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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Реферована дисертація присвячена розгляду лексичних засобів репрезентації 

часу в системі сучасної англійської мови та англомовному публіцистичному дискурсі 
початку ХХІ ст. Дослідження ґрунтується на теоретико-методологічних засадах 
когнітивної семантики та дискурсології. 

Комплексне осмислення буття людини в умовах глобалізації потребує аналізу 
фундаментальних засад людського існування. Однією з базових складових буття є 
час. Проблема часу неодноразово ставала об’єктом досліджень як природничих 
(В.І. Вернадський, А. Ейнштейн, С. Гокінг), так і гуманітарних наук (М.Д. Ахундов, 
Дж. Вітроу, М.В. Головко, І. Кант, Ю.Б. Молчанов, М. Гайдеггер, Б.Й. Цуканов). 
Позначений антропоцентризмом парадигмальний зсув, що став особливо помітним у 
гуманітарних науках в останній третині ХХ ст., спричинився до перегляду теоретико-
методологічних підвалин аналізу часу у лінгвістиці. 

Увага традиційного мовознавства була сфокусована на розгляді граматичної 
категорії часу, яку досліджували на матеріалі різних мов з позицій структуральної 
граматики (О.В. Бондарко, Т.В. Булигіна, Г.Ю. Крейдлін, М.Г. Сенів) та логіко-
функціональної семантики (М.В. Всеволодова, М.Г. Джиоєва, А.П. Клименко, 
Т.В. Радзієвська, М.О. Потаєнко, Л.К. Малімон, О.В. Василенко). Когнітивний аналіз 
особливостей мовної репрезентації часу характеризує інтерпретаційне начало: будь-
які мовні рефлекси часу розглядаються як форма інтерпретації світу людською 
свідомістю (Дж. Бейлі, В. Еванс, Дж. Віімаранта). 

У загальній сфері когнітивно скерованого мовознавчого пошуку в царині 
темпоральної проблематики виокремлюють концептологічне (Н.О. Бігунова, 
Ю.А. Мамоннова, М.А. Недобух, Н.К. Рябцева, Н.В. Таценко, К.С. Яковлєва), 
когнітивно-семантичне (М. Бансімба, Ю.О. Дем’янова, О.В. Забуранна, 
М.В. Сергєєва, Ю.М. Точіліна, В.Є. Щербіна) та когнітивно-дискурсивне 
відгалуження (М.О. Задорожна, М.М. Коннова, М.О. Шведова). 

На сьогодні наявні й наукові праці, в яких висвітлені системно-мовні і 
дискурсивні властивості темпоральних одиниць (Ю.С. Бєлозьорова, Є.В. Бондаренко, 
Л.М. Міхєєва), однак завдання виявити їх характеристики, що дають змогу 
скорелювати означені плани, дослідники не ставили. 

Це зумовлює відмітну рису поданої дисертаційної праці, в якій представлена 
спроба виявити глибинні принципи, що зумовлюють особливості системної 
організації та дискурсивного функціонування темпоральних одиниць. Запроваджений 
у дисертаційній роботі когнітивно-дискурсивний підхід до вивчення лексичних 
номінацій часу дає змогу, з одного боку, виявити особливості лексикалізації часу в 
сучасній англійській мові з погляду того, як ці одиниці маніфестують різнопланові 
когнітивні сутності (концепт та схемний образ), з іншого боку, пояснити 
функціональні особливості темпоральних одиниць, зважаючи на їх когнітивне 
підґрунтя. 

Актуальність дисертаційної праці зумовлена когнітивно-дискурсивним 
ракурсом дослідження, за якого предметом уваги стають когнітивно-семантичні та 
комунікативно-прагматичні характеристики темпоральних лексем. Вагомим для 
сучасної лінгвістики є встановлення особливостей людського сприйняття і знакового 
закріплення часової локалізації подій в англомовному публіцистичному дискурсі 
ХХІ ст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана в рамках наукової теми кафедри прикладної лінгвістики Волинського 
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національного університету імені Лесі Українки “Концептуальний аналіз мовних 
явищ” (протокол № 5 засідання Вченої ради Волинського національного університету 
імені Лесі Українки від 25 січня 2007 р.). 

Мета дисертації полягає у виявленні когнітивно-семантичних і 
функціональних властивостей лексичних одиниць зі значенням темпоральності у 
системі англійської мови й англомовному публіцистичному дискурсі. 

Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань: 
 розробити методику аналізу особливостей репрезентації наївних уявлень 

носіїв англійської мови про час у когнітивно-дискурсивній системі координат; 
 з’ясувати структуру значення лексичних одиниць із семою 

“темпоральність”; 
 систематизувати темпоральні лексеми сучасної англійської мови через 

реконструкцію співвідносних із ними концептів та схемних образів; 
 інвентаризувати синтаксичні конструкції з лексемами зі значенням 

темпоральності в англомовному публіцистичному дискурсі; 
 виявити конфігурації темпоральних концептів, що актуалізують схемні 

образи ШЛЯХ та ЦИКЛ у дискурсі англомовної періодики; 
 встановити семантичні ролі темпоральних номінацій сучасної англійської 

мови в англомовному публіцистичному дискурсі; 
 виділити й систематизувати кореляти концептуальних метафор часу; 
 визначити корелятивну залежність дискурсивної актуалізації схемних 

образів ШЛЯХ та ЦИКЛ від типу висловлення. 
Об’єктом дослідження є засоби лексичної репрезентації часу в сучасній 

англійській мові. 
Предметом дослідження є когнітивно-семантичні та функціональні 

властивості англомовних темпоральних номінацій. 
Матеріал дослідження складають 302 лексичні одиниці з семою 

“темпоральність”, дібрані методом суцільної вибірки з дванадцяти англомовних 
тлумачних та перекладних словників, а також 4870 контекстів їхнього вжитку в 
англомовній періодиці 2004-2009 р.р., рівнопропорційно репрезентованій 
британськими (The Guardian, The Financial Times, The Telegraph, The Independent, The 
People) та американськими (The New York Times, The Newsweek, The USA Today, The 
Washington Post, The Chicago Tribune) друкованими засобами масової інформації. 
580 фрагментів було отримано з банків даних “Британський національний корпус” 
(British National Corpus – BNC), “Корпус сучасної американської англійської мови” 
(Corpus of Contemporary American English – COCA) та “Корпус журналу TIME” (TIME 
Magazine Corpus). 

