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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття в лінгвістиці та суміжних з нею науках 

ознаменувався підвищенням загального інтересу науковців до питань 

індивідуальної мовленнєвої діяльності, структури мовної свідомості, логічної, 

мовної та концептуальної картин світу та їхніх ключових смислів. Ці та інші 

питання, пов’язані зі студіюванням проблеми зв’язків між мовою та мисленням, 

ґрунтовно висвітлені в працях як закордонних, так і вітчизняних лінгвістів: 

А. Вежбицької, Л. Гнатюк, І. Голубовської, М. Джонсона, Е. Косеріу, 

Т. Космеди, О. Кубрякової, Дж. Лакоффа, Р. Ленекера, Л. Лисиченко, 

А. Мойсієнка, Т. Радзієвської, Б. Серебреникова, Ж. Соколовської, В. Телії, 

І. Філатенко, Ч. Філлмора, Г. Яворської та інших.  

У сучасній когнітивній лінгвістиці розвинулося два напрями досліджень, 

один з яких лінгвокультурологічний із проекцією на національні 

лінгвокультури (Н. Арутюнова, С. Воркачов, В. Воробйов, С. Єрмоленко, 

В. Жайворонок, В. Карасик, М. Красавський, Г. Слишкін, та ін.), а інший 

семантико-когнітивний із врахуванням лексичної та граматичної семантики 

мови в розкритті ментальних складників (О. Бабушкін, В. Еванс, 

С. Жаботинська, Е. Лассан, О. Мазепова, З. Попова, О. Селіванова, Й. Стернін, 

І. Філатенко та ін.). Центральне місце в парадигмі обох напрямів посідають 

лінгвоментальні феномени “концепт” і “концептосфера”, високий рівень 

наукового опрацювання яких засвідчують присвячені їм праці Т. Вільчинської, 

Ю. Караулова В. Манакіна, В. Маслової, Р. Павільоніса, М. Скаб, Н. Слухай, 

О. Снитко, Ю. Степанова, І. Фрумкіної та інших лінгвістів.  

Усупереч такому різноманіттю наукових праць, багато дотичних до 

згаданої проблематики завдань залишаються невирішеними, а концептів – 

неопрацьованими, без чого неможливо скласти повну картину концептосфери 

кожного окремого народу й універсальну концептосферу, зокрема. Саме тому 

предметом нашого зацікавлення стала вербалізована в публіцистичних творах 

О. Пахльовської концептосфера НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, яка є 

невід’ємним складником концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

українського народу.  

Вибір постаті для дослідження був невипадковим, оскільки Оксана Єжи-

Янівна Пахльовська є полікультурною особистістю, комунікативна ситуація 

якої – багатовекторна й особлива. Написавши більшість своїх праць за 

кордоном, авторка обстоює своєрідний “погляд збоку”, допомагає зрозуміти 

ставлення Європи до України та України до Європи. Творчість О. Пахльовської 

спрямована на розбудову ідеологічних, культурних, духовних, загалом 

гуманітарних, цивілізаційних перспектив українців у XXI ст. 

Актуальність дослідження. Феномен ідентичності неодноразово ставав 

предметом аналізу різних галузей наук: філософії, культурології, політології 

тощо. Деякі концепти, як-от: УКРАЇНА, ДУША, ДУХ, БОГ, ЄВРОПА та інші, 

що формують концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, – були 

предметом аналізу українських філологів та журналістів (Ю. Антонян, 



2 
 

Л. Василик, Т. Вільчинська, К. Голобородько, І. Голубовська, М. Зайцева, 

О. Квасниця, О. Климентова, О. Мороз, І. Огієнко, Я. Прихода, М. Скаб, 

Н. Слухай, Л. Шевченко та інших). Але комплексно концептосферу 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, зокрема й концепт ІДЕНТИЧНІСТЬ, в 

українській лінгвістиці ще не досліджували. 

Попри аналіз окремих складників концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, багато аспектів досі залишаються не вивченими, потребують 

уточнень, зіставлень та системного опрацювання, серед них і аксіологічна 

конотація концептосфери, яка почасти є важливою для сприйняття та 

формування свідомості реципієнтів публіцистичного тексту. Зважаючи на 

викладене, можемо стверджувати, що аналіз репрезентованих у публіцистиці 

О. Пахльовської мовних об’єктивацій концептів – складників концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ – у площині міждисциплінарних підходів, 

властивих діалектичним взаємовідношенням сучасних напрямів розвитку 

мовознавчої науки, таких як когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, 

соціолінгвістика, прагмалінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвофілософія є 

важливим для вивчення національної концептосфери загалом, оскільки 

заповнює одну з її лакун. 

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена ще й соціальним 

запитом на вирішення проблеми української національної ідентичності та 

необхідністю поглибленого вивчення чинників ефективної вербалізації 

концептосфери НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ з метою її розбудови й 

конструювання українськими засобами масової інформації у свідомості 

українців. Взаємопроникнення мовних, культурних, соціальних та 

психологічних категорій в інформаційних потребах населення об’єктивує 

необхідність у здійсненні комплексних досліджень, покликаних системно 

аналізувати діяльність масмедіа, зокрема й публіцистичні тексти, що мають чи 

не найбільший влив на формування суспільної думки, процес націєтворення, а 

також на становлення категорії національної ідентичності в контексті 

глобалізаційних процесів. За цих умов особливої ваги набувають авторські 

інтерпретаційні версії національної ідентичності української духовної еліти, а 

також вивчення їх з урахуванням авторської інтенції, текстових репрезентацій 

та чинника адресата. До таких постатей належить, зокрема, й О. Пахльовська, 

що акцентує об’єднавчу функцію української мови в культурно-духовному й 

політичному вимірах буття. 

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

Дисертацію виконано в межах наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка “Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог” (код 16 БФ 044-01), затвердженої 

Міністерством освіти і науки України. Тему дисертації затверджено Вченою 

радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 8 від 29 лютого 2016 р.). 

Мета дисертаційного дослідження – проаналізувати мовну об’єктивацію 

концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ в публіцистиці 
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О. Пахльовської та з’ясувати лінгвокогнітивні параметри впливу її текстів на 

читача.  

Досягнення зазначеної мети зумовило вирішення таких завдань: 

1) систематизувати та критично осмислити теоретико-методологічне 

опрацювання в сучасній когнітивній лінгвістиці понять “картина світу”, “мовна 

картина світу”, “концептуальна картина світу”, “мовна особистість”, “концепт”, 

“концептосфера”, “концептуальний аналіз” як міждисциплінарних феноменів, 

що почасти мають дефінітивні версії; 

2) проаналізувати чинники національної ідентичності та їх класифікації в 

гуманітарному дискурсі; 

3) дослідити специфіку мовної об’єктивації НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ щодо меж номінативного поля, основних вербалізаторів 

концепту та ідіостилістичних характеристик утілення авторської версії 

ідентичності в публіцистиці О. Пахльовської; 

4) дослідити структуру концептосфери УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ щодо семантичного наповнення ядерної, приядерної та 

периферійної зон в публіцистиці О. Пахльовської; 

5) проаналізувати реляцію виявлених у публіцистиці О. Пахльовської 

вербалізаторів концепту НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ з уявленнями 

сучасних українців про чинники національної ідентичності шляхом 

соціолінгвістичного опитування; 

6) вивчити механізми впливу публіцистики О. Пахльовської на свідомість 

реципієнтів мовними одиницями різних рівнів текстової організації; 

7) з’ясувати параметри оцінки текстів О. Пахльовської різних часових 

періодів українськими читачами шляхом проведення психолінгвістичного 

опитування. 

