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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У роботі розглядаються лінгвокогнітивні аспекти творення англомовних

номінативних одиниць із нумеральним компонентом (НОНК) – назвою числа.
У лінгвістиці назви числа, або числівники, є менш дослідженими порівняно з

основними класами слів – іменниками, дієсловами і прикметниками. Числові
назви були об’єктом аналізу в окремих порівняльно-історичних (В. Блажек,
В. Винтер, Я. Гвозданович, Дж. І. Едельман, Б. Комрі, П. Сидвел, С. О. Швачко й
О. М. Медвідь), генеративних і психолінгвістичних (Дж. Р. Херфорд) студіях.
Числівники розглядалися як складова частина функціонально-семантичного поля
кількості (В. В. Акуленко, Л. Г. Акуленко, Д. О. Кашина) та як окремий клас слів,
що в різних мовах має особливі семантичні й формальні ознаки (Г. П. Арполенко,
К. Г. Городенська і Г. Х. Щербатюк, А. Є. Супрун, С. О. Швачко). Спрямованість
сучасної лінгвістики на з’ясування когнітивних засад мовних і мовленнєвих
одиниць зумовила появу робіт, де пояснення особливостей числівника як частини
мови надається з урахуванням специфіки його частиномовного значення –
комплексної категорії абстрактного числа, в якій генетично поєднуються поняття
індексу, місця в лічильній сукцесії, кількості та інтенсивності якості, що є
ознаками предмета (С. А. Жаботинська). Положення цих робіт, інтегровані з
доробком традиційної та когнітивної теорії номінації можуть сприяти з’ясуванню
когнітивних структур і процесів, які зумовлюють появу системних, зафіксованих
словником НОНК, що донині залишаються маловивченим мовознавчим об’єктом.

Актуальність здійсненого в дисертації дослідження НОНК зумовлена
відповідністю його завдань сучасній лінгвокогнітивній парадигмі, метою якої є
встановлення характеру зв’язку між мовними / мовленнєвими одиницями та
концептуальними структурами й категоріями мислення. Розгляд концептуальних
засад НОНК сприяє не лише виявленню особливостей творення цієї достатньо
широкої групи одиниць сучасної англійської мови, а й розумінню когнітивних
чинників номінативних технік як таких.

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах
наукової теми кафедри англійської філології Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького «Системні та функціональні аспекти
мови й мовлення: лінгвокогнітивний і лінгвопрагматичний аналіз» (тема
затверджена вченою радою ЧНУ, протокол № 5 від 15.01.2008 р.).

Мета дослідження полягає у з’ясуванні лінгвокогнітивних особливостей
номінативних процесів, які мають місце при утворенні англомовних НОНК.
Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких конкретних завдань:
– визначити основні положення когнітивної теорії номінації, узгоджувані з

положеннями традиційної теорії номінації, теорії словотвору та теорії
словосполучення;
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– з’ясувати доробок когнітивної психології (психології сприйняття, психології
уваги та теорії мапування), який сприяє поясненню когнітивних засад
номінативних процесів;

– систематизувати дані щодо особливостей класу числівника, зокрема його
множинних номінативних функцій, представлених у НОНК;

– розробити теоретичну схему аналізу НОНК із урахуванням методологічного
апарату когнітивної теорії номінації;

– визначити ономасіологічні структури НОНК та реконструювати моделі
їхньої концептуальної деривації;

– визначити формальні структури НОНК та побудувати моделі їхньої
формальної деривації;

– встановити особливості взаємодії концептуальної і формальної деривації
НОНК;

– укласти словник-тезаурус НОНК, упорядкований на підставі моделей їхньої
концептуальної деривації.
Об’єктом дослідження є англомовні номінативні одиниці з нумеральним

компонентом. Предметом дослідження є лінгвокогнітивні механізми утворення
цих номінативних одиниць.

Матеріал дослідження представлений 1589 НОНК (похідними словами і
словосполученнями), отриманими в результаті наскрізної вибірки з 22
одномовних (англомовних) та двомовних словників.

Аналіз фактичного матеріалу здійснюється за допомогою методологічного
апарату, який включає поняття та методики, запропоновані у традиційній та
когнітивній теорії номінації. У дослідженні концептуальних аспектів НОНК
застосовуються поняття внутрішня форма та ономасіологічна структура.
Визначення ономасіологічних структур НОНК відбувається на підставі
пропозицій базисних фреймів, модифікованих за участю когнітивної операції
промінантності. Реконструкція моделей концептуальної деривації ураховує їхню
фокусність та рівневість. До побудови моделей формальної деривації НОНК
залучаються формальні структури мовних одиниць, визначені в теорії
словотвору та теорії словосполучення. Пояснення способу взаємодії
концептуальних і формальних аспектів НОНК спирається на сформульоване в
когнітивній психології поняття когнітивного мапування. Визначенню
закономірностей, пов’язаних із різними концептуальними та формальними
особливостями НОНК, сприяє кількісний аналіз фактичних даних. Процедура
дослідження, розроблена на підставі зазначених понять і методик, застосовується
під час розгляду НОНК, у яких нумеральний компонент позначає число-кількість,
число-сукцесивність, число-інтенсивність та число-індекс.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше здійснено
системний аналіз формальних і концептуальних аспектів НОНК. У роботі вперше
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продемонстровано зв'язок між формами НОНК, представлений у моделях їхньої
формальної деривації. Уперше визначено моделі концептуальної деривації, що є
підґрунтям номінативних реляцій мовних форм. Новими є також дані щодо
способів об’єктивації ономасіологічних структур НОНК у їхніх формальних
структурах. Новим є підхід до пояснення номінативних процесів, за яким
положення теорії номінації узгоджуються з доробком психологічних теорій –
психології сприйняття, психології уваги та теорії мапування. Наукова новизна
конкретизована в положеннях, які виносяться на захист:

1. При утворенні НОНК має місце когнітивне мапування, тобто
фрагментарне представлення інформації: внутрішня форма НОНК містить
фрагмент їхнього значення; зовнішня форма НОНК містить (як правило)
фрагмент їхньої внутрішньої форми, в якій фігурує інформація про число-
кількість, число-сукцесію, число-інтенсивність або число-індекс.

2. Внутрішня форма НОНК має ономасіологічну структуру, утворену на
підставі однієї або декількох концептуальних схем, якими є пропозиції базисних
фреймів – предметного, акціонального, посесивного, ідентифікаційного й
компаративного. При створенні ономасіологічної структури НОНК один із
конституентів пропозиціональної схеми стає ономасіологічним базисом, а інший
(інші) – ономасіологічною ознакою.

