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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Експансіонізм сучасної лінгвістики 

зумовлює перехід від опису мовних одиниць, категорій, структур до 

експланаторного осмислення мови не тільки як засобу комунікації або експресії 

думки, але й як інструмента когніції (пізнавальної здатності людини) та реалії 

культурно-історичного характеру. У зв’язку з цим дедалі більшого розвитку 

набувають перспективні наукові напрями, які не обмежуються 

внутрішньолінгвістичною дескрипцією, а орієнтуються на пояснення та 

вивчення мови й мовлення в широкому контексті культури, суспільства, історії. 

Це сприяє осмисленню глибинної сутності мови, багатогранності її мовленнєвих 

маніфестацій у когнітивному висвітленні, зокрема розкриттю концепту як 

«кванта знання» (за визначенням О. Кубрякової), як репрезентанта знань, 

уявлень, відчуттів, асоціацій тощо, відображених у мовній картині світу.  

Цілісність уявлень про мовну картину світу формується на основі 

поглибленого вивчення її фрагментів. За останні роки в Україні активізувалися 

наукові дослідження, спрямовані на різноаспектний опис концептів в українській 

мові, лінгвокультурі: БОГ, БОГОРОДИЦЯ, ЧОРТ (Т. Вільчинська), ВІЙНА 

(Г. Яворська), ГРІХ, СОРОМ (Н. Вдовиченко), ДУМКА (Т. Полиця), ДУША 

(М. Скаб), ЖИТТЯ (Ж. Краснобаєва-Чорна), ЖІНКА (Т. Сукаленко), КРАСА 

(О. Цапок), НЕБО, ЗЕМЛЯ (А. Огар), ПАМ’ЯТЬ (Я. Купіна), РОЗМОВА, ЧАС, 

МОРЕ, УКРАЇНА, ХАТА, СВІТ (С. Я. Єрмоленко), СВОБОДА СЛОВА 

(Т. Печончик), СІМʼЯ (В. Яковлєва), СТЕП (О. Єфименко), ТАЄМНИЦЯ 

(Я. Соболєва), ШЛЯХ, ПРАЦЯ, РОБОТА, ЗДОРОВ’Я, ПОДІЯ, ВИПАДОК 

(Т. Радзієвська) та ін. 

Необхідність лінгвістичного аналізу засобів об’єктивації концептуальних 

феноменів, а саме всебічне вивчення засобів об’єктивації концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові, зумовлює актуальність нашого 

дослідження. 

Аналіз основних праць зі структури концепту дозволяє стверджувати, що 

дослідники різних наукових шкіл убачають у його складі певні подібні базові 

компоненти (образ, поняття) й додаткові ознаки (ціннісний складник, 

значеннєвий складник, когнітивний і прагматичний імплікаціонал, 

інтерпретаційне поле тощо). Феномен ПЕРЕТВОРЕННЯ широко вивчався в 

різних галузях сучасного гуманітарного знання, зокрема філософії та 

культурології (В. Пропп, О. Лосєв, В ՚ яч. Іванов); психології (З. Фройд, 

Е. Канетті, К.-Г. Юнг). Мовознавчі аспекти феномену ПЕРЕТВОРЕННЯ 

досліджували різні вчені, починаючи від О. Потебні та Р. Якобсона й 

продовжуючи працями сучасних науковців, зокрема Т. Вільчинської, 

Л. Дикаревої, М. Кравченка, О. Москвичової, Н. Слухай, Н. Шумарової та ін. 

Лінгвосеміотичне вивчення метаморфози як типу міфопоетичних значень і тропа 

схарактеризовано в художньо-образних картинах світу М. Гоголя і М. Булгакова 

(Л. Дикарева), а особливості мовного вираження казкового перетворення 

проаналізовано на матеріалі російських казок (М. Кравченко). До сьогодні 

вивчення концептуалізації ПЕРЕТВОРЕННЯ проводилося переважно на основі 
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літературних (зокрема художніх) і фольклорних текстів російської мови, тоді як 

експлікація концепту в українській мові, різнорівневий аналіз засобів його 

вербалізації, моделювання трансформативного фрейму та його субфреймів не 

були предметом спеціального лінгвістичного дослідження. 

Описаний у дисертації феномен ПЕРЕТВОРЕННЯ має різноманітні форми 

об’єктивації, передусім вербальної репрезентації, зумовленої характером 

сприйняття та інтерпретації причиново-наслідкових зв’язків в українській 

мовній картині світу, що акцентує увагу на засобах експлікації знань про світ у 

концепті ПЕРЕТВОРЕННЯ, розкриває його місце в ментальному лексиконі 

етносу. Дослідження є актуальним також з огляду на використання як 

класичних, так і новітніх методів і принципів лінгвістичного аналізу. Воно 

орієнтоване на новітні мовознавчі концепції, що конструктивно, на рівні 

теоретичного моделювання відбивають зв’язки між мовою, культурою та 

мисленням (від праць О. Мельничука, В. Руднєва, В. Русанівського, 

Б. Серебренникова, Ю. Степанова до сучасних концепцій І. Голубовської, 

В. Жайворонка, О. Кубрякової, В. Мусієнко, Т. Харитонової, О. Селіванової, 

О. Снитко, Н. Слухай та ін.). Виходячи з цього, аналіз способів вербалізації 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові, здійснений на основі 

комплексної методики, поглиблює наукові уявлення про специфіку когнітивних 

процесів у розвитку мовної картини світу українців, оскільки пропонує та 

реалізує алгоритм дослідження концептуальної одиниці з позицій її когнітивної 

цінності.  

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

Дисертаційне дослідження виконане в межах планової наукової теми Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (№ 16БФ044-01). 

Тема дисертації була затверджена на Вченій раді Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 27 березня 

2012 року) та уточнена (протокол № 8 від 25 березня 2014 року). 

Мета роботи – дослідити концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ, виявити особливості 

його лінгвальної репрезентації в українській мові.    

Реалізація визначеної мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– з’ясувати на основі сучасних праць із лінгвокогнітології та 

лінгвоконцептології розуміння основних понять дослідження, проаналізувати 

основні підходи до тлумачення концепту, описати методику вивчення концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ; 

– дослідити поняттєві та мотиваційні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в 

українській мові за допомогою аналізу змістового наповнення лексеми 

«перетворення» як імені концепту та встановлення етимології групи 

співвідносних етимологічних гнізд різного походження; з’ясувати синтагматичні 

та парадигматичні зв’язки імені концепту для розкриття мовної репрезентації 

семантичного простору концепту;  

– проаналізувати засоби об’єктивації аксіологічних та образних ознак 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові; схарактеризувати метафору як 

механізм об’єктивації концепту, основні ознаки метафоричного перетворення та 
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утворені за цими ознаками моделі; проілюструвати образні виміри аналізованої 

концептуальної одиниці в художньому дискурсі;  

– схарактеризувати структуру концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській 

мові як системну сукупність певних груп конститутивних ознак; 

– виокремити трансформативний фрейм як модель об’єктивації семантики 

перетворення в українській мові, розкрити специфіку семантики перетворення у 

субфреймах – суб’єктно-трансформативному та об’єктно-трансформативному; 

– описати мовну репрезентацію концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ на рівні 

семантичних предикатів перетворення та їхніх обов’язкових актантів (агенса і 

пацієнса) у субфреймах. 

Об’єктом дослідження є фрагмент української мовної картини світу, 

репрезентований концептом ПЕРЕТВОРЕННЯ.  