Об’єкт дослідження – концептосфера НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, репрезентована в публіцистичних творах О. Пахльовської. 

Предметом дослідження є мовна об’єктивація концептів, що формують 

концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ та відображають 

націєтворчу настановчість публіцистичних текстів О. Пахльовської.  

Матеріал дослідження. У публіцистичних текстах О. Пахльовської було 

виявлено близько 10 тисяч контекстів, задіяних у вербалізації концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. 

Джерельною базою дослідження стали статті, нариси, доповіді та есе 

О. Пахльовської, що увійшли до збірки “Ave, Europa!” (1989–2008), основною 

темою яких є пошуки подолання бар’єрів між Україною та європейським 

світом, а також статті, опубліковані в газеті “День” з 2012 по 2016 рік. Окрім 

того, матеріал дослідження дібраний з різних лексикографічних праць: 

філософських, культурологічних, біблійних довідників та лінгвістичних 

словників української мови (тлумачних, етимологічних, історичних тощо). Це 

забезпечило можливість інтерпретації лінгвокультурологічної інформації, 

важливої для вивчення концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. 
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Методи дослідження. У дисертації використано комплекс 

загальнонаукових методів (теоретичних та емпіричних), серед яких аналіз, 

синтез, узагальнення та абстрагування. В основу дослідження було покладено 

лінгвокогнітивний метод, який полягає в постійному співвіднесенні мовного 

матеріалу з іншими типами рефлексій, осмислених у широкому 

культурологічному, соціологічному, біологічному, психологічному та інших 

контекстах. Аналіз концептів здійснювався за допомогою методу семантико-

аксіологічного поля, який базується на вивченні дефініцій словникових і 

енциклопедичних видань та встановленні механізмів мовної реалізації оцінного 

складника концепту. Зіставний метод дав змогу порівняти семантичне 

наповнення концептосфери НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ у наукових 

дослідженнях, у мовній картині світу О. Пахльовської, а також у свідомості 

українців, які взяли участь у здійсненому нами соціолінгвістичному 

опитуванні. Метод лінгвокультурологічного коментаря сприяв осмисленню та 

аналізу культурного складника концептів. Метод опитування сприяв 

проведенню двох видів експериментів – соціолінгвістичного та 

психолінгвістичного. Метод виявлення ефектів семантичного резонансу, а 

також метод контекстуального аналізу та опису мовних явищ сприяли 

виявленню мовних засобів експлікації концептів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в 

роботі: 

- здійснено аналіз концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ на 

матеріалі публіцистичних текстів О. Пахльовської у вимірах: 

лінгвокогнітивного осмислення, авторської специфіки текстових репрезентацій 

та даних, отриманих у результаті проведення соціолінгвістичного та 

психолінгвістичного опитувань; 

- з’ясовано парадигму маркерів національної ідентичності в авторській 

картині світу О. Пахльовської через дослідження набору вербалізаторів 

концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, об’єктивованого в 

публіцистичних текстах О. Пахльовської 1989–2016 років; 

- проведено соціолінгвістичне опитування з метою виявлення 

категорійності чинників ідентичності у свідомості українців та здійснено 

спробу їхнього аналітичного осмислення щодо реляцій з авторськими 

підходами О. Пахльовської; 

- здійснено психолінгвістичний аналіз адресата в публіцистиці 

О. Пахльовської;  

- досліджено впливовий потенціал публіцистичних текстів 

О. Пахльовської, задіяний в об’єктивації семантичного та оцінного складників 

вербалізаторів концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. 

Теоретична цінність дослідження полягає в тому, що робота є вагомим 

внеском у розбудову когнітивної лінгвістики, лінгвоконцептології, 

лінгвокультурології та прагмалінгвістики. У праці поглиблено знання про: 

1) концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ та особливості її мовної 

об’єктивації в українськомовних текстах О. Пахльовської; 2) специфіку 
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текстової реалізації авторських концептосфер; 3) комунікативну 

співвіднесеність публіцистичної репрезентації з актуальною суспільною 

проблематикою та комунікативними ситуаціями кроскультурного характеру; 

4) прагмалінгвістичну проекцію чинника адресата в процесі текстотворення; 

5) психолінгвістичну специфіку моделювання структури впливу 

публіцистичного тексту на реципієнтів.  

Практична цінність роботи визначається можливістю використання 

отриманих результатів у вивченні курсів лінгвістичного циклу, спецкурсів 

загальнотеоретичного, лінгвокогнітивного, лінгвокультурологічного, психо- та 

соціолінгвістичного спрямувань, зокрема: “Національна мовна особистість у 

сучасних лінгвістичних вимірах”, “Теорія мовної особистості”, “Когнітивна 

лінгвістика”, “Психолінгвістика”, “Соціолінгвістика” та інших. Матеріали 

дослідження можна використати для укладання тезаурусного словника 

концептів, які входять до концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, 

що стане в пригоді фахівцям різних галузей науки (лінгвістики, фольклору, 

культурології, філософії тощо), а також для створення інноваційних словників 

на кшталт асоціативних словників окремих етнічних мовних картин світу. 

Оскільки в роботі досліджено маркери ідентичності та їх вербалізацію, то 

вона може бути корисною для масмедійної практики з метою формування 

національного підґрунтя публіцистичних текстів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри української мови та 

прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Головні теоретичні та практичні 

положення висвітлювалися в доповідях на чотирьох закордонних конференціях:  

“Українська мова поза межами України” (м. Люблін, Польща, 2015 р.), 

“Колоквіум молодих мовознавців – 2016” (м. Братислава, Словаччина, 2016 р.), 

“Modern philology: relevant issues and prospects of research” (м. Люблін, Польща, 

2017 р.), “Philology and Linguistics in the Digital Age FiLiDA – 2018” 

(м. Будапешт, Угорщина, 2018 р.); десяти міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях і симпозіумах: “Комунікативний дискурс і 

стратегії дослідження” (м. Київ, 2016 р.); “Українська мова і сфера 

сакрального” (м. Чернівці, 2016 р.); “Об’єднані наукою: перспективи 

міждисциплінарних досліджень” (м. Київ, 2016 р.); “Філологія початку  

ХХ сторіччя: традиції та новаторство” (м. Київ, 2017 р.); “Людина і право у 

мові сучасних ЗМІ” (м. Одеса, 2017 р.); “Мовнокультурна ідентичність у 

контексті філологічних студій” (м. Київ, 2017 р.); “Світ мови – світ у мові” (м. Київ, 

2017 р.); “Мова як світ світів” (м. Київ, 2017 р.); “Національна ідентичність у 

мові і культурі” (м. Київ, 2018 р.); “Твори Олеся Гончара в сучасних 

інтерпретаціях” (м. Київ, 2018 р.).  

