологічні зсуви. Проаналізовано 

профанативні, дискредитивні когнітивні модифікації та когнітивні 

субституції. 

Модифікація релігійного концепту - це зміна релігійного концепту, що 

виводить його з релігійної сфери концептуальної картини світу, через 

профанативне спрощення, дискредитивне викривлення або когнітивне 

заміщення та може комунікативно оприявлюватися у формі вербальних і 

невербальних репрезентацій. Розглянуто модифікації вербальних (Oriflame, 

fedora hat), візуальних (Big Ben, Manniken Pis), кінетичних (Hockey pockey) та 

аудіальних (Westminster Chimes) репрезентацій релігійних концептів.   

Визначено сім загальних стадій когнітивних модифікацій: актуалізація 

концепту; високий рівень вербалізованості концепту; акцентуація 

метафоричних/метонімічних репрезентацій; стирання початкових смислів 

вербалізації, згасання метафор; аксіологічний зсув; когнітивна модифікація; 

нова концептуалізація репрезентації первинного концепта. 

Стирання початкових смислів та аксіологічні зсуви мають значне 

відображення у принципах неймінгу. На матеріалі 31 джерела було виділено 

і окреслено жанр baby name list. Визначено, що цей жанр є сучасним 

аналогом Мартирологів і Менологіумів – місяцесловів. Когнітивну еклектику 

сучасного неймінгу відображено у структурі жанру, який містить такий 

основний елемент як List of names та опціональні як translation of the name 

origin, the patron saint and the story of the patron saint, combinability (with male 

and female names as for siblings and for future spouses), esoteric characteristics of 

the name (lucky and unlucky days, numbers, colours, gems, plants, animals), 

popularity rate (by year, by country, region), well-known namesakes. 

Було відстежено такі 11 форм неймінгу: - Naming as an Act of Knowledge 

(У Книзі Буття Адам називає і концептуалізує усе, що є в раю. Історик 

наукових досліджень Лорен Грехем в одній із лекцій розглядає особливості 
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наіменування математичних об’єктів відомим вченим Alexander Grothendieck 

put a great emphasis on naming as getting cognitive power over mathematical 

objects, even before they have been understood, he saw the act of naming of 

mathematical objects as a part of their discovery as a way to grasp them even 

before the have been entirely understood.), - Naming as God’s Will - у тексті 

Біблії (Isaac, John the Baptist, Samson, Jesus); у подальшій християнській 

традиції – іменування при хрещенні (Christian name) на честь святого згідно 

часу народження дитини за Мартирологом або Манологіумом; після повної 

англійської реформації у 1554 р. і зміни ставлення до інституту патронату 

святих, актуалізувалися традиції іменування на честь родичів, благодійників. 

- Naming as a Change of State and Change of Mission (у бібілійних текстах – 

Abram – Abraham; Hadassah – Esther; Joseph –  Zaphnathpaaneah. В сучасній 

комунікації – в інституті шлюбу; у релігійній площині – ІванкаТрамп – Yael,  

співачка Madonna – Esther.) - Naming as Institutional Symbolism, Naming as a 

Statement (Prince Albert (Bertie) – George VI); - Naming as Image – (Pope 

Francis after the patron of the poor); - Naming as Remembering – діти королеви 

Єлизавети ІІ і троє дітей Герцога і Герцогині Кембрджських названі на честь 

членів королівської родини, на знак поваги до предків та збереження 

традицій. - Naming as Fashion – сучасні тенденції неймінгу – вибір імені за 

його популярністю, зірковістю, езотеричними характеристиками (top popular 

names in the UK 2018 Olivia, Oliver, the USA – Sophia, Liam), пошук 

незвичних імен, відхід від традицій (Mia Tindull, Lena Tindull,Savannah 

Phillips). - Naming as Brand (у дискурсі моди – Chanel, Dolce&Gabbana, Louis 

Vitton, Karl Lagerfeld; у політичному дискурсі – The Royal Family – tradition; 

Margaret Thetcher, the Iron Lady - strength); - Naming as Hype (Стаття Vogue 

повідомляє: Most recently, rapper Cardi B named her baby girl Kulture.) - 

Naming as Merchandise – на матеріалі 31 медіаресурсу та міліонних тиражів 

видань з бейбінеймінгу було виявлено наявність значного рівня попиту на 

допомогу в наіменуванні дітей.  

