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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

На межі ХХ–ХХI ст. відбулося становлення антропоцентричної 

парадигми в мовознавстві, що зумовило посилення інтересу до когнітивної 

лінгвістики, лінгвоконцептології, етнолінгвістики, психолінгвістики. У 

центрі уваги науковців перебувають поняття «картина світу», «концепт», 

«концептосфера». За останні десятиліття помітно актуалізувалися 

дослідження саме етнічної картини світу як репрезентанта культурного коду 

нації, що в україністиці демонструють наукові розвідки І. Голубовської, 

О. Городецької, В. Жайворонка, М. Жуйкової, В. Іващенко, М. Кочергана, 

Л. Лисиченко, Ю. Мосенкіса, Т. Радзієвської, В. Сімонок, Ж. Соколовської, 

Н. Сукаленко, Г. Яворської.  

Аналіз окремих компонентів картини світу, зокрема концептів та 

концептосфер, передусім у когнітивній лінгвістиці, спрямований на 

встановлення співвідношення між мовними й концептуальними структурами, 

пояснення когнітивної діяльності людини, з’ясування принципів 

категоризації та концептуалізації світу, форм мовної репрезентації знань, 

моделювання концептуального простору, засвідчують праці М. Алефіренка, 

С. Аскольдова, Л. Бєлєхової, А. Вежбицької, М. Джонсона, С. Жаботинської, 

В. Карасика, О. Кубрякової, Дж. Лакоффа, С. Нікітіної, В. Ніконової, 

М. Піменової, З. Попової, А. Приходько, О. Селіванової, Н. Слухай, 

Ю. Степанова, Й. Стерніна, Р. Фрумкіної та ін. У сфері словесно-поетичної 

творчості концепти й концептосфери, що є фрагментами етнічної картини 

світу, досліджували Т. Вільчинська, К. Голобородько, С. Єрмоленко, 

О. Забуранна, О. Задорожна, В. Кононенко, Т. Космеда, В. Маслова, Н. Мех, 

А. Мойсієнко, Л. Петрова, Л. Синельникова, М. Скаб, Л. Шулінова, 

С. Шуляк. 
На початку ХХІ століття утримується стійкий інтерес до проблем 

концептуалізації дійсності, удосконалюються методики лінгвокогнітивного 

та лінгвокультурологічного підходів до аналізу концептуальних одиниць. 

Увагу вчених привертають концептосфери, що об’єднують етнокультурні 

концепти, втілені в індивідуально-авторських картинах світу визначних 

українських письменників. До таких належать концептосфери «флора» і 

«фауна», представлені давно сформованими у свідомості людей концептами 

на позначення понять із рослинного й тваринного світу, як-от «дуб», 

«калина», «груша», «соняшник», «кінь», «собака», «зозуля», «лелека» та ін., 

більшість з яких реалізується у мовотворчості Є. Гуцала і 

М. Вінграновського.  

Незважаючи на наукові зацікавлення лінгвістів флористичними й 

фаунонімічними образами (З. Василько, Т. Вільчинська, Л. Голоюх, 

Н. Данилюк, Т. Єщенко, І. Коломієць, В. Кононенко, Н. Слухай, Н. Сологуб, 

Л. Ставицька), в україністиці бракує праць, присвячених їхньому 

комплексному аналізу як концептуальних одиниць.  
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Актуальність теми зумовлена спрямованістю сучасної лінгвістики на 

вивчення важливих компонентів української етнічної картини світу, зокрема 

концептосфер флори і фауни, а також науковим інтересом до особливостей 

їхньої художньо-мовної об’єктивації у творчості Є. Гуцала і 

М. Вінграновського. Значною мірою актуальність дослідження визначає і 

його матеріал – прозові твори для дітей Є. Гуцала та М. Вінграновського. 

Аналіз флористичної та фаунонімічної концептосфер у національно 

орієнтованій дитячій літературі дасть змогу встановити динаміку їх розвитку, 

з’ясувати особливості авторського світовідчуття. 

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

Дисертаційне дослідження відповідає тематиці науково-дослідної роботи на 

кафедрі української мови Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка «Актуальні проблеми лексикології і 

граматики української мови» (01/3U000121). 

Мета роботи – дослідити лінгвокогнітивні особливості складників 

флористичної і фаунонімічної концептосфер в українському 

етнокультурному просторі та дитячій прозі Є. Гуцала й М. Вінграновського.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

 уточнити зміст базових понять дослідження («етнічна картина 

світу», «концепт», «концептосфера», «дитяча література»); 

 визначити природу художнього твору для дитини як мовно-

естетичного феномену; 

 з’ясувати особливості лінгвалізації концептосфер «флора» і «фауна» 

в українській етнолінгвокультурі; 

 проаналізувати семантико-когнітивні особливості вказаних 

концептосфер у текстах для дітей Є. Гуцала; 

 простежити семантико-когнітивну природу концептосфер флори і 

фауни в дитячій прозі М. Вінграновського; 

 виявити спільні та відмінні риси в об’єктивації концептосфер 

«флора» і «фауна» у творах для дітей Є. Гуцала та М. Вінграновського. 

Об’єктом дослідження є концептосфери на позначення рослинного і 

тваринного світів, засвідчені в українській етнолінгвокультурі та прозових 

творах для дітей Є. Гуцала і М. Вінграновського. 

Предметом дослідження стали семантико-когнітивні особливості 

флористичної і фаунонімічної концептосфер в етнічній та авторських 

картинах світу Є. Гуцала і М. Вінграновського. 

Матеріалом дослідження послужили близько 7000 текстових 

фрагментів, виокремлених шляхом суцільної вибірки з прозових творів для 

дітей Є. Гуцала («Вибрані твори» в 2-х т. та інші книги оповідань і повістей 

для дітей) та М. Вінграновського («Вибрані твори» в 3-х т., Т. 3 «Повісті й 

оповідання»), що розподілилися майже порівну: 3400 – в Є. Гуцала й 3600 – у 

М. Вінграновського. 

