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РІЗНОАСПЕКТІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК КОНЦЕПТУ
У статті здійснено спробу узагальнити наукові підходи до сутнісного розуміння кон-

цепту насамперед крізь призму компонентності з окресленням концептуальних ознак об’єк-
тивного чи суб’єктивного світів. Виявлено, що науковці вважають такий підхід не лише 
необхідним, а й достатнім для ідентифікації предмета чи явища під час класифікації кон-
цептів на мотивувальні, образні, поняттєві й ціннісні з доповненням їх такими ознаками, як 
спеціалізовані етнокультурні та соціокультурні, неспеціалізовані й універсальні.

Концептуальні ознаки в мовознавстві досліджуються й обґрунтовуються насамперед 
за допомогою значення слів і їх складових елементів, а також крізь призму різноаспектних 
особливостей концепту, лінгвістичних підходів до його інтерпретації, притаманних йому 
властивостей. При цьому структура концепту зумовлюється його ядровою побудовою 
як основою та периферією як сукупністю поєднання культури, традицій, особистісного 
й загальнолюдського надбання. З’ясовано, що в лінгвістичній літературі трапляється класи-
фікаційний поділ концепту за ознаками однорівневості, багаторівневості та сегментності. 
Водночас відбувається диференціація ознак концепту за уявленнями, схемами, поняттями, 
фреймами, сценаріями (скриптами), гештальтом. Розкрито сутність концепту з його поді-
лом на фактуальні елементи, що дає нам змістово наповнену інформацію про певні події, 
явища та процеси, відображені у свідомості людини через її світосприйняття. Зазначений 
підхід має доступний характер для сприйняття змістово-фактуальної інформації, яка базу-
ється на теоретико-науковій інтерпретації дійсності з власним баченням концепту як мен-
тального утворення та мовно-мисленнєвої одиниці в сучасній англомовній картині світу. 
Дослідження підтверджує, що змістово-фактуальні елементи концептуально роз’яснюють 
авторське бачення й розуміння взаємозумовленості явищ і процесів у мовознавстві з ураху-
ванням їхніх причинно-наслідкових зв’язків, а також формує пізнавальний і творчий підхід із 
переосмисленням окремих фактів та ставлення до зазначених процесів.

Ключові слова: класифікаційні ознаки, концепт, різноаспектність, мовознавство, нау-
кові підходи.

Постановка проблеми. У сфері сучасного 
мовознавства концепт окреслюється науковця-
ми-лінгвістами як мовно-мисленнєве утворення 
з інтерпретаційною асоціацією та розумінням 
багатогранності предметів, явищ і процесів 
навколишнього світу, його переосмисленням 
крізь призму власного світобачення.

Сутність поняття концепту запозичено 
з філософії та логіки. У сфері семасіології як 
науки він досліджується з лінгвістичної, когні-
тивної та культурологічної позицій. Тлумачення 
концепту базується насамперед на семантиці 
слова «conceptus», яке має латинське похо-
дження, зокрема: 1) «збирання, вбирання 
в себе»; 2) «уявлення»; 3) «опис»; 4) «фор-
мування»; 5) «походження, з’явлення, виник-
нення» [1, с. 222–224]. Наведені значення 
можна звести до узагальненого «сформульо-

ваний як збірний, який містить у собі та який 
є їх початком» [2]. Концепт може бути як вер-
балізованим, так і невербалізованим у свідомо-
сті людини. Сьогодні вербалізований концепт 
є одним з основних об’єктів дослідження вчених 
у галузі когнітивної лінгвістики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження наукових лінгвістичних підходів 
до тлумачення концепту та обґрунтування його 
класифікаційних ознак дало можливість про-
стежити їх багатогранність і різноаспектність, 
виявити специфічні виміри стосовно їх узагаль-
нення. Так, В. Маслова здійснює поділ концеп-
тів на прості, що представлені одним словом, 
і складні, які зумовлюються словосполучен-
ням чи реченням [3, с. 53]. Крім цього, науков-
ці-лінгвісти З. Попова та Й. Стернін вважають, 
що концепти можуть бути стійкими, оскільки 
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мають у мові постійні засоби репрезентації, 
актуальні для мислення й комунікації, регу-
лярно вербалізованими та нестійкими, що не 
мають закріплених засобів вербалізації, пере-
бувають у нестабільному стані формування, 
глибоко особистими, вербалізованими рідко 
або зовсім не вербалізованими [4, с. 39].

Сутність концепту Ю. Степанов подає як 
«пучок» уявлень, понять, знань, асоціацій, 
переживань, що супроводжує слово [5]. Окремі 
науковці обґрунтовують поняття концепту, що 
складається із загальних, суттєвих ознак пред-
мета чи явища, які є результатом їх раціональ-
ного відображення та осмислення [6].