При розгляді аксіологічних зсувів в кіно окреслено представлення 

питомих для англомовного комунікативного простору християнських 

цінностей, виявлено тенденцію когнітивного переходу: сім християнських 

чеснот репрезентуються як вади, а сім смертних гріхів – як чесноти 

(F.R.I.E.N.D.S, Sex and the city), акцентуація перспективи негативних 

персонажів як джерело емпатії (Maleficent, You) укладено аксіологічну сітку 

антиномій традиційних цінностей та їх сучасних відповідників. Визначено 

модифікативні компоненти сучасних історичних фільмів як інструменти 

потвердження когнітивних змін (role models as average people – Victoria and 

Abdul 2017, bisexuality and LGBT as a historical tradition – The favourite 2018, 

The cable girls 2017-present), компоненти сучасних фільмів у жанрах science 

fiction, fantasy, mystery, як засоби когнітивного меланжування релігійних 

концептів (methaphysical objects, places and entities in anthropomorphic terms – 

heaven and hell as a corporation, a prison, Lucifer 2016-2017, The good Omens 
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2019; mix of Christian, pegan, mythological sacred objects, entities, - Charmed, 

the Gods of America; alternative reality with no God or gods – Once upon a time, 

the Game of Thrones), компоненти фільмів у жанрах thriller, horror як зразки 

негативної стереотипізації релігійних концептів (закріплення когнітивного 

дисонансу як норми – демонізація реперезентацій концептів The nun 2018, 

The bad nun 2018, Curse of the nun 2018, My guardian Angel 2016).   

На основі відстежених змін виделених загальнорелігійних концептів 

виокремлено три види когнітивних модифікацій релігійних концептів: 

профанативні, дискредитивні модифікації та когнітивні субституції та 

виділено 7 основних стадій змін релігійних концептів.   

Профанативні модифікації (від лат. pro fanum – поза храмом) –

деметафоризація, здебільшого реалізується на третій та четвертій стадіях 

модифікації: актуалізація концепту (Epiphany of Our Lord Jesus Christ); 

високий рівень вербалізованості концепту (Epiphany, Manifestation of God; 

Tiffany); акцентуація метафоричних/метонімічних репрезентацій 

(manifestation; tiffany - as fabric); стирання початкових смислів вербалізації, 

згасання метафор (Tiffany as a surname); аксіологічний зсув; когнітивна 

модифікація; нова концептуалізація репрезентації первинного концепта 

(Tiffany’s as a brand). На відміну від деметафоризації, десакралізація може 

відбуватися як при високому рівні актуалізіції релігійного концепту (ICON – 

висвітлення у світових англомовних ЗМІ історії “Salvator Mundi” – ікони 

Христа, за вірогідним авторством Леонардо да Вінчі виключно як об’єкта 

мистецтва майже безвідносно до релігійного зображення), так і після його 

профанативного стирання, як іронічна повторна актуалізація (меми Creation 

of Adam, меми на основі релігійних зображень). При розгляді мемів на основі 

творів мистецтва на релігійну тематику було визначено такі семантичні 

групи: образне та вербальне вираження здебільшого негативних емоцій та 

психічних станів (anger (перспектива мучителів у стражданнях мучеників), 

annoyance, boredom, fatigue (погляд вверх, образи покаяння, зображення 

плачу, зображення страждань) envy, vain (зображення біблійних сюжетів, 

ілюстрації літописів, житій святих)); іронічне відображення позитивних 

емоцій, дій та станів (love, eagerness); опис побутових щоденних 

неприємностей, як форма негативного фреймінгу апеляцій до релігійних 

концептів (being late, waiting for a message, being drunk). Основою 

десакралізації є применшення значення, виведення ядерних ререзентацій 

релігійного концепту з площини Священного та подальше зняття табу, 

пов'язаних з  Сакральним.  

