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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Активне дослідження концептів у Західній Європі розпочалося у 

період формування національної свідомості, а саме у XV–XVI ст. Тоді ж 

це поняття з відповідними семантичними нюансами і фонетичними 

змінами терміна перейшло у лексичні системи західноєвропейських мов. 

Наприклад, англійська форма concept має ряд таких значень, як «ідея», 

«уява», «мисленнєвий образ» та ін. Щодо французького варіанту терміна 

concept, то він установився відносно недавно, у ХІХ – ХХ ст., й отримав 

відмінне від інших трактування «властивість або спосіб мислення, 

пізнання, усвідомлення чого-небудь». 

На сучасному етапі аналіз концептів з позиції лінгвістики робили і 

роблять українські (І. О. Голубовська, С. С. Єрмоленко, 

В. В. Жайворонок, Ю. О. Карпенко, О. Ю. Карпенко,  Л. А. Лисиченко, 

Г. П. Лукаш, В. А. Ніколаєва, Є. С. Отін, Т. В. Радзієвська), російські 

(О. С. Кубрякова, З. Д. Попова, Ю. О. Степанов, І. А. Стернін, В. Н. Телія 

та ін.), французькі (К. Бізані, Л. Депекерк, Х. Дюмез, С. Петіжан та ін.), 

англійські (В. Еванс), литовські (Ж. Неміцкене) та інші закордонні вчені. 

Загалом дослідження, що стосуються концептів, проводяться переважно 

не в суто лінгвістичному полі. Це явище вивчають здебільшого такі 

міждисциплінарні науки, як психолінгвістика, соціолінгвістика, 

лінгвокультурологія, концептологія.  

Найбільше питань і суперечок між науковцями виникало саме через 

розуміння терміна концепт. На даному етапі вивчення явища існує значна 

кількість варіантів трактування, однак однозначного визначення цей 

термін оки що не має. Українські, французькі й британські вчені, 

спираючись на філософські, логічні, психологічні й інші тлумачення 

концепту, більшою чи меншою мірою, намагаються вивести суто 

лінгвістичне трактування цього поняття, хоч є дослідники, які спираються 

виключно на філософське розуміння концепту. На основі запропонованих 

дослідниками визначень, можна приблизно сформулювати єдине 

трактування терміна концепт, а саме акумулятор культурно-історичної 

інформації про навколишню дійсність, яка базується на особистісному 

досвіді індивіда і виражена мовними засобами.  

Новий для української та слов'янської ономастики когнітивний 

напрям, в основі якого лежить ономастична концептологія, заснувала на 

початку ХХІ ст. й активно розвиває О. Ю. Карпенко, яка є автором 

фундаментальної монографії «Проблематика когнітивної ономастики». 

Окрім неї, значний внесок на сучасному етапі у вирішення проблеми 

топонімів-концептів зробила вітчизняна дослідниця В. А. Ніколаєва, 

основним аспектом праць якої є польова структура концептів. Ця модель 

складається з чотирьох зон: ядерної, приядерної, ближньої та дальньої 

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/


2 
 

периферії. Проте, наприклад, російські мовознавці, З. Д. Попова й 

І. А. Стернін, виділяють лише три зони. 

Щодо ономастичної науки, а саме топоніміки, то у цій галузі історія 

досліджень розгляданого явища відрізняється від власне концептуальних. 

Поняття «топоніміка» завжди  перебувало у сфері інтересів лінгвістів і, 

зрідка, географів, хоч історія виникнення й особливості вживання 

власних географічних назв завжди були актуальними й цікавими для  

науковців різних галузей. Питання топоніміки було актуальним у зв'язку 

з економічним розвитком регіонів світу у давні часи. 

Порівняно з вивченням концептів, яке розпочалося недавно, перші 

спеціальні топонімічні розвідки датуються, в основному, XVIII ст. 

Протягом усієї історії ономастичної науки перед науковцями стояло два 

основних питання. Перше стосувалося лексичної семантики онімів, а 

друге – статусу власних назв у мовній системі. Щодо останнього 

О. В. Філатова пропонує шість теорій, які зводяться до того, що власні 

назви, на відміну від загальних, є унікальними, за значенням власні назви 

значно глибші, порівняно з загальними та ін. Інший філологічний напрям 

дослідження топонімів на матеріалі художніх текстів розпочався лише в 

ХХ ст. 

Окрім лінгвістичного, існує й географічний напрям вивчення 

топонімів. Тут виділяють два підходи, тобто аналізують окремо взяті 

власні назви або певні топонімічні сутності.  