Теоретико-методологічним підґрунтям роботи є антропоцентрична парадигма, 
де увагу зосереджено на ролі людського чинника в когнітивних та комунікативних 
процесах (Н.Д. Арутюнова, А.Д. Бєлова, С.А. Жаботинська, О.С. Кубрякова, 
М.В. Нікітін, А.М. Приходько та ін.). Конкретно-науковою методологією є когнітивно-
дискурсивний підхід до розгляду лінгвальних сутностей (В.З. Дем’янков, 
O.К. Ірісханова, А.П. Мартинюк, О.І. Морозова, І.С. Шевченко та ін.). 

Мета й завдання дисертації, а також специфіка досліджуваного об’єкта 
зумовили необхідність комплексного використання низки методів: описового – для 
узагальнення результатів спостереження над емпіричним матеріалом; дефініційного 
аналізу – для встановлення номінативних характеристик темпоральних одиниць; 
концептуального аналізу – для виявлення їх семантико-когнітивних властивостей; 
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синтагматичного аналізу – для виокремлення й систематизації синтаксичних 
конструкцій із темпоральними одиницями; когнітивно-дискурсивної інтерпретації – 
для з’ясування типовості ситуацій, в яких вони використовуються, й ідентифікації 
типів висловлювання, а також для виокремлення дискурсивних контекстів 
темпоральності; інструментарію теорії когнітивної метафори – для встановлення 
корелятів метафор. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вона є першою спробою 
когнітивно-дискурсивного аналізу лексичних одиниць на позначення часу в сучасній 
англійській мові. У дисертації вперше встановлено роль схемних образів ШЛЯХ та 
ЦИКЛ, що зорганізовують систему темпоральних концептів, які, своєю чергою, 
становлять когнітивне підґрунтя значення темпоральних лексем та зумовлюють 
особливості їх дискурсивної актуалізації. Новим є залучення схемних образів до 
структури значення мовних одиниць сучасної англійської мови на позначення часу. 
Уперше темпоральні концепти поділено на сенсорні як умовні способи сприйняття 
часу людиною з огляду на природні прояви його властивостей та соціокультурні, 
пов’язані із суб’єктивно-суспільною інтерпретацію. Новизною відзначено виявлення 
синтаксичних конструкцій з темпоральними номінаціями в англомовному 
публіцистичному дискурсі, встановлення типів дискурсивних конфігурацій 
темпоральних концептів, систематизація глибинних семантичних ролей, притаманних 
лексичним одиницям зі значенням темпоральності, а також з’ясування корелятивної 
залежності актуалізації того або іншого схемного образу від типу висловлювання. 

Наукова новизна отриманих результатів відображена в положеннях, що 
виносяться на захист: 

1. У світлі настанов антропопарадигми час постає як гранично суб’єктивована 
сутність, попри свій тісний зв’язок з універсальним світовим порядком. З позицій 
когнітивної лінгвістики значення темпоральних одиниць сучасної англійської мови 
постає знанням про час, переломленим крізь призму колективної свідомості носіїв 
цієї мови, тобто широкою ментальною сутністю, активована інформацією, 
пов’язаною з мовною формою конвенційно. Ця ментальна сутність є тришаровою: у 
ній можна виокремити власне лінгвістичне значення, концепт та схемний образ. 

2. У типовому контексті у лінгвістичному значенні темпоральних номінацій 
сучасної англійської мови домінує когнітивний складник, в якому сема 
“темпоральність” може належати до ядра значення (прямі номінації часу) або до його 
периферії (непрямі номінації). Прагматичний складник значення темпоральних 
одиниць набуває питомої ваги у ситуаціях, що відрізняються від еталонних та 
потребують наявності в адресата культурно зумовленого знання для правильного 
розуміння значення відповідної лексичної одиниці. 

3. В англомовній картині світу час становить зв’язну царину концептуалізації 
(домен), сформовану низкою темпоральних концептів, які можна поділити на 
сенсорні та соціокультурні. Сенсорні концепти часу (ПЕРІОД ЧАСУ, МИНУЛЕ, 
ТЕПЕРІШНЄ, МАЙБУТНЄ) структурують безпосередній феноменологічний досвід 
сприйняття часу людиною, а соціокультурні темпоральні концепти (ДЕНЬ ТИЖНЯ, 
МІСЯЦЬ, ПОРА РОКУ, СВЯТО, ЧАСОВА ТОЧКА) репрезентують досвід, опосередкований 
суспільною діяльністю людини. Межа між цими групами концептів не є фіксованою. 

4. У лексичних одиницях сучасної англійської мови час постає як співвідносний 
не тільки зі свідомим рівнем когніції, але й з її передконцептуальним рівнем. Засобом 
структурування останнього є схемні образи ЦИКЛ та ШЛЯХ, співвідносні з 
повторюваним шаблоном сенсомоторного досвіду сприйняття людиною подій, що 
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відбуваються у часі. Схемний образ ЦИКЛ пов’язує темпоральну реальність з 
ритмічним повторенням часових відрізків, схемний образ ШЛЯХ втілює бачення часу 
як прямої секвенції подій. Ці схемні образи є фундаментом концептуальної 
архітектури темпоральної свідомості англомовного індивіда, яка реалізується у 
системній організації та дискурсивному функціонуванні темпоральних номінацій 
сучасної англійської мови. 

5. Сенсорний концепт ПЕРІОД ЧАСУ, представлений номінаціями проміжку часу, 
та соціокультурні концепти ДЕНЬ ТИЖНЯ, МІСЯЦЬ, ПОРА РОКУ, СВЯТО, які 
репрезентують календарні поняття, співвідносні зі схемним образом ЦИКЛ. Сенсорні 
концепти МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ, МАЙБУТНЄ та соціокультурний концепт ЧАСОВА ТОЧКА 
базовані на схемному образі ШЛЯХ.  

6. Схемні образи ЦИКЛ та ШЛЯХ відіграють важливу роль у формуванні 
конструкційної, конфігураційної, метафоричної, рольової та ситуаційної семантики 
темпоральних одиниць в англомовному публіцистичному дискурсі. 

6.1. Актуалізація схемних образів ЦИКЛ та ШЛЯХ залежить від типовості ситуації 
висловлювання та маніфестується синтаксичними конструкціями, які представлені 
поєднанням темпоральних одиниць з іншими частинами мови (прийменниками, 
числівниками, прикметниками). У типових ситуаціях когнітивним підґрунтям 
семантики темпоративів є схемний образ ЦИКЛ. 

6.2. Динамічна репрезентація сенсорних концептів представлена конфігураціями 
РУХ ЧАСУ та РУХ ЛЮДИНИ, які дають змогу визначити секвенційне розташування 
концептів МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ, МАЙБУТНЄ. 

