
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені В. Н. КАРАЗІНА 

 
 
 
 
 
 

АЛЕКСАНДРУК Ірина Володимирівна 
 

 
 

УДК 811.11–26:82–312.9 
 

 
 
 

 
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВИХ СВІТІВ У ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ 

(на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) 

 
 
 

 
 
 

Спеціальність 10.02.04 – германські мови 
 
 

 
 
 
 

 
АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук 

 
 
 

 
 
 

Харків – 2011 



Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу романо-германських мов 
Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету  
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (РІС КСУ). 
 
 
Науковий керівник:       доктор філологічних наук, професор 
                                            БЄЛОВА Алла Дмитрівна, 
                                            завідувач кафедри англійської філології  
                                            Київського національного університету  
                                            імені Тараса Шевченка 
 
Офіційні опоненти:         доктор філологічних наук, професор 
                                            МОРОЗОВА Олена Іванівна 
                                            професор кафедри англійської філології 
                                            Харківського національного університету  
                                            імені В. Н. Каразіна  
 
                                            кандидат філологічних наук, доцент 
                                            ЄНІКЄЄВА Санія Маратівна 
                                            завідувач кафедри англійської філології 
                                            Запорізького національного університету  
 
 
 
Захист відбудеться „12” жовтня 2011 року о 14.30 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради К64.051.16 Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7/75. 
 
З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61022, м. Харків, 
пл. Свободи, 4. 
 

Автореферат розісланий „ 8”вересня 2011 року.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради                       д. філол. н. Солощук Л. В. 



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Реферована робота є дослідженням засобів вербалізації можливих світів 

(надалі МС) жанру фентезі сучасних англійських та американських авторів. Робота 
виконана в когнітивно-дискурсивному руслі та фокусується на комплексному 
вивченні мовної презентації смислів у когнітивній діяльності людини (А. Д. Бєлова, 
С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, О. І. Морозова, І. С. Шевченко, G. Lakoff, 
M. Johnson, J. R. Taylor).  

Теорія можливих світів дала новий поштовх їх дослідженню. Сам термін 
вперше був ужитий у роботах Готфріда Вільгельма Лейбніца. У наукову сферу МС 
увійшли лише в ХХ ст., спочатку в модальній логіці (Л. Вінгенштейн, Я. Хінтікка, 
J. Divers, S. А. Kripke, D. Lewis, A. R. Pruss), потім у літературознавстві (Р. Барт, 
Ю. М. Лотман, L. Doležel, T. Pavel, R. Ronen M. Ryаn), а з поширенням теорії 
дискурсу (Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич, І. А. Бехта, Л. Р. Безугла, П. М. Донець, 
В. І. Карасік, О. С. Кубрякова, М. Л. Макаров, А. П. Мартинюк, Л. С. Піхтовнікова, 
Л. В. Солощук, Ю. С. Степанов, W. Chafe, P. Werth), досліджень картин світу 
(А. П. Бабушкін, Л. І. Бєлєхова, А. Д. Бєлова, О. П. Воробйова, О. О. Залевська, 
Л. А. Лисеченко, В. Г. Пасинок, Т. В. Цив’ян) і в філологічний ужиток.  

У сучасній лінгвістиці продовжують залишатися актуальними питання, що 
стосуються способів об’єктивації світу (О. Л. Бєссонова, І. О. Голубовська, 
А. Е. Левицький, С. М. Єнікєєва, Ю. А. Зацний, Л. М. Мінкін, О. В. Падучева, 
Н. Т. Пахсарьян, М. М. Полюжин, С. О. Швачко, J. M. Anderson, D. A. Cruse, 
W. U. Dressler, R. W. Gibbs, L. Lipka).  

Питання про те, яким чином мова допомагає категоризувати та 
концептуалізувати світ (реальний чи можливий), було і залишається предметом 
дослідження (М. М. Болдирєв, А. Вежбицька, Л. O. Манерко, А. М. Приходько, 
О. О. Селіванова, Й . А.  Стернін, S. Glucksberg, Z. Kovecses, E. Rosh, L. Talmy, 
J. R. Taylor, M. Turner).  

Актуальність дослідження полягає у встановленні засобів вербалізації 
можливого світу, його концептуалізації та категоризації, вивченні особливостей 
номінативних засобів його відображення з позицій когнітивної лінгвістики; 
необхідності вивчення когнітивних та мовних механізмів творення номінативних 
одиниць (неологізм, оказіоналізм, речення, паремія), що вживаються у творах жанру 
фентезі сучасних англійських та американських авторів.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження виконане в 
межах міжкафедральної теми Рівненського інституту слов’янознавства Київського 
славістичного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
«Мовні, культурні та концептуальні картини світу германських, романських та 
слов’янських мов». Тему дисертації затверджено вченою радою PІС КСУ (протокол 
№ 7 від 27 лютого 2007 р.) та Координаційною радою з мовознавства НАНУ 
(протокол № 2 від 26 квітня 2007 р.).  

Метою роботи є комплексне дослідження можливої картини світу 
фентезійних творів сучасних англійських та американських авторів. 

Відповідно до визначеної мети передбачається вирішення наступних завдань: 
 визначити та розкрити специфіку можливої картини світу; 



 провести класифікацію номінативних одиниць (неологізми, оказіоналізми, 
речення, паремії); 

 визначити базові концептуальні категорії можливої картини світу;  
 визначити основні когнітивні механізми, що впливають на процеси творення 

номінативних одиниць; 
 дослідити мовні механізми творення номінативних одиниць та джерела їх 

походження. 
Об’єктом дослідження є лексичні номінативні одиниці (неологізми, 

оказіоналізми), речення та паремії, представлені у творах жанру фентезі сучасних 
англійських та американських письменників. 