3. В основі ланцюжкових номінативних процесів, які спричиняють творення
НОНК, лежать моделі концептуальної деривації, що демонструють спосіб
утворення одного поняття від іншого. Ці моделі мають один або декілька
змістових фокусів, пов’язаних із предметною сутністю. При утворенні НОНК
змістовий фокус може змінювати свій номінативний статус: замість
ономасіологічного базису він стає ономасіологічною ознакою. Моделі
концептуальної деривації НОНК мають різну довжину. Пропозиціональні схеми,
які конституюють ці моделі, демонструють різний ступінь залучення до
номінативних процесів, котрі відбуваються на певному кроці концептуальної
деривації.

4. Зовнішня форма НОНК представлена формальними структурами похідних
слів та словосполучень. Ці структури групуються у формальні типи, участь яких
у творенні НОНК має різний ступінь регулярності.

5. Ланцюжкове утворення форм НОНК здійснюється на підставі моделей
формальної деривації. Взаємодія формальних структур у таких моделях
супроводжується компресією (зменшенням), розгортанням (збільшенням) і
транспозицією (незмінністю) форми. У межах різних синтаксичних класів
(субстантивів, ад’єктивів, адвербіалій і вербалій), до яких належать НОНК,
компресія та розгортання формальних схем зумовлює появу синонімічних назв.
При цьому, зважаючи на фактор мапування як знакової фрагментарності, домінує
компресія.
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6. Взаємодія концептуальних і формальних аспектів НОНК представлена
явищем багатозначності їхніх формальних структур. Одна й та сама формальна
структура може об’єктивувати декілька ономасіологічних структур, що, знов-
таки, пов’язане з мапуванням, неповною маніфестацією внутрішньої форми
НОНК у її зовнішній формі, завдяки чому частина інформації, присутньої у
внутрішній формі (ономасіологічній структурі), залишається імплікованою.

Теоретична значущість дослідження полягає в тому, що воно поглиблює
положення традиційних теорій словотвору та словосполучення, а також сприяє
розбудові когнітивної теорії номінації як нової мовознавчої галузі.
Запропонований у роботі системний аналіз доробку когнітивної психології
(психології сприйняття, психології уваги та теорії мапування), релевантного для
мовознавчих студій, має значущість для когнітивної лінгвістики як
міждисциплінарної галузі.

Практична цінність дисертації зумовлена доцільністю застосування її
положень і висновків у викладанні університетських курсів лексикології
англійської мови (розділи «Словотвір», «Семасіологія», «Ономасіологія»),
граматики англійської мови (розділ «Частини мови»), загального мовознавства
(розділ «Мова й мислення»), спецкурсів із когнітивної лінгвістики та зі
словотвору сучасної англійської мови, а також при написанні наукових робіт
різного рівня. За результатами дослідження укладений словник-тезаурус «Назви
числа в номінативних одиницях сучасної англійської мови».

Апробація роботи. Основні теоретичні положення й результати дослідження
обговорювалися на засіданнях кафедри англійської філології Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького (2007–2013); на
дев’яти наукових конференціях, а саме – на семи міжнародних конференціях:
«Мова й дискурс у статиці та динаміці» (Мінськ, 2008), «Актуальні проблеми
менталінгвістики» (Черкаси, 2009), «Перший кримський лінгвістичний конгрес»
(Ялта, 2009 р.), «Мова і культура» (Київ, 2009), «Пріоритети германського та
романського мовознавства» (Луцьк, 2009), «Сучасна англістика: мова в контексті
культури» (Харків, 2009), «Актуальні проблеми германської філології» (Чернівці,
2012); на двох всеукраїнських конференціях: «Світова література, лінгвістика та
перекладознавство» (Черкаси, 2009), «Сучасна філологія, методика викладання
іноземних мов та теорія і методика професійної освіти у міжнародному просторі
мови та культури» (Черкаси, 2012).

Публікації. Основні положення й результати роботи викладено у 9 статтях
(обсяг публікацій – 4,09 др. арк.) та у 3 тезах доповідей на наукових конференціях
(0,47 др. арк.). 7 статей (3,21 др. арк.) опубліковано у фахових виданнях України,
1 стаття (0,65 др. арк.) – у зарубіжному виданні. Загальний обсяг публікацій –
4,56 др. арк.
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Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів
із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних
джерел, списку джерел фактичного матеріалу та додатків, які містять словник-
тезаурус НОНК і таблиці з результатами кількісного аналізу даних. Загальний
обсяг роботи – 420 сторінок, з них – 201 сторінка основного тексту. До тексту
дисертації включено 9 рисунків і 1 таблицю.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми роботи, визначено об’єкт і предмет

дослідження, сформульовано його мету та завдання, описано методологію та
матеріал дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне значення та
практичну цінність роботи.

У першому розділі «Теоретичні засади лінгвокогнітивного аналізу
номінативних одиниць» визначено основні поняття традиційної теорії
номінації, а також поняття суміжних із нею теорії словотвору і теорії
словосполучення; проаналізовано положення психологічних теорій, релевантні
для пояснення когнітивних засад номінативного процесу; розглянуто основні
завдання когнітивної теорії номінації.

У теорії номінації, що вивчає механізми утворення позначень для різних
явищ навколишнього світу, основним об’єктом дослідження є різноструктурні
номінативні одиниці (НО) – слова і словосполучення, аналіз яких передбачає
визначення особливостей їхньої внутрішньої та зовнішньої форм, а також
закономірностей їх поєднання між собою.

У теорії номінації під внутрішньою формою (О. О. Потебня) традиційно
розуміють мотиватор як ознаку сутності, покладену в основу її назви
(Б. Ю. Норман, О. О. Селіванова), як фрагмент значення НО, котрий
об’єктивується у її зовнішній, матеріальній формі та полегшує активацію цього
значення (С. А. Жаботинська). Внутрішня форма структурується за допомогою
ономасіологічної моделі (М. Докуліл), яка поєднує ономасіологічний базис
(цільовий концепт) і ономасіологічну ознаку (характеристику базису) за
допомогою предиката-зв’язки, що демонструє тип відношення між базисом і
ознакою (О. С. Кубрякова).