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати 

дисертаційного дослідження викладено в 14 публікаціях: 7 статей, 

опублікованих у фахових наукових виданнях України (6 з яких індексуються в 

міжнародній базі Index Copernicus), 2 – у закордонних фахових періодичних 
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виданнях, 5 – у матеріалах доповідей на конференціях. Усі статті написані 

одноосібно. 

Структура та обсяг дослідження. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів та висновків, списку використаної літератури, списку 

лексикографічних джерел  та додатків. Основний текст викладено на  

233 сторінках, повний обсяг роботи становить 312 сторінок. 

Список використаних джерел містить перелік українських та 

зарубіжних наукових праць, цитованих у цьому дисертаційному дослідженні 

(283 позиції, із яких 16 – англійською мовою). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі аргументовано актуальність дослідження обраної теми, 

визначено об’єкт і предмет дисертації, сформульовано мету й завдання, 

визначено наукову новизну, обґрунтовано методологію аналізу та вибір 

матеріалу для дослідження, окреслено теоретичне й практичне значення 

роботи. 

Перший розділ “Картина світу як дослідницька парадигма: 

діахронічний та синхронічний підходи” присвячено теоретичному 

обґрунтуванню основних категорій когнітивної лінгвістики. Вивчення основних 

підходів до питання сутності мовної та концептуальної картин світу – від 

максимального їх зближення до визнання різного ступеня своєрідності 

відображення світу в кожній національній мові – дало змогу обрати базовою 

дефініцію Л. Лисиченко, яка визначила мовну картину світу як характер 

відображення в мові концептуальної картини світу й мовні засоби вираження 

знань про неї. Концептуальна картина світу, на відміну від мовної, є 

універсальною для всіх народів та слугує підґрунтям мовної, а світогляд, мова 

та стиль автора формують його індивідуально-авторську картину світу. 

Аналіз праць Г. Богіна, Л. Гнатюк, Ю. Караулова, Т. Космеди, Л. Мацько, 

О. Селіванової та інших науковців, присвячених теорії мовної особистості, дав 

змогу простежити, що ця категорія передбачає синтез психологічного та 

лінгвістичного знання (тобто сутність цього поняття має лінгвопсихологічну 

основу), а також характеризується співвіднесенням постійних і змінних 

елементів, що виникають у зв’язку із зовнішніми впливами, суспільними 

чинниками тощо. За основу нашого підходу обрали дефініцію Л. Гнатюк з чітко 

зазначеними критеріями мовної особистості: індивід, розгляданий у сукупності 

його мовних здібностей, зумовлених історично, національно-культурно, 

соціально та психологічно, які виражаються в здатності сприймати та творити 

тексти і слугують для досягнення певних цілей. Врахували й те, що мовна 

особистість, як акцентує більшість дослідників, виявляє свою сутність в 

індивідуальному мовленні як комплексі поняттєвих форм мислення або в 

ідентифікації різних аспектів мовної реальності особистості, тобто в 

авторському ідіостилі. 
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Серед підходів до аналізу концептів особливе місце в нашому 

дослідженні належить семантико-когнітивному, представники якого (В. Еванс, 

С. Жаботинська, Е. Лассан, О. Мазепова, З. Попова, О. Селіванова, Й. Стернін, 

І. Філатенко та ін.) враховують лексичну та граматичну семантику мови в 

розкритті ментальних сутностей. Зокрема, метод З. Попової та Й. Стерніна 

передбачає побудову номінативного поля та опис семантики мовних засобів, 

що входять до нього, а метод семантико-аксіологічного поля Т. Вільчинської 

доповнює попередній, включаючи ще й аналіз оцінного складника концептів, 

оскільки концепти мають не лише поняттєві, але й образні та асоціативні 

характеристики.  

Питання систематизації концептів підштовхнуло науковців до пошуку 

терміна на позначення поняття “концептосфера” та опису його (В. Карасик, 

В. Манакін, В. Маслова, М. Нікітін, З. Попова, О. Селіванова, Н. Слухай). 

Концептосфера, як і сам концепт, представлена ядерною зоною (когнітивно-

пропозиційна структура головного концепту), приядерною зоною (інші 

лексичні репрезентації головного концепту, синоніми тощо) та периферією 

(асоціативно-образні репрезентації). Ядро і приядерна зона переважно 

виявляють універсальні та загальнонаціональні знання, а периферія – 

індивідуальні. 

У другому розділі “Мовна об’єктивація концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ в публіцистиці Оксани Пахльовської” 

проаналізовано природу концептосфери НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, 

концепти, що її вербалізують, та текстові прийоми репрезентації їх. 

Опрацювано різні гуманітарні підходи до розуміння категорії 

національної ідентичності, репрезентовані в працях із політології, соціології, 

культурології, філософії тощо. Це дало змогу стверджувати, що ідентичність 

залишається дискусійним питанням. Неоднозначно визначаються й позиції 

національної мови в парадигмі маркерів ідентичності, однак актуальними 

виявилися принаймні три підходи, що умовно можуть бути названі: 

український, європейський та американський. Оскільки О. Пахльовська 

репрезентує не лише українську націю, але й європейську спільноту, то 

зіставлення цих підходів стало необхідним для визначення чинників 

ідентичності в різних націях. Європейська модель, до якої, поза сумнівом, 

належить і українська, на відміну від американської, з-поміж основних 

чинників ідентичності нації мову ставить на чільне місце. 

Аналіз 163 контекстів вербалізованого концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ та його 

номінативного поля, репрезентованого групами номінативів, атрибутивів та 

предикатів, дозволив виявити специфіку їх використання. Домінування 

номінативів Україна (кількість слововживань – 12), Європа (11), Росія (23), 

країна (7), культура (6), держава (4), криза (3), втрата (3), захист (5) 

демонструє ті явища та сфери, які, на думку О. Пахльовської, формують 

ідентичність. Оскільки атрибутиви здебільшого є похідними від номінативів, то 

вони часто окреслюють ознаку ідентичності за територіальним критерієм, а 

отже, домінують такі: культурна (12), європейська (10), російська (10), 
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національна (9), українська (5), своя (5), власна (5) [ідентичність]. Групи 

предикатів, що позначають дії, пов’язані з формуванням ідентичності 

(формувати, комплектувати, віднаходити, захистити, виростати) та зі 

знищенням її (розмивати, розхитувати, втратити), свідчать, що для 

О. Пахльовської будь-які дії, спрямовані на розвиток та розбудову національної 

ідентичності – це крок до Європи, а ті, що руйнують нашу ідентичність, – крок 

назад, а отже, крок до залежності від імперських намірів Росії. 

