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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

У реферованій роботі, виконаній у руслі когнітивної лінгвістики, розглядається
концепт ДІМ – HOUSE / HOME, представлений в семантиці англомовних лексичних
одиниць.
Концепт ДІМ перебуває у центрі уваги різних дисциплін: семіотики

(Л.Г. Невська, Т.В. Цив’ян, А.А. Плотнікова), соціології (В.П. Козирьков),
психології (З. Фрейд), міфології, історії, культурології (Ф. Брокгауз, Б. Мілічіч).
У картині світу англомовного соціуму ознаки сучасного трактування ДОМУ
як культурної універсалії, однієї з найважливіших утилітарних цінностей людини,
сходять  до міфологічних та біблійних уявлень (Г. Маєр , Ф. Рінекер ,
С.С. Аверинцев).
У лінгвістиці, залежно від напряму досліджень, аналіз концепту ДІМ – HOUSE /

HOME фокусується на різних аспектах. У стилістиці й лінгвосеміотиці
розглядається проблема символіки образу дому в літературі США (С.С. Савініч).
У лінгвокультурології ДІМ трактується як базове знання, сітка координат,
що моделює взаємини людини і світу, тобто є одним з понять, що конституює
народне світобачення (М.Л. Житнікова). У лінгвокультурній концептології ДІМ,
репрезентований фразеологічними засобами англійської мови, розглядається як
макроетноконцепт, що складається з концептів HOUSE і HOME (С.Є. Чернобай).
Історико-когнітивні дослідження концепту ДІМ як фрагменту повсякденного життя
англійців розкривають діахронічні зміни у його змісті та, відповідно, у семантиці
його імен – лексем house і home (Н.Н. Єсипенко). У лінгвопоетиці поняття HOME /
HOUSE, застосоване в англомовному художньому тексті, трактується як художній
концепт, який залежить від ідіостилю автора (А.А. Подкопаєва) і його художньої
картини світу (С.М. Богатова). Визначено семантичний простір концепту ДІМ
в поезії США ХХ століття (С.А. Радзієвська). Проте поза увагою дослідників
залишається питання, як саме концепт ДІМ – HOUSE / HOME позначається
за допомогою його імен – лексем house і home, чия розгалужена полісемія,
пов’язана з синонімією, залежить від змісту зазначеного концепту. Саме це питання
є центральним для нашої роботи.

 Актуальність дослідження визначається тим, що в ньому в рамках
домінуючої когнітивно-комунікативної парадигми сучасної лінгвістики
пояснюються особливості типових для лексичної системи явищ полісемії
та синонімії, пов’язаних з вербалізацією концепту ДІМ – HOUSE / HOME,
що є одним  із ключових концептів культури англомовного суспільства. Здійснене
дослідження сприяє вирішенню актуальної для лінгвістики проблеми – з’ясуванню
когнітивних засад існування декількох значень у одного знака.
Гіпотеза дослідження полягає у тому, що поняттєву основу концепту ДІМ

в картині світу англомовного суспільства утворює ідеографічний дублет
HOUSE / HOME. Концепт ДІМ – HOUSE / HOME має розгалужену структуру,
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представлену в тих значеннях (лексико-семантичних варіантах – ЛСВ)
полісемантичних іменників house і home, які  входять до складу поняттєвого
домену МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ. Інші значення лексем house і home
належать до інших доменів і слугують найменуваннями інших концептів.

 Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертації відповідає
профілю досліджень факультету іноземних мов Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна за темою “Проблеми іноземної філології,
перекладознавства і методики в когнітивно-дискурсивній парадигмі”, номер
державної реєстрації 0109U007962.
Метою дослідження є визначення особливостей змістового наповнення

концепту ДІМ – HOUSE / HOME, яке відстежується в різних значеннях англомовних
полісемантів – іменників house і home та у значеннях їх синонімів.
Для досягнення мети в роботі вирішуються такі завдання:
• розробити методику лінгвокогнітивного аналізу лексичного концепту

ДІМ – HOUSE / HOME;
• з’ясувати архетипні засади концепту ДІМ – HOUSE / HOME та встановити

етимологію лексем house і home, що його іменують;
• виявити ЛСВ лексем house і home, побудувати концептуальні мережі полісемії

цих лексем і визначити ті понятійні домени, які охоплюють концептуальні мережі
полісемії;

• у концептуальних мережах полісемії лексем house і home визначити
той домен, що відповідає поняттю ДІМ як МІСЦЮ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ;

• у домені МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ виокремити ті субдомени,
до яких належать ЛСВ лексем house і home; встановити типовість актуалізації
цих ЛСВ у мовленні та визначити синонімічні ряди для цих ЛСВ;

• побудувати інтегративну модель концепту ДІМ – HOUSE / HOME, номінованого
полісемантичними лексемами house і home та їхніми синонімами.
Об’єктом дослідження є концепт ДІМ – HOUSE / HOME, вербалізований

лексемами-полісемантами та їхніми синонімами в англійській мові.
Предметом дослідження є зміст  концепту ДІМ – HOUSE / HOME,

представленого лексичними засобами англійської мови.
Матеріалом дослідження слугують словарні дефініції іменників-полісемантів

house і home та близько 500 їх синонімів, а також понад 6000 випадків вживання
цих лексичних одиниць в англомовних художніх текстах XIV–XX ст. (загальний
обсяг текстів – 35000 стор.).
Методологічно дослідження базується на розумінні мови як засобу об’єктивації

знань про світ (В. Гумбольдт, О.О. Потебня) та трактуванні концепту як “кванта
структурованого знання”, “оперативної змістової одиниці пам’яті” (О.С. Кубрякова).
Між мовним знаком та концептом існують відношення асиметрії: концепт може
бути об’єктивований різними знаками, а один і той самий знак може бути засобом
апелювання до різних концептів (С.А. Жаботинська, А.М. Приходько, Г.Г. Слишкін).