Для пояснення когнітивних засад утворення НО доцільно залучити поняття
таких психологічних теорій, як психологія сприйняття, психологія уваги й теорія
мапування. У психології сприйняття (Дж. Брунер, Г. Гельмгольц, У. Найссер)
розглядається процес формування перцептивного образу об’єкта, що
здійснюється в декілька етапів: 1) окреслення контурів поля сприйняття;
2) дезінтеграція поля сприйняття на фон і фігуру; 3) формування поняття про
сприйнятий об’єкт (фігуру), яке надалі отримає позначення у мові. У психології
уваги (В. Вундт, М. І. Познер, Т. А. Рибо, Е. Б. Тітченер) аналізуються когнітивні
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механізми, за допомогою яких здійснюється структурування поля сприйняття.
Утримання в полі зору фрагменту простору, або фону, відбувається за допомогою
амбієнтної (просторової) уваги, а виокремлення в ньому фігури – за допомогою
фокальної (предметної) уваги. У номінативному процесі фокальна увага
зумовлює вибір мотиватора, або внутрішньої форми мовного знаку. У теорії
мапування (Р. М. Даунз, Д. Стеа) з’ясовуються особливості обробки інформації у
мисленні людини. Під когнітивним мапуванням розуміють ментальний процес,
що складається із серії психологічних трансформацій, за допомогою яких людина
отримує, кодує, зберігає, активує та декодує інформацію про властивості об’єктів
і явищ навколишнього світу. У процесі пізнання світу в мисленні людини
формується ментальна мапа – суб’єктивний образ, або конструкт, який неповно,
фрагментарно відображає інформацію про об’єкт. У номінативному процесі
поняття когнітивного мапування пов’язане: а) зі значенням НО, яке фрагментарно
представляє інформацію про об’єкт спостереження; б) із внутрішньою формою
НО, яка фрагментарно репрезентує це значення; в) із зовнішньою формою НО,
що зазвичай фрагментарно об’єктивує її внутрішню форму.

Положення зазначених психологічних теорій можуть бути інтегровані в
теоретичний апарат когнітивної теорії номінації – одного з підрозділів сучасної
когнітивної лінгвістики. Згідно з когнітивною теорією номінації, при визначенні
ономасіологічної структури НО слід послуговуватися поняттями «концептуальна
модель» і «когнітивна модель» (С. А. Жаботинська). Їх розрізнення узгоджується
зі способом обробки інформації у мисленні людини. При роботі з інформацією
відбувається: а) її упорядкування, структурування; б) модифікація утворених
концептуальних структур за допомогою низки когнітивних операцій (їхні типи
надані в когнітивній граматиці Р. Ленекера). Відповідно, концептуальною
моделлю є поняттєва структура, взята без урахування застосованої до неї
когнітивної операції (операцій), а когнітивною моделлю є поняттєва структура,
взята з урахуванням застосованої до неї когнітивної операції (операцій).
Ономасіологічна структура є когнітивною моделлю. Вона утворюється на
підставі концептуальної моделі, якою є одна або декілька пропозиціональних
схем, згрупованих у базисних фреймах (С. А. Жаботинська). Концептуальна
модель перетворюється на когнітивну модель завдяки когнітивній операції
промінантності: один із компонентів моделі стає траектором, первинним
семантичним фокусом (тобто, ономасіологічним базисом), а інший компонент
або компоненти – орієнтиром, або вторинним семантичним фокусом (тобто,
ономасіологічною ознакою).

У другому розділі «Методологічні засади лінгвокогнітивного аналізу
номінативних одиниць із нумеральним компонентом» визначено
частиномовні особливості класу числівників і їхніх номінативних розрядів та
надано опис процедури лінгвокогнітивного аналізу НОНК.
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Англомовний числівник як самостійна частина мови має свою особливу
семантику (значення абстрактного числа), морфологічні ознаки (специфічну
систему словотвору) та синтаксичні характеристики. Категорія абстрактного
числа є комплексним поняттям, що пояснює наявність у числівника чотирьох
номінативних функцій: індексальної (числівник може бути іменем-
ідентифікатором окремого предмета; наприклад, vitamin B6 n in biochemistry a
derivative of pyridine that is a precursor of the compounds pyridoxal and
pyridoxamine), порядкової / сукцесивної (числівник може позначати місце
предмета при лічбі; наприклад, thirteener n а card remaining when twelve of the suit
have been played), кількісної / квантитативної (числівник є знаком кількості
предметів; наприклад, Eleven n the Apostles, without Judas) та інтенсифікативної
(числівник є покажчиком інтенсивності предметної якості; наприклад, A-1 adj
excellent, first-class, originally of ships, then of persons and things). Прототипним
значенням числівника є кількісне. Числівник у сукцесивному та
інтенсифікативному значеннях перетинається з класом прикметника, а числівник
у значенні індексу співвідноситься з іменником (підкласом власних назв).

НОНК, у яких число репрезентує кількість, сукцесію, інтенсивність та
індекс, аналізуються в дисертації у три етапи: 1) дослідження концептуальних
аспектів НОНК; 2) дослідження формальних аспектів НОНК; 3) з’ясування
закономірностей взаємодії концептуальних і формальних аспектів НОНК.

Дослідження концептуальних аспектів НОНК передбачає аналіз
ономасіологічних (когнітивних) структур їхньої внутрішньої форми, а також
аналіз моделей концептуальної деривації, яка зумовлює утворення цих структур.

Основою ономасіологічних структур НОНК є базисні (найузагальненіші)
пропозиціональні схеми, де одне з понять стає ономасіологічним базисом, а інше
(інші) – ономасіологічною ознакою. Базис визначає синтаксичний клас НОНК,
які є субстантивами, ад’єктивами, адвербіаліями й вербаліями. В основі творення
ономасіологічних структур НОНК можуть лежати одна або декілька
пропозиціональних схем. В останньому випадку має місце концептуальна
деривація, представлена взаємодією пропозиціональних схем. Закономірності цієї
взаємодії виявляються в м о д е л я х  к о н ц е п т у а л ь н о ї  д е р и в а ц і ї , які
аналізуються на предмет їхньої фокусності й рівневості (С. А. Жаботинська).

Ф о к у с н і с т ь  моделей концептуальної деривації залежить від того,
скільки предметних понять залучено до концептуальної деривації і як вони
представлені в ономасіологічній структурі. Моделі концептуальної деривації
можуть бути однофокусними й багатофокусними. При цьому до одного й того
самого фокусу належить не тільки поняття предмета як таке, а й якісна ознака
цього предмета та утворена від неї ознака способу його буття (тобто, якість, що
супроводжує буття предмета в конкретній ситуації). Наприклад, НОНК sixfold adj
як прикметник (складений із шести частин), називає відносну якість предмета-
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цілого, визначену за кількістю його частин. Ця форма може бути також
прислівником sixfold adv (вшестеро, шестикратно), називаючи ту ж саму якісну
ознаку предмета, але пов’язану з його буттям у конкретній ситуації. Зазначена
форма може ставати й іменником sixfold n, позначаючи сам предмет-ціле,
ознакою якого є наявність у нього шести частин. В усіх цих випадках предмет
залишається незмінним, і тим самим є незмінним номінативний фокус, з яким
співвідносяться іменник, прикметник і прислівник.

В однофокусних моделях концептуальної деривації не відбувається зміна
номінативного фокусу. Наприклад:

КВАЛІТАТИВНІСТЬ + КВАНТИТАТИВНІСТЬ: «Х (базис) є ТАКЕ (ознака)» –
deadly sins; + «ТАКЕ Х (базис) є СТІЛЬКИ (ознака)» – seven deadly sins.