Дискредитивні модифікаіції відбуваються як на перших стадіях 

модифікації, у межах критики існуючих недоліків релігії, церкви: 

актуалізація концепту – подія як інформаційний привід (The election of the 

Pope of Rome 2013); актуалізація концету – зростання рівня вербалізованості 

концепту у медіасередовищі (The election of the Pope, Vatican vote, Conclave, 

Rome, Vatican, St.Peter’s Cathedral, Habemus Papam, et cathedra, black smoke); 
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модифікації – негативний фреймінг – papamobile, Benedict's red shoes as 

manifestations of riches and hypocrisy; films about child abuse – Philomena, 

Spotlight, Romans, Broken, the Club; провокативні акції – Pink Smoke; так і на 

стадіях стирання метафор, як блюзнірський епатаж – Netflix film - The Last 

hangover; art project -The dinner table; і на останніх стадіях – як 

пропонування нових смислів і пояснень – Adam ruins everything.  Основною 

комунікативною стратегією дискредитивної модифікації релігійних 

концептів є конфронтаційне провокативне блюзнірство, що має варіативні 

форми тактичної реалізації. Комунікативною метою цієї стратегії можуть 

бути піднесення за рахунок приниження, самовираження, та 

самоідентифікація (The Invitation, The Dinner table excebition), просування 

продукта на ринку (постери фільмів на основі мезансцени “The Last Supper”  

як форми комунікативної гри) тощо. Комунікативні тактики, що можуть 

використовуватись у межах цієї стратегії – епатаж, іронічне, саркастичне чи 

гротескне висміювання Cвященного, протест, підміна понять. Основою 

блюзнізського епатажу є використання ейдетичних – яскравих, незабутніх 

символів; в обширі релігійних концептів такий ефект досягається шляхом 

апеляцій до найбільш священних концептів у найбільш низькому пафосі.  

Когнітивні субституції – когнітивне клонування та когнітивне заміщення 

відбуваються за рахунок високого рівня концептуалізації релігійних 

концептів, що модифікуються, за принципом палімпсесту – створення нового 

тексту із старого. Конітивне клонування – збереження навповнення 

релігійного концепту із заміною ядерної семантики (GOD – CHUCK NORRIS 

(almighty, omniscient, rules the world), RELIGION – FASHION (fashion icons, 

sinners, Bible, cathedrals, pope, devotion; Santa Moda)). Когнітивне заміщення 

– збереження ядерних сем релігійного концепта із заміною його наповнення 

(VIRGIN MARY –  Madonna, SAINT – St.Vincent, MESSIAH - Machine Messiah, 

CHURCH – Church of Diego Maradonna). Ці модифікації використовують 

вербальні репрезентації релігійних концептів та їх конотації як аксіологічний 

ліфт для поширення, пропагування, просування продукту у медіадискурсі, 

рекламному дискурсі, дискурсі моди як на рівні предметів (модні колекції 

D&G Tailored mosaics, D&G Fashion Divotion), так і на рівні ідей (поп-

співачка Madonna як бренд; Atheist Church як соціальний інститут; CrossFit is 

my religion – як соціальний рух).  

Було виділено три етапи когнітивного заміщення релігійного концепту – 

актуалізація релігійного концепту у нерелігійній комунікації, зрощення 

релігійної та нерелігійної сфер, шляхом критики, блюзнірства, або 

позитивного ототожнення, та власне заміщення із перходом ключового 

вербалізатора у ядерну частину нерелігійного концепту, які можуть 

реалізуватися здебільшого у дискурсах із карнавальним началом з 

подальшим поверненням вже  меодифікованого концепта у 

інституціональний дискурс. Когнітивне заміщення має значний 

міжкультурний експортний потенціал. Когнітивне клонування було виявлено 
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на рівні вербальної та невербальної комунікації; основними 

комунікативними стратегіями цього виду когнітивних субституцій є 

маніпулятивна та ідентифікативна стратегії, тактики видавання маловідомого 

або забутого старого за нове або ідентичне строму, використання 

розробленої структури релігійного концепту як форми із заміною ключових 

вербалізаторів. 

Зростання кількості модифікованих репрезентацій релігійних концептів 

передбачає необхідність подальшого вивчення процесів їх трансформацій як 

нової культурної площини із альтернативними аксіологічними орієнтирами. 

Наведений опис особливостей когнітивних модифікацій може 

використовуватись як інструмент розрізнення первинних та модифікованих 

репрезентацій релігійних концептів. 