Предмет дослідження – мовні засоби (лексичні, синтаксичні) 

репрезентації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові. 

Матеріал дослідження становлять близько 2800 текстових фрагментів, що 

передають ситуації перетворення. Ці фрагменти текстів виокремлені на основі 

суцільної вибірки з українських художніх творів ХІХ –ХХІ ст. різних авторів 

(починаючи від І. Котляревського та закінчуючи сучасними – Люко Дашвар, 

Ю. Андрухович, Ю. Ковалів та ін.) і жанрів (поезія, поема, драматична поема, 

повість, роман тощо), а також із фольклорних текстів, зокрема українських 

чарівних казок. Для деталізації окремих ознак досліджуваного концепту почасти 

залучалися мас-медійні тексти. Основним ресурсом фактологічного матеріалу 

слугували підкорпуси (художня проза, поетичні тексти, фольклорні тексти) 

Корпусу української мови (http://www.mova.info/corpus.aspx), створеного 

співробітниками Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, а також інші електронні ресурси («Дзеркало тижня» 

тощо). 

Джерельну основу дослідження становлять лексикографічні праці (14 

словників), на основі яких отримано інформацію про концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ, 

зокрема: тлумачні («Словник української мови» (за ред. І. Білодіда), «Сучасний 

тлумачний словник української мови» (за ред. В. Дубчінського), «Великий 

тлумачний словник сучасної української мови» (голов. ред. В. Бусел)), 

синонімічні («Практичний словник синонімів української мови» 

С. Караванського, «Словник синонімів української мови» (уклад. А. Бурячок та 

ін.)), антонімічний («Повний словник антонімів української мови» Л. Полюги), 

фразеологічний («Фразеологічний словник української мови» (уклад. 

В. Білоноженко та ін.)), етимологічний («Етимологічний словник української 

мови» (гол. ред. О. Мельничук)), історичні («Матеріали до словника 

давньоруської мови» І. Срезневського, «Матеріали до словника писемної та 

книжної української мови ХV–ХVІІІ ст.» Є. Тимченка, «Словник 

староукраїнської мови ХІV–ХV ст.» (уклад. Д. Гринчишин та ін.), а також 

«Словар української мови» Б. Грінченка) та ін. 

Теоретично-методологічним підґрунтям дисертації став доробок 

відомих українських і зарубіжних дослідників у галузях когнітивної лінгвістики 

й лінгвоконцептології (М. Алефіренко, Н. Арутюнова, А. Вежбицька, 
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Т. Вільчинська, С. Воркачов, К. Голобородько, І. Голубовська, В. Жайворонок, 

В. Карасик, В. Кононенко, О. Кубрякова, Л. Лисиченко, В. Маслова, 

Т. Радзієвська, О. Селіванова, М. Скаб, Г. Слишкін, Н. Слухай, О. Снитко, 

Й. Стернін, Н. Шумарова, Г. Яворська та ін.), фреймової семантики 

(С. Жаботинська, Дж. Лакофф, М. Мінський, Ч. Філлмор), семантичного 

синтаксису (І. Вихованець, К. Городенська, А. Загнітко, Н. Іваницька та ін.), 

етнолінгвістики та лінгвокультурології (Т. Вільчинська, С. Воркачов, 

В. Жайворонок, В. Кононенко, М. Кравченко, В. Красних, В. Маслова, 

Н. Слухай, О. Снитко та ін.).   

Методи дослідження. У дисертації застосовано загальнонаукові методи 

(спостереження, опис, систематизація, класифікація, узагальнення) та алгоритм 

концептуального аналізу. Визначення семантики досліджуваного концепту 

здійснено за допомогою методу компонентного аналізу, а ідентифікацію в 

текстах етнокультурної інформації забезпечив метод лінгвокультурологічного 

аналізу. Оскільки мета дослідження передбачає інтегрований підхід до 

розв’язання поставлених завдань, основним є метод концептуального аналізу, 

який передбачає використання спеціальних методів, поєднаних загальною метою 

виявлення та опису ознак концепту, зокрема: аналізу словникових дефініцій (для 

з’ясування і зіставлення словникових тлумачень), етимологічного аналізу (для 

встановлення первісного змісту концепту), контекстуальної інтерпретації (для 

розкриття специфіки функціонування концептуальної одиниці в конкретних 

текстових реалізаціях). Польова модель забезпечує опис структури концепту 

(ядра, навколоядрової зони та периферії), а фреймовий аналіз – об’єктивацію 

семантики перетворення у трансформативному фреймі.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше: 

а) схарактеризовано зміст і структуру концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ; б) з’ясовано 

закономірності та механізми об’єктивації ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові; 

в) систематизовано різнорівневі засоби вербалізації цього концепту в українській 

мові; г) запропоновано визначення трансформативного фрейму як когнітивної 

моделі, що репрезентує семантику перетворення; ґ) розкрито особливості 

моделювання суб’єктно-трансформативного та об’єктно-трансформативного 

субфреймів; д) узагальнено семантику перетворення у трансформативному 

фреймі за ознаками: власне перетворення/зміна, активність/пасивність суб’єкта 

перетворення, набуття нових ознак чи їх втрата, реальність/ірреальність 

перетворення (або їх зв’язок), можливість/неможливість повернення у вихідний 

стан; постійність/тимчасовість набутих властивостей та ін.  

Теоретичне значення дисертаційної праці полягає в тому, що вона є 

внеском у розбудову лінгвоконцептології (проаналізовано зміст концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ та його структуру як системну сукупність певних груп 

конститутивних ознак), фреймового моделювання концепту (схарактеризовано 

трансформативний фрейм і його субфрейми), лінгвокультурології (виявлено 

етнокультурну специфіку концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ), що розширює аспекти 

вивчення взаємозв’язку між мовою/мовленням і суспільством, культурою, 

мисленням тощо. 
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Комплексне вивчення концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові 

поглиблює осмислення універсального й специфічного в мовній свідомості 

українців, дослідження певного способу мовної концептуалізації дійсності, 

розкриття різних дискурсивних виявів концепту, а також передбачає 

верифікацію отриманих результатів щодо конкретного концепту у звʼязку з 

іншими сегментами мовної картини світу українців.  

Практичне значення дисертації визначається можливістю використання 

отриманих результатів у викладанні дисциплін із лексикології, 

лінгвокогнітології, лінгвоконцептології, функціонального синтаксису, 

дискурсології, етнолінгвістики, лінгвокультурології, а також для написання 

підручників і навчальних посібників, укладання словників. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто, усі статті написані одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи обговорювалися на засіданнях кафедри української та російської мов як 

іноземних Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Результати наукового дослідження висвітлено в доповідях на 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: «Мова і культура» 

(Київ, 24-27 червня 2013 р.; 23-26 червня 2014 р.), «Міжкультурна комунікація: 

мова – культура – особистість» (Острог, 3-4 квітня 2014 р.), «Лінгвалізація світу» 

(Черкаси, 15-16 травня 2014 р.).  

Публікації. Основні положення і результати дослідження відображено в 5 

одноосібних статтях, із них 4 – у виданнях, затверджених МОН України як 

фахові, 1 – у закордонному науковому виданні. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до них, загальних висновків, списку використаної 

літератури (334 позиції), списку умовних скорочень (14 позицій), списку 

лексикографічних джерел (14 позицій), джерел ілюстративного матеріалу (35 

позицій). Загальний обсяг дисертації становить 218 с., із них основний текст – 

178 с. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність та наукову новизну дослідження, 

визначено мету, завдання, об’єкт і предмет, розкрито теоретико-методологічну 

основу роботи, її теоретичне й практичне значення.  