Обидва письменники належать до покоління шістдесятників, яке 

намагалося змінити парадигму суспільного і культурного життя радянського 
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суспільства. У літературу ввійшли насамперед як автори прозових та 

поетичних текстів для дорослих, хоча помітне місце в їхньому доробку 

посідають також твори для дітей, яким властиве філософське осмислення 

моральних цінностей крізь призму близькості дитини із живою природою: 

«Дуб», «Соняшник», «Одуд», «Лось» та ін. в Є. Гуцала і «Гусенятко», 

«Сіроманець», «Первінка», «Бинь-бинь-бинь» та ін. у М. Вінграновського.  

Джерельну базу дослідження становлять лінгвістичні, міфологічні, 

культурологічні та інші словники (всього 36 лексикографічних праць), на 

широкому мовно-культурологічному тлі яких було отримано об’єктивну 

інформацію про аналізовані концепти. 

Методи дослідження. Основним став метод концептуального аналізу, 

що передбачає моделювання і опис концептів та є одним із засобів 

реконструкції мовної картини світу. Визначення семантики флористичних і 

фаунонімічних концептів у художніх текстах Є. Гуцала та 

М. Вінграновського забезпечив метод компонентного аналізу; виявлення 

сегментів, наділених авторами художніх текстів додатковим змістом, – 

методи контекстуально-ситуативного та інтерпретативного аналізу; 

встановлення співвідношення текстових смислів з етнокультурною 

інформацією – метод лінгвокультурологічного аналізу. Для досягнення мети 

та виконання поставлених завдань були використані також традиційні 

загальнонаукові методи і прийоми, а саме: спостереження, опис, 

зіставлення, систематизація, узагальнення та окремі елементи лінгвістичних 

методів, зокрема аналіз словникових дефініцій, етимологічний аналіз, 

лінгвостилістичний аналіз. Для підтвердження вірогідності отриманих 

результатів застосовували прийом кількісних підрахунків.  

Наукова новизна дисертаційної праці полягає у тому, що в ній 

уперше: а) системно проаналізовано концептосфери флори і фауни в 

українській етнолінгвокультурі; б) досліджено особливості мовної 

об’єктивації вказаних концептосфер у прозових творах для дітей Є. Гуцала та 

М. Вінграновського; в) доведено глибинну орієнтацію цих письменників на 

українські народні традиції; г) з’ясовано специфіку індивідуально-

авторського у презентації ядерних складників флоро- і фауноконцептосфер у 

художній мові Є. Гуцала та М. Вінграновського; ґ) уперше дискурсивні 

практики Є. Гуцала та М. Вінграновського для дітей та юнацтва стали 

об’єктом системного мовознавчого дослідження, а реалізовані в них 

концептосфери на позначення рослинних і тваринних образів були 

розглянуті в зіставному аспекті.  

Теоретичне значення роботи визначається внеском у розробку 

проблем лінгвокогнітології та лінгвоконцептології (подальшої розбудови 

зазнали поняття «концепт», «концептосфера», «етнічна картина світу»); 

етнолінгвістики (поглиблено уявлення про особливості лінгвалізації 

концептосфер «флора» і «фауна» в українській народній традиції); 

лінгвокультурології (розширено відомості про флористичну і фаунонімічну 

концептосфери в індивідуально-авторських картинах світу Є. Гуцала та 
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М. Вінграновського, встановлено закономірності об’єктивації 

загальнокультурного та індивідуального в структурі вказаних концептосфер); 

лінгвопоетики (набуло подальшого розвитку поняття «художній концепт», 

розгорнуто уявлення про специфіку художньо-образної системи у 

мовотворчості Є. Гуцала та М. Вінграновського). 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в 

можливості використання його результатів у викладанні навчальних курсів із 

лексикології та стилістики сучасної української мови, лінгвістичного аналізу 

художнього тексту, а також спецкурсів, спецсемінарів із когнітивної 

лінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики; для створення навчальних 

посібників і підручників; у лексикографічній практиці при укладанні 

словників концептів культури та мови письменників. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна праця є одноосібним 

дослідженням. Це підтверджує власноруч зібраний лінгвальний матеріал, 

публікації з теми дисертації, підготовлені й надруковані без співавторства. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри української мови Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, на 

звітно-наукових конференціях викладачів цього університету (2010–2014), а 

також були викладені в доповідях на одинадцяти міжнародних наукових 

конференціях, дві з яких відбувалися за кордоном: «Гуманітарні та соціальні 

науки» (Львів, 2010, 2011, 2013), «Володимир Гнатюк у контексті розвитку 

української культури» (Тернопіль, 2011), «Мова як світ світів: поетика і 

граматика текстових структур» (Київ, 2011, 2012), «Семантика мови і тексту» 

(Івано-Франківськ, 2012), «Мова і культура» імені Сергія Бураго (Київ, 2013), 

«Семантика і прагматика мовних одиниць у синхронії та діахронії: мовна 

особистість і картина світу» (Сімферополь, 2013), «Філологічні науки в 

ІІІ тисячолітті» (Будапешт, 2013), «Україністика: вчора, сьогодні, завтра» 

(Познань, 2013); одній міжнародній науково-практичній конференції 

«Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному 

просторі» (Маріуполь, 2013) та одній всеукраїнській науковій конференції 

«Концепти та константи в мові, літературі, культурі» (Київ, 2011).  