Предметом дослідження є лінгвокогнітивні, семантичні, структурні аспекти 
номінативних одиниць фентезійних творів сучасних англійських та американських 
авторів. 

Матеріал дослідження становлять 4155 номінативних одиниць (неологізми, 
оказіоналізми, речення, паремії), відібраних методом суцільної вибірки із 46 творів 
жанру фентезі англійських та американських авторів к. ХХ – п. ХХІ ст. (період з 
1977 по 2008 рр.) загальним обсягом 20106 стор.. Джерела добору матеріалу 
дослідження (фентезійні тексти) збережено у форматі Word, PDF на електронному 
носії (CD-R). За результатами дослідження складено глосарій – 4155 одиниць, який 
представлено окремим томом (271 стор.). 

Методологічно дослідження походить із визначення сполучної ролі мови між 
когнітивною та комунікативною діяльністю людини, яка реалізується у дискурсі. 

Конкретні методи та прийоми дослідження визначаються метою, завданнями 
та матеріалом дослідження і включають: метод суцільної вибірки для створення 
корпусу досліджуваного матеріалу; контекстно-ситуативний аналіз, за допомогою 
якого з’ясовано та визначено глибинні смисли, закодовані у зовнішній формі 
номінативних одиниць; аналіз словникових дефініцій для виявлення особливостей 
мовних засобів реалізації концептів базових концептуальних категорій;  
концептуальний аналіз, за допомогою якого виявлені когнітивні механізми творення 
та функціонування номінативних одиниць; морфемний аналіз для встановлення 
морфемного складу слова; метод статистичного аналізу для комплексної 
характеристики лексичних інновацій. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше проводиться 
спроба опису концептуальної та мовної картини МС фентезійних творів сучасних 
англійських та американських авторів; виявляються когнітивні та мовні механізми 
творення лексичних номінативних одиниць (неологізми, оказіоналізми); 
проводиться категоризація різнотипних та різнорівневих номінативних одиниць 
(слово, словосполучення, паремія, речення), об’єктивованих у мові.  

Наукова новизна роботи узагальнюється у наступних положеннях, що 
виносяться на захист: 
1. Можлива картина світу – це ментальний конструкт, який має індивідуальний та 

антропоцентричний характер і знаходить своє вираження в мовній картині 
можливого світу (надалі МКМС), що реалізується в семантиці мовних одиниць. 
Можлива картина світу являє собою багатомірне утворення із складною 
структурою, що містить уявлення про МС з різними рівнями категоризації та 



виступає складовою частиною загальної картини світу. На кожному рівні 
категоризації міститься необхідна інформація, крізь яку відбувається 
репрезентація та сприйняття МС. 

2. Абстрагований свідомістю і закріплений у відповідних номінативних одиницях, 
МС є результатом креативної діяльності письменника як когнітивного процесу, 
внаслідок чого частина креативних процесів знайшла вербалізоване втілення у 
номінативних одиницях, що утворили МКМС. Основними концептуальними 
категоріями МС виступають ЛЮДИНА, ЧАС, ПРОСТІР, КУЛЬТУРА, 
ПРИРОДА, СУСПІЛЬСТВО, АРТЕФАКТ. Ці категорії формують основу 
концептуальної картини світу в цілому та виступають основою концептуальної 
картини МС.  

3. Номінація складових елементів можливої картини світу здійснюється за 
допомогою лексичних одиниць (неологізмів та оказіоналізмів), речень та 
паремій. Номінативні одиниці виконують креативну функцію (створюють 
можливу реальність), номінативну (називають конкретний елемент МС), 
категоризуючу (допомагають віднести предмет чи явище МС до певної 
категорії), ідентифікуючу (виокремлюють певний об’єкт з-поміж інших).  

4. Творення номінативних одиниць репрезентує мовленнєво-розумовий процес, що 
реалізує водночас різні когнітивні та мовні механізми. Процеси творення 
номінативних одиниць відбуваються завдяки дії когнітивних механізмів: 
асоціації, асиміляції, аналогії, опозиції, понятійної компресії, деталізації.  

5. Вторинний характер номінативних одиниць МКМС є наслідком численних 
асоціативних процесів мислення, котрі постійно відбуваються у свідомості 
письменника при формуванні ментальних та мовних репрезентацій, у ході яких 
відбувається співставлення однієї концептуальної сфери з іншою. 

6. Провідна роль у творенні номінативних одиниць належить семантичному 
(метафоризація та метонімізація) та морфологічному (суфіксальний, 
префіксальний, словоскладання) способам словотворення. Запозичення з інших 
мов, конверсія, скорочення становлять незначну частину серед інших способів 
словотворення.  

Теоретична значущість роботи полягає у поглибленні положень теорії мовних 
картин світу (дослідження номінативних одиниць фентезійних творів, що 
утворюють мовну картину можливого світу, яка виступає складовою частиною 
загальної картини світу; категоризації та концептуалізації можливого та реального 
світу), когнітології (розгляд когнітивних механізмів вербалізації позамовних явищ), 
теорії номінації (аналіз когнітивного та мовного аспекту номінації), неології 
(дослідження способів творення неологізмів та оказіоналізмів англійської мови). 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання матеріалів та 
результатів дослідження у спецкурсах з теорії номінації, неології, когнітивної 
лінгвістики, лінгвокультурології, інтерпретації тексту, дискурсології, стилістики, а 
також на заняттях з практики англійської мови. Деякі висновки й положення роботи 
можуть знайти застосування при написанні методичних розробок, посібників та 
підручників для забезпечення навчального процесу з викладання практичних та 
теоретичних дисциплін для студентів, що вивчають англійську мову як 



спеціальність; при перекладі творів жанру фентезі українською мовою. За 
результатами дослідження складено глосарій (4155 одиниць).  