Перший розділ – «Теоретичні засади вивчення мовної репрезентації 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ» – присвячено з’ясуванню поняттєвої бази 

дослідження, висвітленню особливостей розвитку когнітивної лінгвістики, 

принципів когнітивного аналізу та розкриттю теоретичних основ дослідження 

мовної репрезентації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. 

У підрозділі 1.1. «Передумови формування і розвиток когнітивного 

напряму в лінгвістиці» простежено особливості становлення та розвиток 

когнітивної лінгвістики, проаналізовано основні дослідження з цієї галузі 

мовознавства. 
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Розвиток когнітивної лінгвістики та лінгвоконцептології активізувався з 

кінця ХХ ст. (Н. Арутюнова, А. Вежбицька, Т. Вільчинська, С. Воркачов, 

І. Голубовська, В. Дем’янков, В. Жайворонок, В. Карасик, В. Кононенко, 

О. Кубрякова, Д. Лихачов, В. Маслова, М. Піменова, З. Попова, Т. Радзієвська, 

М. Скаб, Г. Слишкін, Н. Слухай, О. Снитко, Ю. Степанов, Й. Стернін, 

Р. Фрумкіна, О. Шмельов, Г. Яворська та ін.). У центрі когнітивної лінгвістики 

перебуває мова як загальний «когнітивний механізм», як когнітивний складник, 

який «відповідає» за мовні вияви людського мислення. Сучасна когнітивна 

лінгвістика репрезентована такими дослідницькими напрямами: 1) аналіз 

процесів генерації та перцепції мовлення; 2) дослідження принципів і процесів 

мовної категоризації; 3) вивчення поняттєвих структур у їхніх зв’зках із 

мовними; 4) розгляд взаємозв’язку свідомості й мови людини; 5) вивчення 

когнітивно-семантичних категорій; 6) аналіз номінації та дескрипції в аспекті 

пізнавальних процесів людини; 7) дослідження когнітивних метафор.  

У розвитку лінгвоконцептології конкретизується вивчення концепту, що 

зумовлює формування таких напрямів лінгвістики: етнолінгвоконцептології, 

порівняльної етнолінгвоконцептології, художньої лінгвоконцептології, наукової 

концептології, лінгвоконцептографії. У центрі уваги лінгвістів – вербалізація 

концепту в українській лінгвокультурі та в українській мовній картині світу, що 

передбачає опис змісту й структури одного концепту чи концептів, як-от: 

морально-етичних (Н. Вдовиченко), сакрально-хтонічних (Г. Вишневська) тощо. 

У сучасній українській лінгвістиці зросло зацікавлення до вивчення окремих 

концептів, серед яких досі не було досліджено концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ у 

мовній картині світу українців. 

У підрозділі 1.2. «Картина світу в сучасних лінгвокогнітивних 

вимірах» з’ясовано специфіку розуміння концептуальної картини світу та мовної 

картини світу крізь призму лінгвокогнітивного тлумачення.  

Концептуальна картина світу в дисертації розглянута як певна 

концептуальна система, яка містить знання, уявлення про світ як ментальні 

сутності, складається з концептів як основних одиниць і об’єктивізується 

лінгвальними засобами в мовній картині світу. У дисертації за основу взято 

положення про те, що мовна картина світу об’єктивує концептуальну картину 

світу засобами мови, за допомогою мовних одиниць розкриває сукупність 

ментальних уявлень про світ як певний історично сформований спосіб 

концептуалізації дійсності. Як показали спостереження, вивчення мовної 

картини світу українців не тільки об’єктивує властиві українській мові ресурси, а 

також відбиває уявлення, характерні для нашого етносу.  

У підрозділі 1.3. «Багатовимірність концепту як основного поняття 

когнітивної лінгвістики» розглянуто різні підходи до розуміння поняття 

«концепт», визначені його ознаки й структура.  

Концепт є однією з центральних одиниць у категоріальному апараті когнітивної 

лінгвістики. На сьогодні сформувався досвід розгляду концепту за такими 

напрямами: лінгвокультурологічний (А. Вежбицька, С. Воркачов, В. Карасик, 

В. Кононенко, В. Красних, Д. Лихачов, В. Маслова, Н. Слухай), 

етнолінгвістичний (А. Вежбицька, І. Голубовська, В. Жайворонок), 
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антропоцентричний (С. Воркачов), лінгвокогнітивний (В. Дем’янков, 

О. Кубрякова, Л. Лисиченко, З. Попова, Й. Стернін), психолінгвістичний 

(О. Залевська, Р. Фрумкіна). У нашій роботі ключовим є лінгвокогнітивний 

аспект дослідження концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ з елементами 

лінгвокультурологічного аналізу.  

Концепт тлумачиться як одиниця пам’яті, знання (а не мови), як 

центральний елемент картини світу, що так чи інакше віддзеркалюється в мові й 

мовленні. У дисертації обґрунтовано розуміння концепту як лінгвоментальної 

величини, що відображає певний фрагмент дійсності. На основі трактувань 

терміна «концепт» (С. Воркачов, М. Нікітін, В. Карасик, Т. Радзієвська, 

Н. Слухай, О. Селіванова, З. Попова, І. Стернін, В. Дем’янков, О. Снитко, 

Т. Вільчинська, В. Маслова, О. Залевська, В. Телія) визначено його інваріантні 

дефініції: 1) це мінімальна одиниця людського досвіду в його ідеальному 

представленні, яка вербалізується за допомогою слова й має впорядковану 

внутрішню структуру; 2) це основна одиниця обробки, зберігання й передачі 

знань; 3) це динамічне ментальне утворення з рухливими межами; 4) це основна 

одиниця людської свідомості, що має здатність репрезентувати світ у 

концептуальній картині. Істотним в осмисленні концепту є його змінюваність, 

функціональність, об’ємність, відсутність жорсткої структури, здатність 

відображати мовний досвід людини та зберігати значущу інформацію. Концепт 

виявляється складним, багатовимірним, динамічним феноменом, що відображає 

процеси концептуалізації й категоризації, які є основними розумовими 

операціями. Серед релевантних ознак концепту окреслені його інваріантні риси: 

константність, динамічність, абстрактність, здатність до взаємодії і 

конвергентності, менталізованість, здатність виступати ретранслятором 

феноменів культури, образність, емоційність, оцінність.  

Різні теорії та підходи до структурування концептів об’єднують такі 

вихідні тези: 1) концепт складається з системи компонентів (концептуальних 

ознак), які утворюють різні концептуальні рівні (шари); концептуальні ознаки в 

умовах вербалізації постають як мінімальні компоненти значення (семи), а 

концептуальні рівні збігаються із семемами (семантемами); 2) концепт є 

лінгвоментальним утворенням, сформованим у результаті процесів мовної 

концептуалізації, що зумовлюють специфіку його структури; 3) структура 

концепту аналізується як багатокомпонентна й багатоярусна (багаторівнева) 

величина, її опис здійснюється здебільшого за допомогою польової моделі. 

Структура концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові може бути описана за 

допомогою різних моделей: польової організації та фреймового моделювання.  