Актуалізація досліджень у сфері виокрем-
лення класифікаційних ознак концепту просте-
жується у працях українських і зарубіжних уче-
них, зокрема А. Бабушкіна [7], С. Воркачева [8], 
В. Іващенко [6], В. Карасика [9; 10], О. Кубря-
кової [2], Е. Піменова, М. Піменової [11; 16], 
А. Приходька [12], О. Селіванової [13] та інших.

Є значна кількість наукових підходів як до 
розкриття сутності концепту, так і до окрес-
лення його класифікаційних ознак. Однак ваго-
мого значення набуває розгляд концепту крізь 
призму певних особливостей, зокрема ознак, 
різноаспектних підходів до його інтерпретації, 
а також притаманних йому властивостей.

Мета статті. Метою дослідження є окрес-
лення класифікаційних ознак концептів через 
з’ясування їх багатогранності та різноаспектності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Наприкінці минулого століття науковці, 
які займалися дослідженням поняття концепту, 
дійшли висновку про те, що носій мови є вод-
ночас носієм окремих концептуальних систем. 
Будь-який концепт зумовлюється вагомими 
для індивідуума знаннями про світосприйняття 
з відмежуванням зайвих уявлень. При цьому 
система концептів створює картину світу, де 
відображається розуміння людиною реально-
сті, її особливий концептуальний «малюнок», 
на основі якого вона формує власне світоба-
чення [14].

Концептуальні ознаки в мовознавстві дослід-
жуються та обґрунтовуються насамперед через 
значення слів і їх складові елементи. При цьому 
структура концепту зумовлює його ядрову побу-
дову як основу та периферію як сукупність 
поєднання культури, традицій, особистісного 
й загальнолюдського надбання. Так, Ю. Сте-
панов відокремлює рамкові поняття та концеп-
ти-поняття із щільним ядром, де формування 

рамкового концепту спричинене дисбалан-
сом суспільного розвитку. Окремі з рамкових 
понять, що названі цим науковцем поняттями 
із щільним ядром, можуть «накладатися» на 
певне суспільне явище, спричиняючи інший 
процес – соціальну оцінку, підлаштування під 
норму [5, с. 288–306].

Водночас поняття концепту як цілісної мен-
тальної одиниці взаємозумовлюється багатьма 
елементами з їх теоретичним обґрунтуванням. 
Наприклад, В. Маслова говорить про необхід-
ність задіяння специфічних факторів з окрес-
ленням певних ознак, предметних дій з об’єк-
тами, їх кінцевих цілей, а також оцінювання 
зазначених дій [14, с. 32–34].

У науковій літературі концепт розгляда-
ється крізь призму компонентності (В. Маслова, 
З. Попова, Й. Стернін) з окресленням концеп-
туальних ознак об’єктивного чи суб’єктивного 
світів, відображених у свідомості диферен-
ційовано та диференційованих за ступенем 
абстрактності [3, с. 60; 4, с. 60]. Такої ж думки 
дотримується М. Піменова, яка вважає, що 
наведені ознаки необхідні й достатні для іден-
тифікації предмета чи явища, оскільки класи-
фікують їх як мотивувальні, образні, поняттєві 
та ціннісні [11, с. 84]. Своєю чергою В. Карасик 
поділяє зазначені елементи на ціннісні, обра-
зні, поняттєві, а також виокремлює спеціалізо-
вані етнокультурні та соціокультурні концепти, 
неспеціалізовані й універсальні концепти 
[9, с. 91; 10, с. 5–20].

Під час наведення класифікаційних ознак 
концепту Й. Стернін окреслює однорівневі, 
багаторівневі та сегментні [15, с. 58–65]. Сто-
совно поділу концептів за характером концеп-
туалізованої інформації думку Й. Стерніна поді-
ляє З. Попова, вони диференціюють концепти 
на такі типи:

– уявлення – узагальнення чуттєво-наочних 
образів предметів або явищ. При цьому кон-
цепти об’єднуються в мові лексичними одини-
цями конкретної семантики. Уявлення статичні 
та є віддзеркаленням сукупності найсуттєвіших 
ознак окремого предмета чи явища;

– схеми – концепт, представлений уза-
гальненою контурною схемою. Це гіперонім із 
послабленим образом;

– поняття – концепт, що складається із 
загальних, суттєвих ознак предмета чи явища, 
що є результатом їх раціонального відобра-
ження та осмислення. Наприклад, квадрат – 
це прямокутник із рівними сторонами. Поняття 
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вербалізується термінологічною лексикою, 
а також лексемами раціональної семантики 
типу «клієнт, відповідач, суддя». Воно фор-
мується в мисленні як відображення наукової 
та виробничої сфер дійсності (термінологія);

– фрейми – багатокомпонентний концепт, 
об’ємне уявлення, певна сукупність стандарт-
них знань про предмет або явище (наприклад, 
ресторан, кіно, лікарня);

– сценарій (скрипт) – стереотипні епізоди 
з ознаками руху, розвитку. Фактично це фре-
йми, які розвиваються у просторі у вигляді 
окремих епізодів, етапів, елементів (наприклад, 
стадіон – це фрейм, а відвідування стадіону, 
реконструкція тощо – сценарій);

– гештальт – комплексна функціональна 
мисленнєва структура, яка впорядковує різні 
окремі явища в пізнанні. Гештальт є образом, 
який об’єднує динамічні та статичні аспекти 
відображеного об’єкта або явища [4, с. 78–86].