Актуальність теми визначається відсутністю комплексного аналізу 

топонімів-концептів і, зокрема, ключових топонімів-концептів 

української, французької та англійської мов, значення і функціонування 

яких репрезентують фрагмент універсального сприймання ключових 

націотворчих понять на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки. 

Важливою є спроба багатоаспектного аналізу топонімів-концептів в 

українській, французькій та англійській мовах на основі результатів 

асоціативного експерименту й на матеріалі художньої літератури. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалася у відділі загального мовознавства Інституту мовознавства 

ім. О. О. Потебні НАН України в межах теми «Мова, суспільство й 

культура у їхніх взаємозв'язках» (№ державного реєстру 0111U001274). 

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту 

мовознавства                                          ім. О. О. Потебні НАН України, 

протокол №10 від 29.12.2012 року. 

Мета дослідження полягає в системному багатоаспектному аналізі 

функціонально-семантичних і соціолінгвістичних особливостей 

топонімів-концептів Україна, la France та England у сучасному 

розмовному і художньому дискурсах. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких  завдань: 

1. Описати концепт як лінгвістичне та міждисциплінарне явище. 
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2. Проаналізувати основні віхи в історії вивчення поняття концепт з 

позиції лінгвістики та інших гуманітарних наук. 

3. Визначити методи дослідження топонімів-концептів різних мов. 

4. Проаналізувати ключові топоніми-концепти Україна, la France та 

England з позиції польової структури як однієї з моделей структурування 

знань про дійсність. 

5. Виділити та охарактеризувати асоціативні ряди досліджуваних 

топонімів-концептів. 

6. Дослідити семантико-функційні особливості топонімів-концептів 

у текстах художньої літератури. 

Об'єкт дослідження становлять ключові для української, французької 

та англійської мов хороніми-концепти Україна, la France та England. У 

контексті семантико-функціонального наповнення цих топонімів 

розглядаються ойконіми-концепти Київ, Paris, London і гідроніми-

концепти Дніпро, Seine, Thames, які зафіксовано в системі художніх 

текстів української, французької та англійської мов. 

Предметом дослідження є семантико-функціональні й 

психолінгвістичні особливості ключових топонімів-концептів 

української, французької та англійської мов. 

Матеріал дослідження. Для аналізу використано ситуативні 

контексти, виявлені в українській, французькій та англійській мовах. 

Картотека ілюстративного матеріалу становить: 1502 контексти з 

художніх творів, з яких хоронім-концепт Україна вжито у 239 контекстах, 

la France – у 95 контекстах, England – у 87 контекстах; деривати з 

основами топонімів-концептів; асоціації на топоніми-концепти в обсязі 

6066 одиниць, отримані внаслідок проведеного автором 

психолінгвістичного експерименту: 2318 реакцій до хороніма Україна, 

1890 – до la France, 1848 – до England. 

Методи дослідження: описовий метод, який застосовано для 

презентації обсягу і характеристики ключових топонімів-концептів з 

використанням прийому внутрішньої інтерпретації, яка передбачає 

класифікацію за функціонально-семантичним параметром, а також 

застосування корпусного аналізу, асоціативний експеримент, який 

передбачає аналіз сприйняття аналізованих топонімів-концептів 

представниками трьох націй. 

Теоретичне значення роботи полягає в можливості використання 

застосованої методики в інших дослідженнях з ономастичної 

концептології; в поглибленні знань про семантико-функціональні 

особливості ключових топонімів-концептів української, французької та 

англійської мов; у застосуванні результатів асоціативного експерименту, 

проведеного на базі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Institut français d’Ukraine; British Council і в інших 

лінгвістичних та психолінгвістичних студіях. 
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Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дослідження можна використовувати на спецкурсах і семінарах з 

ономастики, на заняттях із загального мовознавства, лінгвокультурології 

та країнознавства для філологічних спеціальностей. 

Наукова новизна визначається поглибленням знань про поняття 

«топоніми-концепти» на основі текстів українських, французьких та 

англійських художніх творів. Уперше досліджено з позиції загального 

мовознавства ключові топоніми цих мов у семантично-функціональному 

та психолінгвістичному аспектах.  