Публікації. Основні положення праці викладено в 14 статтях та 

1 тезах, з яких 8 опубліковано у фахових наукових виданнях України, 2 – в 

закордонних часописах, решта – в інших виданнях.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (355 позицій) і 

додатків. Загальний обсяг дисертації – 328 сторінок, основний зміст 

викладено на 237 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та 

завдання, визначено предмет, об’єкт і матеріал дослідження, вказано методи і 

прийоми, аргументовано наукову новизну, окреслено теоретичне і практичне 

значення, подано відомості про апробацію основних положень дослідження 

та кількість публікацій. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження 

основних понять концептології», виконаний у парадигмі когнітивної 

лінгвістики й лінгвокультурології, присвячено визначенню термінологічного 

апарату дослідження, зокрема понять «етнічна картина світу», «концепт», 

«концептосфера», «дитяча література». Умотивовано використання 

комплексної методики аналізу концептуальних одиниць. Встановлено 

особливості концептуалізації світу у свідомості дитини, що знайшло 

відображення в дитячій літературі.  

У підрозділі 1.1. «Етнічна картина світу в парадигмі картин світу» 

окреслено стан сучасних лінгвокультурологічних студій, присвячених 

вивченню картини світу. З’ясовано, що в останні десятиліття посилився 

інтерес до теоретичних аспектів таких понять, як «картина світу», 

«концептуальна картина світу», «мовна картина світу», «етнічна», 

«індивідуально-авторська». Це засвідчують праці А. Бєлової, О. Городецької, 

В. Жайворонка, С. Єрмоленко, Ю. Караулова, В. Кононенка, М. Кочергана, 

Л. Лисиченко, В. Манакіна, В. Постовалової, Ж. Соколовської.  

Інформація, що перебуває за межами концептуальної картини світу, яка 

передається в різних мовах по-різному, підтверджує існування конкретних 

етнічних мовних картин світу (С. Єрмоленко). Під етнічною картиною світу 

українців розуміємо виражене засобами української мови світовідчуття 

народу загалом й конкретного індивіда, передусім митця, зокрема. Етнічну 

картину світу формують загальнонародні, національні та історичні 

компоненти, без яких не можна отримати цілісних уявлень про дійсність. 

Щодо індивідуально-авторської картини, то вона у вербалізованій формі 

репрезентує інтерпретацію письменником навколишнього світу і себе в 

цьому світі, демонструючи поєднання народнопоетичної стихії й авторських 

пошуків. Дослідити такі картини світу можна за умови всебічного аналізу 

концептів. 

У підрозділі 1.2. «Поняття концепту й концептосфери в сучасній 

лінгвістичній науці» розглянуто основні дефініції концепту, з’ясовано 

ознаки і типологію, умотивовано використання комплексної методики 

аналізу, розкрито поняття концептосфери та проблеми її моделювання. 

Систематизувавши відомості про концепт, накопичені сучасною 

наукою, визначаємо його як мовний і ментальний феномен, що об’єктивує 

інформацію, представлену в народній культурі і художній творчості. 

Доведено, що здебільшого такий концепт полісемантичний та оцінно 

забарвлений. Він є засобом моделювання етнічної та індивідуально-
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авторської картин світу, тому є всі підстави для тлумачення його як 

етнокультурного художнього концепту. Під концептосферою розуміємо 

сукупність концептів, згрупованих за тематичною ознакою, та визнаємо за 

нею здатність об’єднувати мікроконцептосфери. Як наслідок, простежуємо 

таку ієрархічну систему: концепти формують мікроконцептосфери, ті, у свою 

чергу, входять до складу концептосфер, що є фрагментами етнічної картину 

світу, яка може бути спроектована на художній текст. 

У підрозділі 1.3. «Особливості концептуалізації світу дитиною та їх 

відображення в дитячій літературі» розглянуто основні напрямки мовної 

рецепції прозових творів для дітей, з’ясовано особливості концептуалізації 

світу в дитячій свідомості та встановлено, як це впливає на художній текст. У 

підрозділі, зокрема, умотивовано використання термінологічних сполучень 

«дитяча література» і «твори для дітей», які вживаємо на позначення 

прозових текстів, написаних для дітей. Доведено, що специфіку таких творів 

визначає насамперед адресат (дитина), тому вони повинні впливати на 

пізнавальні здібності, розвивати смаки, збуджувати уяву, виховувати 

позитивні цінності. Встановлено, що значною мірою цій меті слугує дитяча 

проза Є. Гуцала та М. Вінграновського, в якій змальований олюднений світ 

природи. 

У другому розділі «Концептосфери рослинного і тваринного світу в 

українському етнокультурному просторі» встановлено специфіку мовної 

об’єктивації концептосфер «флора» і «фауна» в українському 

етнокультурному просторі та творах для дітей Є. Гуцала і 

М. Вінграновського, змодельовано відповідні концептосфери в етнічній та 

індивідуально-авторських картинах світу, проаналізовано ядерні концепти з 

рослинної і тваринної сфер в етнолінгвокультурі та мовотворчості 

українських письменників.  

У підрозділі 2.1. «Концептосфера флори в українській 

лінгвокультурі» схарактеризовано ядерні рослинні концепти в етнічній 

картині світу українців та зазначено критерії їх виділення. До ядерних 

зараховуємо концепти, зважаючи на фіксацію їхніх етнокультурних, 

символічних, міфопоетичних значень у відповідних словниках, численні 

згадки про них у фольклорних текстах, полісимволічну природу, семантико-

когнітивну багатогранність, аксіологічну маркованість, культурно-

національну значущість понять, презентованих ними. Встановлено, що 

концептосфера флори, яка охоплює концептуальні одиниці на позначення 

дерев, кущів, квітів, злакових культур, включає дві мікроконцептосфери – 

«дерева» і «трав’янисті рослини». Ядерними в першій виступають концепти 

«дерево», «дуб», «калина», «верба», «груша» та «яблуня», в другій – 

«квітка», «барвінок», «мак», «соняшник», «жито» та «очерет». В українській 

народній культурі це полісемантичні, оцінно забарвлені концепти, що 

співвідносяться з рослинними образами з виразним міфологічним кодом.  