 

Схема 1 

 

Дослідження концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ було 

здійснене в аспекті моделювання ядерної, приядерної та периферійної зон 

(див. схему 1). Воно показало, що до ядерної зони належать концепти 

УКРАЇНА, РОСІЯ, ЄВРОПА, ЗАХІД, МОВА, КУЛЬТУРА, ІСТОРИЧНА 

ПАМ’ЯТЬ, СУСПІЛЬСТВО. Значна кількість вербалізаторів концептів 

УКРАЇНА, РОСІЯ, ЄВРОПА та ЗАХІД свідчить про авторський інтерес до 

проблем взаємовідносин України та європейського світу, з одного боку, й 

України та російського світу, з іншого. Своєрідне авторське протиставлення 

Росії та Європи спричинене, вочевидь, тим, що вона репрезентує європейський 

світ, а отже, прагне, щоб і Україна увійшла до європейського простору. Аналіз 

концептів ІСТОРІЯ і КУЛЬТУРА в складі концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ виявив збіг із маркерами ідентичності, визначеними в 



9 
 

гуманітарному дискурсі. Для О. Пахльовської ці концепти вкрай важливі, 

оскільки вони нерозривно пов’язані з виділеними вище концептами: УКРАЇНА, 

РОСІЯ, ЄВРОПА, ЗАХІД, – адже авторка розглядає українську культуру в 

контексті європейської, західної та російської культур. Концепт МОВА в 

текстах публіцистки, безперечно, актуалізує такі значення, за якими мова в її 

сприйнятті виступає об’єднавчим чинником нації, що випливає з номінативного 

поля цього концепту. Водночас О. Пахльовська цілком реалістично оцінює 

сучасний стан української мови і не лише ставить її на провідне місце у 

визначенні маркерів ідентичності, але й, постійно апелюючи до історичних 

подій, цілком щиро визнає загрозу щодо її витіснення з певних сфер 

функціонування на окремих територіях.  

У приядерній зоні та периферії було виокремлено та проаналізовано 

концепти: ПОЛІТИКА, СВОБОДА, ЗАХИСТ, РЕЛІГІЯ, НАЦІЯ, ЕКОНОМІКА, 

ТЕРИТОРІЯ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ДУХ, ДУША, ЦЕРКВА, ІДЕЯ, ДОСВІД, 

ТРАДИЦІЯ. Це, безумовно, свідчить про те, що політико-економічна сфера 

життя нації в баченні О. Пахльовської займає фонову позицію у формуванні 

національної ідентичності. Деякі релігійні та сакральні концепти також 

відійшли до цієї групи, хоча концепт РЕЛІГІЯ розташований в приядерній зоні. 

Концепти ПАМ’ЯТЬ та ТРАДИЦІЯ, які часто перетинаються з ядерним 

концептом ІСТОРІЯ, виступають переважно в контексті саме української 

національної ідентичності. 

Концепт НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ було проаналізовано і в 

соціолінгвістичному вимірі на основі отриманих результатів опитування, 

проведеного серед представників української молоді з метою визначення 

чинників національної ідентичності, які є пріоритетними для представників 

нації. З-поміж усіх маркерів ідентичності мова була оцінена найвище: більше 

52% респондентів виставили їй максимальний бал, що свідчить про мову як 

беззаперечний чинник ідентичності. Цей висновок корелює з тим, якого дійшли 

вчені, що вивчали ідентичність в країнах з титульними націями. Критерії 

людські переконання (члени нації визнають один одного як співвітчизників) та 

спільне історичне минуле тісно пов’язані з поняттям національної пам’яті, що є 

основою самоідентифікації та об’єднання людей в єдину націю. Економіка, 

постійне проживання в одній країні та релігія займають останні позиції в 

переліку факторів ідентичності, і це свідчить про їхню другорядну роль як 

об’єднавчого чинника. 

У третьому розділі “Прагмалінгвістичний потенціал текстових 

репрезентацій концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ” досліджено 

механізми та ефекти текстового впливу на читачів публіцистики 

О. Пахльовської в аспекті парадигми чинників національної ідентичності. 

Вивчено прийом семантичного резонансу, що полягає в просуванні 

акцентуалізованих значень кількома інформаційними каналами. Це дає змогу 

латентно впливати на сприйняття реципієнтом тексту, зокрема шляхом 

формування рядів семантичних асоціатів, які масштабують певні смисли й 

полегшують ефективне запам’ятовування певної інформації. Крім того, цей 
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прийом об’єктивує появу в читача емоцій, які беруть участь в ефектах впливу 

та запам’ятовуванні. Наприклад, у публіцистичних текстах відчуття страху 

загибелі чи забуття авторка втілює не лише візуальними образами, 

вербалізованими одиницями переважно лексичного рівня мовної системи, але й 

увиразнює його звуковими ефектами (зокрема, неодноразовою апеляцією до 

пісень, де ключовим символом є Дунай – ріка забуття (“Їхав козак за Дунай”, 

“An der schönen blauen Donau”)). Цей прийом акцентує ті смисли, що необхідні 

авторці для збудження емоцій. 

Аналіз взаємодії текстових категорій адресант – адресат виявив, що 

авторським текстам О. Пахльовської властива внутрішня діалогічність, яка 

спонукає респондента до роздумів. Багатий різностильовий і 

різнофункціональний словник, складні речення, поширені конструкції, алюзії, 

екскурси в історію та апеляція до широких культурних контекстів тощо 

свідчать про високий розвиток авторської мовної особистості, 

інтелектуальності тексту, що об’єктивує запит на відповідні фонові знання в 

читачів. Це дає змогу стверджувати, що текстова адресація свідомо формується 

автором з урахуванням сприйняття аудиторією з високим інтелектуальним 

рівнем, обізнаною у сфері культури, історії та політики. Така адресатність 

зумовлює порівняно невелику кількість реципієнтів, перспективних щодо 

ефективного інформаційного сприйняття. Вочевидь, що тексти такого ґатунку 

можуть виявитися складними для непідготовленої аудиторії, тобто читацького 

загалу, на що певною мірою вказало й психолінгвістичне опитування. 

Значна увага приділена й вивченню проблеми читацького декодування 

заголовків статей, есе, доповідей та нарисів О. Пахльовської, оскільки саме 

вони часто містять ключові слова концептів концептосфери НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ. Із заголовків, які зазвичай повністю чи частково висвітлюють 

авторську інтенцію, читачі можуть орієнтуватися в індивідуально-авторській 

картині світу О. Пахльовської. Аналіз заголовків за їхнім емоційним 

складником дав змогу простежити активізацію мобілізаційних (пугнічних), 

глоричних (виражають потребу в самоутвердженні та славі) та альтруїстичних 

емоцій, а також тих, що виконують гносеологічну функцію, реалізовану 

шляхом протиставлення України та Росії, та впливову функцію через алюзії на 

відомі літературні твори. Деякі види заголовків демонструють накладання 

кількох емоційних смислів, що вказує на використання авторкою емоційно 

акцентованих комунікативних стратегій. Заголовки, спрямовані на когнітивне 

декодування їх реципієнтами, зокрема й шляхом акцентованої емотивної 

кореляції, нерідко мають провокативний характер, породжують діалогічність, а 

також відіграють вагому роль у трансляції смислів авторської концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ.  