Апробація положень і висновків дисертації відбувалася на десяти 

міжнародних конференціях «Мова і культура» (Київ, 2013, 2014), 

«МegaLing» (Київ, 2013), «Мова – література – мистецтво: когнітивно-

семіотичний інтерфейс» (Київ, 2014), «конференція Ради молодих учених 

Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України» (Київ, 2014), 

«Дні науки НАН України» (Київ, 2015), «Мовний простір слов'янського 

світу» (Київ, 2015), «Шевченківська весна» (Київ, 2016), Міжкультурна 

комунікація: мова – культура – особистість (Острог, 2016), Україна і 

сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог (Київ, 2016), Langues, 

Sciences et pratiques: actes du Ier Colloque international francophone en 

Ukraine (Kyiv, 19 – 20 octobre 2017). 

Публікації. Результати дисертації викладено в 9 статтях, серед яких 

7 у виданнях, затверджених МНО України як фахові і 2 в іноземних 

виданннях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі змісту, 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатка. Загальний обсяг роботи складає 242 сторінки, текст дослідження 

викладено на 185 сторінках. Список джерел налічує 287 позицій. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, висвітлено й 

схарактеризовано ступінь вивчення проблеми, визначено мету, завдання 

дисертації, виділено об'єкт, предмет і матеріал дослідження, розкрито 

наукову новизну роботи, її теоретичне значення та практичне 

застосування результатів, окреслено методи проведеного дослідження, 

охарактеризовано апробацію здобутих результатів та структуру 

дисертаційної праці. 

У першому розділі «Топоніми-концепти як лінгвістичне явище» 

зроблено огляд різних точок зору українських і зарубіжних науковців на 

проблему статусу концепту в мовознавчій науці. Розуміння цієї мовної 

категорії, починаючи з 70-х рр. ХХ ст., відображали розвиток 

українського й російського мовознавства у відповідності з науковими 

концепціями зарубіжних дослідників, що знайшло своє вираження в 
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неоднозначному термінологічному визначенні. Виходячи зі значної 

кількості трактувань концепта, його можна визначити як лінгвокультурну 

категорію, що акумулятор інформації про навколишню дійсність, яка 

базується на особистісному досвіді індивіда і виражена мовними 

засобами.  

У текстах топоніми-концепти мають низку особливостей, що залежать 

від специфіки кожного виду дискурсу, зокрема від особливостей 

художнього дискурсу і пов'язаного з ним поняття тексту, яке Р. Барт 

пов'язує з культурними кодами, що існують у мові. Будучи залежними від 

дискурсу, топоніми-концепти виконують покладені на них певні функції. 

Досить часто функції тексту й функції топонімів-концептів збігаються. 

Термін «конотативні топоніми» і поняття «топоніми-концепти» 

відображають особливості сприйняття індивідом оточуючої дійсності. 

Проте якщо на появу конотативних топонімів здебільшого впливають 

контексти, то топоніми-концепти функціонують на основі загальної 

інформації, яку отримує індивід. 

Уперше згадки про поняття концепт у системі гуманітарних наук 

фіксують філософські трактати. Саме ж слово концепт походить з 

латинської мови, де функціонувало у формі conceptum й означало ряд 

понять, серед яких «ескіз», «начерк», «абстракція» та ін. Згодом, 

зазнавши деяких фонетичних та орфографічних змін, латинська форма 

conceptum перейшла у західноєвропейські мови. Ці зміни разом з 

розвитком наукової думки спричинили значеннєві зміни вихідного 

поняття. 

Одним з основних методів їх дослідження є метод цілеспрямованого 

асоціативного експерименту. Результати експерименту становлять 

основу для укладання частотних словників. При цьому аудиторія 

учасників експерименту може бути соціально різною. У нашому випадку 

це були співробітники Institut français d’Ukraine, British Council, студенти 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

У другому розділі «Польова структура топонімів-концептів» за 

основу дослідження змісту топонімів-концептів Україна, la France та 

England узята польова структура. Ця модель відображає та упорядковує 

всі знання людини про власні назви, включаючи їхні особливості 

функціонування в художніх текстах. Вона складається з чотирьох, за 

використаною у дослідженні схемою В. А. Ніколаєвої, зон: ядерної, 

приядерної, ближньої периферії, дальньої периферії. Російські 

дослідники З. Д. Попова й І. А. Стернін виділяють лише три зони. 

Основою польової структури є асоціативний, або психолінгвістичний 

експеримент. З польовою структурою топонімів-концептів тісно 

пов'язане поняття мовної картини світу, яке почало уживатися у 

загальному мовознавстві  починаючи з 60-х років ХХ ст. Одним з 
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важливих елементів картини світу є індивід. Загалом у понятті  «картина 

світу» виділяють мовну, художню, наукову й концептуальну, яка є 

найширшою. Мовна картина світу являє собою створений 

представниками певної нації образ світу, який найчастіше вибудовується  

вертикально на основі уявлень та стереотипів по відношенню до певної 

нації.  