6.3. Первинні метафори ЧАС є ЛЮДИНА, ЧАС є ПРЕДМЕТ, ЧАС є РЕСУРС, ЧАС є 
ПРОСТІР та ЧАС є КОНТЕЙНЕР зображають час цілісно та уможливлюють його бачення 
як суб’єкта чи об’єкта ситуації та позначають його дії та ознаки. Реалізація цих 
первинних метафоричних виразів у дискурсі є виразником розуміння абстрактної 
сутності часу. 

6.4. Темпоральні номінації сучасної англійської мови співвідносні з 
семантичним ролями АГЕНСА, ОБ’ЄКТА, АТРИБУТА та СИРКОНСТАНТА (часового). 
Характерною для англомовного газетного дискурсу є комбінаторика семантичних 
ролей, коли в одному фрагменті дискурсу досліджувані лексеми співвідносні з 
різними глибинними ролями, а також в межах одного фрагменту дискурсу 
актуалізуються схемні образи ЦИКЛ та ШЛЯХ. 

6.5. Інформативний, дескриптивний, аргументативний, репортативний типи 
висловлювання публіцистичного дискурсу представлені комбінаціями сенсорних та 
соціокультурних засобів вербалізації темпоральних концептів, які базуються на 
схемних образах ЦИКЛ та ШЛЯХ. 

Теоретичне значення дослідження. Висновки й узагальнення виконаного 
дослідження сприяють глибшому пізнанню закономірностей концептуалізації часу 
людською свідомістю, поглиблюють когнітивну теорію в царині дослідження 
універсальних концептів. Дослідження передконцептуального та концептуального 
рівнів репрезентації часу розширюють надбання когнітивної семантики, а також є 
доповненням до опису концептуальної та мовної картин світу, оскільки у роботі 
вперше проаналізовано системно-мовні та функціональні характеристики 
темпоральних одиниць. 

Практичне значення одержаних результатів виявляється в тому, що вони 
можуть бути використані в лекційних курсах із лексикології (розділи “Лексична 
семантика” і “Словниковий склад мови”) та стилістики сучасної англійської мови 
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(розділи “Стилістична семасіологія” та “Стилістична ономасіологія”), при читанні 
спецкурсів із когнітивної лінгвістики та дискурсології, у науково-пошуковій роботі 
студентів та аспірантів, а також при укладанні словників. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорена на засіданні 
кафедри прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі 
Українки й апробована на десяти міжнародних конференціях: XIV Міжнародній 
науковій конференції “Мова і світ” (Ялта, 2007), І Міжнародній науково-практичної 
конференції “Актуальні проблеми філології та американські студії” (Київ, 2008), 
ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції TESOL-Ukraine (Полтава, 2008), 
ІІІ Міжнародній науковій конференції, присвяченій 70-річчю від дня народження 
проф., д.ф.н. В.В. Левицького “Актуальні проблеми германської філології” 
(Чернівці, 2008), XV Міжнародній науковій конференції “Мова і світ” (Ялта, 2008), 
І Міжнародній науковій конференції “Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 
2009), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми 
романського та германського мовознавства” (Луцьк, 2009), Х Міжнародній науковій 
конференції “Cемантика мови і тексту” (Івано-Франківськ, 2009), ІV Міжнародній 
науково-практичній конференції “Актуальні проблеми романського та германського 
мовознавства” (Луцьк, 2010), ІІ Міжнародній науковій конференції “Мова. Культура. 
Комунікація” (Чернігів, 2011) та двох всеукраїнських конференціях: І Всеукраїнській 
науково-практичній конференції “Актуальні проблеми романського та германського 
мовознавства” (Луцьк, 2007), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 
“Актуальні проблеми романського та германського мовознавства” (Луцьк, 2008), а 
також на щорічних науково-звітних конференціях факультету романо-германської 
філології Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 2007-
2009) та науково-звітній конференції факультету іноземних мов Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, 2010). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у сімнадцяти 
публікаціях, з яких дванадцять статей надруковано у наукових фахових виданнях та 
трьох тезах конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 6,4 др. арк. 

Структура дисертації. Дисертація загальним обсягом 239 сторінок (обсяг 
основного тексту – 190 сторінки) складається зі вступу, трьох розділів із висновками, 
загальних висновків, списку використаної літератури, списку лексикографічних 
джерел та списку джерел ілюстративного матеріалу. У дисертації подано 3 таблиці та 
24 схеми; бібліографія містить 424 найменування. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, зв’язок з науковими темами, 

мета та завдання дослідження, сформульовано його об’єкт і предмет, визначено 
методологічні підвалини, методи та матеріал, розкрито наукову новизну, теоретичне 
та практичне значення отриманих результатів, подано інформацію про апробацію та 
публікації за темою дисертації. 

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження особливостей 
репрезентації часу лексичними засобами сучасної англійської мови” 
обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження, розкрито когнітивні 
аспекти значення темпоральних номінацій, встановлено визначальні риси 
англомовного публіцистичного дискурсу як контексту реалізації темпоральних 
лексем, з’ясовано методику їх аналізу в межах когнітивно-дискурсивного підходу. 
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Інтерес до питань онтології часу притаманний історії людства в усі періоди. На 
різних етапах розвитку цивілізації наївні уявлення людини про час варіювали від 
цілковитої атемпоральності до визнання часу вагомою цінністю. Численні іпостасі 
часу ставали предметом досліджень точних та гуманітарних наук, серед яких чільне 
місце посідають лінгвістичні праці. 

Зафіксовані в лексичних одиницях сучасної англійської мови знання її носіїв 
про часові відношення становлять важливий фрагмент англомовної картини світу, що 
трактується у дисертації як упорядкована сукупність знань та уявлень про світ, 
наявних у членів англомовної лінгвокультурної спільноти. 

Лінгвістичне значення номінативних одиниць із семою “темпоральність” 
складається з когнітивного та прагматичного компонентів, що мають здатність до 
взаємного впливу та збагачення. У значенні темпоральних номінацій сучасної 
англійської мови, як правило, домінує когнітивний складник, але при їх застосуванні 
у певних контекстах ваги може набувати прагматичний компонент. Прикладом тут є 
лексема Mondayish та словосполучення Monday morning feeling, розуміння значення 
яких, окрім відомостей когнітивного плану (Monday – перший день робочого тижня), 
потребує залучення соціально забарвленої прагматичної інформації стосовно добре 
відомого багатьом людям небажання працювати після недільного відпочинку, що є 
культурно обумовленим знанням про організацію часу. 