 

ВИСНОВКИ 

Релігійна сфера є одним з ядерних складників картин світу, оскільки 

релігійний світогляд, разом з міфологічним, науковим і символічним, 

складають антропологічну світоглядну матрицю сучасної людини homo 

ludens. 

Одиницею дослідження релігійної сфери у роботі було обрано релігійний 

концепт – ментальне утворення, що є результатом синтезу загального 

культурного, соціального досвіду суспільства із власним досвідом 

особистості, і є неодміною складовою концептосфери. 

У роботі розроблено і представлено типологічну класифікаіцію 9 

концептів, що включає GOD, RELIGION, BELIEVER, RELIGIOUS LEADER, 

SACRAL ABOMINATION, SACRED PLACE, SACRED OBJECT, 

RELIGIOUS RITUAL, HOLY DAY, які виступають доменами для 

ментальних форм – фреймів, уявлень, сценаріїв, гештальтів. Виділені 

концепти було скомпоновано у три групи за семантичною ознакою: 

ідеологічні, сутнісні та матеріально-предметні загальнорелігійні концепти. 

Дискурсивна панорама дослідження включає дві групи дискурсів за їх 

відношенням до модифікацій релігійних концептів: продуктивні (рекламний, 

медіадискурс та дискурс моди), зумовлені карнавальним началом, та 

адаптивні (науковий, юридичний, політичний, освітній) як інституційно 

детерміновані. Це пояснюється наявністю у сучасному комунікативному 

просторі тенденції зміни карнавального, як історично усталеної форми буття: 

потверджуючи неспинну вітальність, логіку зворотності (взаємозаміни 

високого і низького), карнавальне дедалі набуває ознак священного і тяжіє до 

заміщення інституційного, що виражається у реалізації когнітивних 

модифікацій.  

У межах розглянутих дискурсів було виділено позитивну та негативну 

форму відображення релігійних концептів. Позитивними вважаються 

первинні, немодифіковані (ядерні та периферійні) репрезентації релігійних 
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концептів (зокрема розглянуті на матеріалі топонімів), і актуалізація у 

позитивному контексті. Негативними вважаються модифіковані 

репрезентації релігійних концептів, та актуалізація у негативному контексті.  

Позитивні, немодифіковані репрезентації релігійних концептів було 

виявлено у науковому дискурсі в природничих та точних науках – у формах 

номінацій результатів відкриттів, винаходів, природних явищ та природніх 

об’єкітів, та як предмети дослідження у гуманітарних науках; у політичному 

та юридичному дискурсі – на рівні процедурних елементів, девізів, 

етикетних формул, у цитуванні в промовах, алегоричних референціях до 

актуальних подій; та невербально – в професійному одязі, оформленні 

приміщень; в рекламному дискурсі як апеляція до цінностей (зокрема в 

соціальній рекламі); в медіадискурсі (новини, місіонерський та розважальний 

контент релігійних медіаджерел; нейтральне чи позитивне висвітелння 

релігійних подій, явищ світськими медіа) у дискурсі моди. 

Негативні репрезентації релігійних концептів в юридичному, політичному 

та освітньому дискурсах представлені на рівні полеміки щодо процедурних 

елементів, релігійних прав і свобод в системі освіти та у професійному 

середовищі; у юридичному та медіадискурсі – в освітленні сенсаційних, 

гучних справ із фігурантами- представниками певних релігійних спільнот, 

антирелігійних акцій; у науковому дискурсі та освітньому дискурсі як 

предмет полеміки та критики; у рекламному дискурсі, медіадискурсі та 

дискурсі моди – як модифікації релігійних концептів.  

У роботі виділено два типи профанативних модифікацій – десакралізація і 

деметафоризація; розглянуто їх механізми, зокрема такі як спрощення, 

заміна, стирання смислу у репрезентаціях концептів, у яких компонентно 

присутні власні назви; метонімічний прехід лексем, що позначають священне 

на предмети і явища, що позначають буденне. 