У багатофокусних моделях концептуальної деривації відбувається зміна
номінативного фокусу, зазвичай пов’язана зі зміною базису в ономасіологічній
структурі. Наприклад:

КВАНТИТАТИВНІСТЬ à ПАРТИТИВНІСТЬ à КОНТАКТНА ДІЯ: (1) «Х (базис) є
СТІЛЬКИ (ознака)» – eighty-eight keys; (1-2) «Y-ціле (базис) має СТІЛЬКИ
Х-частину (ознака)» – eighty-eight n the piano; (2-3) «Z-агенс (базис) діє на
Y-пацієнс [= ціле має СТІЛЬКИ Х-частину] (ознака)» – eighty-eighter n a pianist.
Р і в н е в і с т ь  моделей концептуальної деривації підпорядковує їхню

фокусність: декілька номінативних фокусів взаємодіють на одному або декількох
концептуальних рівнях. Однорівнева концептуальна деривація може бути
однофокусною та багатофокусною. В однорівневій однофокусній деривації
задіяна ономасіологічна структура, яка має один базис і декілька ознак.
Наприклад:

КВАНТИТАТИВНІСТЬ + ВЛАСНІСТЬ: «Х (базис) є СТІЛЬКИ (ознака)» – seven
wonders; + «Y-власник (ознака) має СТІЛЬКИ Х-власність (базис)» – Seven
Wonders of the World n.

В однорівневій багатофокусній деривації беруть участь декілька
ономасіологічних структур, пов’язаних між собою радіально, тобто похідні
структури утворюються від однієї й тієї самої початкової структури. Наприклад:

ПАРТИТИВНІСТЬ ß КВАЛІТАТИВНІСТЬ-сукцесивність à КАУЗАЦІЯ:
(1) «Х (базис) є ТАКЕск (ознака)» – first aid n emergency aid or treatment given
before regular medical services can be obtained; (1-2) «Z-ціле є ТАКЕ (базис)
[= має ТАКЕск Х-частину (ознака)]» – first-aid adj including or related to giving
first aid; e.g. first-aid course; (1-3) «Z-каузатор (базис) робить
ТАКЕскХ-фактитив (ознака)» – first aider n a person who gives first aid.

Багаторівнева концептуальна деривація, яка є також і багатофокусною,
передбачає не радіальність, а лінійність номінативного процесу: одна структура
послідовно виникає на підставі іншої, утворюючи новий рівень концептуальної
глибини. Наприклад:
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КВАНТИТАТИВНІСТЬ à ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ à ПАРТИТИВНІСТЬ: (1) «Х (базис) є
СТІЛЬКИ (ознака)» – ninety days; (1-2) «Y (базис) існує ТОДІ-час
[= СТІЛЬКИ Х] (ознака)» – ninety-day officers’ training course; (2-3) «Y-ціле
[= СТІЛЬКИ Х] (ознака) має Z-частину (базис)» – ninety-day wonder / ninety n
(US mil. slang) a graduate of a ninety-day officers’ training course; an
inexperienced newly commissioned officer.
Розгляд фокусності й рівневості концептуальної деривації супроводжується

кількісним аналізом НОНК і пов’язаних з ними предметних понять.
При утворенні НОНК базисні пропозиціональні схеми мають різну

частотність застосування. Для визначення ступеня їх залучення до номінативних
процесів вводиться к о е ф і ц і є н т  п р о д у к т и в н о с т і  п р о п о з и ц і й
( k ) ,  який визначається за формулою k = n : s ( n – загальна кількість застосувань
пропозиціональної схеми при утворенні НОНК, s – кількість НОНК, в яких
числівник вжито в одній із його чотирьох номінативних функцій).

Пропозиціональні схеми поєднуються між собою, утворюючи л а н ц ю ж к и
к о н ц е п т у а л ь н о ї  д е р и в а ц і ї . У ході аналізу таких ланцюжків
визначається їхній склад (типи пропозиціональних схем), їхня довжина (кількість
послідовно поєднаних пропозиціональних схем) і частотність вживання. Крім
того, окремо аналізуються кінцеві пропозиціональні схеми ланцюжків.

Дослідження формальних аспектів НОНК включає встановлення їхніх
формальних схем, віднесення останніх до певних типів, а також з’ясування
закономірностей взаємодії цих схем у моделях формальної деривації.

Формальні схеми НОНК об’єднуються у ф о р м а л ь н і  т и п и . Декілька
схем належать до одного формального типу, якщо початкова НОНК залишається
у похідній одиниці її ядерним елементом. Наприклад, Numqn N > Numqn (Adj N):
seven sins n > seven deadly sins n pride, covetousness, lust, anger, gluttony, envy,
sloth. Зміна формального типу відбувається, якщо початкова НОНК: а) змінює
свою частиномовну приналежність у результаті конверсії; наприклад, Numqnà N:
six > six n a six-cylinder motor car; б) поширює свій морфемний склад за рахунок
приєднання афіксу; наприклад, Numqn > numqn + -er = N: six > sixer n a leader of six
in a pack of brownie scouts in the Girl Guide movement in Britain, Canada, and
various other countries; в) стає залежним елементом словосполучення; наприклад,
Numqn N > (Numqn N) N: three hours > Three Hours Service n a devotional service
lasting from 12 to 3 o’clock in the afternoon of Good Friday; г) перетворюється зі
словосполучення на складне слово; наприклад, (Numqn N) N > N [= numqn + n] N:
nine hours day > nine-hours’ day n a working day of nine hours. У роботі
здійснюється кількісний аналіз НОНК, узгоджуваних із визначеними
формальними типами, а також з’ясовується частотність застосування різних
формальних схем для утворення НОНК.

Формальні схеми НОНК, пов’язані між собою, утворюють м о д е л і
ф о р м а л ь н о ї  д е р и в а ц і ї , в яких взаємодія між формальними схемами
супроводжується їхньою компресією (зменшенням форми), розгортанням
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(збільшенням форми) і транспозицією (частиномовною переорієнтацією при
незмінності форми).

НОНК, утворені за різними формальними схемами, належать до
с и н т а к с и ч н и х  к л а с і в  субстантивів, ад’єктивів, адвербіалій і вербалій.
Якщо у межах одного синтаксичного класу НОНК позначають одне й те саме
поняття, вони стають номінативними синонімами, котрі об’єднуються в
л а н ц ю ж к и  ф о р м а л ь н о ї  д е р и в а ц і ї . У роботі здійснюється кількісний
аналіз синтаксичних класів НОНК, а також реконструюються ланцюжки
формальної деривації, на підставі яких виникають синонімічні одиниці.