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження обговорювались 
на Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених “Світоглядні 
горизонти філології: традиції та сучасність” у Київському національному 
університеті ім. Тараса Шевченка, Київ, 11 квітня 2007 р.; на Міжнародній науковій 
конференції “Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, 
літературознавства, фольклористики” у Київському національному університеті 
ім. Тараса Шевченка, Київ, 24 жовтня 2007 р.; на ІІ Всеукраїнській науковій 
конференції “Пріоритети германського та романського мовознавства” у 
Волинському національному університеті ім. Лесі Українки, Луцьк, 6–8 червня  
2008 р.; на наукових читаннях “Класичні та сучасні мови у вимірах теоретичної та 
прикладної лінгвістики”, присвячених 80-річчю доктора філологічних наук, 
професора Нікітіної Фіоніли Олексіївни, у Київському національному університеті 
ім. Тараса Шевченка, Київ, 4 грудня 2009 р.; на звітній науковій конференції 
професорсько-викладацького складу та студентів у РІС КСУ, Рівне, 3 березня 
2010 р.; на Міжнародному науковому симпозіумі “Ретроспектива філології в 
інформаційному суспільстві знань”, Україна, Крим, Пісчане, 30 червня 2010 –
 07 липня 2010 р.; на Міжнародній науковій конференції “Язык–когниция–
коммуникация”, у Мінському державному лінгвістичному університеті, Мінськ,  3 –
 6 листопада 2010 р..  

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження 
відображено у 6 статтях, опублікованих у фахових виданнях, рекомендованих ВАК 
України, та тезах 2 наукових конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
загальних висновків, списку літератури (476 позицій, з яких 160 – англійською та 
німецькою мовами), списку довідкової літератури (29 позиції), списку використаних 
Інтернет-джерел (37 позиції), списку джерел ілюстративного матеріалу (46 позицій), 
додатків, глосарію (4155 одиниць), представленого окремим томом – 271 стор.. 
Загальний обсяг дисертації – 255 стор., обсяг основного тексту – 189 стор..  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, завдання, 
предмет, об’єкт, теоретичне та практичне значення, охарактеризовано фактичний 
матеріал та методи дослідження, викладено положення, що виносяться на захист, 
розкрито наукову новизну.  

Перший розділ – “Лінгвістичні засади вивчення можливих світів” – 
присвячено розгляду становлення та розвитку теорії можливих світів, її 
застосування до аналізу МС фентезійних творів; можливій картині світу; способів її 
вербалізації, категоризації та концептуалізації.  

Інтерес до МС пов’язаний із появою теорії можливих світів у к. 50-х р. ХХ ст.. 
Ця теорія являє собою сучасну адаптацію вчення Г. В. Лейбніца, яку розробили 
філософи аналітичної школи (С. Кріпке, Д. Льюіс, Я. Хінтікка) як засіб для 
розв’язання проблем формальної семантики. Теологічний компонент теорії 
Г. В. Лейбніца було замінено на людський, тому що людину стали розглядати як 



центр усього всесвіту. Основні поняття теорії були розроблені в філософії та логіці, 
але з часом результати теорії стали використовуватись у різних галузях науки. 
Л. Долежел, С. Кріпке, Т. Павел, М. Райaн використали модель МС для аналізу 
літературного тексту. Кожен текст прирівнювали до світу, а світ ототожнювали з 
текстом.  

У результаті поєднання теоретичних та практичних результатів вивчення 
теорії можливих світів та картин світу можлива картина світу стала предметом 
сучасних лінгвістичних досліджень. Можлива картина світу представляє собою 
опосередковану картину світу, в основі якої присутні елементи та структура 
реального світу. Вона є опосередкованою двічі – мовою та індивідуально-
авторською концептуальною картиною світу. У кожному фентезійному творі 
представлена не лише автентична можлива картина світу, а також і концептуальна 
та мовна, в основі яких лежать концептуальна та мовна картини реального світу, 
поєднання котрих відносить читача до специфічних позатекстових галузей знань та 
досвіду. 

Сучасна лінгвістика визнає існування взаємного зв’язку між мовою, буттям та 
свідомістю людини, що відображаються в мовній картині світу. Створюючи нову 
реальність, письменник використовує не лише ізольовані дані мови, а і весь свій 
досвід, мовний та соціальний, знання та механізми інтерпретації, що проявляються в 
процесах категоризації та концептуалізації світу. Мова слугує засобом організації 
концептуального змісту та впорядковує його за допомогою категорій 
(О. С. Кубрякова, L. Talmy). Будь-яка категорія має свою репрезентацію в свідомості 
людини тобто концептуальну категорію, яка має певну структуру та включає в себе 
інші категорії (М. М. Болдирєв, А. Я. Гуревич, Л. О. Манерко, А. Cruse, V. Evans). 
Концептуальні категорії виконують функції представлення, зберігання, 
структурування інформації про світ достатньо економно, що дозволяє людині 
розподіляти інформацію максимально ефективно. Ми розглянемо такі 
концептуальні категорії: ЛЮДИНА, ПРОСТІР, ЧАС, АРТЕФАКТ, ПРИРОДА, 
КУЛЬТУРА, СУСПІЛЬСТВО. Кожна з них представлена певним класифікатором, 
концептом, який виступає центральним орієнтиром цієї категорії. Концепт може 
бути представлений різнорівневими та різнотипними номінативними одиницями, що 
розкривають його значення. Процеси категоризації та концептуалізації за 
посередництвом мови нерозривні та постійно взаємодіють між собою. Метафора та 
метонімія безпосередньо задіяні у процесах концептуалізації та категоризації МС. 