Дискредивні модифікації мають три основних напрямки: критика наявних 

недоліків та проблем у релігійному просторі (антиклерикальні і 

секуляризаційні акції та їх резонанс, негативна стереотипізація церкви та 

релігії), висміювання Священного (меми, коменти, блоги, гумористичні 

шоу), заборона Релігійного (законодавче та інститутційне регулювання 

релігійного поля) і пропагування ідеологічних альтернатив (наукова та 

псевдонаукова критика, освітні і культурні проекти та програми). 

Дискредитивні когнітивні модифікації зазвичай виражаються у застосуванні 

конфронтаційних комунікативних стратегій, провокативних та 

маніпулятивних тактик. 

Когнітивні субституції є найбільш вираженим проявом когнітивних 

модифікацій релігійних концептів. Було виявлено їх сутнісну спорідненість з 

когнітивною метафоризацією та когнітивною метонімізацію, з відмінною 

рисою – аксіологічного зсуву як форми антропологічних альтерацій, що є 

ключем до змін мовних і концептуальних картин світу. Було виділено два 

типи когнітивних субституцій – когнітивне клонування – заміна основного 
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вербалізатора релігійного концепта із використанням його розробленої 

структури, і когнітивне заміщення – заміна наповнення релігійного концепта 

із використанням первинного вербалізатора.  

Компендіумом роботи є твердження, що в сучасній англійській мові 

наявна висока релятивність світоглядних понять, що може пояснюватись 

змінами та тектонічними зсувами в англомовній картині світу, що 

призводить до альтерацій у концепетосфері шляхом їх взаємовпливу. Це 

потверджується наявністю когнітивних модифікацій: профанації, 

деметафоризації, дескаралізації, дискредитації, когнітивного заміщення та 

когнітивного клонування, що свідчить про значний рівень аксіологічного 

динамізму. Останнє може призвести до зміни координат антропологічних 

виборів у аксіогенних ситуаціях і до тотальної уніфікації культурного 

простору. 
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Дисертацію присвячено дослідженню трансформацій релігійних концептів 

та їх відображень в англійськії мові та культурі. Розвиток релігійних 

концептів розглянуто в діахронічному аспекті від первинного до 

модифікованого варіанту та синхронно – у міжкультурному порівнянні. 

Виділено три групи загальнорелігійних концептів – ідеологічні, сутнісні, 

предметні, розроблено і представлено їх типологію. Доведено, що релігійні 

концепти широко реалізуються у нерелігійній комуникації, зокрема в 

науковому, освітньому, юридичному, політичному дискурсах, а також у 

медіадискурсі та дискурсі моди; реалізація відбувається у площині 

позитивної репрезентації – із збереженням первинного змісту і у площині 

негативної репрезентації – із модификативними змінами. Досліджено 

англомовний неймінг як простір аксіологічних зсувів. Обґрунтовано, що у 

сучасному комунікативному просторі відбуваються профанативні, 

дискредитивні, субститутивні когнітивні модифікації релігійних конецептів, 

що впливає на мовні і концептуальні картини світу в релігійній, аксіологічній 

та культурній сферах.  

Ключові слова: дискурс, концепт, релігійний концепт, комунікація, 

нерелігійна комунікація, когнітивна модифікація.  

 

АННОТАЦИЯ 

Крисальная Ю.В. Когнитивные модификации религиозных 

концептов в современном коммуникативном пространстве (на 

материале английского языка). – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2019.  

В диссертации представлено исследование процессов изменения 

религиозных концептов и их отражение в языке и культуре. Развитие 

религиозных концептов рассмотрено в диахроническом аспекте – от 

исходного до модифицированного варианта и синхронно – в межкультурном 

сравнении. Определены три группы общерелигиозных концептов – 

идеологические, сущностные, предметные, разработана и представлена их 

типология. Доказано, что религиозные концепты широко реализуются в 

нерелигиозной коммуникации, в частности в научном, образовательном, 

юридическом, политическом дискурсах, а также в медиадискурсе и дискурсе 

моды; реализация происходит в плоскости позитивной репрезентации – с 

сохранением первичного содержания и в негативной плоскости – с 

модификативными изменениями. Исследован английский нейминг, как сфера 

аксиологических сдвигов. Обосновано, что в современном коммуникативном 

пространстве происходят профанативные, дискредитивные, субститутивные 

когнитивные модификации религиозных концептов, что влияет на языковые 
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и концептуальные картины мира в религиозной, аксологической и 

культурной сферах. 