Когнітивний складник значення темпоральних одиниць містить денотативні 
ознаки, що можуть відноситися до інтенсіоналу (змістового ядра значення) або до 
імплікаціоналу (периферії семантичних ознак). Сема “темпоральність” прямих 
лексичних номінацій часу сучасної англійської мови, як правило, належить до 
інтенсіоналу значення (наприклад, у лексемах hour, day, Sunday, millennium тощо); в 
одиницях із латентною детермінацією часу темпоральна сема має статус ознаки 
імплікаціоналу (наприклад, у словах breakfast, the Renaissance, the Mesozoic, lesson, 
haymaking, break тощо). Латентні темпоральні семи посідають межове положення між 
власне лінгвістичним та енциклопедичним знанням, репрезентованим 
досліджуваними одиницями. 

При когнітивно спрямованому аналізі змісту темпоральних номінативних 
одиниць оперативним терміном є “концепт”, що тлумачиться як одиниця свідомості, 
структурована сукупність досвідного знання людини (О. С. Кубрякова). Концепт 
виокремлюється суб’єктом мислення із концептуальної царини, що у когнітивістиці 
іменують доменом (Р. Ленекер). Залежно від погляду суб’єкта розумової діяльності, 
одна й та сама ментальна сутність може бути концептом або доменом, однак не всім 
доменам притаманна здатність бути концептами. Зокрема, це стосується часу, що є 
базовим доменом, тобто сутністю найзагальнішого порядку, яка не потребує інших 
концептів для свого пояснення. Домен часу служить тлом для виокремлення низки 
темпоральних концептів – ПРОМІЖОК ЧАСУ, ДЕНЬ ТИЖНЯ, МІСЯЦЬ, ПОРА РОКУ, СВЯТО 
тощо. 

Час співвідносний не тільки зі свідомим (концептуальним) рівнем когніції, але 
й з підсвідомим (передконцептуальним). До останнього належать схемні образи – 
когнітивні сутності, співвідносні з повторюваним шаблоном сенсомоторного досвіду 
взаємодії людини із середовищем свого побутування, як-от: ЦЕНТР – ПЕРИФЕРІЯ, 
МЕЖА – КОНТЕЙНЕР – ВМІСТ, ОБ’ЄКТ, ШЛЯХ, ЦИКЛ тощо (М. Джонсон, Дж. Лакофф, 
С.І. Потапенко). Відтак, значення темпоральних лексем англійської мови відкриває 
доступ не тільки до ментальних сутностей, що узагальнюють досвід часової взаємодії 
людини зі світом (темпоральних концептів), але й до когнітивних одиниць 
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передконцептуальної природи (схемних образів), змістом яких є сенсомоторний 
(тілесний) досвід сприйняття подій, що відбуваються у часі. 

Універсальні моделі часу “лінійність” та “циклічність”, що їх виокремили 
філософи та культурологи, співвідносні з динамічними схемними образами ШЛЯХ 
(лінійна модель) та ЦИКЛ (циклічна модель). Перший передає бачення часу як пряму 
секвенцію подій, а другий пов’язує темпоральну реальність з ритмічним повторенням 
часових відрізків. 

Схемні образи ШЛЯХ та ЦИКЛ відіграють вагому роль у формуванні значення 
темпоральних номінацій, утворених через перенесення сенсорних концептів, 
ототожнюваних зі схемними образами ШЛЯХ та ЦИКЛ, у концептуальну царину часу.  

Схемні образи ШЛЯХ та ЦИКЛ актуалізуються у дискурсі, котрий тлумачиться у 
дисертації як текст у ситуаційному контексті, що становить єдність процесу та 
результату (В.В. Красних). Для виявлення особливостей дискурсивної реалізації 
когнітивних аспектів значення темпоральних лексем сучасної англійської мови 
обрано особливий регістр дискурсу – публіцистичний, оскільки він демонструє 
широкий спектр типів висловлювання, яким притаманні різні часові характеристики. 
Публіцистичний регістр дискурсу визначаємо як інституціалізовану розумово-
мовленнєву діяльність. Специфіка публіцистики у когнітивному аспекті полягає у 
характері контекстуальної інформації, прагматичному, соціокультурному та 
когнітивному потенціалі, а також поєднанні соціальної та політичної інформації з 
відомостями особистого характеру, які відображають соціалізацію особи. 

В англомовному публіцистичному дискурсі наявні такі типи висловлювання, як 
наративний, дескриптивний, репортативний, інформативний та аргументативний 
(терміни К.С. Сміт), кожен з яких вирізняється специфічними способом втілення 
темпоральних відносин. 

Наративний тип висловлювання характеризує позначення подій та станів, 
розповідь будується на послідовному викладі подій. У дескриптивному типі 
висловлювання оповідь є статичною, позбавленою динаміки, але не локалізації 
часових координат змісту. У дескриптивному типі висловлювання у публіцистичному 
дискурсі темпоративи слугують переважно засобами означення подій та позначення 
їх локалізації, що зазвичай створює тло опису. Репортативний тип висловлювання 
визначають динамізм та локалізація подій у часі, що безпосередньо пов’язане з 
локалізацією репортера у часі та просторі. У публіцистичному дискурсі 
аргументативний тип висловлювання характеризує наявність загальних тверджень, 
фактів, припущень та є ілюстрацією засобів впливу на суспільну свідомість. 
Інформативний тип висловлювання співвідносний переважно із загальними 
твердженнями та має два види – енциклопедичний (виклад універсальної інформації 
про події, явища та факти з будь-якої сфери життєдіяльності людини) та особистий 
(узагальнення, здійснене на основі індивідуального досвіду сприйняття певних 
подій). 

У другому розділі “Схемні образи часу у відбитті лексичних одиниць 
сучасної англійської мови” здійснено аналіз особливостей вербалізації 
темпоральних концептів, співвідносних зі схемними образами ШЛЯХ та ЦИКЛ. 

Часові концепти, що ґрунтуються на схемних образах ЦИКЛ та ШЛЯХ, можна 
поділити на сенсорні, які узагальнюють уявлення людини про те, що піддається 
сприйняттю органами відчуття (ПЕРІОД ЧАСУ, МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ, МАЙБУТНЄ), та 
соціокультурні, що не мають точних відповідників у реальному світі (ДЕНЬ ТИЖНЯ, 
МІСЯЦЬ, ПОРА РОКУ, СВЯТО, ЧАСОВА ТОЧКА).  
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Сенсорний концепт ПЕРІОД ЧАСУ вербалізований у сучасній англійській мові 
лексемами зі значенням повторюваності періодів часу. За ознакою фіксованості ці 
мовні засоби можна поділити на підгрупи фіксованої (second, minute, hour, day, night, 
morning, evening тощо) та нефіксованої тривалості (moment, instant, twinkling тощо). 
Лексеми першої підгрупи утворюють своєрідну шкалу фіксованості показників 
фізичної вимірності часу та ілюструють суб’єктивне сприйняття його тривалості. 
Темпоральні одиниці групи нефіксованої тривалості утворюють опозицію 
короткочасність :: довготривалість (instant, twinkling, moment :: aeon, eternity, epoch, 
era). 