У другому розділі – “Когнітивні та мовні механізми творення 
номінативних одиниць у творах жанру фентезі” – розглянуто механізми творення 
номінативних одиниць.  

Процес творення номінативних одиниць являє собою мовленнєво-розумовий 
процес, що реалізує водночас різноманітні когнітивні та мовні механізми. 
Визначальне місце серед когнітивних передумов появи нової одиниці відіграють 
робота людської пам’яті, її спроможність до категоризації та перекатегоризації, 
асоціативна основа образного відображення світу.  

Сучасна лінгвістика визначає характер людського мислення як асоціативний. 
В основі людської пам’яті лежать асоціації різного ступеня складності, часу 
надходження та сфери застосування. Наявність асоціативних зв’язків обумовлює 



вилучення інформації з пам’яті людини, на основі якої виникають різноманітні 
асоціативні зв’язки (за кольором, формою, характеристиками, властивостями, 
розміром, функціями), що пізніше стають контекстуально обмеженими. Героїня 
роману Дж. К. Роулінг має прізвище Skeeter Rita. Лексема skeeter має значення 
“комар”. Представниця МС могла з легкістю перетворюватись на жука: Rita Skeeter 
– Hermiones voice trembled with quiet triumph – ”is an unregistered Animagus. She can 
turn into a beetle. Це прізвище яскраво підкреслює таку рису характеру героїні як 
надокучливість, що теж є типовою рисою комара. У цьому прикладі спостерігаємо 
процес перекатегоризації, коли слово із категорії тварина перейшло в категорію 
людина МС.  

Когнітивний механізм аналогії задіяний при творенні номінативних одиниць 
за моделями морфологічної деривації, реінтерпретації частин коренів слів, 
відонімній номінації для економії часу та зусиль. Інновацію deathday – “святкування 
дня смерті” – утворено за аналогією до слова birthday: "Well, this Halloween will be 
my five hundredth deathday," said Nearly Headless Nick. Назва інфекційної хвороби 
dragonpox утворена за аналогією до англійського слова chickenpox. Як і chickenpox, 
dragonpox є інфекційною хворобою: Contagious maladies, e. g. dragonpox, vanishing 
sickness, scrojungulus. Крім аналогії зі словом англійської мови, існує аналогія і за 
способом ураження хворобою. За аналогією до моделей морфологічної деривації 
утворено складні слова: N1 + N2 = N: bloodfly; glassflowers; bone-woman; 
N + PII = Adj: man-shaped; wind-washed, vine-covered. За аналогією відбувається 
номінація і на рівні словосполучення, коли повторюється вже існуюча модель: 
Adj + N: Leaky Cauldron; Magical Education; Magical Theory; N + N – spirit man; 
Coral Tower; Riddle House; PII + N – Unseen University; Hanged Man. 

Однією з особливостей фентезійних творів є вживання численних інновацій, 
що слугує показовою рисою індивідуального авторського стилю та мовлення. Вони 
сприяють виявленню особливостей лінгвокреативної діяльності людини, вербальних 
механізмів її адаптації до світу. Ці одиниці стають зрозумілими через зміст і 
загальний задум автора, оскільки існують як контекстно обумовлені, експресивно 
навантажені, що вбирають семантику сусідніх знаків (О. С. Кубрякова). Ми 
розмежовуємо поняття неологізму та оказіоналізму. Під неологізмом розуміємо 
лексичну інновацію чи нове значення існуючої одиниці, яке додається до вже 
наявного, але яке не є зафіксованим у лексикографічних джерелах і сприймається як 
нове протягом певного періоду часу. Оказіоналізм розглядаємо як індивідуально-
авторську інновацію, що має креативний характер і є контестуально мотивованим. 
До оказіоналізмів відносимо: інновації, які утворені з фонем; інновації, до складу 
яких входять морфеми англійської мови чи інших мов; інновації, до складу яких 
входять слова, що функціонують в лексичній системі англійської мови чи є 
запозиченнями; інновації, що мають розгорнуту текстову дефініцію або 
інтерпретація яких подається письменником.  

Творення інновацій жанру фентезі здійснюється тими самими способами 
словотворення, котрі обслуговують мову в цілому: морфологічним (суфіксальний, 
префіксальний, складання основ), синтаксичним (утворення словосполучень та 
фразеологізмів), семантичним (переосмислення слів загальнонаціональної мови на 
основі когнітивних процесів метафоризації та метонімізації), морфолого-



синтаксичним (конверсія). Окрім основних способів словотвору, в кожній мові 
існують другорядні типи словотвору. До таких типів відносять запозичення, 
скорочення (абревіація, контамінація, акронімізація, усічення). 

Найпродуктивнішим способом творення неологізмів виступає семантична 
деривація 61% (1629) від загальної кількості досліджуваних неологічних одиниць. 
Метафора виступає продуктивним джерелом нових компонентів у семантичній 
структурі вже існуючих одиниць. Двоє героїнь з роману К. Брітен мають прізвиська 
Bayberry та Bunchberry. В англійській bayberry є назвою вічнозеленого куща, а 
bunchberry – рослина, що має білий цвіт та дуже смачні червоні ягоди. Улюбленими 
кольорами героїнь є зелений, білий та червоний, які домінували у всьому: The plump 
one wore a dress of burnt red and had a white apron tied around her ample hips. She was 
dressed in deep velvet green with puffy sleeves, a black shawl draped over her shoulders. 
У наведених прикладах відбулося метафоричне перенесення, ознакою якого є 
зовнішня характеристика рослини – колір.  