У підрозділі 2.2. «Концептосфера фауни в українській національно-

мовній традиції» виокремлено та проаналізовано ядерні тваринні концепти в 
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українській етнолінгвокультурі. З’ясовано, що в народній традиції 

концептосфера фауни представлена анімалістичними та орнітологічними 

концептами, які вживаються на позначення свійських та хижих тварин і 

птахів, а відтак, включає дві мікроконцептосфери – «тварини» і «птахи». До 

ядерних у першій із них належать концепти «кінь», «корова», «собака», 

«вовк» і «лис», у другій – «лелека», «зозуля», «ворона», «сорока» і «голуб». 

Доведено, що фаунонімічні концепти характеризуються тими ж ознаками, що 

і флористичні. Усі вказані концептуальні одиниці об’єктивують численні 

лінгвокультурологічні смисли, які протягом століть зазнали помітної 

трансформації. 

У підрозділі 2.3. «Моделювання концептосфер на позначення 

рослинних і тваринних образів у творах для дітей Є. Гуцала» зазначено 

особливості моделювання концептосфер «флора» і «фауна» в дитячій прозі 

Є. Гуцала. Встановлено, що і рослинні, і тваринні образи в ній формують по 

дві мікроконцептосфери, а саме: «дерева» і «трав’янисті рослини» та 

«тварини» і «птахи». Ядерними в них виступають такі концепти, як «дуб», 

«яблуня», «груша», «калина» та «соняшник», «жито», «мак», «бур’ян» 

(концептосфера флори) і «кінь», «корова», «лис», «заєць» та «лелека», 

«зозуля», «одуд», «качка» (концептосфера фауни). Більшість із них має 

відповідники в етнокультурному просторі, проте в авторській мовотворчості 

нерідко видозмінює свою семантику, набуваючи нових конотацій.  

У підрозділі 2.4. «Структурування концептосфер на позначення 

флори і фауни у прозових текстах для дітей М. Вінграновського» 

з’ясовано специфіку моделювання концептосфер «флора» і «фауна» у 

прозових творах для дітей М. Вінграновського. Окреслено ядерні 

концептуальні одиниці, що утворюють відповідні концептосфери, та 

проаналізовано їхні семантико-когнітивні особливості. Встановлено, що 

флористичні концепти формують тут три мікроконцептосфери – «дерева», 

«трав’янисті рослини» і «назви городини», а фаунонімічні – дві: «тварини» і 

«птахи». Ядерними в концептосфері «флора» є «дуб», «груша», «берест», 

«очерет», «кульбаба», «будяк», «буряк» і «кавун», у концептосфері 

«фауна» – «кінь», «корова», «собака», «вовк», «лелека», «сорока», «ворона» і 

«гуси». Усі вони належать до етнокультурних концептуальних одиниць, що 

по-різному виявляються в українській національно-мовній традиції. 

У третьому розділі «Мовна реалізація концептосфер флори і фауни 

у творах для дітей Є. Гуцала» розглянуто особливості мовної реалізації 

концептосфер «флора» і «фауна» в художній прозі для дітей Є. Гуцала. 

Об’єднавши давно сформовані у свідомості людей флористичні і 

фаунонімічні концепти, вказані концептосфери зазнали авторської 

інтерпретації, що й визначило їхню семантико-когнітивну природу. 

У підрозділі 3.1. «Флористичні концепти у творах для дітей 

Є. Гуцала: лінгвоконцептуальний аналіз» проаналізовано ядерні 

концептуалізовані рослинні образи в дитячій прозі Є. Гуцала, встановлено 

їхні семантико-конотативні особливості. 
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Концептосфера «флора» в досліджених текстах представлена 

розгалуженою системою концептів і включає, крім ядерних («дуб», «яблуня», 

«груша», «калина», «соняшник», «жито», «мак», «бур’ян»), близько ста 

інших концептуальних одиниць, як-от «верба», «черешня», «чорнобривці», 

«картопля», що формують дві мікроконцептосфери – «дерева» і «трав’янисті 

рослини». Специфіку флористичних концептів визначає насамперед 

розгалужена система вербалізаторів та концептуальних смислів. Так, 

номінативне поле концепту «калина» формують і назви рослин, і назви місць, 

де вона росте, і номени на позначення ягід, наприклад: калина, кущ, деревце, 

калиновий гай, калиновий полон, калиновий розділ, калинові кетяги, калинові 

кришталики, червоні зорі, сузір’я та ін. Щодо інтенсіонального поля 

вказаного концепту, то воно об’єднує багато смислових компонентів, частина 

з яких реалізується в позиціях зіставлення, засвідчуючи уподібнення калини 

до крові, полум’я, сонця, дівчини, цінної речі тощо: … і вам здаватиметься, 

що насправді повертаєтесь не з підмерзлих боліт, а наче з самої легенди, де 

цієї пізньої пори нарвали солодкої калини й тепер несете додому, як 

найбільшу коштовність.  

Персоніфікуючи рослини, письменник проводить паралель між 

людиною і деревом чи квіткою, тому рослинні образи в його творах часто 

наділені душею, здатні відчувати біль, співпереживати. У семантичній 

структурі флористичних концептів це демонструють відповідні смисли, 

зокрема для концепту «дуб»: «той, що здатний на співчуття і допомогу», «по-

житейськи мудрий», «який багато знає» та под.: І, крім того, дуб достеменно 

знає, що відбувається за обрієм, а що за річкою… 

З’ясовано, що рослинні концепти об’єктивують передусім смисли, 

характерні для української етнокультури, а розгортають їхню семантику 

індивідуально-авторські компоненти, нерідко представлені в позиціях 

суб’єкта та об’єкта зіставлення. Наприклад, для концепту «соняшник» 

такими, з одного боку, є «той, що є атрибутом українства» або «який 

підвладний сонцю», а з іншого – такі, як «соняшники, мов кобзи» чи «любов, 

наче соняшник». Встановлено, що більшість флористичних концептів є 

амбівалентними, тому конотують аксіологічно протилежні смисли, як-от у 

структурі концепту «груша»: «та, що символізує життя» і «яка асоціюється зі 

смертю». Частіше проаналізовані концепти є позитивно маркованими, на 

відміну від концепту «бур’ян», у семантичній структурі якого представлені 

здебільшого негативно марковані етнокультурні смисли на зразок: «той, що є 

небезпечним для людини» або «який символізує запустіння, занепад».  