У процесі дослідження й обґрунтування кла-
сифікаційних ознак концептів А. Бабушкін роз-
глядає також різнорідність їх типів через фре-
йми, схеми, сценарії тощо [7, с. 52–58].

Науковий інтерес викликає дослідження 
В. Маслової щодо з’ясування сутності та вияв-
лення специфічних ознак концепту, здійснене на 
основі фактуальних елементів, що робить кон-
цепт фактом культури (зокрема, вихідна форма 
(етимологія), згорнута до основних ознак історія, 
сучасні асоціації, оцінки, конотації) [3, с. 60]. Роз-
гляд концепту з його поділом на фактуальні еле-
менти дає нам змістово наповнену інформацію 
про певні події, явища й процеси, відображені 
крізь призму світобачення та свідомість людини. 
Зазначений підхід має доступний характер для 
сприйняття змістово-фактуальної інформації, 
яка базується на теоретико-науковій інтерпре-
тації дійсності з власним баченням концепту як 
ментального утворення та мовно-мисленнєвої 
одиниці в сучасній англомовній картині світу. 
Доцільно зауважити, що змістово-фактуальні 
елементи концептуально роз’яснюють автор-
ське бачення й розуміння взаємозумовленості 
явищ і процесів у мовознавстві з урахуванням 
їхніх причинно-наслідкових зв’язків, а також 
формують при цьому пізнавальний і творчий 
підхід із переосмисленням окремих фактів 
та ставлення до зазначених процесів.

У процесі дослідження різноаспектності 
формування класифікаційних ознак концепту 
науковці Е. Піменов та М. Піменова акцентують 
увагу на необхідності поділу концептів на такі 

категорійні класи: а) базові, що є фундаментом 
мовної картини світу; б) дескриптори, які квалі-
фікують базові; в) релятиви, які характеризують 
відношення між ними та поділяються на кон-
цепти-оцінки, концепти-позиції, концепти-при-
вативи [16, с. 90]. Серед них вагоме значення 
мають концепти-дескриптори з їх поділом на 
дименсійні (пов’язані з вимірюванням об’єктів), 
квалітативні (передають якість) і квантитативні 
(вказують на кількісну характеристику). Водно-
час квантитативні утворюють групу лексичних 
одиниць, зумовлених спільною семантикою, 
тобто репрезентованих насамперед прикметни-
ками з кількісним значенням.

Дослідження свідчить про те, що змістове 
наповнення концепту та його класифікація за 
ознаками характеризується різноаспектністю, 
оскільки у сфері лінгвістики розглядається пев-
ний параметр як величина, за якою характери-
зують окрему властивість концепту. Так, кон-
цепти поділяють за такими ознаками:

– появою в національній концептосфері – 
на питомі й запозичені концепти;

– розвитком структури – на концепти, що 
розвиваються (тобто активно використову-
ються, розширюють свою структуру новими 
ознаками), і концепти, які застигли, оскільки їх 
структура не доповнюється новими ознаками, 
що пов’язано насамперед зі зникненням реалій 
(ілюстрацією цього є перехід слова-репрезен-
танта з активного лексикону в пасивний);

– первинністю – на первинні концепти, 
тобто основні, оскільки вони з’явилися раніше 
й стали підґрунтям для розвитку вторинних, 
і власне вторинні концепти, тобто похідні від 
первинних;

– актуальністю – на провідні концепти, 
тобто ключові, що широко представлені в паре-
міологічному фонді, фольклорі, художній літе-
ратурі, та другорядні концепти, які є менш акту-
альними, їхні репрезентанти менш частотні 
[11, с. 82–84].

Методичні підходи до обґрунтування типо-
логії концепту, запропоновані В. Іващенко, сто-
суються окремо взятого параметру «локалізація 
в конкретній сфері людської свідомості», крізь 
призму якого науковець пропонує поділ концеп-
тів на наукові, ненаукові, логічні, науково-логічні, 
філософські, історіософічні, моральні, художні, 
ономатопоетичні, естетичні, міфологічні, наїв-
но-побутові, політичні, суспільно-політичні, лінгві-
стичні тощо [6, с. 392–393]. Крім цього, дослід-
ниця зауважує, що типологізація концептів може 
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здійснюватися за різними параметрами, проте 
основними при цьому є походження, статусний 
вияв ментальності щодо форми й змісту відо-
браження, параметри ментального простору, 
компонентний склад, характер об’єкта й суб’єкта 
відображення, способи відображення дійсності 
та критерії цінності в культурі.