Соціокультурні концепти ДЕНЬ ТИЖНЯ, МІСЯЦЬ, ПОРА РОКУ та СВЯТО 
організують знання носіїв сучасної англійської мови про календарну систему. 
Календар з його визначеним темпом та ритмом зміни часових періодів є базовою 
структурою часового світосприйняття, яка синхронізує і регулює буття окремої 
людини та цілого суспільства. 

Засоби об’єктивації концепту ДЕНЬ ТИЖНЯ можна поділити за етимологією на 
астрономічно марковані (Sunday, Monday), де в основі найменування лежить 
астрономічний об’єкт (наприклад, Monday – день місяця (moon)) та міфологічно 
марковані (Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday), де номінація пов’язана з 
персонажами міфології (наприклад, Thursday – день бога сили і грому (Thor)). 
Встановлено, що конотативні ознаки англомовних лексикалізацій концепту ДЕНЬ 
ТИЖНЯ відповідають компонентам переосмисленого значення, а також смисловим 
ознакам, співвідносним із фоновими знаннями носіїв мови про дану реалію. Так, 
наприклад, у свідомості носіїв мови закріпились поняття Sunday’s child – щаслива 
людина, Sunday-best – найкращий одяг, які свідчать про особливе сприйняття цього 
дня тижня. 

Конотації лексем, що вербалізують концепти МІСЯЦЬ, ПОРА РОКУ та СВЯТО, 
вказують на їх природно-географічне, особисте та соціальне походження. Природно-
географічні конотації темпоральних лексем пов’язані зі станом навколишнього 
середовища, атмосферними явищами регіону. Ці конотації не є узусними, що 
пов’язано з географічними особливостями місцевості. Так, у фрагменті Autumn is a 
time of change in the woodlands <…>Autumn <…> offers either late summer or early 
winter, with precious little in between (Independent, 18 October, 2005) осінь вважають 
перехідним періодом, який сприймається як нестабільний (a time of change), 
пов’язаний з мінливими погодними умовами (either late summer or early winter). 
Соціальні конотації пов’язані з характером суспільного досвіду людини, сферою її 
працевлаштування. Наприклад, для всіх, хто пов’язаний з діяльністю Білого Дому, 
серпень є спокійним періодом: With Congress away and President Bush on his “working 
vacation,” August is usually a slow news month in Washington (Newsweek, 18 August, 
2004), що пояснює призупинення суспільно-політичної активності Президента та 
Конгресу. Особистісні конотації пов’язані з тим, що безпосередньо стосується особи, 
її персонального досвіду, світобачення. Наприклад, релігійне свято стає особливо 
значущим для людини, що змушує її навіть змінити звичну поведінку: For me 
Christmas is always a time to enjoy the fact that I have all these people around me that I 
may have ignored all through the year (Chicago Tribune, 11 January, 2006). На особистий 
рівень конотації вказують for me, I, around me. Характерною для лексем на 
позначення суспільних свят є подвійна суспільно-особистісна природа конотацій, 
адже загальноприйняті свята мають певні усталені традиції. Наприклад, День 
незалежності у США є чимось більшим за суспільний обов’язок, це особисте свято 
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кожного, як і день народження: But let’s not forget: Independence Day is a birthday 
celebration. And what birthday celebration is complete without cake? (Newsweek, 24 June, 
2004), а тому святкування Дня незалежності ототожнюється з супровідними 
атрибутами святкування дня народження людини (cake). 

Базовані на схемному образі ШЛЯХ концепти МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ та МАЙБУТНЄ 
є сенсорними за своєю природою, але при цьому не позбавлені соціокультурного 
забарвлення. Вони забезпечують розуміння людиною порядку подій та явищ. Концепт 
ТЕПЕРІШНЄ показує реальність власне часу. Спільною рисою концептів МИНУЛЕ та 
МАЙБУТНЄ є синтетичне бачення подій, тому схемний образ ШЛЯХ необхідно 
сприймати в інтегративній єдності усіх трьох концептів, в яких поєднані реальність і, 
певною мірою, примарність. 

Лексичні засоби об’єктивації концептів МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ та МАЙБУТНЄ можна 
диференціювати за показниками частиномовної належності, способу та спектру дії. 
Лексикалізації концепту МИНУЛЕ слугують меті відмежування одних подій від інших, 
віднесення до іншого життєвого устрою (окремої людини чи суспільства), який 
експліцитно чи імпліцитно протиставляється існуючому. Засобами об’єктивації 
концепту ТЕПЕРІШНЄ слугують темпоральні конструкції, що описують дії різної 
тривалості – від короткої миттєвості до тривалого періоду. Концепт МАЙБУТНЄ 
вербалізують лексичними одиницями, що визначають майбутнє як визначене та 
невизначене, близьке або далеке. Встановлено, що концепти МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ та 
МАЙБУТНЄ набувають соціокультурного забарвлення у номінаціях, які апелюють до 
осіб, подій, явищ та фактів, характерних для певного часового періоду, наприклад: the 
time of Shakespeare, the days of Margaret Thatcher, the era of Barak Obama. 

Соціокультурний концепт ЧАСОВА ТОЧКА репрезентують темпоральні 
конструкції на позначення дат (September 15, August 24 тощо) та годинникового часу 
(4 p.m., 5 o’clock тощо). 

У третьому розділі “Актуалізація схемних образів часу в англомовному 
публіцистичному дискурсі” з’ясовано роль схемних образів часу у формуванні 
конструкційної, рольової, ситуативної та метафоричної семантики темпоральних 
одиниць у публіцистичному дискурсі. 

Дискурсивна реалізація схемних образів ШЛЯХ та ЦИКЛ має ряд особливостей 
порівняно зі способом їх втілення у словникових одиницях сучасної англійської мови. 
Вивчення дискурсивної реалізації часу показало, що схемний образ ЦИКЛ лежить у 
підґрунті низки темпоральних конструкцій та залежить від типової предметної 
ситуації. Під типовою предметною ситуацією розуміємо сукупність учасників та 
обставин, що є характерною для того різновиду події або явища, про який йдеться у 
фрагменті дискурсу. Нетиповою предметною ситуацією, відповідно, є сукупність 
учасників та обставин, які демонструють відхилення від усталеного зразку. 