Усі концептуалізовані образи позиціонують себе як сакральні. Так, 

концепт «жито» об’єктивує смисл «те, що залежить від волі Бога», а з маком 

пов’язані уявлення про рослину, яка в народній традиції є символом чистоти 

й непорочності. З’ясовано, що етнокультурні уявлення більшою мірою 

пов’язані з концептуалізованими образами соняшника, маку та бур’яну, 

натомість специфіку інших концептів визначають передусім індивідуально-

авторські смисли, як-от у структурі концепту «яблуня»: «та, що символізує 
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єдність людини з природою»: І бувають хвилі, коли ти відчуваєш себе одним 

цілим з яблунею… 

Підрозділ 3.2. «Закономірності мовної об’єктивації фаунонімічних 

концептів у творах для дітей Є. Гуцала» присвячено аналізу ядерних 

концептуалізованих одиниць із тваринної сфери, зокрема концептів «кінь», 

«корова», «лис», «заєць» (анімалістичні) та «лелека», «зозуля», «одуд», 

«качка» (орнітологічні), що утворюють відповідно дві мікроконцептосфери – 

«тварини» і «птахи». 

Специфіку лінгвалізації фаунонімічних концептів демонструють 

насамперед їх вербалізатори (наприклад, грім, ірод, що вживаються на 

позначення коня, або такі діалектні назви лелеки, як чорногуз, бузько, боцюн, 

чи номінації зозулі прикладкового типу на кшталт пташка-віщувальниця, 

зозуля-чародійка) та семантичні компоненти, реалізовані в позиціях 

зіставлення («той, що схожий на полум’я» для концепту «лис»), а також 

мовно-виражальні засоби (на зразок епітетів сині коні чи зацьковані зайці). 

Доведено, що більшість із досліджених концептів конотує 

етнокультурні смисли, наприклад: «та, що асоціюється з годувальницею» 

(концепт «корова») або «той, що символізує прихід весни» (концепт 

«лелека»), і менше виявлено тих, у семантиці яких переважають 

індивідуально-авторські компоненти, як-от концептуалізований образ одуда. 

Із ним у творчості Є. Гуцала пов’язані уявлення про дружбу, відданість і 

под.: Андрійко подружився з птахом. Та й хіба не подружишся, коли одуд 

такий славний. Помітної авторської інтерпретації у прозі письменника зазнав 

і концепт «качка». Інтимізацію образу забезпечують численні паралелі між 

качиною сім’єю й людською, що значною мірою визначає його семантику й 

аксіологічну природу.  

Частіше в семантиці фаунонімічних концептів об’єктивуються 

позитивно марковані смисли, що, з одного боку, зумовлено етнокультурним 

розумінням образів тварин і птахів, а з іншого – ставленням до них дітей, 

зокрема для концепту «кінь»: «той, що допомагає людині», «який викликає 

захоплення в дитини». Щодо негативно маркованих смислів у структурі 

концептів, то вони нерідко мотивуються народними уявленнями про 

боягузливу чи хитру вдачу тварини (концепти «заєць» і «лис»).  

У четвертому розділі «Лінгвальне втілення концептосфер флори і 

фауни у прозових текстах для дітей М. Вінграновського» розкрито 

специфіку мовної об’єктивації рослинних і тваринних концептів у дитячій 

прозі М. Вінграновського та встановлено спільне і відмінне в реалізації 

концептосфер на їх позначення у творчості Є. Гуцала та М. Вінграновського. 

У підрозділі 4.1. «Особливості лінгвалізації рослинних концептів у 

прозових творах для дітей М. Вінграновського» проаналізовано ядерні 

флористичні концепти, що репрезентують три, а не дві, як у дитячій прозі 

Є. Гуцала, мікроконцептосфери – «дерева», «трав’янисті рослини» та «назви 

городини». Виявлено концептуалізовані рослинні образи, що співвідносяться 

з відповідними в українській етнокультурі та міфопоетичній картині світу 
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Є. Гуцала, як-от «дуб» і «груша», і ті, що характеризують світобачення саме 

М. Вінграновського на зразок концепту «берест», семантику якого визначає 

домінування індивідуально-авторських смислів, наприклад: «той, що 

відчуває біль», «який не втрачає надії», «той, що асоціюється із сином»: 

Сказати батькові, що я – це я, берест, я вже не можу, бо листя моє не 

говорить по-людському, а вітром хіба чи дощем – то інше діло.  

Аналіз рослинних концептів засвідчив, що здебільшого їм властиві 

розгалужені номінативні й інтенсіональні поля. Так, концепт «груша» в 

дитячій прозі М. Вінграновського представлений численними назвами 

(гнилиця, глива, дуля, дичка, сагачка, бабин знак, Сива та ін.) та конотує 

низку смислів («та, що виступає медіатором між поколіннями», «яка наділена 

надприродними властивостями», «та, що є локусом для нечистої сили» й ін.). 