Розгляд фактичного матеріалу дослідження відбувається за допомогою
комплексної методики,  яка включає метод аналізу словникових дефініцій
(для виокремлення ЛСВ іменників house і home), метод компонентного аналізу
(для з’ясування  особливостей змісту різних ЛСВ та сформованих на їхній основі
синонімічних рядів), а також методики побудови концептуальних мереж
(для відтворення концептуальних мереж полісемії іменників house і home
та для побудови структури різних лексичних значень цих іменників).
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше:
• побудовано концептуальні мережі полісемії іменників house і home,

визначених як імена концепту ДІМ – HOUSE / HOME;
• для концептуальних мереж полісемії лексем house і home виокремлено

поняттєві домени; доменом для концепту ДІМ – HOUSE / HOME визнано МІСЦЕ
ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ; цей домен парцельовано на субдомени;

• запропоновано інтегративну модель концепту ДІМ, репрезентованого
в англійській мові ідеографічним дублетом HOUSE / HOME; модель  представлено
у вигляді єдності інтегральної та двох диференційних зон, упорядкованих відповідно
спільними та відмінними значеннями лексем – імен концепту; інтегральна
та диференційні зони містять різні значення (ЛСВ) лексем house і home;

• визначено синонімічні ряди тих ЛСВ лексем house і home, які вербалізують
концепт ДІМ – HOUSE / HOME.
У роботі поглиблено комплексну методику лінгвокогнітивного аналізу

концепту, вербалізованого полісемантичними лексемами та їхніми синонімами.
Наукова новизна роботи може бути узагальнена в таких положеннях,

що виносяться на захист:
1. Концепт ДІМ, присутній у картині світу носіїв англійської мови, є складним

ментальним утворенням, поняттєву основу якого формує ідеографічний дублет
HOUSE / HOME. Суттєві ознаки понять HOUSE і HOME фіксуються у внутрішніх
формах іменникових лексем на позначення цих понять: house n – “захисток”
і home n – “житло”, співвіднесених з відповідними етимонами “ховатися”
та “селитися”. Передконцептуальну основу концепту ДІМ – HOUSE / HOME
складають архетипи САМІСТЬ, ТІНЬ, МУДРИЙ СТАРИЙ, ВЕЛИКА МАТИ, МАСКА
(ПЕРСОНА).

2. ДІМ – HOUSE / HOME є лексичним концептом, до якого апелюють іменники-
полісеманти house і home та їх синоніми, чиї значення профілюються в межах
поняттєвого домену МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ. Інтегральна зона концепту
ДІМ – HOUSE / HOME утворена чотирма спільними значеннями лексем house
і home, які профілюються в межах цього домену: ЛСВ “споруда, де живе людина
(зі своєю сім’єю)”, “помешкання”, “житло сім’ї”, “сім’я”. Диференційні зони
концепту HOUSE і HOME формуються відмінними ЛСВ лексем – його імен.

3. До складу поняття ДІМ – HOUSE поряд із чотирма значеннями, спільними
для лексем house і home, входять диференційні ЛСВ лексеми house, які належать
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до чотирьох субдоменів домену МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ: субдомен
ЖИТЛО ЛЮДИНИ (ЛСВ “династія / давній рід”, “університетський гуртожиток”,
“група студентів, що проживає в університетському гуртожитку”); субдомен
КОМЕРЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ЛСВ “комерційна організація: види організацій”,
“персонал / керівництво організації”); субдомен АДМІНІСТРАТИВНИЙ ОРГАН
(ЛСВ “будинок /  палата законодавчого органу”, “кворум законодавчого
органу”); субдомен РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЛСВ “розважальний заклад: види
розважальних закладів”, “публіка в театрі”).

4. До складу поняття ДІМ – HOME поряд із чотирма значеннями, спільними
для лексем house і home, входять диференційні ЛСВ лексеми home, які належать
до двох субдоменів домену МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ: субдомен ЖИТЛО
ЛЮДИНИ (ЛСВ “люди – мешканці оселі”, “місце, де знаходиться  домівка”, “місце,
де знаходиться батьківський дім / батьківщина”); субдомен ОРГАНІЗАЦІЯ,
ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ПЕВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ (ЛСВ “організація, що піклується
про людей, яким необхідна допомога: види організацій”).

5. ЛСВ лексем house і home, профільовані в різних субдоменах домену
МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ, утворюють синонімічні ланцюги. Сукупно
значення таких ЛСВ та їхніх синонімів формують зміст концепту ДІМ – HOUSE
/ HOME.

6. Концепт ДІМ – HOUSE / HOME та його імена не ізоморфні: різні значення
двох полісемантів house і home відносяться не тільки до домену МІСЦЕ
ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ, а й до співвіднесених з ним доменів  МІСЦЕ
ЗНАХОДЖЕННЯ  ТВАРИНИ / РОСЛИНИ, МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ  НЕЖИВОГО
ОБ’ЄКТУ, МУЗИКА.
Теоретичне значення роботи визначається тим, що її результати є внеском

у лексичну семантику, поглиблюючи наші знання про такі системні явища,
як структура лексичного значення, полісемія та синонімія; опис концепту
на підставі явища полісемії сприяє збагаченню теоретичного доробку
лінгвоконцептології, а з’ясування змісту одного з ключових концептів  культури
англомовної спільноти є важливим для лінгвокультурології.

 Практична цінність дослідження полягає в тому, що його матеріал,
положення та висновки можуть бути використані в лекційних курсах із загального
мовознавства (розділ “Мова і мислення”), лексикології англійської мови (розділи
“Лексична семантика”, “Синонімія”, “Полісемія”), у спецкурсах з когнітивної
лінгвістики, в теорії та практиці лексикографії, у подальших наукових
дослідженнях студентів й аспірантів.
Апробація. Основні положення дисертації обговорювалися на засіданнях

кафедри ділової іноземної мови та перекладу ХНУ імені В.Н. Каразіна (2008–
2012) та наукових міжвузівських конференціях: “Переклад у XXI столітті” (ХУВВ,
2005), “Молоді вчені Харківщини – 2006” (ХГІ “НУА”, 2006), “Методичні
та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі”

(ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010), ІХ Всеукраїнській науковій конференції
“Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація” (ХНУ імені В.Н. Каразіна,
2010); ІІІ міжнародній науковій конференції “Когнітивно-прагматичні дослідження
професійних дискурсів” (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011).
Публікації. Результати дослідження відображено в 11 публікаціях автора,

6 з яких – одноосібні статті у фахових виданнях України, та 5 – тези доповідей
на конференціях.
Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, двох розділів,

висновків, бібліографії, додатків та глосарія. Загальний обсяг – 235 стор.
(обсяг основного тексту – 170 стор.). Робота містить 5 таблиць і 19 рисунків.
У бібліографії – 429 позиції (з них довідників – 67, джерел ілюстративного
матеріалу – 114).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі “Принципи лінгвокогнітивного аналізу лексичного
концепту ДІМ – HOUSE / HOME” узагальнено основні дослідницькі підходи
до вивчення концепту в когнітивно-дискурсивній парадигмі; з’ясовано
передконцептуальні підстави поняття ДІМ; визначено лексичні засоби номінації
концепту ДІМ – HOUSE / HOME в англійській мові; встановлено їхню етимологію;
надано опис методологічного апарату дослідження.
Поняття ДІМ є культурною універсалією, одним з основних матеріальних умов