Визначено, що характерні для типових ситуацій синтаксичні конструкції, які 
реалізують схемний образ ЦИКЛ, представлені конфігураціями темпоральних одиниць 
в однині та множині, темпоральних одиниць із кількісним числівниками, вказівними 
займенниками, прийменниками. Розглянемо приклад типової ситуації, в якій 
вживання темпоральних одиниць в однині та множині створює уявлення про 
існування певного явища: Christmases in the Fifties were, in my memory at least, rather 
bleak affairs. <…> We never celebrated New Year (Guardian, 2 December, 2008). У 
наведеному фрагменті лексеми Christmases та New Year, базовані на схемному образі 
ЦИКЛ, актуалізують загальні знання про типовий перебіг зимових свят для людини. 



 10 

Традиції цих свят склалися протягом циклів їх відзначення та закарбувалися у 
пам’яті.  

Актуалізація схемного образу ШЛЯХ відбувається за рахунок синтаксичних 
конструкцій, що містять темпоральні одиниці в однині з прикметниками у найвищому 
ступені порівняння, порядковими числівниками, вказівними займенниками, 
прийменниками та за умов нетипової ситуації висловлювання. Так, у фрагменті Thirty 
years from now, when Wimbledon fans are grumbling through a soggy day of fine English 
summer, they’ll be watching reruns not from 1980 but from 2008 (Guardian, 31 December, 
2008) спостерігаємо використання двох темпоральних одиниць, які “за 
замовчуванням” є співвідносними зі схемним образом ЦИКЛ – day та summer. 
Словосполучення fine English summer референтне до циклічного за природою явища, 
однак використання неозначеного артикля з цією одиницею нівелює циклічність, 
створюючи уявлення про позначення однієї точки на часовій осі, та співвідносить 
темпоральне словосполучення зі схемним образом ШЛЯХ. Маркером переходу до 
схемного образу ШЛЯХ є саме неозначений артикль. 

В англомовній картині світу час сприймається не тільки як вимірювана 
величина, а й виступає у ролі суб’єкта й об’єкта, може діяти та мати певні ознаки. 
Концептуальні метафори часу містять суспільно-історичні, релігійні, наочно-образні 
уявлення про часові ознаки, що знаходять відображення в англомовній картині світу. 
Концептуальні метафори подають час цілісно (у комплексі всіх його аспектів та 
проявів, що дає змогу осягнути уявлення про це явище у колективній свідомості 
носіїв англійської мови) та логічно (як структуровану сутність, що має певні 
складники (суб’єкт, об’єкт, їх ознаки, дії)). Ці метафори є первинними (Дж. Грейді) та 
дають змогу визначити способи передачі базової темпоральної інформації про світ. 
Час втілюють метафори ЧАС Є ЛЮДИНА (time is a master, time tells, time is cruel), ЧАС Є 
ПРЕДМЕТ (kill time, own time), ЧАС Є РЕСУРС (limited, sufficient time), ЧАС Є ПРОСТІР (long 
day, deep autumn, days are far away) та ЧАС Є КОНТЕЙНЕР (day, morning, moment, month, 
year … is filled with; in, at, on Monday; time is a prison). 

В англомовному публіцистичному дискурсі темпоральні одиниці співвідносні з 
глибинними семантичними ролями (Ч. Філлмор), як-от: АГЕНС, ОБ’ЄКТ, АТРИБУТ та 
СИРКОНСТАНТ (часовий). Характерною для публіцистичного дискурсу є 
комбінаторика семантичних ролей, коли у одному фрагменті дискурсу досліджувані 
лексеми виступають у ролі суб’єктів, об’єктів та позначають спосіб дії, а також в 
межах одного фрагменту дискурсу актуалізують схемні образи ШЛЯХ та ЦИКЛ. У 
фрагменті Like the McEnroe-Borg 1980 Wimbledon tennis final, you know that years 
from now, whenever there's the political equivalent of a rain delay, these years will be 
rehashed and re-analysed by commentators (Guardian, 31 December, 2008) ми бачимо 
три темпоральні словосполучення, які відіграють роль АТРИБУТА (1980 Wimbledon 
tennis final), ОБ’ЄКТА (these years), а також СИРКОНСТАНТА (years from now). Якщо 
АТРИБУТ спирається на схемний образ ШЛЯХ, то інші учасники ситуації 
співвідносяться зі схемним образом ЦИКЛ, тобто в одному дискурсивному фрагменті 
співіснують обидва схемні образи. 

Аналіз особливостей реалізації схемних образів у різних типах висловлювання 
публіцистичного дискурсу проводився з урахуванням актуалізації схемних образів та 
сенсорних і соціокультурних засобів вербалізації часу. Типовим для наративного та 
репортативного типів висловлювання публіцистичного дискурсу є превалювання 
схемного образу ШЛЯХ. Схемний образ ЦИКЛ домінує в інформативному типі 
висловлювання. Аргументативний та дескриптивний тип висловлювання 



 11 

характеризує використання обох схемних образів, без чіткого превалювання жодного 
з них. Сенсорні засоби вербалізації часу маніфестують відповідні схемні образи у 
наративному та репортативному типах висловлювання, на відміну від 
інформативного типу висловлювання, де переважають соціокультурні засоби. 
Характерним для дескриптивного та аргументативного типів висловлювання є 
поєднання соціокультурних та сенсорних засобів вербалізації. 

Розглянемо типовий для наративного типу висловлювання приклад: Stocks have 
slowed their nine-month advance in December as traders look to lock in gains for the year 
and seek clues about what might be able to drive the market in 2010. The benchmark 
Standard & Poor’s 500-stock index has jumped 63.8 percent from a 12-year low in March 
on relief that the economy was stabilizing. Analysts say investors will need substantive signs 
that the economy is improving to extend the gains next year (New York Times, December 
16, 2009). У цьому фрагменті схемний образ ШЛЯХ актуалізовано низкою 
темпоральних конструкцій. Способи позначення часу варіюють від конкретного – in 
December, in 2010, in March (соціокультурні засоби позначення часу) до 
опосередкованого – next year, for the year (сенсорні засоби маніфестації часу). 
Розуміння змісту останніх є можливим за допомогою референції до часу написання 
статті – 16 грудня 2009 р., тому next year – це рік, який іде за 2009 р., а for the year є 
періодом цього, 2009 року. Зауважимо, що у наведеному фрагменті схемний образ 
ЦИКЛ становить передконцептуальну основу темпоральних слів, які модифікують 
номінації об’єктів (nine-month advance та a 12-year low). Циклами тут є у першому 
випадку – період тривалістю у 9 місяців, у другому – тривалістю у 12 років. Обидва 
способи позначення часу належать до сенсорних. У проаналізованому фрагменті 
наративного типу висловлювання публіцистичного дискурсу схемний образ ШЛЯХ 
превалює, що підтверджує характерну для цього виду типу висловлювання 
динамічність викладу. 
 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

Природа часу, який належить до кола базових світоглядних понять, набуває 
відмінних трактувань залежно від парадигми, в системі орієнтирів якої його 
вивчають. У світлі настанов антропоцентричної парадигми час постає як гранично 
суб’єктивована сутність, попри свій тісний зв’язок з універсальним світовим 
порядком. 