Художня картина світу тісно пов'язана з такими поняттями, як дискурс 

і текст. Зокрема, у художньому тексті картина світу передається 

виключно мовними засобами й лексичними елементами, властивими 

певній мові або культурі. Метою художньої картини світу є створення 

художнього враження та певної моделі рідної для письменника країни. 

Хоча мовна й концептуальна картини світу тісно пов'язані між собою й 

однаково культурно детерміновані, проте вони відрізняються за 

особливостями функціонування у мові.  

Ядерна зона топонімів-концептів формується на основі 

енциклопедичних знань, складає уявлення про історичне минуле країни 

та її частин, їхнє географічне походження й акумулюється в 

енциклопедичних виданнях. Наприклад: у польській історичній 

літературі ще в другій половині XVII ст. було зазначено, що назва 

Україна означала прикордоння Польщі. У словнику І. А. Ефрона й 

Б. Ф. Брокгауза про хоронім-концепт Україна говорилося, що «так 

називалися південно-східна руська земля Речі Посполитої». Щодо 

хоронімів-концептів la France та England, то знаходимо загальні 

відомості про мову, демографічну ситуацію, географічне розташування, 

релігію та ін. 

Приядерна зона концептів є другою складовою їхньої польової 

структури. Інформацією, закладеною в ній, є етимологія досліджуваних 

власних назв. У цій зоні наводяться версії походження топонімів-

концептів. У досліджуваному матеріалі етимологія топонімів 

актуалізується рідко. За однією з версій походження хороніма-концепта 

Україна повязується з географічним терміном україна, який означає 

«нарізана, погранична земля». Зазначається, що ця назва уперше 

згадується в Іпатіївському літописі стосовно Переяславської та Київської 

землі у формі Оукраина (1187), Украина, Украина Киевская (1187), «ко 

Оукраинъ Галичьскои» (1189), «к Литовской Украйнъ» (1399), «на 

Украине» (1587), Украйна (1670), «въ Польськой Украинъ» (VXIII ст.), 

від давньоруського Ϫкраина у Волинській землі, «всю Оукраиноу» (1213) 

та ін. Версії виникнення назв la France та England базуються на 

відетнонімному походженні. В основі назви la France лежить етнонім 

західногерманського племені франки (згад. з 258 р.), етимологія якого – 

«вільні». В основі хороніма-концепту England лежить назва 

давньоанглійського племені Engenaland, яка означає «країна англів».  
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Периферійна зона польової структури охоплює результати 

асоціативного експерименту, а також вказує на особливості конотативних 

значень у текстах художньої літератури. Відповідна зона складається з 

ближньої та дальньої периферії. 

У дослідженні основним матеріалом формування ближньої периферії 

є результати асоціативного експерименту, проведеного серед колективу 

Institut français d’Ukraine, British Council та студентів трьох кафедр 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Реципієнтами загалом було наведено 6066 асоціацій, з яких – 

2318 до хороніма-концепту Україна, 1890 – до хороніма-концепту la 

France і 1848 – до хороніма-концепту England.  

Серед найчастотніших асоціацій до хороніма-концепту Україна 

носіями української мови було наведено такі: вишиванка, Майдан, 

Батьківщина, незалежність,  патріотизм, Львів, війна, Київ (68, 49, 

38, 37, 33, 28 і 19 відповідно); до хороніма-концепту la France – Ейфелева 

вежа, Париж, мода, круасани, романтика, вино (97, 72, 51, 49, 36  і 30 

відповідно) і до хороніма-концепту England ряд найчастотніших 

асоціацій був сформований наступними реакціями: Біг Бен, королева, 

Лондон, дощ, чай, футбол (79,72, 55, 48,46 і 27 відповідно). 

Асоціативні ряди до хороніма-концепту la France носіями 

французької мови формуються на основі таких асоціацій: les grèves, 

l'amour, les Alpes, la mer, région de Provance та ін. 

До хороніма-концепту England носіями французької мови було 

наведено наступні асоціації: La Reine, Londres, Les parapluis, Les mauvais 

temps, BigBen, les pluis та ін.  

До хороніма-концепту Україна носії французької мови найчастіше 

наводять такі поняття, як: Kiev, la révolution, les belles filles, les fleurs, 

patriotes, églises, Les Carpates та ін. 