Узагальнення наукових підходів до фор-
мування класифікаційних ознак концепту дає 
підстави стверджувати, що його вагомими 
аспектами є специфічні виміри. Так, В. Карасик 
наголошує на тому, що поняттєвий вимір кон-
цепту презентує дефініція його вербалізаторів, 
образний – його перцептивні й когнітивні склад-
ники, ціннісний відображає вагомість психічного 
утворення. При цьому наведені виміри зумов-
люються, зокрема, такими особливостями:

– образний – зоровими, слуховими, тактиль-
ними, смаковими, нюховими характеристиками 
предметів, явищ і подій, які відбиваються в нашій 
пам’яті. Вони є ревалентними ознаками практич-
ного знання, де простежується зв’язок відповідно-
сті за змістом між інформаційним запитом та одер-
жанням повідомлення для людської свідомості;

– понятійний – мовною фіксацією концепту, 
його позначенням, описом, ознаковою структу-
рою, дефініцією;

– ціннісний – визначальним пріоритетом 
для виділення концепту, оскільки їх сукупність 
розглядається в ціннісному аспекті та утворює 
ціннісну картину світобачення [9, с. 107].

Висновки і пропозиції. Дослідження науко-
вих підходів до обґрунтування класифікаційних 
ознак концепту через його сутнісні особливості 
дає підстави стверджувати, що в науковій літе-
ратурі немає узагальненої інтерпретації та єди-
ної систематизації концепту за типами чи озна-
ками, тобто простежується різноаспектність 
у їх виокремленні. Так, окремі науковці-лінгві-
сти розглядають концепт крізь призму компо-
нентності з окресленням концептуальних ознак 
об’єктивного чи суб’єктивного світів. При цьому 
вони вважають такий підхід не лише необ-
хідним, а й достатнім для ідентифікації пред-
мета чи явища під час класифікації концептів 
на мотивувальні, образні, поняттєві та ціннісні 
з доповненням їх такими ознаками, як спеціалі-
зовані етнокультурні й соціокультурні, неспеці-
алізовані та універсальні. Крім цього, у лінгвіс-
тичній літературі трапляється класифікаційний 
поділ концепту за ознаками однорівневості, 
багаторівневості й сегментності. Водночас від-
бувається диференціація ознак концепту за 

уявленнями, схемами, поняттями, фреймами, 
сценаріями (скриптами), гештальтом. Науко-
вий інтерес викликає підхід до класифікації 
концептів на фактуальні елементи, оскільки 
через значну кількість факторів впливу можна 
простежити взаємозумовленість явищ і проце-
сів у мовознавстві з урахуванням їхніх причин-
но-наслідкових зв’язків, що зумовить подальші 
перспективні дослідження.
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Gazuda O. Differential aspects of the concept classificational features
The article attempts to generalize scientific approaches to the formation of the classification feature 

of the concept, first of all, through the prism of componantality with the outlining of the conceptual 
features of the objective or subjective worlds. It was discovered, that scholars consider such 
an approach not only necessary, but also sufficient to identify the subject or phenomenon, classifying 
them as motivational, figurative, conceptual and value, while supplementing them with such features 
as specialized ethno-cultural and socio-cultural, non-specialized and universal. Conceptual features 
in linguistics are investigated and substantiated primarily through the meaning of words and their 
constituent elements, as well as through the prism of different aspects of the concept, linguistic 
approaches to its interpretation, inherent properties of it. In this case, the structure of the concept 
is determined by its sound structure as the basis and periphery as the combination of culture, 
traditions, personal and universal property. It was investigated that in the linguistic literature, 
the classification division of the concept is found on the basis of one-level, multilevel and segmental 
features. Along with this happens the differentiation of the features of the concept by representations, 
schemes, notions, frames, screenplays (scripts), gestalt. The essence of the concepts revealed 
with its division into factual elements, which gives us meaningful information about certain events, 
phenomena and processes reflected in the human consciousness through its world perception. 
This approach is accessible to the perception of content-factual information, which is based on 
theoretical-scientific interpretation of reality with its own vision of the concept as the mental formation 
and the linguistic-thinking unit in the modern English-language picture of the world. The research 
confirms that the content-factual elements conceptually explain the author’s vision and understanding 
of the interdependence of phenomena and processes in linguistics, taking into account their causal 
relationships, and at the same time forming a cognitive and creative approach with a rethinking 
of certain facts and attitudes toward these processes.

Key words: classification marks, concept, linguistics, scientific approaches.