Метонімічний спосіб розвитку семантичної структури відбувається завдяки 
зв’язкам понять чи предметів, що дає змогу переносити найменування з одного 
предмета на інший. Axminster – назва одного з видів транспорту МС: I remember my 
grandfather had an Axminster that could seat twelve—but that was before carpets were 
banned. Назву килима утворено від назви англійського міста Аксмінстер, відомого 
своїми оригінальними килимами. Шляхом метонімічного перенесення в назві 
предмету концептуалізується місце його виготовлення. Серед семантичних 
інновацій виокремлюємо старі слова, які змінюють своє значення.. Архаїзм 
еphemeris мав значення “альманах, атлас”. У творах К. Баркера це слово 
використовується на позначення островів МС: The dream-sea and its island, called the 
Ephemeris. У семантичній структурі слова з’являється ще один лексико-семантичний 
варіант. Т. Гудкайнд називає кристал з магічними властивостями, що здатен 
забирати силу в людини, quillion: The quillion is a cristal, that sucks magic out from 
people. Лексема має значення “велика кількість чогось, що не можна порахувати”. 
Слово muggle було вперше зафіксовано в лексикографічних джерелах у 1926 р.. 
Припускають, що батьківщиною слова стало американське місто Новий Орлеан, де 
воно вживалося для позначення “наркотичних засобів (марихуани)”. У циклі 
Дж. К. Роулінг слово вживається на позначення “людини без магічних здібностей”: 
"I'm half-and-half," said Seamus. "Me dad's a Muggle. Mom didn't tell him she was a 
witch 'til after they were married. До вже відомого значення лексеми muggle додався 
новий лексико-семантичний варіант “людина”.  

Словоскладання представлено 27% (732) від загальної кількості 
досліджуваних неологізмів. До складу інновації nightwisp входять два іменники: 
night, що має значення “ніч”, та wisp – “жмут соломи, сіна”. Значення слова не 
можна зрозуміти зі значення безпосередніх складників. Nightwisp – магічне 
створіння МС, яке можна побачити лише вночі: The creature is a nightwisp. Her name 
is Shar. A nightwisp cannot be seen in the day, only at night. Основними моделями 
утворення неологізмів є: N1 + N2 = N – 46,7% (342) –Grass-Star; Weaver-Star; Cobra-
Stars; Adj + N =  N – 15,4 % (111) – Yellowhorn; Blackveil; Bighead. 

За допомогою афіксації утворено 5% (127) інновацій від загальної кількості 
досліджуваних неологізмів. 16,8% (16) неологізмів утворені шляхом додавання 



латинських суфіксів до слів, що функціонують у лексичній системі англійської 
мови: Quietus<Quiet+us – закляття тиші: Bagman pointed his wand at his throat and 
muttered, “Quietus.” “They'll be talking about this one for years,” he said hoarsely, “a 
really unexpected twist, that... shame it couldn't have lasted longer. У латинській суфікс 
–us додається до іменників та прикметників для утворення наказового способу 
дієслова. За моделлю anti + N =  N утворено лексеми anti-Burglar; anti-jinx; anti-
dementor. Неологізми сounter-curses; сounter-charms; counter-jinx утворено за 
моделлю сounter + N = N.  

Запозичення 4% (108) викликані відсутністю мовного засобу для номінації 
нового змісту відомого явища чи поняття; прагненням концептуалізувати в новій 
формі вже відомий зміст, який традиційно реалізується за допомогою мовних 
засобів описово; необхідністю деталізації існуючих у мові найменувань; для 
номінації реалії МС, яка немає аналогів у реальному світі. Неологізм 
Metamorphmagus < meta + morph + magus вживається на позначення чарівника, що 
має вроджену здатність змінювати свій зовнішній вигляд (колір волосся, розмір, 
форму частин тіла): I'm a Metamorphmagus. It means I can change my appearance at 
will,' she added. Префікс meta має значення “зміна”. Грецькою morph означає 
“форма, вигляд”, а magus – “людина”. Tarantallegra – закляття, дія якого спрямована 
на те, щоб змусити людину швидко танцювати: 'Tarantallegra!' he shouted, his wand 
pointing at Neville, whose legs went immediately into a kind of frenzied tap-dance. 
Інновація Tarantallegra  < tarantella + allegro є зрощенням, яке у структурному 
відношенні представляє собою часткове накладання двох слів у місці з’єднання. В 
італійській слово tarantella – назва народного танцю, а allegro означає "веселий, 
радісний". Значення інновації випливає із значення його безпосередніх складників 
та контексту. 

Конверсія становить 2% (64). Найбільша частка припадає на перехід 
прикметника в іменник Adj → N (субстантивація), що складає 80% (51) від загальної 
кількості всіх типів конверсії. Д. Фарланд називає найміцніші мечі МС forcibles. Їх 
виготовляють з надзвичайно дорогоцінного металу, характерною особливістю якого 
є його складовий компонент – людська кров: The forcibles, forged from valuable blood 
metal from the hills of Kartish, were a mixture of metals believed to be derived from 
human blood. Only blood metal could be used to make forcibles. Лексема forcible має 
значення “насильницький, насильний”. 

Скорочення становлять 0,9% (20) від загальної кількості неологічних 
одиниць. Всі інновації вживаються тільки в контексті окремого твору разом із 
повною формою для їх кращого розуміння. Контамінація становить 30% (6) від 
загальної кількості всіх видів скорочень. Неологізм mediwizard < medical + wizard 
утворено внаслідок взаємодії двох слів “medical” “медичний” та “wizard” 
“чарівник”. Mediwizard є професією людини чарівного світу, яка працює в 
лікувальному закладі МС: It's time-out! yelled Bagman's voice, “as trained mediwizards 
hurry onto the field to examine Aidan Lynch!.  