Специфіку об’єктивації мікроконцептосфери «трав’янисті рослини» 

вбачаємо насамперед в авторському переосмисленні уявлень про рослинні 

образи очерету, бур’яну, будяка, які в досліджених текстах, на відміну від 

етнокультурної традиції, нерідко набувають позитивного забарвлення. У 

семантичній структурі відповідних концептів представлено багато позитивно 

маркованих смислів на зразок: «той, що стає у пригоді тваринам і людям», 

«який рятує від смерті», «той, що асоціюється з місцем, де люблять гратися 

діти», «який викликає захоплення», «той, що потребує співчуття»: 

Посередині моріжка, ніби навмисне кимось посаджений і забутий, як та 

сирота, малиновою квіткою-головою цвів старий довгов’язий будяк… Це 

дозволяє зробити висновок про амбівалентність рослинних концептів.  

Встановлено, що помітно розгортають семантику концептуалізованих 

флористичних образів смисли, реалізовані в позиціях суб’єкта і об’єкта 

зіставлення, наприклад: «ті, що схожі на сонечка» (концепт «кульбаба») або 

«цвіт яких нагадує кров» (концепт «будяк»). 

До ядерних у творчості М. Вінграновського зараховуємо концепти 

«буряк» та «кавун», що презентують окрему мікроконцептосферу. Появу 

відповідних рослинних образів у прозі письменника значною мірою пояснює 

його обізнаність із тим, як вирощують ці рослини та яку роль вони відіграють 

у житті людини. В індивідуально-авторській картині світу 

М. Вінграновського семантику вказаних концептів увиразнюють передусім 

іронічно марковані смисли на зразок: «той, якого звеличують у піснях», 

«пошановують маршем», «на честь якого придумали свято» для концепту 

«буряк»: – Нехай же вічно живе наш поголовний і міжнародний, 

інтернаціональний, а в недалекім майбутньому – двічі на рік Всесвітній День 

Буряка! та різні мовно-виражальні засоби, наприклад, епітети як дескриптори 

концептуалізованого образу кавуна: круглий, маленький, репнутий, 

кривобокенький, недобачений. 

У підрозділі 4.2. «Мовна об’єктивація тваринних концептів у 

прозових творах для дітей М. Вінграновського» досліджено семантико-

когнітивні особливості концептуальних одиниць зі сфери фауни, яка в 

дитячій прозі М. Вінграновського представлена такими концептами: «кінь», 
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«корова», «собака», «вовк» (анімалістичні) та «лелека», «сорока», «ворона», 

«гуси» (орнітологічні). 

Щодо фаунонімічних концептів, то вони у творах для дітей 

М. Вінграновського характеризуються розгалуженішою системою 

вербалізаторів, ніж в етнолінгвокультурі та прозі Є. Гуцала. У творчості 

М. Вінграновського їхні номінативні поля нерідко включають власні назви, 

як-от Гивор, Уран, Гнідко, Сивко, Орлик, Султанчик, Манюня та ін. (номінації 

коня) або Первінка, Маня, Бинь й ін. (номени корови, теляти). Специфіку 

інтенсіональних полів визначають часто смисли, реалізовані в позиціях 

суб’єкта та об’єкта зіставлення, зокрема у структурі концепту «кінь»: «той, 

що малий, як горобець», «злий, як собака», «подібний до всіх чортів»: 

Учитель і та (в ботах) жінка сіли на двоколку, вона взяла віжки, і 

замурзаним коником, завбільшки з горобця, покотили на Забари.  

Мовна об’єктивація проаналізованих концептів засвідчує їхню 

амбівалентність. Так, чисельними в семантичній структурі 

концептуалізованого образу вовка є позитивно конотовані смисли, що 

об’єктивують уявлення про звіра як вірного друга дитини: Вовк жалібно вив. 

Покидав Андрійка, сам відбігав, вив на всі боки, прислухався, повертався до 

Андрійка знову, знову закидав його на спину і ніс далі. Подібне характеризує і 

концепт «собака», у структурі якого аксіологічно полярні смисли 

реалізуються більшою мірою в позиціях зіставлення, пор.: «той, що нагадує 

святого» або «який схожий на чорта». 

З’ясовано, що семантика орнітологічних концептів охоплює менше 

смислів, більшість із яких корелює з етнокультурними. У структурі концепту 

«лелека» до таких належать: «той, який селиться поблизу людських жител», 

«є символом щастя, любові», «символізує прихід весни» та ін. Когнітивно 

багатогранним серед орнітологічних є концепт «гуси», семантика якого 

містить інформацію про гусака, гуску, гусенят, зграю гусей. Нерідко 

концептуальні смисли в структурі вказаного концепту супроводжують 

конотації жалю і переживання, зокрема такі: «ті, що є беззахисними» і 

«викликають співчуття». 

Доведено, що визначальними в семантиці фаунонімічних концептів є 

передусім ті смисли, через які експлікуються уявлення про дитяче ставлення 

до тварин, як-от: «той (та), що подобається дитині, викликає захоплення», 

«про якого (яку) хочеться дізнатися більше», «які живуть у дитячих мріях». 

У висновках узагальнено основні результати дослідження 

концептосфер флори і фауни в українській етнокультурі та прозових творах 

для дітей Є. Гуцала і М. Вінграновського. 

1. На основі висвітлених теоретичних положень концептосферу 

тлумачимо як сукупність концептів, згрупованих за тематичною ознакою, та 

вибудовуємо таку ієрархічну систему: об’єднання концептів формують 

мікроконцептосфери, ті, у свою чергу, – концептосфери як фрагменти 
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етнічної картини світу, що може бути спроектована на художній текст. У 

роботі обґрунтовуємо доречність використання поняття концепту для 

дослідження прозових текстів для дітей, специфіку яких визначає адресат – 

дитина.  