У руслі когнітивної семантики ментальні конструкти, які зберігаються у 
свідомості людини, трактують не ізольовано, а з опертям на контекст фонових знань. 
Так, трактування у дисертаційній роботі часу як домену уможливило виділення низки 
темпоральних концептів, існування яких він забезпечує. Запропонований підхід дав 
змогу проаналізувати когнітивну основу семантики темпоральних номінативних 
одиниць сучасної англійської мови на передконцептуальному та концептуальному 
рівнях. 

Оскільки час є феноменологічною суттю, що поєднує внутрішній, суб’єктивний 
досвід людини, яка пізнає світ, та об’єктивну дійсність, то концепти, які базуються на 
схемних образах часу, що становлять передконцептуальний рівень сприйняття, ми 
розподілили відповідно до способу сприйняття на дві групи – сенсорні та 
соціокультурні. 

Аналіз лексичних одиниць з темпоральною семантикою показав, що схемні 
образи ШЛЯХ та ЦИКЛ зорганізовують сенсорні концепти ПЕРІОД ЧАСУ, МИНУЛЕ, 
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ТЕПЕРІШНЄ, МАЙБУТНЄ та соціокультурні концепти ДЕНЬ ТИЖНЯ, МІСЯЦЬ, ПОРА РОКУ, 
СВЯТО, ЧАСОВА ТОЧКА. 

Когнітивно-семантичний аналіз лексем, що вербалізують сенсорний концепт 
ПЕРІОД ЧАСУ, засвідчив їх кількісну та якісну комбінаторику, суб’єктивність та 
об’єктивність сприйняття. Темпоральні концепти, які опираються на схемний образ 
ЦИКЛ, співвідносні з календарною системою літочислення та належать до 
соціокультурних. Результати аналізу засобів вербалізації соціокультурних концептів 
ДЕНЬ ТИЖНЯ, МІСЯЦЬ, ПОРА РОКУ, СВЯТО, ЧАСОВА ТОЧКА, СВЯТО свідчать про їх 
конотаційний потенціал особистого, суспільного та природно-географічного 
характеру. Встановлено, що концепти, які ґрунтуються на схемному образі ЦИКЛ, є 
поєднанням міфологічних та релігійних уявлень, які диктують норми і форми 
поведінки. 

Когнітивно-семантична інтерпретація лексико-семантичних засобів 
вербалізації концептів МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ, МАЙБУТНЄ показала низку особливостей 
об’єктивації схемного образу ШЛЯХ темпоральними номінаціями сучасної англійської 
мови, а саме їх частиномовну належність та конотативний потенціал. 

Аналіз дискурсивної реалізації темпоральних одиниць підтвердив доцільність 
багатовекторного підходу до їх трактування. Розгляд схемних образів часу проведено 
на предмет синтаксичних конструкцій, в яких вони актуалізуються, семантичних 
ролей темпоральних номінацій, метафоричної репрезентації темпоральних концептів, 
їх конфігурацій та кореляції схемних образів ШЛЯХ та ЦИКЛ із типом висловлювання у 
публіцистичному дискурсі. 

У результаті проведеного дискурсивного аналізу виявлені синтаксичні 
конструкції, що містять темпоральні одиниці, які є підґрунтям для актуалізації 
схемних образів ШЛЯХ та ЦИКЛ за умов типовості/нетиповості ситуації 
висловлювання. Конституентами визначених конструкцій є мовні одиниці різної 
частиномовної належності, а саме: іменники, числівники, прийменники. 

Метафорична маніфестація часу віддзеркалює суспільно-історичні, релігійні, 
наочно-образні уявлення представників англомовної спільноти. У дискурсі час 
презентують первинні метафори ЧАС є ЛЮДИНА, ЧАС є ПРЕДМЕТ, ЧАС є РЕСУРС, ЧАС є 
ПРОСТІР, ЧАС є КОНТЕЙНЕР, які дають змогу бачити час у ролі суб’єкта й об’єкта, а 
також відображають його дії та ознаки. 

Результати дослідження семантичних ролей темпоральних одиниць у дискурсі 
свідчать, що публіцистичний дискурс характеризує комбінаторика ролей АГЕНСА, 
ОБ’ЄКТА, АТРИБУТА та СИРКОНСТАНТА (часового) та актуалізація схемних образів 
ШЛЯХ та ЦИКЛ у межах одного фрагменту. 

Аналіз особливостей актуалізації схемних образів часу та сенсорних та 
соціокультурних засобів його вербалізації у різних типах висловлювання дає змогу 
дійти висновку про домінування сенсорних концептів, які опираються на схемний 
образ ШЛЯХ у наративному та репортативному типах висловлювання на відміну від 
інформативного, де переважає схемний образ ЦИКЛ та соціокультурні засоби 
вербалізації часу. Типовим для дескриптивного та агрументативного типів 
висловлювання є використання обох схемних образів, а також сенсорних та 
соціокультурних засобів його вербалізації. 

Отримані результати свідчать про виконання поставлених в роботі завдань й 
окреслюють перспективи подальшого дослідження проблем, пов’язаних з 
особливостями мовного представлення часу. Доцільним видається виявлення 
універсальних та специфічних рис вербалізації часу у різних типах дискурсу, зокрема 
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художньому та побутовому, а також вивчення та порівняльний аналіз темпорального 
досвіду носіїв різних мов, створення загальної картини їх темпоральної тактики та 
стратегії. 

 
Основний зміст дисертації відображений у таких одноосібних публікаціях 
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АНОТАЦІЯ 

 
Гошилик Н.С. Лексична репрезентація часу в системі сучасної англійської 

мови та публіцистичному дискурсі. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. 

У дисертації висвітлено результати когнітивно-дискурсивного дослідження 
особливостей концептуалізації часу у сучасній англійській мові. З’ясовано, що 
передконцептуальною основою семантики темпоральних лексем сучасної англійської 
мови є схемний образ ЦИКЛ, що пов’язує темпоральну реальність з ритмічним 
повторенням часових відрізків, та схемний образ ШЛЯХ, що передає бачення часу у 
вигляді прямої секвенції подій. 