існування людини. Сучасне поняття ДІМ сходить до біблійних та міфологічних
уявлень. У біблійному трактуванні поняття ДІМ – це “житло”, “захисток”,
“сховище”, “сімейний побут”, “господарство”, “сімейство”, “рід”, “домочадці,
об’єднані вірою” (Ф. Брокгауз, Г. Майєр, Ф. Рінекер). Витоки концепту ДІМ
лежать в міфологічних уявленнях як “відправній точці еволюції концепту”
(Ю.С. Степанов). З  прадавніх часів ДІМ мислиться як центр світу
і персоніфікується у вигляді духів предків. ДІМ – ємний космічний символ,
зменшена модель всесвіту. Символами ДОМУ виступають вогнище / піч /
камін – організуючий центр домівки, ознака духовної і матеріальної єдності
родичів, які живуть в ньому, початок життя.
Вивчення концепту ДІМ в напрямку “від культури до індивідуальної свідомості”

(В.І. Карасик) включає розкриття його передконцептуальної основи –
безпосередньої психічної даності, яку вкорінено в культовому мисленні і яка ще
не ословлена (Л.І. Бєлєхова). Такою психічною даністю є архетип – позасвідоме
знання, представлене у свідомості за допомогою певних образів, символів,
присутніх у фольклорі й у міфах (К.Г. Юнг).
Поняття ДІМ, представлене у фразеологізмах, можна вважати образом-

символом  таких архетипів, як САМІСТЬ (орієнтованість житлового простору
на центр – вогнище / камін; ДІМ втілює область душі, де центр – це місце
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знаходження САМОСТІ: home is where the heart is), ТІНЬ (лабіринт, підвал, льох
символізують потойбічний світ: to go one’s last home), МУДРИЙ СТАРИЙ
(уособлення впорядкованого внутрішнього простору в порівнянні із зовнішнім
космічним хаосом; традиції роду: be as safe as houses, an Еnglishman’s home
is his castle), ВЕЛИКА МАТИ (зв’язок будинку з жінкою: home is women’s kingdom),
МАСКА / ПЕРСОНА (відповідність житла соціальній ролі його господаря: а bachelor
home).
Засоби лексичної репрезентації концепту ДІМ – HOUSE / HOME в англійській

мові включають декілька базових лексем-синонімів: іменники house, home,
building, dwelling, abode, household. Кількість їхніх словникових значень істотно
різниться: house і home мають 21 і 22 значення відповідно, а інші лексеми –
не більше 2–4 значень кожна. Зміст лексем  house n і home n повністю охоплює
зміст їхніх синонімів. Тож обидва полісеманта є іменами концепту ДІМ –
HOUSE / HOME.
Етимологічний шар концепту (за Ю.С. Степановим) утворений значеннями

“ховатися” і “селитися” (від house протогерм. *khusan – “ховатися” і home –
протоіндоєвроп. *tkei – “селитися”), що обумовлює їх внутрішні форми –
“захисток” (house) і “житло” (home). Етимологія і внутрішні форми лексем
house (n.) і home (n.) свідчать про їхню полісемантичну і частково синонімічну
природу. Синонімія простежується у спільних значеннях лексем: “місце
проживання”, “сім”я”.
Аналіз змісту концепту ДІМ – HOUSE / HOME, здійснюваний через аналіз значень

його лексичних номінацій, відбувається у дисертації у три етапи.
На першому етапі за даними словників визначається перелік ЛСВ лексем

house n і home n. При цьому під лексичною полісемією розуміється здатність
однієї лексеми слугувати для позначення різних предметів і явищ дійсності,
які асоціативно пов’язані між собою та утворюють складну семантичну єдність
(А.А. Залізняк). Лексеми house і home розвивають полісемію у ході історичних
змін мови: нові значення, що стають  результатом метафори, метонімії, розширення
та звуження понять, для house фіксуються словниками в X–XX століттях,
для home – у XIX–XX століттях (OED).
Після визначення ЛСВ іменників house і home будуються концептуальні моделі

полісемії. Вони є мережами, відтворюваними шляхом різнопланової комбінаторики
кількісно обмежених узагальнених пропозицій (схем), що входять до складу
базисних фреймів – предметного, акціонального, посесивного, ідентифікаційного
й компаративного (С.А.Жаботинська). На відміну від фреймів як моделей типових
ситуацій (Ch. Fillmore), базисні фрейми є операційними. Тематично згруповані
в них пропозиції слугують інструментом для побудови фреймів-мереж конкретних
предметних царин. Кожний з ЛСВ, представлених у мережах полісемії лексем
house і home, аналізується на предмет частотності його реалізації у мовленні
(в художніх текстах).

Наступним кроком аналізу є виокремлення поняттєвих доменів, до яких належать
ЛСВ іменників house і home, інтегровані в концептуальних мережах полісемії. Домен
є зв’язною цариною фонових знань, відносно якої встановлюється значення мовного
виразу (T. Clausner & W. Croft, R. Langacker). Домен як ширше інформаційне
поле містить субдомени як свої складники (С.А. Жаботинська).
На другому етапі об’єктом аналізу стає тільки той поняттєвий домен

у складі концептуальних мереж ЛСВ лексем house і home, який безпосередньо
пов’язаний  з концептом ДІМ  –  HOUSE / HOME. Цей домен – МІСЦЕ
ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ – присутній у мережах полісемії обох аналізованих
лексем і представлений як спільними, так і відмінними ЛСВ цих лексем.
Сукупно, вони входять до складу комплексного концепту ДІМ, що для носіїв
англійської мови є  “ідеографічним дублетом” (термін С.А. Жаботинської) HOUSE
/ HOME (пор.: О.С. Ахманова визначає дублет як два терміни, які позначають те
ж саме поняття). Різні ЛСВ лексем house і home мають різну частотність своєї
реалізації у мовленні (тексті); аналіз цієї частотності дозволяє скласти уяву
про основні ЛСВ зазначених лексем. Застосовані в тексті у своїх різних
значеннях, іменники house і home сполучаються  з іншими словами,
що уможливлює деталізацію інформації, наявної в кожному з їхніх ЛСВ.
Ця інформація моделюється за допомогою концептуальних мереж, побудованих
шляхом комбінаторики пропозицій базисних фреймів. Крім того, деталізація й
модифікація інформації, наявної у різних ЛСВ лексем house і home, відстежується
у значеннях синонімів, ряди яких є автономними для кожного ЛСВ.
На третьому, завершальному етапі аналізу відтворюється інтегративна