Ключевые слова: дискурс, концепт, религиозный концепт, 

коммуникация, нерелигиозная коммуникация, когнитивная модификация.  

 

ABSTRACT 

Krysalna Y.V. Cognitive modifications of religious concepts in modern 

communication (based on English). Manuscript. 

Thesis for  a Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019 

Current post-modern secular vectors in culture, geopolitics and technology 

cause vast axiological shifts in communication and make enormous impact on 

conceptual and language pictures of the world. Thus, modifications of religious 

concepts as axiological milestones of conceptual sphere trigger dramatic cultural 

and social changes. 

The latest advance in technology challenges traditional ways of communication, 

alters its forms, mediums and content. Internet communication makes abundant 

infodata accessible in one click, and hatches new types of text as new forms of 

communication messages. Social networking, contextual microtargetting, blogging 

make comments, mems, stickers, hashtags, emoji an indespensible part of 

communication with great increase of non-verbal components of communication. 

As a result, such communication results into gradual and continuous changes of a 

person as the beholder of cognitive ability.   

The historical framework of cognitive modifications of religious concepts in 

English is varied. The present-day media revival of ancient pre-Christian cults and 

mythology leads to cognitive blending of religious concepts. Medieval carnaval 

culture with such trends as blesphemous anticlerical rhetoric, sarcasm, ambivalent 

laughter, echoes in present multisemiotic creolised texts of modern media, 

advertising, fashion industry.  

The thesis distinguishes two groups of discource types which shape religious 

concepts as productive and adoptive. Productive discources such as 

mediadiscource, advertising, fashion discourse are mosty rooted in carnaval 

culture. Nowadays they acquire the characteristics of traditional institutional 

discources (religious, political, educaiton, scientific) and gradually substitute them 

as they form new axological trends: while entertaining and educating they promote 

consumerism, secularism and tolerance as new all-human values. Adoptive 

discourses (mostly institutional types of discource – educational, religious, legal, 

scientific, political) are susceptible to new meanings and axiological shifts that 

trigger debates and various types of communication reaction in society. 

The research is focused on the correlation and interaction of non-religious and 

religious spheres of communication, religious concept is a mental unit that 
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contains information that has direct or indirect links to religion, beliefs, believers 

or critics of these beliefs, material manifestations of religion; and is related to 

axiological, cultural, historical, geographical dimensions of religion. A typological 

group of 9 common domain religious concepts (GOD, RELIGION, BELIEVER, 

RELIGIOUS LEADER, SACRAL ABOMINATION, SACRED PLACE, 

SACRED OBJECT, RELIGIOUS RITUAL, HOLY DAY) is singled out and 

analysed. These concepts represent various forms of abstract knowledge and have 

different levels of verbal and non-verbal expression and vary due to their linguistic 

and cultural background. 

The thesis studies theoretical and functional aspects of religious concepts in 

non-religious communication. The representation of religious concepts in non-

religious mediacommunication and their modifications are considered. These 

representation includes unbiased/objective representation of religious concepts; 

pejorative/negative emotive representations; modified representation (those that 

have almost lost their distinctive religious cognitive markers or drifted to the 

cognitive fields of a different concepts).  

Religious concepts in contemporary/ modern non-religious communication are 

presented in such genres as news, memes, comments, personal and fake pages in 

social media, public ‘communities’, provocative conflicts, tv-series, advertising, as 

their modified representation is found in street art, architecture, fashion, mass 

culture. 

The appeal to religious concepts in non-religious communication results into to 

deconceptualisation, demetaphorization and profanation. The appeal to religious 

concepts in pejorative context leads to prevailing negative connotation and 

damages image of religion/church. 

Profanaiton (demetaphorisation, desacralisation), discreditation (provocative 

strategies, argumentative criticism), cognitive substitution (cognitive substitution 

and cognitive cloning) constitute three groups of cognitive modifications of 

religious concepts. 

Verbal and non-verbal representation of religious concepts in non-religious 

communication has significant communication and cultural value as their 

modification leads to axiological shifts that change language and conceptual 

pictures of the world. 

Keywords: discourse, concept, religious concept, communication, non-religious 

communication, cognitive modification. 
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