Частка оказіоналізмів становить 44% (1883) від загальної кількості всіх 
номінативних одиниць дослідження. Оказіоналізми репрезентовані як лексичні 
одиниці мов різноманітних етносів, інтерпретація яких подана в тексті. Інновації, 
виражені словом, становлять 84% (1575) від загальної кількості досліджуваних 



оказіоналізмів (gyptian; Trollesund; D'Yers – назви етносів МС; Juka – напій для 
виклику духів: The Queen Mother and her women agreed, and sent this juka so you may 
call the spirits. When you drink this, the spirits will visit you). 15% (291) становлять 
оказіоналізми, виражені словосполученням (Talamasca Motherhouse; the Al-a-Nur–the 
City of Light; the Draghi Celesti – warrior-priests). Письменники вживають речення 
0,9% (15), які представлені як елементи вигаданих мов етносів, що населяють МС: 
Brisingr, iet tauthr – Fire, follow me; Brisingr raudhr! – Red fire!.  

У третьому розділі – “Концептуальна та мовна картини можливого світу 
фентезійних творів” – проведено аналіз концептуальних категорій ЛЮДИНА, 
ПРОСТІР, ЧАС, АРТЕФАКТ, ПРИРОДА, СУСПІЛЬСТВО, КУЛЬТУРА. Ці 
категорії є такими, що формують основу концептуальної системи не лише 
реального, а і МС. Свідомість людини у першу чергу апелює до цих категорій при 
виникненні необхідності осягнення розумом можливої реальності.  

У структурі кожної концептуальної категорії були визначені субкатегорії (24) 
та їх складові (191): НАЗВА ЛЮДИНИ, ГРУПА ЛЮДЕЙ, ПРОСТІР ТА ФОРМА 
ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ, БУДОВИ ТА ЧАСТИНИ БУДОВ, ЕЛЕМЕНТИ ЧАСУ, 
ОДИНИЦІ ЧАСУ, АРТЕФАКТ, ПРЕДМЕТ, РІДИНА, РОСЛИНА, ТВАРИНА, 
ІСТОТА, АТМОСФЕРНЕ ЯВИЩЕ, СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЛЮДИНА ТА 
СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ, МАГІЯ, ПРАВО, ОСВІТА, 
НАДПРИРОДНА СИЛА, РОЗВАГИ, СПОРТ, ЇЖА, ВІЙНА.  

Людина виступає центральним елементом світу не лише реального, а і МС. 
Категорія ЛЮДИНА є однією із найважливіших антропоцентричних категорій. У 
структурі концептуальної категорії виділено дві субкатегорії – НАЗВА ЛЮДИНИ та 
ГРУПА ЛЮДЕЙ. Найбільш чисельною виявилася субкатегорія НАЗВА ЛЮДИНИ 
90,3% (1664), яка об’єднує номінативні одиниці, що називають та характеризують 
людину. У структурі цієї субкатегорії виділено складові – Власне ім’я 87,3 % (1451) 
Професійна діяльність людини 6,7 % (111), Людина за місцем проживання 4,1% 
(69), Характеристика за народженням 1,6% (27), Здоров’я та хвороби людини 0,3% 
(6).  

Позначення людини характерне і для таких одиниць як власне ім’я. Всі власні 
імена людей МС розподілено на дві групи. До першої належать власні імена, що 
функціонують у лексичній системі англійської (чи іншої мови світу) – Bell Katie; 
Corner Michael; Wood Oliver. Bellatrix Lestrange – представниця злих сил МС. 
Bellatrix має значення “жінка-воїн”, а також є назвою зірки у сузір’ї Оріона. 
Прізвище Lestrange утворено від прізвища англійського журналіста Roger 
L'Estrange, який у ХVII ст. виступав проти релігійної толерантності. Прізвище учня 
школи магії Urquhart утворене від назви старовинного замку, розташованого у 
Шотландії. До другої групи належать власні імена героїв, які вигадані авторами 
жанру фентезі: Khaamil; Nynaeve; Ulissa; Borgin.  

Людина, місце проживання якої пов’язане із певним об’єктом, репрезентована 
одиницями – the tree people; tree-girl; City ferrin. Концепт ЛЮДИНА об’єктивують 
лексеми, що належать до складової Характеристика за народженням. Інновації з 
компонентом part / half / quater називають дитину, батьки якої належать до різних 
етносів МС – part-humans; half-elf; quarter-Djinn. Складова Професійна діяльність 
людини представлена одиницями, які вказують на професійну чи ремісничу 



діяльність. – a spokeswizard; the Chairwizard of the International Association of 
Quidditch; the Wizard Healer-in-Charge.  

До субкатегорії ГРУПА ЛЮДЕЙ належать 9,9% (179) номінативних одиниць 
від усіх одиниць, які об’єднує концептуальна категорія ЛЮДИНА. Основними 
складовими субкатегорії виступають Нація / етнос 86 %(154), Клан 9,5% (17), Сім’я 
2,3% (4), Плем’я 1,1%(2) та Спільнота 1,1%(2). У назві етносу the Rock Trolls 
об’єктивується і територіальна належність, і геологічна характеристика місцевості, 
на що вказує слово rock (“скеля, кам’янистий”).  