концептуальна модель, що поєднує ЛСВ лексем house і home, які профілюються
в домені МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ. Ця модель структурує концепт ДІМ –
HOUSE / HOME як ідеографічний дублет.
У другому розділі “Лінгвокогнітивні характеристики концепту ДІМ –

HOUSE / HOME в англійській мові і в мовленні” побудовано концептуальні
мережі полісемії лексем house і home; визначено склад доменів, в межах яких
профілюються значення цих лексем; побудовано концептуальні моделі значень
(ЛСВ), профільованих на тлі домену МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ; з’ясовано
частотність прояву цих ЛСВ у художньому тексті; для кожного з ЛСВ побудовано
синонімічні ряди; відтворено інтегративну модель лексичного концепту ДІМ –
HOUSE / HOME.
Подібності та відмінності між іменниками house і home, пов’язані з їхньою

полісемією, зі складом їхніх ЛСВ та із входженням цих ЛСВ до різних
синонімічних рядів, засвідчують їхню взаємну семантичну доповнюваність.
Аналіз словникових значень лексеми home n дозволив виділити 22 ЛСВ,

об’єднаних нами у 13 основних значень зі своїми варіантами, пов’язаними родо-
видовими відношеннями (у квадратних дужках вказаний напрям похідності одного
ЛСВ від іншого):
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1. помешкання: 1a) помешкання; 1б) житло сім’ї; дім батьків / батьківський дім:
Have you no home to go to?

2. [1а à 2] житло-споруда: 2a) житло-споруда (дім, квартира), узята окремо
від її мешканців, наприклад, як об’єкт купівлі-продажу; 2б) дім на колесах;
2в) зимовий дім; 2г) дім за містом:  A lot of new homes are being built on the
edge of town.

3. [1б, а à 3] люди – мешканці споруди: 3а) сім’я; 3б) люди – мешканці оселі:
She came from a violent home.

4. [1a, б à 4] місце, де знаходиться дім; батьківщина: 4а) місце, де знаходиться
батьківський дім; 4б) домівка: She made Greece her home.

5. [4a à 5] місце дислокаціі організації: 5а) місце дислокації організації; 5б) (ігрові
види спорту) місце дислокації спортивної команди: The match is at home.

6. [4a à 6] місце знаходження рослини / тварини: природне середовище рослини
або тварини, місце, де їх можна знайти: The tiger’s home is in the jungle.

7. [4б à 7]  місце винаходу, відкриття чогось: місце винаходу, відкриття: Greece
is the home of democracy.

8. [1б à 8] місце, де піклуються про людей: 8а) організація, що піклується
про людей, яким необхідна допомога; 8б) дитячий будинок, сирітський дім;
8в) дім для стареньких, притулок; 8г) лікувальний заклад; 8д) дім для душевно
хворих; 8е) дім відпочинку; 8ж) дім попереднього ув’язнення; 8з) дім скорботи:
an orphan’s home, a funeral home, etc.

9. [8 à 9] місце, де піклуються про тварин: притулок для бездомних  тварин:
a dogs’ / cats’ home.

10.[1а à 10] сховище, безпечне місце, захисток: 10a) захисток; 10б) (ігрові
види спорту) безпечне місце на ігровому полі: He found his home under the
tree; home plate.

11. [1а à 11] місце, де знаходиться річ: місце знаходження речі: Put the bottle to
its home!

12.[1а à 12] початкова позиція: 12а) (комп’ютерна термінологія) початкова позиція
в роботі з комп’ютером – початок рядку, початковий файл тощо;
12б) (комп’ютерна термінологія) початкова позиція курсору на текстовому
дисплеї: home page.

13.[1а à 13] ціль, мішень: 13a) (ігрові види спорту) ціль, в яку має влучити
гравець; 13б)  (ігрові види спорту / лакрос) одна або декілька позицій у грі,
найближчі до цілі супротивника; 13в)  (ігрові види спорту / бейсбол) база
у бейсболі: to strike home,  home base.
Між цими ЛСВ лексеми home n існують зв’язки, що моделюються

пропозиціями базисних фреймів. Це партитивна та локативна схеми, схеми
схожості та подібності, а також схема класифікації. На основі цих схем
формуються ономасіологічні моделі, в яких первинне та кінцеве (цільове) поняття
виступають як ономасіологічні ознака та базис:

партитивна схема “ЩОСЬ-ціле (ознака) має ЩОСЬ-частину (базис)”: [1а à 2а]
home ‘помешкання’ (ознака) à home ‘житло-споруда’ (базис); [1б, а à 3а]
home ‘житло сім’ї / помешкання’ (ознака) à home ‘сім’я / родина’ (базис);
локативна схема “ЩОСЬ (ознака) є / існує ТАМ-місце (базис)”: [1a, б à 4а]

home ‘житло сім’ї / помешкання’ (ознака) à  home ‘місце, де знаходиться
батьківський дім’ (базис);
схема схожості (аналогія) “ЩОСЬ-компаратив (базис) є наче ЩОСЬ-

корелят (ознака)”: [4a à 5а] home ‘місце, де знаходиться батьківський дім’
(ознака) à home ‘місце дислокації організації’ (базис); [1б à 8а] home ‘житло
сім’ї’ (ознака) à home ‘організація, що піклується про людей, яким необхідна
допомога’ (базис); [8а à 9] home ‘організація, що піклується про людей,
яким необхідна допомога’ (ознака) à home ‘притулок для бездомних тварин’
(базис); [1а à 10а] home ‘помешкання’ (ознака) à home ‘захисток’ (базис);
схема подібності (метафора) “ЩОСЬ-компаратив (базис) є начебто ЩОСЬ-

корелят (ознака)”: [4a à 6] home ‘місце, де знаходиться батьківський дім’
(ознака) à home природне середовище рослини або тварини, місце, де їх можна
знайти’ (базис); [1б à 7] home ‘житло сім’ї’ (ознака) à home ‘місце винаходу,
відкриття’ (базис); [1а à  11] home ‘помешкання’ (ознака) à home ‘місце
знаходження речі’ (базис); [1а à 12а] home ‘помешкання’ (ознака) à home
‘вихідна позиція в роботі з комп’ютером’ (базис); [1а à 13а] home ‘помешкання’
(ознака) à home ‘ціль, в яку має влучити гравець’ (базис);
схема класифікації (звуження значення) “ЩОСЬ-ідентифікатив: вид (базис)