Взаємодія концептуальних і формальних аспектів НОНК розглядається на
прикладі б а г а т о з н а ч н о с т і  їхніх ф о р м а л ь н и х  с х е м . Формальна
схема є багатозначною, якщо вона об’єктивує декілька різних ономасіологічних
структур (ономасіологічних значень). Аналіз багатозначних формальних схем
передбачає встановлення кількості номінованих ними ономасіологічних структур
та визначення тих із них, що найчастіше репрезентуються формальною схемою.

Розроблена методика дослідження застосовується окремо для аналізу НОНК,
в яких нумеральний компонент позначає кількість предметів, місце предмета в
сукцесії, інтенсивність предметної якості та числовий індекс як ім’я-
ідентифікатор окремої предметної сутності. До тлумачення номінативних
механізмів залучається поняття когнітивного мапування, пов’язане з неповним
представленням внутрішньої форми (ономасіологічної структури) НО у її
зовнішній формі (формальній схемі).

У третьому розділі «Лінгвокогнітивні аспекти номінативних одиниць із
нумеральним компонентом» аналізується участь різних чисел у номінативних
процесах, а також здійснюється лінгвокогнітивний аналіз НОНК із числом-
кількістю, числом-сукцесивністю, числом-інтенсивністю та числом-індексом.

У творенні досліджуваних НОНК беруть участь 97 чисел від «0» до
«1000000», серед яких є як цілі, так і дробові числа. Найчастіше у НОНК
зустрічаються числа від «1» до «4», що пов’язане з явищем субітації – вродженої
здатності людини одномоментно сприймати малі кількості (Е. Кауфман, М. Лорд,
Т. Ріс). Числа від «1» до «4» входять до складу групи часто вживаних чисел,
доповнюваної числами від «5» до «12». Активність цих чисел пояснюється їх
частим застосуванням у повсякденній діяльності, де зазвичай фігурують
кількісно невеликі групи предметів. Відносно високу частотність вживання
мають круглі числа (20, 30, 40, 50, 60 тощо), які часто позначають партії
предметів, що містять «круглі» або приблизні кількості одиниць
(Л. В. Малаховський). При створенні НОНК особливе місце посідають числа «3»,
«4», «7», «9», «12» та «13», наділені сакральними значеннями в міфологічних
числових моделях світобудови. У сучасній англійській мові міфологізовані числа
є типовими для фразеологізмів; наприклад, on cloud nine ‘extremely happy’.
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У складі НОНК числові назви найчастіше репрезентують кількість (43,4% від
загальної вибірки) та сукцесивність (34,8%). Значно рідше зустрічаються НОНК
із числом-інтенсивністю (11,7%) і числом-індексом (10,1%).

Застосування методики лінгвокогнітивного аналізу номінативних процесів,
які спричиняють утворення НОНК, буде далі проілюстроване на прикладі
одиниць із числом-кількістю.

1. Концептуальні аспекти НОНК із числом-кількістю. Моделі
концептуальної деривації НОНК із числом-кількістю мають від одного до п’яти
номінативних фокусів. Кількість рівнів концептуальної деривації досягає п’яти.
Наприклад (трифокусна трирівнева модель):

КВАНТИТАТИВНІСТЬ à ПАРТИТИВНІСТЬ à ЛОКАТИВНІСТЬ: (1) «Х (базис) є
СТІЛЬКИ (ознака)» – five points; (1-2) «Y-ціле (базис) має СТІЛЬКИ
Х-частину (ознака)» – Five-Points n a district in New York; (2-3) «Z (базис) є
ТАМ-місце [= Y-ціле має СТІЛЬКИ Х-частину] (ознака)» – Five-Pointer n one
of a band of rowdies named from the Five Points district.

За даними аналізу, кількісно переважають НОНК, утворені на підставі
двофокусних дворівневих моделей (майже половина одиниць).

Початковим кроком утворення НОНК із числом-кількістю є формування
КВАНТИТАТИВНОЇ пропозиціональної схеми, в якій предмет є ономасіологічним
базисом, а кількість – ономасіологічною ознакою: «Х (базис) є СТІЛЬКИ
(ознака)». До цієї схеми, яка утворює перший рівень концептуальної деривації, на
другому рівні приєднуються 15 інших схем, найпродуктивнішими з яких є
ПАРТИТИВНІСТЬ і ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ. Остання пов’язана з кількісним
вимірюванням певного параметра (наприклад, twelve pounds > twelve pound
weight). На третьому рівні до утворення НОНК залучаються 11 схем, із них
найчастіше – схеми ПАРТИТИВНОСТІ й ПОДІБНОСТІ / МЕТАФОРИ. У формуванні
четвертого рівня беруть участь 6 схем, найбільш репрезентованою з яких є
ПАРТИТИВНІСТЬ. П’ятий рівень представлений лише ІНКЛЮЗИВНОЮ схемою,
пов’язаною з гіпостазисом, або номіналізацією. В інклюзивній схемі за умов
номіналізації в ролі контейнера (ономасіологічного базису) виступає предмет-
подія, а в ролі вмісту контейнера (ономасіологічної ознаки) – інформація, яка
моделюється однією з цілісних пропозиціональних схем; наприклад,
millionairedom n the state of being a millionaire – подія (базис) «хтось є мільйонер»
(схема КЛАСИФІКАЦІЇ = ознака).

При творенні НОНК коефіцієнт продуктивності є вищим для схем
КВАНТИТАТИВНОСТІ, ПАРТИТИВНОСТІ, ХАРАКТЕРИЗАЦІЇ, ТЕМПОРАЛЬНОСТІ,
ПОДІБНОСТІ й КАУЗАЦІЇ (табл. 1).

Серед ланцюжків концептуальної деривації найуживанішими є двочленні,
серед яких найчастіше представлений ланцюжок «КВАНТИТАТИВНІСТЬ à
ПАРТИТИВНІСТЬ» (кількісно визначений об’єкт стає частиною цілого або цілим,
що має частину).
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Таблиця 1
Число-кількість: застосування пропозиціональних схем

на різних рівнях концептуальної деривації
Кількість вживань
По рівнях

Пропозиціональна схема

I II III IV V
Загалом k

КВАНТИТАТИВНІСТЬ
(+ комбінації)

690 690 1

ПАРТИТИВНІСТЬ 335 125 24 484 0,701
ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ 146 146 0,212
ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ 44 1 45 0,065
ПОДІБНІСТЬ 3 30 11 44 0,064
КАУЗАЦІЯ 23 5 4 32 0,046
ПАРТИТИВНІСТЬ/ВЛАСНІСТЬ 15 15 0,022
ВЛАСНІСТЬ 12 2 14 0,020
ТОТОЖНІСТЬ 12 12 0,017
ІНКЛЮЗИВНІСТЬ 5 5 1 1 12 0,017
КОНТАКТНА ДІЯ 7 3 10 0,014
ЛОКАТИВНІСТЬ 6 2 1 9 0,013
КЛАСИФІКАЦІЯ 3 4 7 0,010
СПОСІБ БУТТЯ 5 5 0,007
СХОЖІСТЬ 2 1 3 0,004
КАУЗАЦІЯ-СПОСІБ БУТТЯ 2 2 0,003
КАУЗАЦІЯ-ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ 2 2 0,003
ПРОЦЕС 1 1 0,001

2. Формальні аспекти НОНК із числом-кількістю. Формальні схеми
НОНК із числом-кількістю мають 28 взаємопов’язаних типів – рис. 1 (на рис. 1 у
формальній схемі numqn + n# позначка # маркує предмет-ціле, для якого кількість
не є його безпосередньою ознакою, будучи характеристикою частин цілого). До
найчастотніших належать формальні схеми: а) складних прикметників – numqn + n
= Adj (three-volume); б) субстантивних словосполучень, в яких ці прикметники є
означеннями – Adj [numqn + n] N (three-volume novel); в) іменники, утворені
шляхом субстантивації числівника – Numqn à N (the three).