Розкриваючи фреймове моделювання концепту, доводимо, що фрейм як 

термін позначає стійку когнітивну структуру, рамку, гніздо, або ментальний 

образ, який містить деяку інформацію, модель абстрактного образу, мінімально 

можливий опис сутності певного об’єкта, явища, події, ситуації, процесу. Під 

структурою фрейму розуміємо спосіб використання схеми, типової 

послідовності дій, ситуативну модифікацію фрейму. Ознаками фрейму є: 

віднесеність до сфери знання, структурування знання про типізовану, 

стереотипну ситуацію в певний історичний період, конвенційність та ін. 
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Побудова фреймів розкриває ментальну структуру концептів, використовується 

для дослідження механізмів мовної концептуалізації понять і явищ дійсності.  

У підрозділі 1.4. «Лінгвоконцептологічний аналіз концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові» розкрито можливості концептуального 

аналізу, окреслено підходи до вивчення концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. 

Комплексна методика дослідження концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській 

мові передбачає такі етапи: 1) виявлення семного складу ключового слова 

концепту, що здійснюється на основі аналізу словникових дефініцій і передбачає 

з’ясування базової лексичної репрезентації в різних тлумачних словниках 

української мови; 2) етимологічний аналіз має на меті встановити первісний 

зміст концепту, і з цією метою аналізують етимологічні гнізда різного 

походження, що передають поняттєві ознаки концепту; 3) встановлення 

синтагматичних зв’язків імені концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, що розкриває 

особливості сполучуваності лексеми «перетворення» як ключового вербалізатора 

досліджуваного концепту; 4) аналіз лексичних парадигм різного обсягу й типу, 

що вербалізують певний концепт, розкривають парадигматичні зв’язки 

концепту, які охоплюють синонімічні ряди ключового слова й антоніми 

ключового слова концепту; 5) виявлення аксіологічних ознак концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ; 6) розкриття образного компонента структури аналізованого 

концепту, відображеного в метафорах; 7) контекстуальна інтерпретація різних 

типів перетворень у художніх текстах, що дозволяє виявити зміни в змісті 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ; 8) моделювання та опис трансформативного 

фрейму концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові.  

У другому розділі «Лінгвальні ресурси об’єктивації концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові» проаналізовано поняттєві, мотиваційні, 

аксіологічні особливості концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, простежено його 

синонімічні, антонімічні, образні вияви.  

Підрозділ 2.1. «Поняттєві ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ» 

присвячено визначенню поняттєвих характеристик концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

та виявленню мовних засобів його об’єктивації в українській мові. Основою в 

отриманні необхідних даних є звернення до інших слів однієї синонімічної групи 

з семантичними компонентами концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ (зміна, 

метаморфоза, трансформація тощо). Одне з найважливіших джерел інформації 

про семантичне наповнення концепту – лексикографічне. В українській мові 

лексема «перетворення», що становить ядро концепту, є іменем досліджуваного 

однойменного концепту, поняттєві ознаки якого повʼязані з: 1) дією чи станом, 

які відбивають зміну в девербативі; 2) якісною характеристикою зміни як різкої, 

несподіваної, динамічної, що відбувається з ким-, чим-небудь.  

У підрозділі 2.2. «Мотиваційні особливості концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ» доведено, що мотиваційні ознаки концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові розкриваються в групі етимологічних гнізд 

різного походження, з-поміж яких ключовими є: 1) етимологічне гніздо 

*tver/*tvor (має паралелі в усіх слов’янських мовах зі значенням «роблю», 

«творю»); 2) етимологічне гніздо *vort/*vert (ознака «час» пов’язує перебіг 

перетворення з ідеєю циклічності, сезонності, послідовної та зворотної зміни); 
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3) етимологічне гніздо *mīn- (укр. (з)міна подано в порівнянні з рос. ме́на, 

изме́на, меня́ть, болг. мя́на/мена́,  словен. me  ́ na, чеськ. měna, слвц. mеnа, 

давньопольськ. miana, польськ. zmiana); 4) етимологічне гніздо *krivъ/*prav-. 

Також можливий гіпотетичний зв’язок з індоєвропейським коренем *(s)ker- 

«вигинати, крутити», який виводить на лат. сurvus, грецьк. κυρτός); 

5) етимологічне гніздо *form- (в українській мові лексеми форма, деформація, 

проформа, реформа, реформатор, реформація, трансформатор, трансформація).  

У підрозділі 2.3. «Синтагматичні зв’язки імені концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ» розкрито особливості сполучуваності лексеми 

«перетворення» з іншими словами різної частиномовної належності.  

З’ясовано, що сполучуваність лексико-семантичного варіанта 

«перетворення-1» реалізується переважно за допомогою прикметників і 

дієприкметників, а також іменників і дієслів. Виявлено такі варіанти 

сполучуваності ключового вербалізатора «перетворення» з прикметниками, які 

передають: якісні характеристики: найглибше, велике, чудове, неймовірне, якісне, 

повне, неповне, складне, просте, кількісне, видиме, невидиме, явне, приховане, 

внутрішнє, зовнішнє, ефективне та ін.; оцінні характеристики: важливе, 

екстремальне, рятівне, стратегічне, безпрецедентне та ін.; емоційні ознаки: 

веселе, зворушливе, чудове, вражаюче, дивне, дивовижне та ін.; акцентується 

процесуальність перетворення з емоційним означенням: таємничо-прекрасний 

процес перетворення, а також його характеристики розгортаються у поєднанні зі 

словами: таємниця перетворення, дивина перетворень, гармонія перетворень; 

фазові характеристики, що передають тривалість, сповільненість, наступність, 

завершення переворення (це відрізняє їх від значення лексико-семантичного 

варіанта «перетворення-2»): повільне, сповільнене, наступне, остаточне, 

фінальне, уповільнене та ін. До фазових характеристик умовно зараховуємо зміни 

за ознакою «пора року», наприклад, осіннє, весняне перетворення. Фазові ознаки 

цього лексико-семантичного варіанта розкриваються в поєднаннях з іменниками, 

які фіксують перебіг перетворення (початок, продовження, завершення): старт 

перетворень, продовження перетворення, фінал перетворень, його 

послідовність і наступність: ланцюг перетворень / багаторівневе перетворення 

(в останному випадку – прикметник + іменник). Прикметники можуть 

передавати й характеристики за сферою перетворення: ринкове, наукове, 

соціальне, економічне, соціально-економічне, інституціональне та ін.; тип 

(спосіб) перетворень: геометричне, структурне, організаційне, хімічне, 

механічне, фізичне, геополітичне, біологічне, автоматичне, цифрове та ін.; 

ознаки, що вказують на реальність/ірреальність перетворень: реальне; казкове, 

магічне, демонічне, чарівне та ін.; ознаки, що вказують на 

можливість/необхідність перетворення: можливе, необхідне (вони передаються й 

за допомогою іменників із такими ж ознаками: можливість перетворення, 

необхідність перетворення); ознаки докорінності змін, змінюваності: 

інноваційне, революційне, трансформаційне; раціональна мотивованість змін (чи 

навпаки, із префіксом не-): обґрунтоване, розумне, заплановане, свідоме, 

обдумане та ін; ознаки психологічних змін людини: психологічне, духовне, 

моральне та ін.  
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Перетворення як набуття нового стану чи характеристик конкретизують 

іменники, що вказують на об’єкт, який зазнає зміни (тобто перетворення когось, 

чогось): перетворення вигляду, перетворення реальності, перетворення світу, а 

також: перетворення енергії / електричне перетворення енергії, перетворення 

природних процесів, перетворення білків (у технологічному процесі), 

перетворення енергії (в організмі людини) та ін. До цього різновиду також 

належать конструкції, в яких прийменниково-іменникові форми визначають 

результат (з кого (чого) в що, на що): перетворення мрії на мету, перетворення 

міст на інноваційні центри.  