є ЩОСЬ-класифікатор: рід (ознака)”: [1а à 1б] home ‘помешкання’ (ознака) à
home ‘помешкання / житло сім’ї’ (базис); [2а à 2б, в, г] home ‘житло-споруда’
(ознака) à  home ‘види  споруд’ (базис); [4a à  4б] home ‘місце,
де знаходиться батьківський дім’ (ознака) à home ‘домівка’ (базис); [5a à
5б] home ‘місце дислокації організації’ (ознака) à home ‘місце дислокації
спортивної команди’ (базис); [8a à 8б, в, г, д, е, ж, з] home ‘організація,
що піклується про людей, яким необхідна допомога’ (ознака) à home ‘види
організацій’ (базис); [10a à  10б] home ‘захисток’ (ознака) à home ‘безпечне
місце на ігровому полі’ (базис); [12a à 12б] home ‘початкова позиція в роботі
з комп’ютером’ (ознака) à home ‘початкова позиція курсору на текстовому
дисплеї’ (базис); [13а à 13б, в] home ‘ціль, до якої прагне гравець (спорт)’
(ознака) à  home ‘одна або декілька позицій у грі, найближчі до цілі
супротивника’, ‘база у бейсболі’ (базис);
схема класифікації (розширення значення) “ЩОСЬ-ідентифікатив: вид (ознака)

є ЩОСЬ-класифікатор: рід (базис)”: [3а à 3б] home ‘сім’я’ (ознака) à home
‘люди – мешканці оселі’ (базис).
Об’єднання зазначених пропозиціональних схем дозволяє побудувати

концептуальну  мережу полісемії лексеми home n , різні ЛСВ якої
профілюються у трьох доменах:
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(1) МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ –
субдомени: ЖИТЛО ЛЮДИНИ (ЛСВ 1, 2, 3, 4, 10); ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ

ПЕВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ (ЛСВ 5, 8, 9);
(2) МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ РОСЛИНИ /  ТВАРИНИ (ЛСВ 6);
(3) МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ НЕЖИВОГО ОБ’ЄКТА –
субдомени: МІСЦЕ РЕЧІ (ЛСВ 11); МІСЦЕ ПОДІЇ (ЛСВ 7); ПОЗИЦІЯ

(КОМП’ЮТЕР) (ЛСВ 12); МІСЦЕ-ЦІЛЬ (СПОРТ) (ЛСВ 13).
У мовленні (в тексті) найчастіше застосовуються такі значення лексеми home,

що зумовлють специфіку поняття ДІМ – HOME:
Ø “житло сім’ї”: We shall find five hundred adventurers like ourselves when

we join the emigrant ship, for whom their native land has no occupation and no
home. /W. Collins/

Ø “помешкання”: Roofs of poor men’s homes were in the distance… /Ch. Dickens/
Ø “житло-споруда” і “види споруд”: It was then perceived to be a small home

with a large mangle in it…  /Ch. Dickens/
Ø “сім’я”: He had been taken to that town by some good persons distantly related to

his dead father, and by them adopted and tenderly cared for. But on that evening
the poor child had strayed from home and was lost in the desert. / A. Bierce/
Для лексеми house n нами було виділено 21 ЛСВ, тематично об’єднані

у 14 основних значень зі своїми варіантами – родо-видовими поняттями:
1. помешкання: 1а) споруда, де живе людина (зі своєю  сім’єю);

1б) університетський гуртожиток: He went into his house.
2. [1а, б à 2а, б] люди – мешканці оселі: 2а) сім’я, родина; 2б) група студентів,
що проживає в університетському гуртожитку: The whole house ignored that
freshman.

3. [2а à 3] династія, давній рід: The House of Orange.
4. [1а à 4] вмістище: 4а) вмістище; 4б) склад; 4в) споруда-укриття на палубі
судна; 4г) споруда для тварини: a store-house; a lion house at the zoo.

5. [4 à 5] житло тварини: a burrow is a rabbit’s house.
6. [4 à 6] адміністративна будівля: 6а) будинок законодавчого органу; 6б) палата
законодавчого органу: House of Representatives, Lower House.

7. [6а à 7] кворум законодавчого органу: The House voted contra.
8. [4 à  8] комерційна організація: 8а) видавництво; 4б) торгова фірма:

a publishing house; a brokerage house.
9. [8 à 9] персонал / керівництво комерційної організації: The house made

a protest against those rules.
10.[4 à 10] розважальний заклад: 10а) гральний дім, казино; 10б) публічний
дім; 10в) ресторан, кафе; 10г) театр: a casino house etc.

11.[10г à 11] публіка у театрі: a full house.
12.[1а à 12] астрологічний дім: одна з 12 частин небосхилу в астрології /
астрологічний дім: the Leo House.

13.[4 à 13] ціль, мішень: коло навколо мішені у керлінзі:  towards the house.
14.[10 à 14] музика: музика у стилі ХАУС: House Music.

 Зв’язки між цими значеннями представлені ономасіологічними моделями,
утворюваними на підставі пропозицій базисних фреймів: схем класифікації,
інклюзивності, схожості та подібності:
схема класифікації (звуження значення) “ЩОСЬ-ідентифікатив: вид (базис)

є ЩОСЬ-класифікатор: рід (ознака)”: [2а à 3] house ‘сім’я’ (ознака) à house
‘династія, давній рід’ (базис); [4а à 5] house ‘вмістище’ (ознака) à house ‘житло
тварини’ (базис); [4а à 6а, б] house ‘вмістище’ (ознака) à house ‘будинок /
палата законодавчого органу” (базис);  [4а à 8а, б] house ‘вмістище’ (ознака) à
house ‘видавництво; торгова фірма’ (базис); [4а à 10а, б, в, г] house ‘вмістище’
(ознака) à house ‘гральний дім, публічний дім, ресторан, кафе, театр, тощо’ (базис);
схема інклюзивності “КОНТЕЙНЕР (базис) має ВМІСТ (ознака)”: [1а à 2а]

house ‘споруда, де живе людина (зі своєю сім’єю)’ (ознака) à house ‘сім’я’
(базис); [1б à 2б] house ‘університетський гуртожиток’ (ознака) à house ‘група
студентів, що проживає в університетському гуртожитку’ (базис); [6а à 7] house
‘будинок законодавчого органу” (ознака) à house ‘кворум законодавчого органу’
(базис); [8 à 9] house ‘комерційна організація’ (ознака) à house ‘персонал /
керівництво комерційної організації’ (базис); [10г à 11] house ‘театр’ (ознака) à
house ‘публіка у театрі’ (базис); [1а à 14] house ‘споруда, де живе людина’
(ознака) à house ‘стиль музики’ (базис);
схема схожості (аналогії) “ЩОСЬ-компаратив (базис) є наче ЩОСЬ-корелят