У ланцюжкових моделях формальної деривації взаємодія між формальними
схемами здійснюється за рахунок компресії, розгортання й транспозиції форми.
При цьому кількісно переважають НОНК, утворені шляхом компресії, в основі
якої лежить когнітивна операція мапування.

Більше половини НОНК є субстантивами, удвічі меншою є кількість
ад’єктивів; адвербіалії та вербалії характеризуються найменшою кількістю
прикладів. Формальні схеми, які позначають одне й те саме поняття –
субстантивне, ад’єктивне, адвербіальне або вербальне – стають номінативними
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синонімами. Для НОНК із числом-кількістю найбільше синонімічних схем
(дев’ять) мають субстантиви. При цьому в синонімічному ланцюжку домінує
компресія форми:

(схема 2) three volumes novel à (схема 3.1) three-volumes novel à (схема 4.1)
three-volume novel à (схема 14.2) three-volumed novel à (схема 19) three-
volumer à (схема 12) three-volume-long à (схема 20) *three-novel à (схема
24) threer à (схема 25) the three (зірочкою позначена реконструйована,
потенційно можлива форма).
3. Взаємодія концептуальних і формальних аспектів НОНК із числом-

кількістю. Значна частка формальних схем НОНК є багатозначними: вони
об’єктивують від двох до десяти різних ономасіологічних структур, або
номінативних значень. Наприклад, формальна схема (3.2) numqn + n = N має шість
номінативних значень, з яких найчастіше вживаними є ті, що базуються на
концептуальній схемі ПАРТИТИВНОСТІ:
(1) ПАРТИТИВНІСТЬ56 одиниць – «Y-ціле (базис) має СТІЛЬКИ Х-частин (ознака)»:

four-tooth n a two-year-old sheep;
(2) ПОДІБНІСТЬ / МЕТАФОРА11 – «Z-компаратив (базис) є начебто Y-корелят

[= має СТІЛЬКИ Х-частин] (ознака)»: ten-spot n 1) a playing card having ten
pips on its face; 2) (slang) a ten-dollar bill;

(3) ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ10 – «Y-ідентифікатив: параметр (базис) є СТІЛЬКИ
Х-характеризатор (ознака)»: eightpence n the sum of eight pence;

(4) ТОТОЖНІСТЬ7 – «Y-компаратив: грошовий знак (базис) є /наче/ СТІЛЬКИ
Х-корелят: сума-номінал (ознака)»: sixpence n a coin of the UK, the half of a
shilling, equal to six pennies;

(5) ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ2 – «Y (базис) існує / діє ТОДІ-час [ = СТІЛЬКИ Х] (ознака)»:
forty hours n in the R.C. Church the continuous exposition of the Host for 40
hours, used as an occasion of special devotion;

(6) ЛОКАТИВНІСТЬ2 – «Y (базис) є ТАМ-місце [= СТІЛЬКИ Х] (ознака)»: Three
Rivers n a city in Southern Quebec, Canada.
З-поміж формальних схем НОНК-субстантивів найбільше номінативних

значень мають моделі субстантивних словосполучень Adj [= numqn + n] N,
складнопохідних іменників (num qn + n) + -er = N, суфіксальних іменників numqn

+ -er = N (по 7 значень), а також модель конверсії / субстантивації Numqn à N
(10 значень). Серед багатозначних моделей НОНК-ад’єктивів перевагу в кількості
значень мають формальні схеми складних і складнопохідних прикметників numqn

+ n = Adj / (numqn + n) + -ed = Adj (по 7 значень кожна). Багатозначною
формальною схемою НОНК-адвербіалій є модель конверсії / адвербіалізації Adj
[= numqn + n] à Adv (два значення). Найбільш багатозначною формальною
схемою НОНК-вербалій є модель, утворена шляхом конверсії / вербалізації
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Adv [= numqn + n] à V (4 значення). У формальних схемах НОНК, які належать
до різних синтаксичних класів, спостерігається зворотна залежність між формою
та маніфестованими нею номінативними значеннями: чим меншою є форма, тим
більше номінативних значень вона експлікує.

ВИСНОВКИ
Найменування об’єктів і явищ навколишнього світу є складним когнітивним

процесом, результати якого відбиваються в назвах цих об’єктів –
різноструктурних номінативних одиницях. З’ясування суті номінативних
процесів є завданням теорії номінації. Останнім часом її інструментарій
поповнився завдяки доробку когнітивної лінгвістики, яка вивчає природу зв’язку
між мовою й мисленням.

У дисертації, виконаній у руслі когнітивної теорії номінації, розглядаються
способи творення НОНК (похідних слів і словосполучень), отриманих з
одномовних (англомовних) та двомовних словників. У складі НО нумеральний
компонент є знаком чотирьох генетично пов’язаних понять: кількості, місця в
сукцесії, інтенсифікованої якості та індексу, кожне з яких має свої особливості
залучення до номінативних процесів. Лінгвокогнітивний аналіз НОНК включає
розгляд їхніх концептуальних і формальних аспектів окремо та у взаємодії.