Сполучуваність лексико-семантичного варіанта «перетворення-2» 

визначається в поєднаннях лексеми «перетворення» з прикметниками і 

дієприкметниками для передачі раптової, несподіваної зміни (блискавичне, 

несподіване, раптове, швидке, миттєве, прискорене, пришвидшене, вибухове), а 

також з іменниками (несподіванка перетворень, раптовість перетворень),  

іменників із числівниками (перетворення за п’ять хвилин). 

У підрозділі 2.4. «Парадигматичні зв’язки концептуальної одиниці 

ПЕРЕТВОРЕННЯ» розглянуто синонімічні й антонімічні відношення імені 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. На основі аналізу словникових ресурсів 

встановлено синонімічні відповідники до концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. З’ясовано, 

що до семантики лексеми перетворення близьким є значення лексем 

перевтілення, обертання, переродження, трансформація, потрясіння, зміна, 

варіювання, модифікація, перероблення, переінакшення, реорганізація, еволюція, 

переворот, революція, пертурбація, перебудова, інверсія, конверсія, коректив, 

виправлення, зрушення. Вивчення функціонування цих лексем-синонімів у 

текстовому середовищі виявляє їх здатність: 1) передавати 

конкретність/абстрактність перетворення в текстових реалізаціях: конверсія – 

переробка; 2) розкривати додаткові ознаки процесу: перетворення – 

перевтілення, перетворення – взаємоперетворення; 3) характеризувати 

стихійність або цілеспрямованість перетворення як такого: корозія, мутація, з 

одного боку, та диверсифікація, модифікування, редизайн, удосконалення – з 

іншого; 4) позначати подібні явища соціального порядку: переворот, революція, 

перебудова, пертурбація; 5) виражати процесуальність: коректив(а), 

реформування, розвиток; 6) виражати результативність: метаморфоза, мутація, 

трансформація, реформа.  

Встановлено, що групи, які передають антонімічні відношення 

ключового вербалізатора концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, відповідають трьом типам 

опозиції: 1) антоніми, які виражають градуальну якісну протилежність і 

протилежність скоординованих понять. Це ті слова, що перебувають на крайніх 

точках шкали, яка виражає різний ступінь певного явища: 

поліпшення/погіршення; 2) антоніми, що означають протилежну спрямованість 

дії або ознаки: спрощення/ускладнення; 3) антоніми, які відтворюють 

комплементарну протилежність, тобто протилежність понять, що доповнюють 

одне одного: революція/еволюція. 

Парадигматичні зв’язки імені концепту, як і синтагматичні зв’язки, 

формують навколоядрову зону поля концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. Розміщення в 
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цій частині поля відбувається в напрямку руху від ядра до периферії, за яким 

ієрархізуються синоніми (ідеографічні, стилістичні, контекстуальні) до слова-

імені концепту та антоніми. 

У підрозділі 2.5. «Аксіологічні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ» на 

основі контекстуального аналізу визначено аксіологічні ознаки концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ, тобто такі елементи значення, що репрезентують позитивне/ 

негативне ставлення мовця до концептуалізованого явища в цілому або до 

окремих його поняттєвих ознак (1) аморальний – моральний, удаваний – 

справжній; 2) відсталий – прогресивний, неактуальний – актуальний, 

непопулярний – популярний; 3) злий – добрий, агресивний – мирний, 

небезпечний – безпечний; 4) дисгармонійний – гармонійний; 5) противний – 

приємний, ненависний – улюблений; 6) традиційний – новаторський; 7) хворий – 

здоровий).   

Встановлено, що концептуальні ознаки з позитивною оцінкою зазвичай 

не мають визначених засобів мовного вираження, найчастіше їхня реалізація 

здійснюється в контексті. Засобом вираження негативного ставлення мовця до 

описуваного феномену перетворення може бути семантична узгодженість 

номінантів концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ зі словами поганий, злий, шкідливий, 

непривабливий, агресивний, хворий, дисгармонійний тощо. Отримані результати 

вказують на переважання меліоративної оцінки над пейоративною. Ознаки, що 

виражають меліоративну оцінку, виявляють більшу різноманітність. Те, що вони 

представлені в денотативному значенні ряду лексичних одиниць, свідчить про 

їхню значущість в об’єктивації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. Аксіологічні ознаки 

концепту, як і образні ознаки, належать до периферійної зони поля, або 

інтерпретаційного поля концепту. 

У підрозділі 2.6. «Образні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ» 

розкрито особливості образного складника як активного ресурсу мовної 

об’єктивації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ.  

Аналіз когнітивної метафори показав, що вона є основним механізмом 

концептуалізації ідеї перетворення. Метафоричні моделі є універсальними, проте 

їх конкретне наповнення відображає відмінність між реальним і міфологічним, 

можливим чи уявним перетворенням. Дослідження концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

крізь призму метафоричного оточення зумовлене тим, що він є абстрактним.  

Опис основних моделей реалізації образних ресурсів концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові дозволив установити, що образні засоби 

досліджуваного концепту, які становлять периферійну зону його польової 

структури, в українській мові реалізуються за допомогою моделей: 1) вітально-

мортальної моделі (формують вітальні та мортальні ознаки, які виявляють 

репрезентації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ у свідомості людини у вигляді чи 

образі живої істоти); 2) антропоморфної моделі (формують соціальні, емоційні та 

ментальні ознаки, що характеризують феномен перетворення); 

3) артефактуально-атрибутивної моделі (включає предметну та атрибутивну 

групу ознак: квалітативні («порядок», «твердість», «форма», «величина», 

«висота», «глибина», «довжина», «ширина», «вага», «розділення»), 

квантитативні («обчислюваність», «зменшення», «збільшення»)); 4) зооморфної 
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моделі (визначається групою зооморфних ознак аналізованого концепту й 

деталізується за анімалістичними, орнітологічними, іхтіологічними, 

ентомологічними характеристиками, що структурують відповідні часткові 

моделі); 5) вегетативної моделі (об’єднує рослинні метафори, під якими 

розуміємо актуалізацію ознак рослин у номінації й описі об’єкта перетворення за 

подібністю властивостей росту, фізіології, життєвих циклів, етапів розвитку 

тощо); 6) моделі, об’єктом чи суб’єктом якої є першоелементи буття (стійкими 

образами для створення метафор є вогонь, вода, повітря, земля); 7) колоративної 

моделі (важливу роль відіграють колоративні перетворення, що метафорично 

передають зовнішній вияв різних внутрішніх станів людини, рідше – образні  

характеристики неживої природи); 8) просторово-темпоральної моделі (об’єднує 

локальні та часові ознаки в структурі концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ). 

Реалізація ідеї перетворення в українському художньому дискурсі 

подана на основі аналізу художніх текстів, який продемонстрував, що різні типи 

перетворень об’єктивуються такими засобами, як: висхідна чи нисхідна градація 

(багатоактність змін, послідовність, результативність, циклічність), антитеза 

(зокрема заперечна антитеза як вибір типу зміни чи об’єкта, перетворення на 

власну протилежність), а також паралелізм, персоніфікація та ін. Особливості 

їхнього мовного вираження залежать від індивідуально-авторських «світів». 

У третьому розділі «Трансформативний фрейм як модель 

об’єктивації семантики перетворення в українській мові» висвітлено 

особливості трансформативного фрейму, охарактеризовано його базові елементи 

й властивості. 