Самі англійці сприймають хоронім-концепт England через призму 

таких уявлень: football, rain, Fish and chips, childhood, Brexit, Islanders та 

ін.  

У носіїв англійської мови хоронім la France асоціюється з такими 

реаліями: Vine, chease, Love, fashion, sea і т. ін.  

Представники англійської мови формують свої знання про хоронім 

Україна на основі таких асоціацій: blue/gold, Kiev, hospitality, skiing, 

work, love, borsch, Roshensweets і т. д. 

Окрім зазначених асоціацій, ближню периферію формують асоціативи 

різних асоціативних словників. Особливо вони різняться в українських і 

російських словниках, про що вже йшлося.  

Дальня периферія включає в себе асоціативи до хоронімів-концептів 

Україна, la France та England, сформовані на основі контекстів художніх 

творів. Тут здебільшого виділяють значення, які є подібними до 
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наведених у словниках. Таким чином, реакції ближньої периферії 

доповнюють і розширюють значення дальньої. 

У третьому розділі «Особливості функціонування топонімів-

концептів Україна, la France та England у текстах художньої 

літератури» проводиться аналіз специфіки функціонування ключових 

хоронімів-концептів, а також допоміжних топонімів-концептів, а саме 

ойконімів-концептів Київ, Paris, London і гідронімів-концептів Дніпро, 

Seine, Thames у текстах художньої літератури.  

Дослідження особливостей функціонування топонімів-концептів у 

текстах художньої літератури тісно пов'язане з дальньою периферією 

польової структури аналізованих хоронімів-концептів Україна, la France 

та England, де наведено приклади функціонування ключових топонімів-

концептів у текстах художньої літератури виключно з позиції автора.  

У художніх текстах усі топоніми-концепти переходять у клас 

поетонімів, чиє вживання підпорядковане особливостям певного 

функціонального стилю. На відміну від звичайних онімів, для поетонімів 

не такою актуальною є диференціація на топоніми, антропоніми, теоніми, 

хрононіми та інші види онімів. Усі ці класи і розряди власних назв , 

зберігаючи специфічні для них ознаки, набувають спільних для художніх 

творів рис. 

Погляди різних дослідників на визначення системи функцій 

топонімів-концептів у художніх текстах частково різняться між собою, 

але у виділенні основних функціональних властивостей цих одиниць 

розходжень майже немає. Л. В. Литвин і В. М. Калінкін виділяють 

номінативну ( У лісосмузі під Києвом якийсь дядько побачив вогнище, 

підійшов ближче, а там догорає людське тіло, вже тільки підошви 

потріскують [Костенко, 105].; 

ls avaient été aidés dans la réalisation de ce programme idéal et funèbre, par 

tout ce qui comptait alors à Paris dans la société et dans les arts [Leroux, 

33].; And if I may say so, sir, I submit that we should take steps to clear up 

Crab Key without waiting for approval from London [Fleming, 61].), 

емотивну, соціальну, характеризуючу функції, у зв'язку з чим говорять 

про імена-актанти, імена-фони й імена-характеризатори. 

У текстах художньої літератури всі топоніми-концепти набувають 

нових конотативних значень, які можуть як розширювати чи 

конкретизувати додаткові значення певних топонімів-концептів, так і 

звужувати їх. Спільними для всіх трьох топонімів-концептів значеннями 

є: 

«територія»:  

Він отак пройшов через міста й села України, незнаної й теж 

легендарної для нього землі, але вже до Італії, до свого прекрасного 

Палермо, мабуть, не дійде [Багряний].; 
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The left-hand map showed the eastern quarter of England from Portsmouth 

to Hull and the adjoining waters from Latitude 50 to 55  [Fleming, 29].; 

Et puis rester en France, continuer de perdre un kilo par service et de le 

reprendre en bières juste après [Gavalda, 133]… 

для топоніма la France характерними є такі конотації: 

«назва країни за її частиною»: Sarah est allée en Bretagne cet été avec 

mes petits-fils et elle a visité le Mont-Saint-Michel [Rosnay, 246]., 

«країна як стиль життя»: J’avais le mal du pays – de ce qui était encore 

mon pays, même si j’avais passé plus de la moitié de ma vie en France [Rosnay, 

254].; 

«люди» C’est une autre France que je reconnais pas [Rosnay, 280]. та ін. 