2. Моделюючи концептосфери флори та фауни в українському 

етнолінгвокультурному просторі та мовотворчості Є. Гуцала і 

М. Вінграновського, виділяємо в їхньому складі по декілька 

мікроконцептосфер, зокрема в першій – це «дерева» і «трав’янисті рослини», 

а в М. Вінграновського ще й «назви городини», у другій – «тварини» і 

«птахи». З огляду на польовий характер структури мікроконцептосфер, як і 

концептосфер, вичленовуємо ядерні і периферійні концепти. У дисертації 

проаналізовано передусім ядерні концептуалізовані образи, що 

характеризуються високою частотою вживання в етнокультурі і досліджених 

текстах, розгалуженими номінативними полями, семантико-когнітивною 

багатогранністю, образністю, яскравим оцінним забарвленням.  

3. Згідно з матеріалами, представленими в етнолінгвістичних, 

міфологічних, енциклопедичних, загальномовних та інших джерелах, 

визначили такі ядерні флористичні концепти в українській 

етнолінгвокультурі, як «дерево», «дуб», «калина», «верба», «груша», 

«яблуня» (мікроконцептосфера «дерева») та «квітка», «барвінок», «мак», 

«соняшник», «жито», «очерет» (мікроконцептосфера «трав’янисті рослини»). 

Щодо концептосфери «фауна», то її ядро, з одного боку, формують 

анімалістичні концепти «кінь», «корова», «собака», «вовк», «лис», а з 

іншого – орнітологічні, як-от «лелека», «зозуля», «ворона», «сорока», 

«голуб». Встановлено, що всі вони є полісемантичними та оцінно 

маркованими. Нерідко рослинні і тваринні образи в українській народній 

культурі персоніфікуються, звідси уявлення про живу й одухотворену 

природу, кожна форма буття якої не протиставлена людині, а разом із нею 

бере участь у процесах інформаційного обміну у Всесвіті. 

4. Доведено, що концептосфери флори і фауни повною мірою 

втілюються у прозових творах для дітей Є. Гуцала й М. Вінграновського, де 

часто рослинні і тваринні образи є головними персонажами, через які 

письменники намагаються розкрити психологію дитини. На основі аналізу 

семантико-когнітивних особливостей вказаних концептосфер в 

індивідуально-авторських картинах світу Є. Гуцала та М. Вінграновського 

встановлено, що ядерними в концептосфері «флора» у творчості обох 

письменників, як і в етнотрадиції, є концепти «дуб» і «груша». Водночас у 

дитячій прозі Є. Гуцала до таких належать етнокультурні концепти «калина», 

«яблуня», «соняшник», «жито», «мак» та «бур’ян», а у творчості 

М. Вінграновського – «берест», «кульбаба», «очерет», «будяк». 

Акумулювавши чимало етнокультурної інформації, у  досліджених текстах 

вони помітно розширюють свою семантику, часто завдяки компонентам, 
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реалізованим у позиціях об’єкта та суб’єкта зіставлення («колюча груша, як 

мороз», «вії, як тичинки макової пелюстки»). На відміну від Гуцалових 

творів, у прозі М. Вінграновського окреслюємо не дві, а три 

мікроконцептосфери. Ядерними в третій із них («назви городини») є 

концепти «буряк» і «кавун», що об’єктивують більше саме індивідуально-

авторських іронічно маркованих смислів на зразок: «той, якого звеличують у 

піснях» або «той, що дарує відчуття радості». 

5. Аналіз концептосфери «фауна» в художніх картинах світу обох 

письменників засвідчив, що ядерними в ній, як і в українській 

етнолінгвокультурі, є концепти «кінь», «корова» та «лелека». Серед 

анімалістичних до ядерних у творах для дітей Є. Гуцала належать також 

етнокультурні концепти «лис» та «заєць», а в прозі М. Вінграновського – 

«собака» і «вовк», з орнітологічних відповідно – «зозуля», «одуд» і «качка» 

(в Є. Гуцала) й «ворона», «сорока» та «гуси» (в М. Вінграновського). 

З’ясовано, що часто досліджені концептуальні одиниці вступають у певні 

кореляції. Це властиве концептам «лис» і «собака», «зозуля» і «одуд», 

«ворона» і «сорока», в лінгвалізації яких виявлено багато спільного. 

6. Встановлено, що і флористичні, і фаунонімічні концепти в 

проаналізованих текстах характеризуються розгалуженими номінативними 

полями, які включають загальновживані флоро- й фаунономени та 

індивідуально-авторські найменування, є полісемантичними й 

амбівалентними. Аналіз засвідчив, що концепти зі сфери флори і фауни 

органічно поєднують у своїй структурі етнокультурні й індивідуально-

авторські концептуальні смисли, тому їхні аксіологічні характеристики 

зорієнтовані, з одного боку, на національно-культурні стереотипи, з іншого – 

на уподобання письменника. При цьому виявлено таку закономірність: у 

творах для дітей концептуалізовані образи рослин і тварин є здебільшого 

позитивно забарвленими. Це зумовлено насамперед жанрово-тематичною 

спрямованістю досліджених текстів. Доведено також, що активним способом 

реалізації образної перспективи концептуалізованих одиниць виступають 

різні мовно-виражальні засоби – епітети, метафори, порівняння тощо. 

7. Специфіку більшості розглянутих концептів визначає те, що 

стосунки між рослинами і тваринами автори проектують на людські, чим 

досягають їхньої інтимізації. Для анімалістичної віри, як відомо, властиве 

сповідування культу одухотворення природи, що включав три елементи – 

анімітизм (оживлення), анімізм (одухотворення) та антропоморфізм 

(олюднення). Ознаки такого світогляду якраз і спостерігаємо у прозових 

творах для дітей Є. Гуцала та М. Вінграновського. Витворені ними образи 

створюють переконливе психологічне тло для відображення внутрішньо-

чуттєвого стану героя, виступають експресивними відповідниками його 

настрою, увиразнюють події навколишнього світу.  
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8. У ході дослідження концептосфер «флора» і «фауна» в дитячій прозі 

Є. Гуцала й М. Вінграновського було виявлено багато спільного, що 

пояснюємо однаковими національно-етнографічними чинниками, схожою 

етнокультурною семантикою концептуалізованих образів, територіальною 

близькістю земель, із яких походять обидва письменники. Водночас 

лінгвалізація вказаних концептосфер продемонструвала індивідуально-

авторські пріоритети та уподобання, зумовлені значною мірою жанровою 

специфікою творів, адресованих дітям.  