Проведено аналіз вставних конструкцій та вивчено їхній прагматичний 

потенціал у реалізації концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. Комплекс 

вербалізаторів об’єктивує набір авторських конотацій, які опосередковано 

беруть участь як у текстових експлікаціях вербалізації концепту, так і в його 

імпліцитних утіленнях. У авторському ідіостилі домінують імпліцитно 
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закодовані у вставних компонентах значення впевненості, категоричності, 

достовірності, які реалізують асертивний тип мовлення. Вони об’єктивують 

бажання мовця обстоювати свої переконання, наголошують на певній 

інформації. Виконуючи акцентно-констатувальну функцію, такі вислови 

характеризують О. Пахльовську як категоричну, переконану в правильності і 

правдивості своїх слів особистість. 

З метою вивчення параметрів оцінки текстів О. Пахльовської 

реципієнтами було проведено психолінгвістичний експеримент, розроблений 

В. Беляніним для художніх текстів і вперше застосований нами до 

публіцистичних. Ми запропонували респондентам оцінити початкові уривки 

статей авторки різних часових періодів за двома критеріями: бажанням 

прочитати текст повністю та категорією тексту. Аналіз результатів 

продемонстрував, що не завжди ті уривки, які актуалізують позитивні емоції, 

викликають у реципієнтів бажання прочитати увесь текст. Уривки, які, за 

оцінками респондентів, нудні та печальні, можуть мати значно вищий інтерес і 

бажання їх прочитати. З семи, запропонованих для аналізу, три були визначені 

респондентами саме такими, проте два з них, за результатами дослідження, 

виявилися перспективними для подальшого прочитання. Це свідчить про те, що 

немає прямої залежності між експлікованою семантикою та емотивною 

кореляцією тексту, але за умови використання впливових стратегій на 

сприйняття реципієнта розширюється доступ до його когнітивної потенції та 

об’єктивується мотивація до прочитання. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене лінгвістичне дослідження концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ в публіцистичних текстах О. Пахльовської в площині 

міждисциплінарних підходів та взаємовідношень сучасних напрямів розвитку 

мовознавчої науки дало змогу дійти таких висновків: 

1. Проаналізовані дефініції мовної, концептуальної та індивідуально-

авторської картин світу свідчать, що, з одного боку, індивідуально-авторська 

картина світу виростає з об’єктивних складників концептуальної картини світу, 

а з іншого – вона є відображенням суб’єктивних уявлень. Мовна індивідуально-

авторська картина світу О. Пахльовської як сучасного лідера думки є цікавим 

об’єктом наукового вивчення, оскільки це потужний комунікативний чинник, 

задіяний у формуванні суспільного бачення проблемних аспектів соціальної, 

політичної, культурної дійсності та шляхів їх розв’язання.  

2. Проаналізовані гуманітарні підходи до визначення категорії 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ продемонстрували, що для країн Європи, у 

тому числі й України, які є країнами з титульними націями, на етапі 

утвердження державності саме мова є основним маркером ідентичності поруч із 

культурою та релігією. Натомість для американських та інших поліетнічних 

країн мова не займає пріоритетну позицію, але входить до переліку основних 

чинників ідентичності.  
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3. Номінативне поле концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, 

окреслене шляхом аналізу контекстуального оточення ключового слова 

концепту та встановлення його формально-функціонального тезаурусу, дало 

змогу визначити частиномовну належність вербалізаторів цього концепту, а 

частота вживань у текстах О. Пахльовської предикатів, номінативів та 

атрибутивів, що формують номінативне поле НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, дозволила сегментувати їх на ядерну, приядерну та 

периферійну зони. Серед предикатів ядерну зону посідають ті, що містять такі 

значення: ‘творити’, ‘руйнувати’, ‘шукати’, ‘рятувати’, ‘мати’. До того ж 

значення ‘творити’ актуалізується найчастіше в контексті європейської 

ідентичності, тоді, як предикати з іншими названими значеннями вербалізують 

українську ідентичність. Серед номінативів укладеного поля яскраво 

представлені ‘Україна’, ‘нація’, ‘країна’, ‘суспільство’, однак трапляються й 

абстрактні номінативи ‘пам’ять’, ‘знання’, ‘свобода’, ‘пошук’, ‘втрата’, 

‘ідея’, ‘толерантність’, ‘синтез’, які свідчать про схильність авторки до 

узагальнення в мисленнєвому оперуванні інформаційними структурами. Група 

атрибутивів частково містить значення, співвідносні зі значенням номінативів 

(‘українська’, ‘російська’, ‘європейська’), а також ті, що мають оцінний 

складник (‘модерна’, ‘сучасна’, ‘імперська’). Варто зазначити, що останніх 

було зафіксовано значно менше. Подібно до номінативів, атрибутиви 

розкривають потенціал концепту, дають змогу ширше осягнути авторське 

бачення концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ О. Пахльовською. 

На основі номінативного поля НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ було 

сформовано поле концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ (за публіцистичними текстами 

О. Пахльовської) та, відповідно, виділено його ядерні та периферійні значення в 

авторському осмисленні. Зокрема, ядро цього концепту окреслюють значення 

‘держава’, ‘нація’, ‘культура’, ‘втрата’, ‘політичні й культурні орієнтири’, 

‘захист’, ‘формування’. Як і серед чинників ідентичності, виділених 

науковцями в гуманітарному дискурсі, у цьому переліку є ‘культура’ та 

‘політичні й культурні орієнтири’, однак немає ‘релігії’, що засвідчує 

специфіку авторської версії ідентичності. 

4. Комплексний аналіз семантичного наповнення концептосфери 

УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ зумовив розподіл 

концептів, які формують цю концептосферу, на три групи: ядерну, приядерну 

та периферійну. 

Детальний опис ядерної зони концептосфери НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ, представленої концептами УКРАЇНА, РОСІЯ, ЄВРОПА, 

ЗАХІД, МОВА, ПАМ’ЯТЬ, КУЛЬТУРА і СУСПІЛЬСТВО, дав можливість 

сформувути схему взаємозв’язку та перетину концептів УКРАЇНА, ЄВРОПА та 

РОСІЯ і простежити їхні основні значення, актуалізовані вербалізаторами цих 

концептів у текстах О. Пахльовської. Зокрема, ключове слово концепту 

УКРАЇНА експлікує значення ‘роздоріжжя’ та ‘європейська країна’, а також 

значення ‘буфер’, ‘флюгер’, ‘частина від цілого’, ‘дорога’, ‘шлях’ у 

контексті аналізу концепту ЄВРОПА. Ключове слово останнього, відповідно, 
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репрезентоване значеннями ‘порятунок’, ‘інтеграція’ та ‘свій’ на противагу 

значенню ‘чужий’, яке простежується в полі концепту РОСІЯ поруч із такими, 

як ‘поганий брат’ та ‘сусід’. 