У ході аналізу концептуальних аспектів НОНК визначено ономасіологічні
структури їхньої внутрішньої форми, а також моделі концептуальної деривації,
утворені шляхом поєднання декількох ономасіологічних структур. З’ясовано, що
найбільше номінативних фокусів (шість) мають моделі концептуальної деривації
НОНК із числом-індексом, а найменше (три) – моделі НОНК із числом-
інтенсивністю. Концептуальні рівні, на яких відбувається взаємодія номінативних
фокусів, для НОНК із числом-кількістю й числом-сукцесивністю досягають п’яти,
а для НОНК із числом-інтенсивністю й числом-індексом – трьох. Найбільше
базисних пропозиціональних схем (15) залучено до процесів концептуальної
деривації НОНК із числом-кількістю; дещо менше схем (12) відслідковуються у
внутрішній формі НОНК із числом-сукцесивністю; в ономасіологічних моделях
НОНК із числом-інтенсивністю та числом-індексом виявлено найменше схем (по
8 у кожній групі). В усіх чотирьох групах одиниць зустрічаються схеми
ПАРТИТИВНІСТЬ, ПОДІБНІСТЬ, КАУЗАЦІЯ, ВЛАСНІСТЬ та ІНКЛЮЗИВНІСТЬ. Високу
частотність вживання мають схеми КОНТАКТНА ДІЯ, ЛОКАТИВНІСТЬ і СХОЖІСТЬ,
вживані у трьох групах. Із ланцюжків концептуальної деривації частотнішими за
інші є двочленні: для НОНК із числом-кількістю це «КВАНТИТАТИВНІСТЬ à
ПАРТИТИВНІСТЬ», для НОНК із числом-сукцесивністю – «КВАЛІТАТИВНІСТЬ-
сукцесивність à ПАРТИТИВНІСТЬ» та «КВАЛІТАТИВНІСТЬ-сукцесивність à
ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ», для НОНК із числом-інтенсивністю – «КВАЛІТАТИВНІСТЬ à
ВЛАСНІСТЬ», для НОНК із числом-індексом – «ПЕРСОНІФІКАЦІЯ à СХОЖІСТЬ».
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У ході аналізу формальних аспектів НОНК встановлені їхні формальні схеми,
які були віднесені до певних типів. З’ясовано, що найбільшу кількість типів (28)
мають НОНК із числом-кількістю, а найменшу (5) – НОНК із числом-індексом.
Серед формальних схем, які належать до цих типів, частіше за інші зустрічаються:
у НОНК із числом-кількістю – моделі складних іменників і складних
прикметників, а також модель конверсії / субстантивації; у НОНК із числом-
сукцесивністю – моделі субстантивних словосполучень; у НОНК із числом-
інтенсивністю – моделі субстантивних словосполучень і складних прикметників, у
НОНК із числом-індексом – модель конверсії / субстантивації. Взаємозв’язок між
формальними схемами у ланцюжках формальної деривації здійснюється
здебільшого шляхом їх компресії, яка є результатом когнітивного мапування
внутрішньої форми НОНК у їхній зовнішній формі. З-поміж синтаксичних класів,
до яких належать аналізовані одиниці, суттєву кількісну перевагу мають
субстантиви. Класи ад’єктивів і адвербіалій є кількісно меншими, а клас вербалій
представлений поодинокими прикладами. Формальні синонімічні ланцюжки, в
яких представлено одиниці на позначення одного й того самого поняття, є
найдовшими для субстантивних одиниць: дев’ятичленний ланцюжок для НОНК із
числом-кількістю й шестичленний – для НОНК із числом-сукцесивністю; для
решти одиниць кількість ланок у ланцюжках не перевищує двох.

Взаємодія концептуальних і формальних аспектів НОНК відстежується в
багатозначності їхніх формальних схем, за якої одна формальна схема може
об’єктивувати декілька ономасіологічних структур, або номінативних значень. В усіх
чотирьох групах НОНК багатозначність більшою мірою притаманна субстантивам. В
інших синтаксичних класах вона або реалізується значно меншою мірою, або взагалі
відсутня. Багатозначність формальних схем НОНК є результатом когнітивної
операції мапування, пов’язаної з неповною репрезентацією ономасіологічної
структури у зовнішній формі номінативної одиниці. При цьому чим коротшою є
зовнішня форма НО, тим більший потенціал багатозначності вона має.

Перспективою дальших досліджень НОНК є поширення розробленої
методики їхнього лінгвокогнітивного аналізу на компаративні студії.

Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях автора:
1. Токарчук В. А. Номінативні одиниці з нумеральним компонентом-індексом:

лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі сучасної англійської мови) /
В. А. Токарчук // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі
Українки. – 2009. – № 5. – С. 287–292. – (Серія: Філологічні науки). 

2. Токарчук В. А. Номінативні одиниці з нумеральним компонентом:
соціокультурний аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) /
В. А. Токарчук // Мова і культура : наук. видання. – К., 2009. – Вип. 12. –
Т. ІІІ (128). – С. 192–197.
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3. Токарчук В. А. Номінативні одиниці з нумеральним позначенням
інтенсивності ознаки: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі сучасної
англійської мови) / В. А. Токарчук // Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук.
праць. – Черкаси, 2009. – № 13. – С. 140–144. – (Серія: Іноземна філологія).

4. Токарчук В. А. Теория картирования: лингвистический аспект /
В. А. Токарчук // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 168. – Т. 2. –
С. 303–305.

5. Токарчук В. А. Здобутки та перспективи аналізу англійського числівника /
В. А. Токарчук // Ученые записки Таврического нац. ун-та имени
В. И. Вернадского. – 2010. – Т. 23 (62). – № 2. – Ч. 1. – С. 214–218.

6. Токарчук В. А. Психологічне підґрунтя когнітивної теорії номінації /
В. А. Токарчук // Вісник Харківського нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. –
2010. – № 896. – С. 41–47. – (Серія: Романо-германська філологія. Методика
викладання іноземних мов).

7. Токарчук В. А. Номінативні одиниці зі знаком кількості: багатозначність
формальних моделей / В. А. Токарчук // Наук. праці Кам’янець-Подільського
нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Вип. 29. – Т. 3. – Кам’янець-Подільський,
2012. – С. 246–249. – (Серія: Філологічні науки).

8. Токарчук В. А. Нумеральный компонент как знак интенсивности:
формальные модели и полисемия номинативных единиц (на материале
современного английского языка) [Электронный ресурс] / В. А. Токарчук //
Вестник Кузбасской гос. пед. академии. – Режим доступа к статье :
http://vestnik.kuzspa.ru/articles/183/

9. Токарчук В. А. Номинативные единицы с порядковым наименованием:
лингвокогнитивный анализ (на материале современного английского языка) /
В. А. Токарчук // Язык и дискурс в статике и динамике : Междунар. науч.
конф. (Минск, 14–15 ноября 2008 г.) : тезисы докл. – Минск, 2008. – С. 209–210.

10. Токарчук В. А. Ім’я числа як джерело іконічних номінативних одиниць (на
матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук // Актуальні проблеми
менталінгвістики : зб. статей за матеріалами VI Міжнар. наук. конф.
(Черкаси, 21–22 травня 2009). – Черкаси, 2009. – С. 102–103.

11. Токарчук В. А. Перспективи лінгвокогнітивного аналізу номінативних
одиниць з нумеральним компонентом / В. А. Токарчук // Сучасна англістика:
мова в контексті культури : Третій міжнар. наук. форум (Харків, 25 червня
2009 р.) : тези доповідей. Частина ІІ. – Харків, 2009. – С. 58–61.