Крім цього, було виділено спільні конотації для хоронімів-концептів 

Україна й England: 

«народ»:  

Прощальне моління в очах, зойки, стогін, канонада й тужба 

материнська – оце зараз твій голос, Україно [Гончар].; 

It was probably the cruelty of Drax's blow across her face that settled it, 

but suddenly she knew that somehow it would be a real warhead, an atomic 

warhead, and that Drax was an enemy of England and that tomorrow at noon 

he was going to destroy London [Fleming, 46]., 

«держава»:  

Під кінець дев'яностих Україна потрапила відразу до кількох чорних 

списків, проваджених надміру безсторонніми спостерігачами з усіляких 

міжнародних структур [Андрухович].; 

But I guess you have much the same problem in England [Fleming, 10]. 

Як на основі художніх творів, так і на основі проведеного 

асоціативного експерименту створюється повний образ країни. На це 

впливає бачення певної країни не лише її представниками, а й 

представниками інших країн. 

Зокрема, картина світу хороніма-концепту Україна формується на 

основі таких понять, як Майдан, Київ, революція, АТО, Батьківщина, 

вишиванка та ін. Ключовими формантами картини світу хороніма-

концепту la France є les grèves, leprésident, Charles de Gaulle, la Tour 

Eiffel, Paris, Louvre, parfumes, mode та ін.  Для хороніма-концепту 

England основними є football, fishandchips, rain, London, Islanders та ін. 

У висновках викладено основні положення й результати дисертації. 

Унаслідок проведеного дослідження виявлено, що однозначного 

трактування поняття концепт у сучасній лінгвістичній науці не існує. 

Оптимальними для лінгвістичних студій слід уважати визначення, де 

термін концепт трактується як акумулятор культурно-історичних знань 

про навколишню дійсність, які базуються на особистісному досвіді 

індивіда і виражені мовними засобами. 
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Серед основних методів дослідження топонімів-концептів виділяють 

такі, як описовий і метод асоціативного експерименту. Суть останнього 

полягає у формуванні свого роду анкети, у якій реципієнти наводять усі 

асоціації з певним топонімом-концептом залежно від віку, освіти й роду 

занять. Сам метод асоціативного експерименту поділяється на 

спрямований, ланцюжковий та вільний асоціативний експеримент. У 

нашому дослідженні використано метод вільного асоціативного 

експерименту як такий, що дозволяє створити максимально повний образ 

аналізованих топонімів-концептів, а також виявляє рівень обізнаності 

реципієнтів з історією, сучасністю та культурою як своєї країни, так і тих 

країн, мову яких вони вивчають. 

У процесі аналізу топонімів-концептів Україна, la France та England 

ефективним є використання такої матриці, як польова структура, що 

апробована в ономастиці вітчизняною дослідницею В. А. Ніколаєвою. За 

її методикою польова структура концептів складається з 4 зон (ядерна, 

приядерна, ближня й дальня периферія), які в сукупності формують повну 

картину змісту кожного з аналізованих топонімів-концептів, включаючи 

культурно-історичну інформацію про відповідні об'єкти.  

Асоціативні ряди, утворені реципієнтами, набагато ширші, аніж 

асоціативні поля, наведені в асоціативних словниках. Це може бути 

зумовлено тим, що у словниках асоціативні ряди формуються на основі 

найчастотніших загально-мовних асоціацій, а в мовленні реципієнтів – на 

основі найрізноманітніших ситуативних подій, зокрема пов'язаних з 

подіями в Україні 2014 – 2016 рр. При опитуванні реципієнтів було 

виявлено 6066 асоціацій, з яких 2318 щодо хороніма Україна, 1890 – щодо 

хороніма la France і 1848 – щодо хоронімa England. Серед 

найчастотніших асоціацій до хороніма-концепту Україна носіями 

української мови було наведено такі: вишиванка, незалежність, Львів, 

Київ, Батьківщина, війна, Майдан, патріотизм (68, 37, 19, 38, 28, 49 і 

33 відповідно); до хороніма-концепту la France – Ейфелева вежа, 

Париж, вино, мода, круасани, романтика (97, 72, 30, 51, 49 і 36  

відповідно) і до хороніма-концепту England ряд найчастотніших 

асоціацій був сформований наступними реакціями: королева, Біг Бен, 

Лондон, чай, дощ, футбол (72, 79, 55, 46, 48 і 27 відповідно).  