(ознака)”: [1а à 4а, б, в, г] house ‘споруда, де живе людина (зі своєю сім’єю)’
(ознака) à house ‘вмістище, склад, споруда-укриття на палубі судна, споруда
для тварини’ (базис);
схема подібності (метафори) “ЩОСЬ-компаратив (базис) є як ЩОСЬ-корелят

(ознака)”: [1а à  12] house ‘споруда, де живе людина (зі своєю сім’єю)’
(ознака) à house ‘одна з 12 частин небосхила в астрології / астрологічний
дім’ (базис);  [4а à 13] house ‘вмістище’ (ознака) à house ‘коло коло навколо
мішені у керлінзі’ (базис).
Зазначені пропозиціональні схеми утворюють концептуальну мережу

полісемії лексеми house n, різні ЛСВ якої профілюються у чотирьох доменах:
(1) МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ –
субдомени: ЖИТЛО ЛЮДИНИ (ЛСВ 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 4в), КОМЕРЦІЙНА

ОРГАНІЗАЦІЯ (ЛСВ 8а, 8б, 9), АДМІНІСТРАТИВНИЙ ОРГАН (ЛСВ 6а, 6б, 7),
РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЛСВ 10а, 10б, 10в, 10г, 11);

(2) МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТВАРИНИ (ЛСВ 4г, 5);
(3) МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ НЕЖИВОГО ОБ’ЄКТА –
субдомени: МІСЦЕ РЕЧІ (ЛСВ 4а, 4б), МІСЦЕ НА НЕБІ (ЛСВ 12), МІСЦЕ

(СПОРТ) (ЛСВ 13);
(4) МУЗИКА (ЛСВ 14).
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У мовленні (в тексті) найчастіше реалізуються такі ЛСВ лексеми house,
що зумовлюють специфіку поняття ДІМ – HOUSE:
Ø “споруда, де живе людина (зі своєю сім’єю)”: But the glory of the house was

its kitchen. There were all things that heart could desire in this kitchen, saucepans
with lids that took on and off, a flat-iron and a rolling-pin.  /J. K. Jerome/

Ø “будинок законодавчого органу”, “палата законодавчого органу”: It is amusing
to think how much conservative ingenuity has been wasted in the defence of the
House of Lords by men who were desperately endeavouring to prove that the
House of Lords consisted of clever men. /G.K. Chesterton/

Ø “сім’я ”: And all the house did the same. They talked about their fathers and
mothers, and brothers and sisters… /Ch. Dickens/
Таким чином, іменники-полісеманти house і home позначають  як концепти,

що належать до домену МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ,  так і концепти,
профільовані в інших доменах (на рис. 1 домени позначені жирною лінією,
субдомени – тонкою, зони профілювання спільних ЛСВ лексем house і home
зафарбовані).

Рис.1.  Поняттєві домени ЛСВ іменників-полісемантів house і home

Згідно з рис. 1, обидва іменника – house і home – профілюють свої значення
в межах трьох спільних доменів: МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ, МІСЦЕ
ЗНАХОДЖЕННЯ НЕЖИВОГО ОБ’ЄКТА та МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТВАРИНИ/
РОСЛИНИ, що є одним із свідчень їхньої синонімії. Доменом, асоційованим
з концептом ДІМ – HOUSE / HOME, є МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ, інші
домени для цього концепту не є релевантними. У домені МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ
ЛЮДИНИ суміжною областю концептуальних мереж полісемії іменників house
і home є субдомен ЖИТЛО ЛЮДИНИ, в якому профілюються ЛСВ, спільні
для обох лексем: “споруда, де живе людина (зі своєю сім’єю)”,   “помешкання”,
“житло сім’ї”, “сім’я”.
Концепт співвідноситься з планом вираження всієї лексико-семантичної

парадигми (С.Г. Воркачев). Для полісемантів house n і home n нами виявлено
близько 500 синонімів, які утворюють синонімічні ряди, відповідні ЛСВ імен
концепту ДІМ – HOUSE / HOME. Різна чисельність цих рядів, їхня “номінативна
щільність” (за В.І. Карасиком, Г.Г. Слишкіним), або “культурна розробленість”
концепту (за А. Вежбицькою), свідчить про різний ступінь деталізації інформації
про той чи інший фрагмент реальності, наявність смислових відтінків. Найбільш
численні, деталізовані синонімічні ряди відносяться до ЛСВ “помешкання /
споруда, де живе людина (зі своєю сім’єю)” та “житло-споруда (дім, квартира),
узята окремо від її мешканців”. Це дозволяє зробити висновок про те, що саме
ці складники є ключовими для концепту ДІМ – HOUSE / HOME.
У цілому, концепт ДІМ – HOUSE / HOME представлений у спільних і відмінних

значеннях іменників-полісемантів house і home та їхніх синонімів  у межах домену
МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ. Синонімічні ряди з найвищою номінативною
щільністю є найбільш важливими для концепту ДІМ – HOUSE / HOME: ЛСВ
“помешкання / споруда, де живе людина (зі своєю сім’єю)” – синонімічний
ряд: dwelling, habitation, abode, domicile, building, manse, mansion тощо; ЛСВ
“житло-споруда (дім, квартира), узята окремо від її мешканців” – apartment,
barrack, bungalow, bunker, chattel house, flat, farmhouse, flatlet, тощо; ЛСВ
“люди – мешканці оселі” – family, household, menage, social unit, lodge, hall
тощо. Окремі значення іменників-полісемантів house і home та їхніх синонімів
формують інтегральну й дві диференційні зони концепту, що є ознакою його
дублетності (рис. 2).
Інтегральна зона дублетного концепту ДІМ – HOUSE / HOME, в якій має

місце частковий перетин понять HOUSE і HOME, сформована спільними
значеннями іменників house і home:
Ø “споруда, де живе людина (зі своєю сім’єю)”  /  “житло сім’ї”:

You see, there are seven of us at home  /A. Christie/; This was not an easy
matter to compass in a poor house like ours /W. Collins/;

Ø  “помешкання”:
Dr. Renard inhabited a high and comfortable house at the top of a steep street…
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ВИСНОВКИ

Проведене дослідження лексичних засобів вербалізації концепту ДІМ –
HOUSE / HOME, що є одним із ключових концептів картини світу англомовного
суспільства, здійснене у лінгвокогнітивному руслі, згідно з яким у семантиці
мовних і мовленнєвих одиниць відображені процеси й результати нашого мислення.
Відповідно, явища полісемії та синонімії пов’язані з певними взаємозалежними
концептами.
Концепт ДІМ – HOUSE / HOME є поняттєвим дублетом, вербалізованим