Концепт МОВА як домінанту концептосфери НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ, за матеріалами публіцистичних текстів О. Пахльовської, 

репрезентують вербалізатори, що розкривають значення ‘надбання нації’, 

‘об’єкт індивідуального вибору’, ‘ідентифікатор нації’, ‘чинник розвитку’, 

‘транслятор культури’, ‘об’єкт тиску’, ‘тактика бою’. 

Концепти ПАМ’ЯТЬ, КУЛЬТУРА і СУСПІЛЬСТВО, будучи тісно 

взаємопов’язаними, є вкрай важливими в концептосфері НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ, адже демонструють глобальну систему, в якій крах однієї з 

ланок неминуче веде до руйнування усієї системи. Концепт ПАМ’ЯТЬ 

репрезентує передусім історичну та національну пам’ять, а його ключове слово 

містить значення ‘засіб неперервності історії’. У складі вербалізаторів 

концептів КУЛЬТУРА і СУСПІЛЬСТВО чітко простежуємо значення ‘жива 

сутність’, що свідчить про ставлення авторки до суспільства й культури як 

живого організму, динамічних структур. 

Проведений аналіз ядерної зони концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ показав, що саме Європа в публіцистичному дискурсі 

О. Пахльовської постає як об’єкт прагнення, як сфера бажаного, а не дійсного в 

контексті цивілізаційного вибору українців. 

Аналіз приядерної та периферійної зон концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, з одного боку, засвідчив, що світоглядні позиції 

О. Пахльовської входять в універсальну й загальнонаціональну картини 

ідентичності, а з іншого, продемонстрував її авторське світобачення. Зокрема, 

дослідження цих зон дало змогу простежити інтерпретаційну динаміку 

вербалізації концепту ПРАВОСЛАВ’Я в публіцистиці О. Пахльовської 

впродовж 2004–2016 років і засвідчило тенденцію до інтенсифікації 

семантичного негативу, що прямо вказує на процеси десакралізації концепту в 

авторській мовній картині світу. Така репрезентація концепту, який найчастіше 

постає в контексті російського впливу, засвідчує інтенцію його імпліцитного 

виштовхування з центральних позицій на периферію семантосфери української 

мовної картини світу. Вербалізатори цього концепту актуалізують значення 

‘війна’, ‘несмиренний’, ‘нищення’, ‘аутсайдер’, що стверджує про 

політизацію православ’я в текстах публіцистки, пройнятих іронічним та 

саркастичним змістом, пов’язаним із Росією. Крім того, інтерференція 

сакрального та профанного засвідчує тут неосемантизацію концепту 

ПРАВОСЛАВ’Я насамперед завдяки політизованим контекстам. Вербалізатори 

концепту ЦЕРКВА, як і розглянутого вище, містять не лише значення 

сакрального, а найчастіше актуалізують значення ‘держава’, що теж пов’язано 

з російським менталітетом. Це свідчить, що, за О. Пахльовською, у складі 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ сакральні концепти ПРАВОСЛАВ’Я і 

ЦЕРКВА, вербалізатори яких постають в одному контексті з Росією, не 

займають ядерної позиції, а знаходяться радше на периферії. Така ж позиція 
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належить і концептові БОГ, який у текстах О. Пахльовської втрачає традиційне 

осмислення та здобуває більш приземлене значення – ‘російський світ’, а такі 

значення, як ‘Вища сила’ і ‘сфера Господнього впливу’ вербалізатора “Бог” 

мають здебільшого іронічне або сатиричне аксіологічне наповнення. 

Попри те, релігійні почування в світоглядній картині О. Пахльовської 

посідають поважне місце серед складників культурної парадигми буття 

українців, хоча й не належать до ядерної зони концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ. Концепти ДУША і ДУХ забезпечують зв’язок між окремою 

людиною і ментальністю нації. Аналіз виявив, що текстові репрезентанти 

концептів об’єктивують етнокультурні уявлення українців про душу як 

сакральний локус, стан якого визначає не тільки прижиттєву долю людини, а й 

сценарій існування нетлінної сутності після смерті, і дух як рушійну силу 

вдосконалення окремої людини, рідної землі і світу в цілому. На особливий 

інтерес заслуговують значення ‘кордон’ і ‘влада’, утілені вербалізаторами 

концепту ДУША, а також значення ‘внутрішній стан’ та ‘істота, сутність’, 

закладені у вербалізаторах концепту ДУХ.  

Авторка, апелюючи до релігійних концептів, намагається вплинути на 

формування в українців європейської культурної свідомості, проте стратегія 

розвитку України, що полягає в наближенні до Заходу, постає в текстах 

О. Пахльовської цілком реально – із врахуванням можливих ризиків і 

використанням усіх можливостей світу. Таким чином, релігія не займає ядерної 

позиції в авторській версії концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, 

адже вербалізатори сакральних концептів виконують почасти іронічну та 

сатиричну функції в контекстуальній реляції з концептом РОСІЯ. Однак релігія, 

яка є одним із конструктів української ідентичності, постає в О. Пахльовської 

тим чинником, за яким є можливість ідентифікувати вектор національного руху в 

період потужних глобалізаційних та інтеграційних процесів. 

5. Потреба аналізу реляції вербалізаторів НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, виявлених у текстах О. Пахльовської, з уявленнями сучасних 

українців зумовила проведення соціолінгвістичного опитування щодо 

визначення маркерів ідентичності носіями мови. Опитування показало, що 

найвищі оцінки отримав саме мовний критерій (спільна мова) визначення 

ідентичності, оскільки більше половини (52,8%) усіх опитаних українців 

оцінюють мову як визначальний чинник, виставляючи йому найвищий бал. 

П’ята частина (24,7%) респондентів оцінила мову чотирма балами, що свідчить 

про їхню, хоч і неповну, але переконаність у баченні мови маркером 

національного самовизначення.  

Соціолінгвістичне опитування дало змогу розставити чинники 

ідентичності в порядку їх спадання, а саме: спільна мова; спільні дії (рішення, 

досягнення результатів); людські переконання (члени нації визнають один 

одного як співвітчизників); спільне історичне минуле; спільна економіка; 

постійне проживання в одній країні; спільна релігія. Зіставлення результатів 

опитування зі схемою концептосфери О. Пахльовської засвідчило, що 

наведений вище перелік маркерів ідентичності не суттєво відрізняється від тих, 
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які виділяємо в публіцистичних текстах О. Пахльовської. Зокрема, в авторки 

концепт МОВА також знаходиться в ядрі концептосфери поруч із історичною 

пам’яттю та культурою, а фактори території, досвіду та економіки розташовані 

на периферії, а отже, не відіграють першочергову роль у формуванні 

національної ідентичності. Однак, на противагу опитуванню, чинник релігії у 

авторській концептосфері НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ О. Пахльовської 

розташований у приядерній зоні.  