Особливістю дальньої периферії хоронімів-концептів Україна, la 

France та England є те, що всі вони проявляють себе значно ширше в 

контексті художньої літератури внаслідок авторського сприйняття, 

переходячи з розряду концептів у розряд поетонімів, художніх концептів, 

або конотативних онімів. У порівнянні з результатами асоціативного 

експерименту ці хороніми розкриваються повніше за рахунок присутності 

в тексті позиції автора та використання ним для повнішого розкриття 

змісту хоронімів-концептів Україна, la France та England допоміжних 

топонімів, насамперед ойконімів Київ, Paris, London і гідронімів Дніпро, 
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Seine, Thames. У художніх текстах топоніми-концепти виконують 

номінативну, емотивну та характеризуючу функції. 

Під час дослідження семантико-функційних особливостей хоронімів-

концептів Україна, la France та England було виявлено, що в контексті 

художніх творів вони набувають нових конотативних значень або 

підсилюють значення, наведені в асоціативних словниках. Набуті 

додаткові значення відрізняються від асоціацій, представлених у 

результаті проведеного асоціативного експерименту. 

Виявлені у ході аналізу конотативні значення досліджуваних одиниць 

поділяються на спільні та відмінні. У текстах художньої літератури 

простежено відображення в розгляданих назвах історії певної нації, що 

вказує на тісний зв'язок з ядерною зоною польової структури хоронімів-

концептів Україна, la France та England. 

Kартина світу хороніма-концепту Україна формується на основі таких 

понять, як Майдан, Київ, революція, АТО, Батьківщина, вишиванка та 

ін. Ключовими формантами картини світу хороніма-концепту la France є 

les grèves, le président, Charles de Gaulle, la Tour Eiffel, Paris, Louvre, 

parfumes, mode та ін. Для хороніма-концепту England основними 

асоціаціями є football, fish and chips, rain, London, Islanders та ін. 

Отже, топоніми-концепти є одним з важливих фрагментів уявлення 

людини про навколишній світ. 
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наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації досліджуються лінгвістичні особливості об'єктивації 

хоронімів-концептів Україна, la France, England і принагідно ойконімів-

концептів Київ, Paris, London і гідронімів-концептів Дніпро, Seine, 

Thames у художніх текстах українських (П. А. Загребельный, 

Л. В. Костенко, О. Т. Гончар, І. П. Багряний, Ю. І. Андрухович, В.Барка, 

І. І. Білик, Л. Дереш, О. С. Забужко), французских (T. de Rosnay, 

H. de Balzac, G. Leroux) і британських (A. Christie, V. Woolf, I.Fleming, J. 

Orwell) письменників. Ключові топоніми-концепти відіграють важливу 
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роль у створенні української, французької та англійської мовних картин 

світу. 

Серед проаналізованих контекстів виділено як спільні, так і відмінні 

конотації, які є більш характерними для того чи іншого топоніма-

концепту і формують відповідну картину світу певної епохи. Не менш 

важливими у формуванні образу країни є асоціативні ряди, отримані 

унаслідок проведення психолінгвістичного експерименту.   

Основні ж значення ключових топонімів-концептів Україна, la France 

та England відображаються в асоціативних словниках, а конотативні – у 

художніх текстах. Такі реакції формують найширшу з чотирьох зон, 

периферійну. 

Ключові слова: концепт, топонім-концепт, топонім, хоронім, 

ойконім, гідронім, картина світу, асоціативний експеримент, конотативні 

значення, художній текст. 

 

АННОТАЦИЯ 

Климентова О. В. Ключевые топонимы-концепты в украинском, 

французском и английском языках. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.15 – общее языкознание. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации исследуются лингвистические особенности 

объективации хоронимов-концептов Украина, la France и Englend, а 

также ойконимов-концептов Киев, Paris, London и гидронимов-

концептов Днепр, Seine, Thames в художественных текстах украинских 

(П. А. Загребельный, Л. В. Костенко, О. Т. Гончар, И. П. Багряный, 

Ю. І. Андрухович, В.Барка, И. И. Билык, Л. Дереш, О. С. Забужко), 

французских (T. de Rosnay, H. de Balzac, G. Leroux) и британских 

(A. Christie, V. Woolf, I. Fleming, J. Orwell) писателей. Ключевые 

топонимы-концепты играют важную роль в формировании украинской, 

французской и английской языковых картин мира.  

Среди проанализированных контекстов выделяют как общие, так и 

индивидуальные коннотации, которые более характерны для того или 

иного топонима-концепта и формируют соответствующую картину мира 

соответствующей епохи. Не менее важными в формировании образа 

страны являются ассоциативные ряды, полученные в результате 

проведения ассоциативного эксперимента. 