за допомогою полісемантичних іменників house і home та їхніх синонімів.
Етимологічний шар концепту (за Ю.С. Степановим) утворений значеннями
“ховатися” і “селитися” (від house протогерм. *khusan – “ховатися” і home –
протоіндоєвроп. *tkei – “селитися”), що обумовлює їхні внутрішні форми –
“захисток” (house) і “житло” (home). Етимологія і внутрішні форми лексем
house (n.) і home (n.) свідчать про їхню полісемантичну і частково синонімічну
природу. Синонімія простежується у спільних значеннях лексем: “місце
проживання”, “сім’я”. Встановлення змісту концепту ДІМ – HOUSE / HOME
здійснено шляхом комплексного аналізу, що включає декілька етапів. На першому
етапі виявлено словникові значення (ЛСВ) лексем house і home та побудовано
концептуальні мережі полісемії, відтворювані шляхом комбінаторики пропозицій
базисних фреймів. У цих концептуальних мережах виокремлено концептуальні
домени (тематичні царини). Для концептуальних мереж лексем house та home
спільними доменами виявились МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ, МІСЦЕ
ЗНАХОДЖЕННЯ ТВАРИНИ / РОСЛИНИ та МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ НЕЖИВОГО
ОБ’ЄКТА, що парцельовано на субдомены.
Оскільки концепт ДІМ пов’язаний із доменом МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ,

на другому етапі дослідження аналізуються тільки ті значення, що профілюються
у цьому домені. Ці значення – ЛСВ лексем house та home – розглядаються
за такими напрямами, як частотність їхньої актуалізації у мовленні, збільшення
обсягу цих понять за рахунок їхнього доповнення значеннями синонімів,
які утворюють синонімічні ряди, узгоджувані з різними ЛСВ лексем house
та home. У результаті аналізу встановлено, що найбільш частотними ЛСВ лексеми
house є “споруда, де живе людина (зі своєю сім’єю)”, “сім’я”, “будинок
законодавчого органу”, “палата законодавчого органу”, а home – “житло сім’ї”,
“сім’я”, “помешкання”, “житло-споруда: види споруд”. Найбільша номінативна
щільність властива деталізованим синонімічним рядам ЛСВ “помешкання /
споруда, де живе людина (зі своєю сім’єю)” та “житло-споруда (дім, квартира),
узята окремо від її мешканців”. Ці та інші дані свідчать про частковий перетин
значень лексем house та home і підтверджують дублетність позначуваного ними
концепту ДІМ – HOUSE / HOME.

/G. Chesterton /; She was living at her home in Oakland  /A. Bierce/;
Ø “сім’я, родина”:

All the houses <…> talked about their fathers and mothers... /Ch. Dickens/;
She was an orphan, she had never disclosed what her former home had been
/A.Doyle/.
Дві диференційні зони концепту ДІМ – HOUSE / HOME утворені відмінними

складниками: для поняття HOME це ЛСВ “люди – мешканці оселі”, “місце,
де знаходиться  домівка”, “місце, де знаходиться батьківський дім /
батьківщина”, “організація, яка піклується про людей, яким необхідна допомога:
види організацій”; для поняття HOUSE це ЛСВ “династія / давній рід”,
“університетський гуртожиток”, “група студентів, що проживає
в університетському гуртожитку”, “комерційна організація: види організацій”,
“персонал / керівництво організації”, “будинок /  палата законодавчого органу”,
“кворум законодавчого органу”, “розважальний заклад: види розважальних
закладів”, “публіка в театрі”.

Диференціальна зона
HOUSE

Диференціальна зона
HOME

ІНТЕГРАЛЬНА  ЗОНА
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Університетський
гуртожиток
Група студентів,
що проживає
в гуртожитку
Будинок / палата
законодавчого
органу
Кворум законо-
давчого органу
Комерційна
організація: види
організацій
Персонал / керів-
ництво організації
Розважальний
заклад: види
Публіка в театрі

ho
us

e

ho
m

e

Рис. 2. Концепт ДІМ – HOUSE / HOME
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АНОТАЦІЯ
Давиденко І.В. “Лексична репрезентація концепту ДІМ – HOUSE / HOME

в англійській мові: лінгвокогнітивний аспект”. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України. – Харків, 2012.
У дисертації, виконаній у руслі когнітивної лінгвістики, зміст дублетного

концепту ДІМ – HOUSE / HOME виводиться зі значень (ЛСВ) полісемантичних
іменників house і home та їхніх синонімів. Значення лексем house і home
упорядковуються за допомогою моделі концептуальної мережі та тематично
стратифікуються між поняттєвими доменами. Значення, що конституюють
концепт ДІМ – HOUSE / HOME, профілюються  у домені МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ
ЛЮДИНИ. У роботі аналізується частотність реалізації цих значень у художньому

Модель дублетного концепту ДІМ – HOUSE / HOME містить інтегральну зону,
представлену спільними для лексем house та home значеннями, та двома
диференційними зонами, сформованими їх різними значеннями. Інтегральна зона
утворена значеннями “споруда, де живе людина (зі своєю сім’єю)”, “помешкання”,
“житло сім’ї”, “сім’я”.
Диференційна зона поняття HOUSE представлена низкою значень лексеми

house, пов’язаних зі спорудою, де хтось знаходиться (“університетський
гуртожиток”, “будинок /  палата законодавчого органу”, “розважальний заклад:
види розважальних закладів”, “комерційні організації: види комерційних
організацій”) або з тими, хто перебуває у цій споруді (“династія / давній рід”,
“студенти, що проживають в університетському гуртожитку”, “персонал /
керівництво організації”, “кворум законодавчого органу”, “публіка в театрі”).
Диференційна зона поняття HOME представлена низкою значень лексеми home,

пов’язаних зі спорудою, в якій комусь надається допомога (“організація,
яка піклується про людей, яким необхідна допомога”; “види доброчинних
організацій”), з людьми, що мешкають в оселі (“люди – мешканці оселі”)
та з місцем, де знаходиться домівка (“місце, де знаходиться  домівка”, “місце,
де знаходиться батьківський дім / батьківщина”).
Між концептом ДІМ – HOUSE / HOME та лексемами house і home існують

асиметричні відношення: ці лексеми слугують засобом номінації не тільки
концепту ДІМ – HOUSE / HOME, профільованого у домені МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ
ЛЮДИНИ, а й інших концептів, профільованих у доменах МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ
ТВАРИНИ / РОСЛИНИ, МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ НЕЖИВОГО ОБ’ЄКТУ, МУЗИКА.
Перспективним напрямом подальших досліджень  вважаємо

лінгвокогнітивний аналіз полісемії лексем house і home в діахронії, що дозволить
виявити еволюцію значень цих лексем та, відповідно, еволюцію концепту ДІМ –
HOUSE / HOME.
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тексті, з’ясовуються способи їхнього поширення за рахунок значень
синонімічних одиниць. У підсумку ЛСВ лексем house і home поєднуються
у комплексній моделі дублетного концепту ДІМ – HOUSE / HOME. Ця модель
має інтегральну та дві диференційні зони. Інтегральна зона представлена ЛСВ
“споруда, де живе людина (зі своєю сім’єю)”, “помешкання”, “житло сім’ї”,
“сім’я”, спільними для лексем house і home. Диференційні зони представлені
відмінними ЛСВ цих лексем.
Ключові слова: концепт ДІМ, концептуальний домен, лексичне значення,

полісемія, лексико-семантичний варіант, синонімія, концептуальна мережа.