6. Вивчення сприйняття авторської версії НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ свідомістю читачів уможливило виокремити прийом 

семантичного резонансу та особливу функцію заголовків і вставних 

конструкцій. Аналіз специфіки заголовків дав змогу встановити, що їх 

екстралінгвальна детермінація в дискурсі національної ідентичності 

виявляється в їхній реляції з болючими проблемами української історії та 

сучасності, намаганні оновити парадигму менталітетних ознак української нації 

шляхом імплементації європейських цінностей. Натомість інтралінгвальна 

детермінація реалізована акцентуацією потенціалу сильних позицій тексту, 

увиразненням експресивного складника слів семантосфери концепту 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. На жаль, доволі високий рівень 

когнітивного потенціалу заголовків, потреба в декодуванні закладених у них 

смислів не сприяють розширенню читацької аудиторії, її масовості, натомість 

чітко окреслюють адресата як представника духовної еліти, з розвиненим 

інтелектом і культурою, зі знаннями української історії. Адресат, до якого 

апелюють заголовки публіцистичних текстів О. Пахльовської, зберігає 

здатність до нових поглядів, і водночас є системою, що відкрита до нової 

інформації. Про це свідчить виявлена в структурі заголовків авторська інтенція, 

спрямована на руйнування стереотипних уявлень.  

Вставні конструкції також виконують функцію впливу, оскільки 

більшість із них у тексті формують ієрархічний порядок релевантних із 

проблематикою національної ідентичності висловлювань, який імпліцитно 

скорочує дистанцію між автором і читачем. Окрім того, вставні конструкції 

акцентують параметри достовірності повідомлення. Чимало прикладів із творів 

О. Пахльовської репрезентують не лише рівень зростання категоричності 

висловлювання завдяки використанню модальних слів, але й певну 

саркастичність. Вставні слова асертивного типу можуть імпліцитно вказувати 

на тривалий період дотекстового осмислення, зважування та вивчення різних 

поглядів на певну проблему. Це створює ілюзію солідаризованого аналізу 

проблеми, коли сприйняття читача формується різними емотивними 

кореляціями, а потім свідомо підводиться до певної позиції, підкріпленої 

маркерами категоричної оцінності. 

Дослідження текстової специфіки організації ефектів семантичного 

резонансу на сприйняття реципієнта показало, що трансляція смислів у творах 

О. Пахльовської відбувається не лише шляхом вербального впливу, але й 

доволі часто шляхом звукових образів, які латентно наявні в тексті, 

обрамлюють його та кодують ключові смисли в низці звукосемантичних 
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метафор. Важливу роль у текстових впливових ефектах відіграють, зокрема, й 

емоційні смисли, які об’єктивують текстові маркери страху, смутку, зневіри, 

розгубленості українців в умовах сучасних реалій українського життя. Такий 

резонанс одиниць текстового впливу має на меті створити та акумулювати в 

адресата відповідні, насамперед емоційні, образи. У зоні авторського контролю 

знаходиться також контекстуальна модель, яка формується в такий спосіб, щоб 

читач міг декодувати артикульовані смисли в потрібному автору напрямі. 

7. Психолінгвістичне опитування, проведене з метою вивчення 

сприйняття адресатами основних авторських смислів, пов’язаних із 

концептосферою НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, засвідчило, що 

реципієнти інтерпретують їх у межах своїх перцептивних еталонів і з погляду 

індивідуальних “картин світу”. Безумовно, у процесі сприйняття відбувається 

перехрещення смислових полів тексту зі смисловими полями читача-

інтерпретатора. Дослідження показало, що ті уривки із початку статей авторки 

спонукають потенційних читачів до подальшого осягнення твору, у яких 

О. Пахльовська послуговується специфічними засобами впливу, наприклад, 

створює ефект семантичного резонансу або користується лексико-

стилістичними прийомами, які спрощують розуміння тексту та пожвавлюють 

інтерес до нього.  

Отже, проведений лінгвістичний аналіз концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ репрезентує її в кількох вимірах: науковому, текстовому, 

соціолінгвістичному та психолінгвістичному. Науковий вимір дав змогу 

поглибити знання про концепти, за рахунок яких є можливість розширити 

диференційні національні характеристики українців. Текстовий вимір 

об’єктивував авторський внесок О. Пахльовської в справу розбудови 

української ідентичності, зокрема і в її мовно-культурних виявах. 

Соціолінгвістичний вимір постав як динамічна система ієрархічно 

організованих національних чинників, які виявляють тенденцію до оновленої 

структурної композиції як вирішення проблемної аспектології української 

національної ідентичності. Психолінгвістичний вимір проведеного опитування 

специфіки сприйняття публіцистичних текстів О. Пахльовської виявив, що в 

оцінках респондентами різних уривків тексту нерідко наявне діаметрально 

протилежне аксіологічне забарвлення і різний ступінь зацікавленості текстом, 

який найчастіше приваблює читачів завдяки вербальним і невербальним 

засобам впливу. Це дає підстави для висунення гіпотези про можливість 

посилення чинника адресатності, зокрема в аспекті збільшення аудиторії 

читачів та формування позитивної комунікативної установки на сприйняття 

інформації, шляхом більш активного використання прийомів вербального 

впливу, і насамперед латентних, цілком органічних для публіцистичних текстів 

із урахуванням сучасних стандартів ефективної комунікації.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Петрів Х. В.  Концептосфера національної ідентичності та її мовна 

об’єктивація в публіцистичних текстах Оксани Пахльовської. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.01. – українська мова. – Інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. 

Дисертація присвячена лінгвістичному аналізу концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ на матеріалі публіцистичних текстів 

О. Пахльовської у вимірах: лінгвокогнітивного осмислення набору 

вербалізаторів концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, авторської 

специфіки текстових репрезентацій та даних, отриманих у результаті 

проведення соціолінгвістичного та психолінгвістичного опитувань. 

Використано комплекс методів лінгвістичного аналізу, що поєднує 

лінгвокогнітивний метод, метод семантичного поля З. Попової та Й. Стерніна 

та семантико-аксіологічного поля Т. Вільчинської, зіставний метод, метод 

лінгвокультурологічного коментаря, метод опитування, метод виявлення 

ефектів семантичного резонансу, а також метод контекстуального аналізу. Опис 

кожного концепту розпочинається з аналізу ключового слова: спочатку 

з’ясовуються лексикографічне та психолінгвістичне значення цього 

вербалізатора, а на основі них виокремлюються ті значення, які формують 

когнітивні ознаки концепту. Окрім того, з метою вивчення специфіки реляції 

виявлених у текстах О. Пахльовської вербалізаторів НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ з уявленнями сучасних українців проведено соціолінгвістичне 

та психолінгвістичне опитування.  

Також у роботі досліджені специфіка взаємодії категорій адресант – 

адресат, механізми та ефекти текстового впливу на реципієнтів, рівень 
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читацького декодування заголовків та прагматичний потенціал вставних 

конструкцій у реалізації концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. 

Ключові слова: мовна картина світу, концептуальна картина світу, 

концепт, концептосфера, номінативне поле, значення, когнітивна ознака,  

вербалізатор, публіцистика, О. Пахльовська. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Петрив Х. В. Концептосфера национальной идентичности и ее 

языковая объективация в публицистических текстах Оксаны Пахлевской. 

– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Институт филологии 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена лингвистическому анализу концептосферы 

национальной идентичности на материале публицистических текстов 

О. Пахлевской в измерениях: лингвокогнитивного осмышления  набора 

вербализаторов концептосферы НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, 

авторской специфики текстовых репрезентаций и данных, полученных в 

результате проведения социолингвистического и психолингвистического 

опросов. 

Использован комплекс методов лингвистического анализа, который 

сочетает лингвокогнитивный метод, метод семантического поля З. Поповой и 

И. Стернина, а также метод семантико-аксиологического поля Т. Вильчинской, 

сопоставительный метод, метод лингвокультурологического комментария, 

метод опроса, метод выявления эффектов семантического резонанса, а также 

метод контекстуального анализа. Описание каждого концепта начинается с 

анализа его ключевого слова: сначала выясняются лексикографическое и 

психолингвистическое значения этого вербализатора, а на основе их 

выделяются те значения, которые формируют когнитивные признаки концепта. 

Кроме того, с целью изучения специфики реляции обнаруженных в текстах 

О. Пахлевской вербализаторов НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ с 

представлениями современных украинцев проведеы социолингвистический и 

психолингвистический опросы. 

Также в работе изучались специфика взаимодействия категорий адресант 

– адресат, механизмы и эффекты текстового воздействия на реципиентов, 

уровень читательского декодирования заглавий и прагматический потенциал 

вводных конструкций в реализации концепта НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ. 

Ключевые слова: языковая картина мира, концептуальная картина мира, 

концепт, концептосфера, номинативное поле, значение, когнитивный признак, 

вербализатор, публицистика, О. Пахлевская. 
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SUMMARY 

Petriv Kh. V. The Conceptosphere of National Identity and its Language 

Objectivation in Oksana Pakhlovska’s Social and Political Essays. – Manuscript.  

Thesis for a candidate’s degree in philology, speciality 10.02.01 – the 

Ukrainian language. – Institute of Philology, Taras Shevchenko National University 

of Kyiv. – Kyiv, 2019. 

The present study aimed to make the linguistic analysis of the conceptosphere 

of national identity based on Oksana Pakhlovska’s social and political essays in the 

following approaches: the linguocognitive interpretation of verbalizators of the 

conceptosphere of NATIONAL IDENTITY, the author’s specifics of textual 

representations and data collected by sociolinguistic and psycholinguistic surveys. 

To analyze main concepts, forming the conceptosphere of NATIONAL 

IDENTITY, the complex of methods was chosen, including the linguocognitive 

method,  Z. Popova and I. Sternin’s method of semantic field and T. Vilchynska’s 

method of semantic and axiological field, the contrastive-comparative method, the 

linguoculturological explanation method, the method of survey, the method of 

semantic resonance and the method of contextual analysis. The analysis of each 

concept starts with the analysis of its verbalizator – its key word. Its lexicographic 

and psycholinguistic meanings are defined and those meanings that form cognitive 

features of concepts are respectively identified. 

The material of the research includes O. Pakhlovska’s articles, essays, reports 

and essays from the book “Ave. Europa!” (1989–2008) as well as articles “We still 

enjoy the illusions of “europeanism” in the remote past” (2012); “Non-European 

Ukraine” (2012); “The train to Warsaw” (2014); “The country of slaves, the country 

of  lords” (2012); “Ave, Mater Dolorosa” (2014); “The space of Sofia” (2016). About 

10 thousand contexts with the verbalized conceptosphere of NATIONAL IDENTITY 

were found in the analyzed O. Pakhlovska’s social and political essays.  

Having analyzed 163 contexts of the verbalized concept IDENTITY, we 

introduced the nominative field of the concept NATIONAL IDENTITY represented 

by nominatives, attributives and predicates and the specifics of their usage for 

verbalization of the concept of NATIONAL IDENTITY was found out. 

O. Pakhlovska’s conceptosphere of NATIONAL IDENTITY was segmented 

into core, nearby core and periphery zones. The core zone consists of the following 

concepts: UKRAINE, RUSSIA, EUROPE, WEST, LANGUAGE, CULTURE, 

HISTORICAL MEMORY, SOCIETY. Nearby core zone is formed by concepts 

POLITICS, FREEDOM, DEFENCE, RELIGION, NATION. The periphery includes 

concepts: ECONOMICS, TERRITORY, GLOBALIZATION, SPIRIT, SOUL, 

CHURCH, IDEA, EXPERIENCE and TRADITIONS. The stratification of 

conceptosphere verbalizators gives an attempt of their comprehended usage in the 

topical contexts of media dissemination with the high level of taking into account the 

specifics of communicative situations and spheres of influence. 

The study of the perception of the author’s paradigm of NATIONAL 

IDENTITY by the recepients’ consciousness made it possible to assign the semantic 

resonance approach and the special function of headlines and parenthetical words. 
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The analysis of headlines’ specifics was an effective way to define that the 

extralingual determination of headlines in O. Pakhlovska’s social and political essays 

in the discourse of national identity comes to light in their relation with the problems 

of Ukrainian history and modernity and in the intention to renew the paradigm of 

Ukrainian nation features by implementation of European values. 

In the course of research the sociolinguistic survey was conducted in order to 

find out the categorization of identity markers in the consciousness of Ukrainians and 

the attempt of their analytic interpretation due to relations with O. Pakhlovska’s 

author’s approaches. 

The psycholinguistic survey was also carried out in the research with the 

purpose of defining the emotional charge of O. Pakhlovska’s texts and their 

axiological component (on the basis of V. Belianin’s classification of texts). The 

effects of semantic resonance as mechanisms of performing influential functions in 

O. Pakhlovska’s social and political essays were studied and emotive correlation as a 

mechanism of objectivation of semantic and axiological components of NATIONAL 

IDENTITY verbalizators was analyzed. It showed that the translation of content is 

realized not onle by means of verbal influence but also  by sound effects that latently 

occur in the text, code the key senses in the range of sound-semantic metaphors.  

Summing up the results, it can be concluded that the linguistic analysis of the 

conceptosphere of NATIONAL IDENTITY has represented it in several dimensions: 

scientific, textual, sociolinguistic and psycholinguistic. The scientific dimension 

deepened some knowledge about concepts while the textual dimension objectivized 

O. Pakhlovska’s contribution into the development of Ukrainian identity. The 

sociolinguistic introduced the dynamic system of national factors that show tendency 

to the renovated structural composition as the solution of the problematic aspectology 

of Ukrainian national identity. The psycholinguistic dimension of the survey found 

out that in the respondents’ marks of different author’s fragments the opposite 

axiological perspective and different level of interest to the text that depends on the 

set of verbal and non-verbal influential means. 

Key words: language worldview, conceptual worldview, concept, 

conceptosphere, nominative field, meaning, cognitive feature, verbalizator, social and 

political essays, O. Pakhlovska. 
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