Категорії ПРОСТОРУ та ЧАСУ виступають основними категоріями буття та 
існування людини МС. У концептуальній категорії ПРОСТІР виділено дві 
субкатегорії: ПРОСТІР І ФОРМА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ 67,9% (646) та БУДОВИ І 
ЧАСТИНИ БУДОВ 32,1% (305). Ключовим концептом субкатегорії ПРОСТІР i 
ФОРМА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ виступає концепт МІСЦЕ. У структурі субкатегорії 
виділено складові Гора / Пагорб (До складу назви гірської системи the Irrybis 
mountains входить слово іrrybis, яке тюркською означає “сніжний кіт”. У назві гір 
концептуалізується представник тваринного світу. У назві пагорбів МС the Sand 
Hills; Tor Hollick концептуалізується геологічна характеристика місцевості, на що 
вказують слова sand “пісок” та tor “скелястий”).  

Субкатегорія БУДОВИ ТА ЧАСТИНИ БУДОВ представлена одиницями, що 
вербалізують концепт МІСЦЕ. Вони вживаються на позначення об’єктів МС, 
створених людиною. У структурному відношенні субкатегорія включає такі 
складові: В’язниця (Azkaban – the wizard prison); Будинок (У назві будинку МС Shell 
Cottage актуалізується геологічна особливість місцевості). 

ЧАС виступає основою будь-якої культури та суспільства МС. У кожному МС 
існують свої поняття про час. У структурі субкатегорії ЕЛЕМЕНТИ ЧАСУ 63,9% 
(154) виділено складові, що об’єднані навколо концепту ПОРА. Пора року – 
Backspindlewinter; Secundus Spring; Autumn Prime. У МС Т. Претчета половина року 
має назву Crueltide чи Winter Secundus. Крім цих назв, існує назва Spindlewinter, 
тому що в цей період сонце починає підійматися в напрямку обертання планети: the 
half-year point of Crueltide, Winter Secundus (also known as the Spindlewinter, since at 
this time the sun rises in the direction of spin). Інновації представляють типи 
астрологічного та циклічного часу, що пов’язані з настанням різних пір року МС.  

У концептуальній категорії ПРИРОДА виділено субкатегорії – ІСТОТА 48,4% 
(276), ТВАРИНА 28,3% (161), РОСЛИНА 21,8% (124), АТОМОСФЕРНЕ ЯВИЩЕ 
1,5% (9). У субкатегорії РОСЛИНА виділено складові – Дерево. У назві дерев МС 
концептуалізується етнос, який їх вирощує – the Shaduki apple; the elf-tree.  

Субкатегорія ТВАРИНА об’єднує номінативні одиниці, які вербалізують 
концепт ТВАРИНА. У структурному відношенні категорія включає складові: Олень 
(Yellowhorn – назва виду карликових оленів МС: Coming out of the forest onto the 
southern slopes of the hill was a herd of Yellowhorn, a species of dwarf deer common west 
of the mountains. У складі інновації Yellowhorn присутні слова уellow “жовтий” та 
horn “ріг”. Шляхом метонімічного перенесення у назві об’єктивується частина тіла 
та колір). Субкатегорія ІСТОТА включає інновації, які вживаються на позначення 
специфічних представників фауни МС. Т. Брукс вживає неологічну одиницю Tree 
Squeak на позначення представника фауни МС: That is just a Tree Squeak! Completely 



harmless. They are frightened of everything. That is what keeps them alive. That and their 
quickness. Fastest things on Morrowindl. Smart, too.  

У концептуальній категорії АРТЕФАКТ виділено субкатегорії: ПРЕДМЕТ 
52,9% (143), АРТЕФАКТ 43,3% (141) та РІДИНА 3,8% (12). Субкатегорія 
ПРЕДМЕТ об’єднує одиниці, що вербалізують концепт ПРЕДМЕТ. У складі 
субкатегорії виділено складові: Меч (У романі К. Паоліні один і той самий меч МС 
має декілька імен – Brisingr; Terror; Armbiter; Tongue of Death. В імені меча Blue-
gem-tooth репрезентовано колір його декору blue “голубий” та назва каміння, яким 
він прикрашений – gem “самоцвіт”. До складу неологізму входять також слово tooth 
“зуб”. Ознакою метафоричного перенесення є форма. До субкатегорії АРТЕФАКТ 
віднесено одиниці, що позначають специфічні реалії МС. Hand of Glory – артефакт, 
який випромінює світло, якщо у нього вставити свічку: “Ah, the Hand of Glory!” said 
Mr. Borgin. “Insert a candle and it gives light only to the holder! Best friend of thieves 
and plunderers. До складу неологізму входять слова hand “рука” та glory “слава”. 
Шляхом метонімічного перенесення у назві артефакту концептуалізується частина 
тіла людини.  

У концептуальній категорії СУСПІЛЬСТВО виділено субкатегорії –
СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 59,5% (78), ЛЮДИНА ТА СУСПІЛЬСТВО 32,2% (41), 
ДЕРЖАВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 9,3% (12). Субкатегорія ДЕРЖАВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
включає в себе номінативні одиниці, що вербалізують концепт ОБ’ЄДНАННЯ. У 
цій субкатегорії виділено наступні складові: Королівство (The Kingdom of Glass Rain 
– королівство МС. Англійською rain має значення “дощ”, а glass – “скло”. У назві 
королівства актуалізується специфічне атмосферне явище МС, скляний дощ); 
Імперія (У назві імперії the Agatean Empire концептуалізується назва етносу).   

Концептуальна категорія КУЛЬТУРА включає такі субкатегорії – МАГІЯ 
36,4% (51); ЇЖА 13,5% (29); ПРАВО 12 % (17); ОСВІТА 11% (16); НАДПРИРОДНА 
СИЛА 10% (14), РОЗВАГИ 7,8 % (11); СПОРТ 4,2% (6); ВІЙНА 4,2% (6). До 
субкатегорії ОСВІТА належать номінативні одиниці, які позначають специфічні 
особливості освітньої системи МС. Наука. Occlumency – наука МС, яка вчить 
людину, як захищати її думки від втручання інших: Occlumency, Potter. The magical 
defence of the mind against external penetration. An obscure branch of magic, but a 
highly useful one. Інновацію Occlumency утворено від латинських слів occulto 
“ховати” та mens “думка”.  