У роботі досліджено особливості мовної репрезентації сенсорних та 
соціокультурних темпоральних концептів, співвідносних зі схемними образами ШЛЯХ 
та ЦИКЛ; визначені кореляти метафор, що лежать у підґрунті образної 
концептуалізації темпоральних одиниць; встановлено особливості дискурсивної 
реалізації схемних образів порівняно зі способом їх втілення у словникових одиницях 
сучасної англійської мови; визначено корелятивну залежність їх актуалізації із типом 
висловлювання. 

Ключові слова: дискурсивний контекст, когнітивно-дискурсивний підхід, 
сенсорний концепт, соціокультурний концепт, схемні образи ШЛЯХ та ЦИКЛ, 
темпоральна одиниця, тип висловлювання. 
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ABSTRACT 
 

Goshylyk N.S. Lexical Representation of Time in the System of the English 
Language and in Journalistic Discourse. – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 
Languages. – Vasyl Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2011. 

This dissertation discusses a cognitive-discursive approach to the study of time as it is 
conceptualized in contemporary English language and in journalistic discourse. It is argued 
that preconceptual bases of temporal lexemes’ semantics is formed by the image schema 
CYCLE, which combines temporal reality with rhythmical repetitions of chunks of time, and 
PATH, which represents time perception as a simple sequence of events. 

The thesis reveals the properties of the linguistic representation of sensory and 
sociocultural temporal concepts consistent with the image schemas PATH and CYCLE; 
determines which metaphoric target domains underline the image conceptualization of the 
temporal units; establishes the properties of a discursive realization of the image schemas as 
compared to their implementation in the vocabulary units of contemporary English, and 
establishes the correlation between their actualization and the mode of discourse. 

Key words: discursive context, cognitive-discursive approach, sensory concept, 
sociocultural concept, image schemas PATH and CYCLE, temporal unit, mode of discourse. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Гошилык Н.С. Лексическая репрезентация времени в системе современного 

английского языка и публицистическом дискурсе. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный 
университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2011. 

В диссертации представлены результаты когнитивно-дискурсивного 
исследования концептуализации времени в современном английском языке и 
англоязычном публицистическом дискурсе. Определено, что предконцептуальной 
основой семантики темпоральных лексем современного английского языка 
выступают схемный образ ЦИКЛ, связывающий темпоральную реальность с 
ритмическими повторениями временных отрезков, и схемный образ ПУТЬ, 
передающий видение времени как прямой секвенции событий. 

В работе показаны особенности языковой репрезентации сенсорных и 
социокультурных темпоральных концептов, соотносимых со схемными образами 
ЦИКЛ и ПУТЬ; определены корреляты метафор, лежащих в основе образной 
концептуализации темпоральных единиц; выявлены особенности дискурсивной 
реализации схемных образов в отличие от словарных единиц современного 
английского языка; определена коррелятивная зависимость их актуализации с типом 
высказывания. 

Установлено, что время коррелирует не только с сознательным 
(концептуальным) уровнем когниции, но и с подсознательным (предконцептуальным) 
уровнем. Схемный образ соотносим с повторяемым шаблоном сенсомоторного опыта 
взаимодействия человека с окружающей средой. Соответственно, значение 
темпоральных лексических единиц открывает доступ не только к концептуальным 
единицам, которые обобщают опыт временного взаимодействия человека с 
обьективной реальностью миром (темпоральным концептам), но и к 
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предконцептуальным когнитивным единицам (схемным образам), смыслом которых 
является сенсомоторный (телесный) опыт восприятия событий, происходящих во 
времени. 

Концепты, обозначающие некоторый промежуток времени, непосредственно 
поддающиеся восприятию, логичной или визуальной перцепции, относятся к 
сенсорным. Концепты же, не имеющие соответствий в материальном мире и 
принадлежащие к социально согласованной календарной системе, определяються как 
социокультурные. Установлено, что схемный образ ЦИКЛ соотносим с лексемами, 
актуализирующими семы “повторение” или “цикл”. К лексемам, значение которых 
базируется на схемном образе ПУТЬ, принадлежат лексемы с семами “прошлое”, 
“настоящее”, “будущее”, “точка на временной прямой”. 

На основании анализа средств объективации концептов установлено, что на 
схемном образе ЦИКЛ базируются социокультурные концепты ДЕНЬ НЕДЕЛИ, МЕСЯЦ, 
ВРЕМЯ ГОДА, ПРАЗДНИК и сенсорный концепт ПЕРИОД ВРЕМЕНИ. Со схемным образом 
ПУТЬ соотносятся сенсорные концепты ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ, а также 
социокультурный концепт ВРЕМЕННАЯ ТОЧКА. Лексемы, вербализирующие 
темпоральные концепты, имеют природно-географическое, личностные и социальное 
коннотации. 

В дискурсе важную роль играет ситуация, реализованная с помощью 
темпоральных единиц. Схемный образ ЦИКЛ лежит в основе ряда темпоральных 
конструкций и базируется на условиях типичной предметной ситуации. Установлено, 
что синтаксические конструкции, характерные для типичных ситуаций, представлены 
конфигурациями темпоральных единиц в единственном и множественном числе, 
темпоральных единиц с количественными числительными, указательными 
местоимениями, предлогами. Они реализуют схемный образ ЦИКЛ. 

Актуализация схемного образа ПУТЬ происходит за счет синтаксических 
конструкций, содержащих темпоральные единицы в единственном числе с 
прилагательными в превосходной степени сравнения, порядковыми числительными, 
указательными местоимениями, предлогами, а также в условиях нетипичной 
ситуации высказывания. Установлено, что у лексем, которые по определению 
актуализуют схемный образ ЦИКЛ при условии нетипичной ситуации и в 
определенных синтаксических конструкциях, нивелируется значение цикличности. 

Рассмотрение публицистического дискурса как модели ситуации показало, что 
темпоральные единицы играют роли субъекта ситуации, объекта ситуации, атрибута 
и указывают время действия. Характерной для публицистического дискурса является 
комбинаторика семантических ролей, а также актуализация в рамках единого 
фрагмента дискурса схемных образов ПУТЬ и ЦИКЛ.  

Анализ дискурсивных реализаций схемных образов ПУТЬ и ЦИКЛ показал, что 
для нарративного и репортативного типов высказывания публицистического дискурса 
характерно превалирование схемного образа ПУТЬ и сенсорных средств вербализации 
времени. Схемный образ ЦИКЛ, актуализированный социокультурными концептами и 
средствами их вербализации, доминирует в информативном типе высказывания. Для 
аргументативного и дескриптивного типов высказывания характерно использование 
обоих схемных образов и сочетание обоих средств вербализации времени без четкого 
превалирования одного из них. 
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