У підрозділі 3.1. «Трансформативний фрейм: особливості 

моделювання» з’ясовано специфіку трансформативного фрейму як ефективного 

способу розкриття семантики перетворення. Нами обґрунтовано розуміння 

фрейму як цілісної структури, що виявляє сукупність інформації та моделюється 

через базові елементи та відношення між ними для репрезентації стереотипних 

ситуацій. Моделювання трансформативного фрейму в українській мові 

передбачає розкриття ситуації за ознакою – семантика перетворення, що 

ідентифікується носіями мови. З’ясовано, що основу трансформативного фрейму 

становить предикат перетворення, семантика якого разом із валентно 

зумовленими компонентами визначає та характеризує описувану модель. Серед 

обов’язкових актантів трансформативного фрейму виокремлюємо агенс і пацієнс 

перетворення, оскільки вони визначають суб’єкт і об’єкт зміни. Варто 

зауважити, що в дисертації не розглядаємо окремо модус перетворення, а також 

не розрізняємо агент і суб’єкт, як це встановив М. Кравченко для моделі 

чарівного перетворення.  

Трансформативний фрейм концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській 

мові, як показав аналіз, є спробою репрезентації ситуації перетворення за 

допомогою моделювання її структури, що складається з базових елементів: 

предикатів перетворення та його актантів – агенса і пацієнса. 

У підрозділі 3.2. «Специфіка розкриття семантики перетворення в 

об՚ єктно-трансформативному і суб ՚ єктно-трансформативному 

субфреймах» висвітлюються особливості семантики перетворення в 
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субфреймах. Об’єктно-трансформативний субфрейм об’єктивується в мові як 

поліпропозитивна модель S – (V) – O = (R), за якою ситуація перетворення 

постає як дії суб’єкта, що спричинюють зміну об’єкта. Такий субфрейм 

структурують поліпропозитивні речення. Суб’єктно-трансформативний 

субфрейм об’єктивується у мові як монопропозитивна модель S1 – V – S2 = (R), 

за якою ситуація перетворення постає як зміна суб’єкта, набуття ним нової 

якості, значення предиката складається із сем «перетворення» й «нова якість». 

Суб’єктно-трансформативні речення, які об’єктивують цей субфрейм, є 

монопропозитивними. Суб’єктно-трансформативний субфрейм ширше 

репрезентує семантику перетворення як: 1) власне перетворення; 2) зміну; 

3) перенесення фокусу уваги; 4) оцінне значення (невід’ємний компонент 

семантики суб’єктно-трансформативних речень, превалює в деяких різновидах). 

Ці типи значень пов’язані між собою, взаємно перетинаються. Різні відтінки 

перетворення в суб’єктно-трансформативних реченнях передають дієслова-

зв’язки (перетворюватися, перетворитися, ставати, стати, робитися, 

зробитися, обертатися, обернутися, перекидатися, перекинутися, переходити, 

перейти).  

У підрозділі 3.3. «Предикати перетворення як основа 

трансформативного фрейму» доведено, що предикати перетворення 

становлять окрему групу в межах загальних класів семантичних предикатів, 

виділяючись за сукупністю релевантних характеристик. Одні предикати 

перетворення передають результат дії пасивної або активної особи. Із дією 

пасивної особи пов’язані перетворення, які здійснює посередник; іноді вони 

відбуваються поза власним бажанням суб’єкта перетворення, а іноді суб’єкт сам 

прагне до них. Перетворення активної дії – це самозміни суб’єкта, який 

перетворюється на когось/щось без допомоги інших осіб. Їх переважно 

виражають зворотні дієслова. Інші предикати об’єктивують типи перетворень, 

які за співвіднесенням їх із часовою віссю можна трактувати як одноразові чи 

реверсивні; постійні чи тимчасові; одноактні чи багатоактні (багатоступеневі).  

З’ясовано, що основу предикатів перетворення в українській мові 

становлять дієслова перетворюватися, перетворитися, перетворювати, 

перетворити, перевтілювати, перевтілюватися, зробитися та ін. До 

навколоядрової зони належать дієслова зробити, обернути, обертати, 

обернутися, обертатися, перекинутися, перекидатися, перемінитися, 

перемінюватися, ставати, стати тощо. Периферію визначає розгалужена група 

дієслів у функції предикатів, що передають семантику перетворення 

оказіонально.  

У підрозділі 3.4. «Агенс і пацієнс як облігаторні актанти предикатів 

перетворення в українській мові» на основі положень семантичного синтаксису 

проаналізована облігаторно-актантна структура трансформативного фрейму з 

предикатами перетворення. Предикат завдяки своїй валентності визначає 

кількість і характер актантів, які, у свою чергу, уточнюють семантику предиката.  

Сукупність лексичних одиниць, об’єднаних спільною семантикою «агенс 

перетворення», в дисертації розглядаємо як мікрополе, що є одним із 

компонентів макропольового утворення ПЕРЕТВОРЕННЯ. Усередині мікрополя 
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«агенс перетворення» розрізняємо ядро, навколоядрову та периферійну зони. 

Актантні позиції схарактеризовано з позицій лексико-семантичного поля «агенса 

перетворення» (передусім чарівного), а способи і засоби вербалізації пацієнса, в 

тому числі орудного відмінка перетворення, метафори й порівняння, 

узагальнено.  

У підрозділі 3.5. «Трансформативний фрейм ПЕРЕТВОРЕННЯ в 

українській мові» встановлено, що семантика перетворення в цьому фреймі 

структурується за ознаками: 1) власне перетворення/зміна; 

2) активність/пасивність суб’єкта перетворення; 3) набуття нових ознак чи їх 

втрата; 4) звуження/розширення, збільшення/зменшення набутих/наявних ознак; 

5) комунікативна актуалізація; 6) реальність/ірреальність перетворення (або їх 

зв’язок). Трансформативний фрейм, який включає в себе позиції предиката, 

агенса і пацієнса, є продуктивною когнітивною моделлю, що концентрує 

інформацію про ситуацію перетворення. Когнітивна модель перетворення 

(фрейм) у дисертації проаналізована за сукупністю ознак, що розкривають 

основні елементи аналізованої ситуації та об’єктивують засоби її експлікації в 

українській мові.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Історико-лінгвістичний ракурс дослідження увиразнив процес 

формування тих наукових уявлень, що стали основою для зародження й 

розвитку когнітивної семантики, для становлення системи поглядів, 

спрямованих на характеристику когнітивних здатностей людини, однією з яких є 

мова. Когнітивній лінгвістиці властива багатоаспектність вивчення й 

потрактування концептів, які здебільшого розглядають в ширшому 

міждисциплінарному контексті як: феномени комунікації, когніції та культури. 

Вибір для вивчення саме концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові був 

зумовлений тим, що він поєднує такі основні ознаки, як універсальність і 

здатність бути ретранслятором культури, константність і динамічність водночас; 

він є базовим, абстрактним, зі складною структурою, яка об’єктивується 

мовними засобами вираження. 