12. Токарчук В. А. Назви числа у номінативних процесах / В. А. Токарчук  //
Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методика
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всеукраїнська науково-практ. Інтернет-конференція (Черкаси, 14 березня
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АНОТАЦІЯ
Токарчук В. А. Номінативні одиниці з нумеральним компонентом:

лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі сучасної англійської мови). –
Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за
спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2013.

У дисертації розглядаються лінгвокогнітивні механізми творення
номінативних одиниць із нумеральним компонентом (НОНК). Аналіз фактичного
матеріалу спирається на лінгвістичний доробок традиційної і когнітивної теорії
номінації, а також психологічний доробок теорії мапування. Досліджувані НОНК
розподілено на чотири групи відповідно до чотирьох номінативних функцій
нумерального компонента – квантитативної, сукцесивної, інтенсифікативної та
індексальної. Лінгвокогнітивні механізми творення одиниць кожної групи
з’ясовано шляхом аналізу їхніх концептуальних і формальних аспектів, взятих
окремо й у взаємодії. У ході дослідження концептуальних аспектів НОНК
визначено ономасіологічні структури їхньої внутрішньої форми (мотиватора), а
також проаналізовано моделі концептуальної деривації, в яких поєднуються
декілька ономасіологічних структур. У процесі дослідження формальних аспектів
НОНК встановлено їхні формальні схеми, визначено типи цих схем та з’ясовано
закономірності поєднання формальних схем у моделях формальної деривації.
Особливості взаємодії концептуальних і формальних аспектів НОНК розглянуто
на прикладі номінативної багатозначності їхніх формальних схем, яку пояснено із
залученням поняття когнітивного мапування – неповної репрезентації
ономасіологічної структури у зовнішній формі номінативної одиниці.

Ключові слова: номінативна одиниця, нумеральний компонент,
ономасіологічна структура, концептуальна деривація, формальна деривація,
багатозначність формальної схеми.

АННОТАЦИЯ
Токарчук В. А. Номинативные единицы с нумеральным компонентом:

лингвокогнитивный анализ (на материале современного английского
языка). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный
университет имени В. Н. Каразина. – Харьков, 2013.

В диссертации изложены результаты лингвокогнитивного исследования
номинативных единиц с нумеральным компонентом (НЕНК). Корпус
фактических данных включает 1589 НЕНК, где в качестве нумерального
компонента выступает имя абстрактного числа как показателя различных
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предметних признаков: количества, места в сукцессии, интенсивности качества и
идентификатора-индекса. Исследуемые единицы распределены на четыре
группы, соответствующие четырем номинативным функциям нумерального
компонента: числу-количеству, числу-сукцессивности, числу-интенсивности и
числу-индексу. Анализ процессов образования НЕНК, относящихся к каждой из
этих групп, осуществлен на основе положений традиционной и когнитивной
теории номинации, дополненных положениями ряда психологических теорий –
психологии восприятия, психологии внимания и теории картирования.

При образовании НЕНК когнитивное картирование как неполное,
фрагментарное представление информации проявляется в том, что их внутренняя
форма содержит определенный фрагмент их значения, а внешняя форма НЕНК
содержит, как правило, лишь фрагмент их внутренней формы. В ходе
рассмотрения лингвокогнитивных механизмов образования НЕНК были
проанализированы их внутренняя и внешняя формы по отдельности и во
взаимосвязи.

Внутренняя форма НЕНК имеет ономасиологическую структуру, в основе
которой лежит одна или несколько пропозиций базисных фреймов –
предметного, акционального, посессивного, идентификационного и
компаративного. Цепочечное образование ономасиологических структур друг от
друга приводит к появлению моделей концептуальной деривации. Установлено,
что эти модели могут иметь один или несколько номинативных фокусов,
связанных с предметными сущностями. Модели концептуальной деривации
могут достигать различной длины, определяемой количеством последовательно
присоединенных ономасиологических структур. При этом на различных шагах
деривации наблюдается доминирование определенных пропозициональных схем.

Внешняя форма НЕНК представлена формальными схемами,
принадлежащими к различным формальным типам. Цепочечное образование
форм НЕНК друг от друга происходит на основании моделей формальной
деривации. В этих моделях взаимодействие формальных схем сопровождается
компрессией (уменьшением), разверткой (увеличением) и транспозицией
(неизменностью) формы. В пределах различных синтаксических классов НЕНК –
субстантивов, адъективов, адвербиалий и вербалий – компрессия, развертка и
транспозиция формальных схем приводят к появлению номинативных
синонимов. При этом доминирующим способом изменения формы является
компрессия как следствие картирования, то есть знаковой фрагментарности.

Взаимосвязь между внутренней и внешней формами НЕНК представлена в
многозначности их формальных схем, при которой одна и та же формальная
схема объективирует несколько ономасиологических структур, или
номинативных значений. Многозначность является результатом картирования,
фрагментарной репрезентации ономасиологической структуры во внешней форме
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знака. При этом уменьшение внешней формы НЕНК, как правило, приводит к
возрастанию количества объективируемых ею номинативных значений.

Для выявления закономерностей концептуальной и формальной деривации
НЕНК используется количественный анализ данных. Его результаты
демонстрируют зависимость между номинативной функцией имени числа
(числом-количеством, числом-сукцессией, числом-интенсивностью и числом-
индексом) и его вовлеченностью в номинативные процессы.

Ключевые слова: номинативная единица, нумеральный компонент,
ономасиологическая структура, концептуальная деривация, формальная
деривация, многозначность формальной схемы.

RESUME
Tokarchuk V. A. Nominative units with a numerical constituent:

linguocognitive analysis (the data of modern English). – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic

Languages. – V. N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2013.
This paper focuses on linguocognitive mechanisms underpinning nominative units

with a numerical constituent (NUNC). The analysis of data employs linguistic findings
of the theory of naming in its traditional and cognitive versions, and psychological
findings of the mapping theory. The NUNC are divided into four groups according to
the four nominative functions of the numerical constituent – quantitative, successive,
intensifying and indexical. The research considers conceptual and formal aspects of the
NUNC, taken separately and in correlation. The study of conceptual aspects of the
NUNC aims to identify their onomasiological structures (motivators), and to
reconstruct their models of conceptual derivation. The study of formal aspects of the
NUNC seeks to determine their formal schemas, to group them within formal types,
and to link formal schemas in the models of formal derivation. Correlation of
conceptual and formal aspects of the NUNC is exemplified by the phenomenon of
nominative polysemy developed by their formal schemas. Regularities of conceptual
and formal derivation of the NUNC are exposed via quantitative analysis, and viewed
as the result of cognitive mapping – fragmentary representation of an onomasiological
structure in the material form of a linguistic expression.

Key words: nominative unit, numerical constituent, onomasiological structure,
conceptual derivation, formal derivation, nominative polysemy of the formal model.
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