АННОТАЦИЯ
Давыденко И.В. “Лексическая  репрезентация концепта ДОМ – HOUSE /

HOME в английском языке: лингвокогнитивный аспект”. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина Министерства образования и науки, молодежи
и спорта Украины. – Харьков, 2012.
Исследование лексических средств вербализации концепта ДОМ – HOUSE /

HOME – одного из ключевых концептов картины мира англоязычного общества –
проведено в лингвокогнитивном русле, согласно которому в семантике
языковых и речевых единиц отражены процессы и результаты мышления.
Концепт ДОМ  – HOUSE / HOME является  понятийным дублетом,

вербализованным полисемантичными существительными house и home
и их синонимами. Этимологическим аналогом для существительного house
является понятие “убежище”, а для существительного home – понятие “жилище”.
Установление содержания концепта ДОМ – HOUSE / HOME возможно посредством
комплексного анализа, который включает несколько этапов.
На первом этапе выявлены словарные значения (ЛСВ) лексем house и home

и построены концептуальные сети полисемии, воспроизводимые путем
комбинаторики пропозиций базисных фреймов. В концептуальных сетях
выделены концептуальные домены. Для концептуальных сетей лексем house
и home общими доменами являются МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, МЕСТО
НАХОЖДЕНИЯ ЖИВОТНОГО / РАСТЕНИЯ и МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ НЕЖИВОГО
ОБЪЕКТА, в которых выделяются субдомены.
Поскольку концепт ДОМ связан с доменом МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА,

на втором этапе исследования анализируются только те значения, которые
профилируются в рамках этого домена. Данные ЛСВ лексем house и home
рассматриваются на предмет частотности их актуализации в речи, выстраиваются
синонимические ряды по линиям ЛСВ лексем house и home. В результате анализа
установлено, что наиболее частотными ЛСВ лексемы house является “строение,
в котором живет человек (как правило, со своей семьей)”, “семья”, “здание

законодательного / совещательного органа”, “палата законодательного органа”,
а home – “жилище семьи”, “семья”, “обитаемое жилище”, “жилище-строение:
виды  строений”. Наибольшая  номинативная плотность свойственна
детализированным синонимичным рядам ЛСВ “обитаемое жилище человека”
и “жилище человека”. Эти и другие данные свидетельствуют о пересечении
значений лексем house и home и подтверждают дублетность обозначаемого ими
концепта ДОМ – HOUSE / HOME.
Модель дублетного концепта ДОМ – HOUSE / HOME содержит интегральную

зону, представленную общими для лексем house и home значениями, и двумя
дифференциальными зонами, сформированными их различными значениями.
Интегральная зона образована значениями “строение, в котором живет человек
(как правило, со своей семьей)”, “обитаемое жилище”, “жилище семьи”,
“семья”.
Дифференциальная зона понятия HOUSE представлена рядом значений лексемы

house, связанных со зданием, где кто-то находится (“университетское
общежитие”, “здание / палата законодательного органа”, “увеселительное
заведение: виды увеселительных заведений”, “коммерческая организация: виды
коммерческих организаций”) или с теми, кто находится в этом здании
(“династия / древний род”, “студенты, проживающие в университетском
общежитии”,   “персонал / руководство организации”, “кворум законодательного
органа”, “публика в театре”).
Дифференциальная зона понятия HOME представлена рядом значений лексемы

home, связанных со зданием, в котором кому-то оказывается помощь
(“организация, которая заботится о людях, которым необходима помощь: виды
организаций”), с людьми, которые живут в здании (“люди – обитатели жилища”)
и с местом, где находится дом (“место, где находится дом”, “место, где находится
отчий дом / родина”).
Между концептом ДОМ – HOUSE / HOME и лексемами house и home

существуют асимметричные отношения: эти лексемы служат средством
полиапелляции не только к концепту ДОМ – HOUSE / HOME, профилированному
в домене МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, но и к другим концептам,
профилированным в доменах МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЖИВОТНОГО / РАСТЕНИЯ,
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ НЕЖИВОГО ОБЪЕКТА, МУЗЫКА.
Перспективным направлением дальнейших исследований считаем

лингвокогнитивный анализ полисемии лексем house и home в диахронии, что
позволит выявить эволюцию значений этих лексем и, соответственно, эволюции
концепта ДОМ – HOUSE / HOME.
Ключевые слова: концепт ДОМ, концептуальный домен, лексическое

значение, полисемия, ЛСВ, синонимия, концептуальная сеть.
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ABSTRACT
Davydenko I.V.  Lexical representation of the concept HOUSE / HOME

in the English language: a cognitive linguistic aspect. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic

Languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry
of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine. – Kharkiv,  2012.

This dissertation presents a study of the HOUSE / HOME concept done from the
standpoint of cognitive linguistics. HOUSE / HOME is considered to be a conceptual
duplex constituted by various senses of the polisemous nouns house and home, and
elaborated by the meanings of synonyms compatible with these senses. The latter
are arranged within a conceptual network stratified into domains. Those senses which
constitute the HOUSE / HOME conceptual duplex are profiled within the domain of
HUMAN’S LOCATION. The dissertation analyses their salience in speech (in literary
texts), considers their contextual elaborations, and establishes groups of synonyms
relevant for each sense. Finally, multiple senses of the two lexemes – house n and
home n – are blended together within a model of the HOUSE / HOME conceptual
duplex. This model has an integral part and two differential parts. The integral part is
constituted by the senses “a dwelling and its inhabitants”, “a dwelling”, “a family’s
dwelling”, “a family” shared by the lexemes  house n and home n. The differential
parts are formed by the senses which are specific for each lexeme.

Key words: concept HOUSE / HOME, conceptual domain, lexical meaning,
polysemy, sense, synonymy, conceptual network.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