Концептуальна картина світу містить знання, уявлення про світ як 

ментальні сутності та набуває лінгвальної об’єктивації в мовній картині світу, в 

якій виявляються особливості певної мови, специфіка сприйняття світу її 

носіями. В описі мовної картини світу українців відображені особливості 

вербалізації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ передусім у загальному для носіїв 

української мови вияві (стереотипна ситуація), а також у маркованій ситуації 

«чарівне перетворення». Комплексна методика концептуального аналізу 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові проводилася в такій послідовності: аналіз 

словникових дефініцій; етимологічний аналіз, а також аналіз дефініцій 

історичних словників; аналіз синтагматичних і парадигматичних зв’язків; 

аксіологічний аналіз концепту; розкриття образного компонента структури 

концепту; контекстуальна інтерпретація; моделювання трансформативного 

фрейму. 
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Опис вербальних репрезентацій концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ виявив 

поняттєві, мотиваційні, образні та аксіологічні ознаки аналізованої 

концептуальної одиниці. На поняттєвому рівні лексема «перетворення» є іменем 

досліджуваного однойменного концепту й позначає: 1) дію чи стан за значенням 

перетворювати, перетворити і перетворюватися, перетворитися; 2) різку або 

несподівану зміну, що відбувається з ким-, чим-небудь. Концепт 

ПЕРЕТВОРЕННЯ може репрезентувати абстрактність чи конкретність, ступінь 

чи міру ознаки, якості або стану фізичного об’єкта, явища соціального порядку, 

здійснення перетворення об’єктом самостійно чи під зовнішнім впливом 

суб’єкта, інтенсивність процесу перетворення тощо. Мотиваційні ознаки 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові згруповані навколо декількох 

етимологічних гнізд як питомого, так і запозиченого походження На основі 

аналізу етимології та історії лексем (етимологічні гнізда *tver-/*tvor-, *vort-

/*vert-, *mīn-, *krivъ-/*prav-, *form-), що входять до концептуального поля 

ПЕРЕТВОРЕННЯ, визначені такі мотиваційні ознаки, як: темпоральність, 

динамічність, циклічність, спрямованість, симетричність/асиметричність, 

каузативність.  

Аксіологічні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, що об’єктивують  

позитивне/негативне ставлення мовця до концептуалізованого явища в цілому 

або до окремих його поняттєвих характеристик, конкретизовані за такими  

ознаками: аморальний – моральний, відсталий – прогресивний, неактуальний – 

актуальний, непопулярний – популярний, злий – добрий, мирний – агресивний 

та ін.  

Доведено, що образні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ фокусує 

концептуальна метафора. На основі конкретних ознак, серед яких вітальні, 

антропоморфні, соціальні, емоційні, ментальні, зооморфні, вегетативні, хтонічні 

(стихійні), предметні, а також артефактні, локальні, темпоральні тощо, 

встановлено вісім основних моделей реалізації образних ознак аналізованої 

концептуальної одиниці (вітально-мортальна, антропоморфна, артефактуально-

атрибутивна, зооморфна, вегетативна, колоративна, просторово-темпоральна, а 

також модель, об’єктом чи суб’єктом якої є першоелементи буття).  

Синтагматичні зв’язки імені концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ є більш 

розгалуженими для лексико-семантичного варіанта «перетворення-1», ніж для 

лексико-семантичного варіанта «перетворення-2», що можна пояснити 

акцентуванням таких ознак «перетворення-2», як різка, несподівана зміна. 

Парадигматичні зв’язки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, що були встановлені на 

основі аналізу синонімічних і антонімічних відношень, реалізуються через 

значну кількість синонімічних та антонімічних одиниць. Синонімічні лексеми 

об’єктивують феномен перетворення за набором концептуальних ознак, серед 

яких: конкретність/абстрактність, стихійність/цілеспрямованість, 

процесуальність і результативність. Антонімічні відшошення вибудовують 

протиставлення слів, що позначають перетворення відповідно до трьох типів 

опозиції: виражають градуальну якісну протилежність і протилежність 

скоординованих понять, протилежну спрямованість дії або ознаки, 

комплементарну протилежність. 
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Польова організація концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові 

репрезентує його структуру, яка складається з: ядра поля (ім’я концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ з його основним значенням, а також етимологічним шаром); 

навколоядрової зони, в якій розміщуються в напрямку від ядра до периферії 

синоніми до слова-імені концепту та близькі до периферійної зони антоніми, що 

передають відповідні концептуальні ознаки, а також експлікацію 

синтагматичних зв’язків імені концепту; периферії інтерпретаційного поля 

концепту, яке формують аксіологічні та образні ознаки концепту, що 

відображають особливості сприйняття українцями цього «кванта знання» через 

концептуальні метафори та лексичні засоби вираження аксіологічних параметрів 

концепту. 

Ситуація перетворення описана за допомогою трансформативного 

фрейму для об’єктивації семантики перетворення в українській мові. Структура 

фрейму визначається предикатами перетворення та їхніми валентно 

зумовленими актантами – агенсом і пацієнсом, між якими (предикатом і 

актантами) виникають відношення перетворення, що є основою для визначення 

трансформативного фрейму. Основним засобом об’єктивації концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в трансформативному фреймі є предикати перетворення, що 

позначають процес, унаслідок якого суб’єкт чи об’єкт перестають бути 

тотожними самим собі. За словниковими дефініціями й функціонуванням у 

текстових фрагментах визначено групу предикатів перетворення, які можуть 

бути репрезентовані за моделлю поля, а саме: ядро (перетворюватися, 

перетворитися; перетворювати, перетворити; змінювати, змінити; 

перевтілювати, перевтілюватися; зробитися та ін.), навколоядрова 

(обернутися, обертатися; перекидати, перекидатися; ставати, стати та ін.) 

та периферійна (контекстуальні засоби вираження) зони.  

У межах аналізованого фрейму встановлено два субфрейми: об’єктно-

трансформативний і суб’єктно-трансформативний. В об’єктно-

трансформативному субфреймі ситуація перетворення постає як дії суб’єкта, які 

зумовлюють зміну об’єкта; поліпропозитивна модель S – (V) – O = (R) 

реалізується в поліпропозитивних реченнях. У суб’єктно-трансформативному 

субфреймі ситуація перетворення стосується суб’єкта, який набуває нової якості; 

монопропозитивна модель S1 – V – S2 = (R) об’єктивується в монопропозитивних 

реченнях. Семантика перетворення в суб’єктно-трансформативних фреймах має 

такі різновиди: 1) власне перетворення, яке відбиває реальну або чарівну, 

магічну зміну сутності конкретного предмета/речовини; 2) зміна, яку можна 

назвати метафоричним перетворенням, за якого об’єкт не змінюється, але 

втрачає певні якості або набуває нових; 3) перенесення фокусу уваги з одних 

ознак предмета на інші; їхня семантика може поєднувати значення ототожнення, 

характеризації, оцінності; 4) оцінність як компонент семантики суб’єктно-

трансформативних речень, який домінує в контекстуально релевантних умовах.  

У трансформативному фреймі предикат перетворення, окреслюючи коло 

актантів, залежить від їхнього конкретного наповнення. У структурі фрейму 

виявлено облігаторність для предикатів перетворення таких семантичних 

відмінків, як агенс та пацієнс, і факультативність інших синтаксичних позицій. 
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Позиція «агенс перетворення» деталізується відповідно до специфіки 

субфреймів за ієрархією вербалізаторів цього актанта. Позиція «пацієнс 

перетворення» проаналізована за специфікою її представлення в об’єктно-

трансформативному субфреймі, за засобами вербалізації цього актанта в 

українській мові (непрямі відмінки іменника з прийменниками і без них).  

Ситуацію перетворення представлено за допомогою основних елементів, 

які репрезентують різнотипні значення: перетворення/зміна; 

активність/пасивність суб’єкта перетворення; набуття нових ознак чи їх втрата; 

звуження/розширення, збільшення/зменшення набутих/наявних ознак; 

комунікативна зумовленість; реальність/ірреальність перетворень; 

можливість/неможливість повернення у вихідний стан; постійність/тимчасовість 

набутих властивостей. 