Основные значения ключевых топонимов-концептов Украина, la 

France и England отображаются в ассоциативных словарах, а 

коннотативные – в художественных текстах. Такие реакции формируют 

наиболее широкую с четырех зон, периферийную. 
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Ключевые слова: концепт, топоним-концепт, топоним, хороним, 

ойконим, гидроним, картина мира, ассоциативный експеримент, 

коннотативные значения, художественний текст. 

 

SUMMARY 

Klimentova O. V. Main toponyms-concepts in Ukrainian, French and 

English languages. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of the Philology, speciality 

10.02.15– General Linguistics – Taras Shevchenko National University, 

Ministry of Education and Science. – Kyiv, 2018. 

The autor of the dissertation studies the linguistics particularities of 

objectivation of choronyms-concepts Ukraine, France and England, and 

opportunely oikonyms-concepts Kyiv, Paris, London and hydronyms-concepts 

Dnipro, Seine, Thames in the belletristic literature of Ukrainian 

(P. A. Zagrebelnyj, L. V. Kostenko, О. Т. Gonchar, I. P. Bagrianyi, 

Yu. I. Andruchovich, V. Barka, I. I. Bilyk, L. Deresh, О. S. Zabujko), French 

(T. de Rosnay, O. de Balzak, G. Leroux) and English (A. Christie, V. Woolf, 

I. Fleming, G. Orwell) writers. Main toponyms-concepts take the important 

part in creation Ukrainian, French and English world maps. 

In linguistic science, there are several approaches to the study of concepts. 

The main of them is a philosophical one, which is mostly adhered by French 

scholars. Domestic scholars tend to mostly interpret the notion of "concept" from 

the standpoint of psychology, sociology and such integrated disciplines as 

sociolinguistics and psycholinguistics. Unlike domestic and French researchers, 

British scholars view the term "concept" from the point of view of cognitive 

linguistics. 

The associative ranks, created by the recipients, are much wider than the 

associative fields given in associative dictionaries. This may be due to the fact 

that in vocabularies, associative ranks are formed on the basis of the most 

common general associations, and in the speech of the recipients - based on a 

variety of situational events, in particular those related to the events in Ukraine 

in 2014 - 2016. In general, 6066 associations were identified during the survey 

of students, of which 2318 are relatively good for Ukraine, 1890 – for la France 

and 1848 – for England is concerned. 

During the study of the semantic-functional peculiarities of the barn-

concepts, Ukraine, la France and England, it was discovered that in the context 

of artistic works they acquire new connotative meanings or reinforce the 

meaning given in the associative dictionaries. The acquired additional values 

are different from the associations presented as a result of the associative 

experiment. Identified during the analysis, the connotative values of the studied 

units are divided into common and distinct. In the texts of fiction, the 

reflections in the names of the history of a certain nation are traced, indicating 
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a close connection with the nuclear zone of the field structure of the barn-

concepts of Ukraine, la France and England. 

In analysed contexts we can see common and differences values, which are 

more or less characteristic for a particular toponyms-cocepts of Ukraine, 

France and England. Also it forms a picture of the world of a certain age. 

Associative arrays, received as a result of associative experiment, are equally 

important of the world maps formation. Upon associative experiment we 

reсеived 6066 reactions for choronyms-concepts Ukraine, France and 

England, comparing which we see, that associative line for choronym-concept 

Ukraine is larger in comparison with lines for France and England.  

The basic values of main toponyms-concepts of Ukraine, France and 

England reflected in the associative dictionaries and connotative reflected in 

the belletristic literature. These reactions form the widest of the four zones 

peripheral.  

Studing a question of functioning of horonyms-concepts Ukraine, France and 

England in belletristic texts, we detected some common and different 

connotations.  

Also in belletristic texts, toponyms-concepts perform such basic functions: 

nominative, emotional and characterizing (expressive). 

As on the basis of the belletristic literature, and on the basis of the 

conducted associative experiment, a complete image of the country is created. 

This is influenced by the vision of a country not only by its representatives, but 

also by representatives of another countries. 

In particular, the picture of the world of a good-concept Ukraine is formed 

on the basis of concepts such as Maidan, Kiev, revolution, ATO, Motherland, 

embroidery, and others. The key formants of the world map of the choronym-

concept of France are les grèves, le président, Charles de Gaulle, La Tour 

Eiffel, Paris, Louvre, parfumes, mode, etc. For the choronym-concept of 

England, the main ones are football, fishandchips, rain, London, Islanders, 

and others. 

Keywords: concept, toponym-concept, toponym, choronym, oikonym, 

hgydronym, world map, associative experiment, connotative meaning, 

belletristic texts. 
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