Перспективність подібних досліджень полягає в тому, що вони 

активізують інтерес до інших концептосфер української мови, реалізованих у 

художній творчості, дають змогу з’ясувати етнокультурне й індивідуально-

авторське в об’єктивації концептуальних одиниць, змоделювати інші 

концептосфери в українській етнолінгвокультурі. 
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АНОТАЦІЯ 

Гоменюк О. О. Концептосфери флори і фауни в українській 

дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Київський національний 

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

Київ, 2015.  

Дисертація присвячена аналізу концептосфер флори і фауни в 

українському етнокультурному просторі та прозових творах для дітей 

Є. Гуцала й М. Вінграновського. У ході дослідження було  виявлено і 

схарактеризовано лінгвокогнітивні особливості рослинної і тваринної 

концептосфер в українській етнічній та індивідуально-авторських картинах 

світу. Зокрема, з’ясовано специфіку вербалізації, семантику та аксіологічні 

характеристики ядерних флористичних і фаунонімічних концептів. 

Встановлено, що всі проаналізовані концепти є полісемантичними, 

когнітивно багатогранними, полісимволічними, амбівалентними, 

представленими численними мовно-виражальними засобами. 

Лінгвалізація концептосфер «флора» і «фауна» засвідчила багато 

спільного в українській національно-мовній традиції та дитячій прозі 

Є. Гуцала і М. Вінграновського, що пояснюється схожою етнокультурною 

семантикою концептуалізованих образів, подібними національно-

етнографічними чинниками, територіальною близькістю земель, із яких 

походять обидва письменники, а також продемонструвала індивідуально-

авторські пріоритети та уподобання, зумовлені значною мірою жанровою 

специфікою творів, адресованих дітям. 

Ключові слова: концептосфера, мікроконцептосфера, етнічна 

картина світу, концепт, флора, фауна, дитяча література. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Гоменюк Е. О. Концептосферы флоры и фауны в украинской 

детской прозе Е. Гуцало и М. Винграновского. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2015.  

Диссертация посвящена анализу концептосфер флоры и фауны в прозе 

для детей Е. Гуцало и М. Винграновского, представленному в научных 

парадигмах когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. В работе 

выявлены и охарактеризованы лингвокогнитивные особенности 

растительной и животной концептосфер в украинской этнической и 

индивидуально-авторских картинах мира. Определены специфика 
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вербализации, семантика, аксиологические характеристики ядерных 

флористических и фаунонимических концептов. Установлено, что все 

исследованные концепты являются полисемантическими, когнитивно 

многогранными, полисимволическими, амбивалентными и выражаются 

многочисленными образными средствами. 

В ходе исследования было выявлено как много общего в языковой 

объективации концептосфер флоры и фауны в украинской народной 

традиции и произведениях для детей Е. Гуцало и М. Винграновского, что 

объясняется похожей этнокультурной семантикой концептуализованных 

образов, так и немало различий, обусловленных авторскими приоритетами, 

предпочтениями и спецификой произведений для детей. 

Ключевые слова: концептосфера, микроконцептосфера, этническая 

картина мира, концепт, флора, фауна, детская литература. 
 

 

ABSTRACT 

Gomeniuk O. Concept sphere of flora and fauna in Ukrainian children’s 

prose of E. Hutsalo and M. Vingranovsky. – Manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.01 – the 

Ukrainian language. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to the analysis of concepts of the flora and fauna in the 

prose literature for children written by E. Hutsalo and M. Vingranovsky and is 

based on the paradigm of cognitive linguistics and lingua-cultural studying. The 

plant and animal concept spheres in Ukrainian ethnic and authorial based visions 

of the world are discovered and characterized. Means of language objectification, 

verbificator of the etymology key were discovered and semantics has been defined 

with the help of core concepts. 

It was found that all the analysed concepts are polysemous, cognitive 

multifaceted, polysymbolic, ambivalent and authenticated by numerous language 

means of expression. They are equally characterized by the wide nominative 

branches which include both the generally used flora and fauna tokens and 

authorial names, and their semantics largely depend on verbalizators' denotative-

connotative features. 

The research has proved the flora and fauna concepts combine ethnical, 

cultural and authorial conceptual meanings in their structure, which defines their 

ambivalent nature. The analyzed material showed the qualitative performance with 

descriptive figurative purpose of different epithets, metaphors, comparisons, 

periphrastic expressions, phraseologies, hyperboles, etc. It has been proved that the 

trope system is the active mean of imaginative perspectives conceptualized images 

realization, which is based on the national references and author’s manner of image 

creation. 
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During the research a lot of similarities in objectification of flora and fauna 

concepts in children’s prose of E. Hutsalo and M. Vingranovsky were found. This 

can be explained by the same national ethnographic factors and territorial 

proximity of the lands where both writers lived. However, it is documented that in 

the semantic structure of the majority of the studied conceptual units a large 

proportion of ethnic and cultural ideas is presented, but individual ideas prevail. 

That is indicating authors’ priorities and preferences.  

These studies are intensifying interest in other Ukrainian concept spheres 

realized in literature, and they also give the possibility to investigate ethnic and 

authorial visions at the concepts objectification the same as modelling the other 

concept spheres in Ukrainian linguistics and lingua-cultural studying. 

Keywords: concept sphere, micro concept sphere, ethnic picture of the 

world, concept, flora, fauna, literature for children. 
 