Перспективним є подальше уточнення й розширення проблематики 

функціонування концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в масовій свідомості носіїв мови, 

вивчення когнітивних ознак концепту в різних мовах, а також дослідження 

історичної динаміки концептуальних ознак і засобів їхньої об’єктивації, зміни 

поняттєвого й мотиваційного наповнення концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в 

діахронії.  
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АНОТАЦІЯ 

Звонко Г. О. Об’єктивація концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в 

українській мові. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2016.   

У дисертації на основі комплексної методики концептуального аналізу 

розкрито особливості репрезентації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській 

мові, досліджено закономірності та механізми його об’єктивації. У роботі 

визначено поняттєві, мотиваційні, аксіологічні, образні ознаки концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ, проаналізовано лексеми, що є ключовими словами цього 

концепту в українській мовній картині світу, з’ясовано їхню етимологію, 

описано парадигматичні та синтагматичні зв ՚ язки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. 

Виявлено й схарактеризовано семантико-синтаксичні особливості репрезентації 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ на рівні актантів і предикатів, що, відповідно, дало 

змогу встановити структуру й різновиди трансформативного фрейму, описати 

специфіку семантики перетворення в суб ՚ єктно-трансфомативному та 

об՚ єктно-трансформативному субфреймах. У дисертації з’ясовано особливості 

сучасної термінологічної ситуації щодо концептів як феноменів комунікації, 

когніції та культури; розкрито теоретичну основу концептуального аналізу; 

увиразнено уявлення про концепт як лінгвоментальну величину, що відображає 

певний фрагмент дійсності; накреслено перспективи подальшого вивчення 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в різних типах дискурсів. 

Ключові слова: актант, когнітивна лінгвістика, концепт 

ПЕРЕТВОРЕННЯ, концептуальний аналіз, мовна картина світу, об’єктивація, 

предикат, семантика перетворення, трансформативний фрейм. 

 

АННОТАЦИЯ 

Звонко А. А. Объективация концепта ПРЕВРАЩЕНИЕ в 

украинском языке. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2016. 

В диссертации на основе комплексной методики концептуального 

анализа раскрыты особенности репрезентации концепта ПРЕВРАЩЕНИЕ в 

украинском языке, исследованы закономерности и механизмы его объективации. 

В работе определены понятийные, мотивационные, аксиологические, образные 

признаки концепта ПРЕВРАЩЕНИЕ, проанализированы лексемы, которые 

выступают ключевыми словами данного концепта в украинской языковой 

картине мира, выяснена их этимология, описаны парадигматические и 

синтагматические связи концепта ПРЕВРАЩЕНИЕ. Определены и 

охарактеризованы семантико-синтаксические особенности репрезентации 

концепта ПРЕВРАЩЕНИЕ на уровне актантов и предикатов, что, в свою 
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очередь, дало возможность определить структуру и разновидности 

трансформативного фрейма, описать специфику семантики превращения в 

субъектно-трансформативном и объектно-трансформативном субфреймах. В 

диссертации выяснены особенности современной терминологической ситуации 

относительно концептов как феноменов коммуникации, когниции и культуры; 

раскрыта теоретическая основа концептуального анализа; конкретизировано 

представление о концепте как лингвоментальной единице, которая отображает 

определённый фрагмент действительности; намечены перспективы дальнейшего 

изучения концепта ПРЕВРАЩЕНИЕ в различных типах дискурсов. 

Ключевые слова: актант, когнитивная лингвистика, концепт 

ПРЕВРАЩЕНИЕ, концептуальный анализ, объективация, предикат, семантика 

превращения, трансформативный фрейм, языковая картина мира.  

 

SUMMARY 

Zvonko H. O. Objectification of the TRANSFORMATION concept in the 

Ukrainian language. – Manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Philology, 

specialty 10.02.01 – Ukrainian language. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

In the dissertation by vitrue of the complex methodology of conceptual 

analysis, the features of the representation of the TRANSFORMATION concept in the 

Ukrainian language are disclosed, the laws and mechanisms of its objectification are 

investigated. The work defines conceptual, motivational, axiological, figurative signs 

of the TRANSFORMATION concept, analyzes lexemes, which are the key words of 

this concept in the Ukrainian language picture of the world, their etymology is 

clarified. On the material of literary texts the semantic and syntactic features of the 

representation of the TRANSFORMATION concept at the level of actants and 

predicates are defined and characterized. All this made it possible to establish the 

structure and varieties of the transformative frame. It is proved that the study of the 

linguistic world-image of Ukrainians not only objectifies the resources inherent in the 

Ukrainian language psicture of the world, but also reflects the concepts characteristic 

of the ethnos. In the thesis, the features of the modern terminological situation with 

respect to concepts as phenomena of communication, cognition and culture are 

elucidated; the theoretical basis of the conceptual analysis is revealed; the meaning of 

the concept as a linguistic phenomenon that reflects a specific fragment of reality is 

concretized. 

Based on the analysis of verbal representations of the TRANSFORMATION 

concept, its features at different levels are defined. At the conceptual level, the lexeme 

"transformation" means: 1) an action or state with semantics to transform; 2) a sudden 

or unexpected change. Analysis of the etymology and history of lexemes, etymological 

nests (*tver- / *tvor-, *vort- / *vert-, *mīn-, *krivъ - / *prav-, *form-) contributed to 

the definition of motivational features (temporality, dynamism, cyclicity, 

directionality, symmetry, asymmetry). It has been clarified that synonymic lexemes 

objectify the phenomenon of transformation through such conceptual features as 

concreteness / abstractness, spontaneity / purposefulness. Antonymic connections form 
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the opposition of words correspondingly to such types of opposition as: gradual 

qualitative contrast, the opposition of coordinated concepts, the opposite direction of 

action or features, the complementary opposition. The axiological properties of the 

TRANSFORMATION concept represent a positive or negative attitude to a 

conceptualized phenomenon. The basic models of realization of figurative features of 

the TRANSFORMATION concept (vital-mortal, anthropomorphic, artifactual-

attributive, zoomorphic, vegetative, colorative, spatio-temporal) are established. The 

material of literary texts traces the realization of the types of the 

TRANSFORMATION concept (gradation, antithesis, personification, parallelism, 

etc.). 

The features of the transformative frame of the TRANSFORMATION 

concept are determined. It is clarified that the predicates of transformation serve as the 

main way of objectifying this concept in a transformative frame. The nature of the 

object-transformative and subject-transformative subframes is revealed. In the 

structure of the frame the notions «agents» and «patients» are defined.  

The structure of information about the situation of transformation in the 

Ukrainian language is established on the grounds of the basic elements that represent 

different types of meaning: the activity / passivity of the subject of transformation, the 

acquisition of new features or their loss; increase / decrease of acquired or inherent 

features; reality / unreality of transformation; possibility / impossibility of returning to 

the starting position; constancy / temporality of the acquired properties. 

The thesis outlines the prospects for further study of types, functions and 

pragmatics, which clarify the discursive manifestations of the TRANSFORMATION 

concept. Further research in this direction will contribute to the formation of a deeper 

understanding of the TRANSFORMATION concept, the disclosure of its national and 

cultural specifics. 

Key words: actant, cognitive linguistics, TRANSFORMATION, conceptual 

analysis, language picture of the world, objectification, predicate, semantics, 

transformative frame. 
 