ВИСНОВКИ 
Проведене комплексне дослідження можливої картини світу сучасних 

англійських та американських авторів жанру фентезі показало, що створення 
можливого світу зумовлене насамперед когнітивним фактором тобто яскраво 
вираженою креативною та пізнавальною діяльністю людини, спрямованою на 
адекватну презентацію можливої альтернативної реальності та необхідністю назвати 
всі складові елементи можливого світу, які вигадав, осмислив та виділив у своїй 
картині світу письменник.  

Акти номінативної діяльності пов’язані з концептуальною картиною світу, що 
представляє єдність концептуальних категорій. Концептуальна картина світу являє 
собою ієрархічно організовану структуру з різними рівнями категоризації. На 



кожному з рівнів міститься необхідна інформація, завдяки якій людина здатна 
усвідомлювати МС.  

Концептуальні категорії ЛЮДИНА, ПРОСТІР, ЧАС, АРТЕФАКТ, ПРИРОДА, 
СУСПІЛЬСТВО, КУЛЬТУРА виявилися носіями знань набутого та нового досвіду, 
отриманого з текстів фентезійних творів. Виявилось, що можлива картина світу 
виступає частиною картини реального світу, яка дозволяє письменнику створювати 
ірреальні альтернативні світи. За посередництвом мови можлива картина світу стає 
надбанням усього колективу. Мова забезпечує процеси презентації, передачі, 
розуміння та інтерпретації можливої реальності.  

У кожній концептуальній категорії виділено субкатегорії та їх складові. Кожна 
категорія представлена відповідними концептами, що вербалізуються 
номінативними одиницями (неологізм, оказіоналізм, паремія, речення).  

Найбільший пласт лексики охоплює концептуальна категорія ЛЮДИНА. 
Результати аналізу свідчать, що можлива картина фентезійних творів сучасних 
англійських та американських авторів має антропоцентричний характер, тобто 
концептуальна категорія ЛЮДИНА виступає однією з найважливіших категорій 
можливого світу.  

Творення номінативних одиниць – це складний мовленнєво-розумовий 
процес, що реалізує водночас різноманітні когнітивні та мовні механізми. 
Когнітивні механізми аналогії та асоціації задіяні у процесах творення номінативних 
одиниць.  

Основними способами творення неологізмів є семантична деривація та 
словоскладання. До семантичних способів словотвору належать метафоричне та 
метонімічне перенесення. Метафоризація та метонімізація є одними з продуктивних 
способів формування вторинних найменувань у процесі створення мовної картини 
можливого світу. Метафора та метонімія забезпечують розуміння нового через те, 
що вже є пізнаним і зафіксованим у вигляді значення мовної одиниці. Утворення 
семантичних інновацій відбувається шляхом перенесення найменувань за двома 
типами – наділення неживих предметів якостями та властивостями осіб чи інших 
істот (перенесення найменування з живого на неживе); наділення неживих 
предметів якостями та властивостями інших неживих предметів (перенесення назви 
з неживого на неживе). Метафоричне перенесення першого типу відбувається за 
подібністю ознаки об’єкта (колір, форма, розмір, характеристика). Метафоричне 
перенесення другого типу відбувається за подібністю функції.  

Неологізми, утворені шляхом словоскладання, представляють семантичні 
єдності, що виражають цілісне поняття – ім’я людини, власну назву географічного 
об’єкта, назву етносу, представника флори чи фауни МС. Запозичення з інших мов, 
афіксація, конверсія, скорочення становлять незначну частку серед інших способів 
словотвору.  

Перспективою подальших досліджень може бути дослідження особливостей 
фентезійного дискурсу, картини світу окремого письменника фентезійного жанру. 
Дослідження можуть стосуватися аналізу можливої картини світу фентезійних 
творів письменників інших країн. Крім того, дослідження можуть стосуватися 
особливостей відтворення можливого світу фентезійних творів англійських та 
американських авторів українською мовою. 
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Анотація 
Александрук І. В. Вербалізація можливих світів у жанрі фентезі (на 

матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів). – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

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

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвокогнітивних, структурних та 
семантичних характеристик засобів вербалізації можливих світів фентезійних творів 
сучасних англійських та американських авторів. Застосування методів когнітивної 
та структурної лінгвістики дозволило здійснити комплексний аналіз номінативних 
одиниць, які об’єктивують можливі світи фентезійних творів. 

Асоціація та аналогія є основними когнітивними механізмами, що впливають 
на процеси творення інновацій. Визначено, що основними способами творення 
виступають семантична деривація та словоскладання. Встановлено, що поява 
різноманітних інновацій зумовлена необхідністю концептуалізації нового досвіду, 
категоризації нових знань людини про можливий світ. 

У проведеному лінгвокогнітивному дослідженні змісту та засобів вербалізації 
можливих світів виявлено особливості їх мовної та ментальної презентації. 
Проаналізовано концептуальні категорії ЛЮДИНА, ПРОСТІР, ЧАС, АРТЕФАКТ, 
ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, СУСПІЛЬСТВО у творах жанру фентезі. Концептуальна 
категорія ЛЮДИНА має складну ієрархічну структуру та представлена чисельними 
номінативними одиницями, що свідчить про антропоцентричний характер можливої 
картини світу. 

Ключові слова: аналогія, асоціація, можлива картина світу, неологізм, 
оказіоналізм, теорія можливих світів.  

 
Аннотация 

Александрук И. В. Вербализация возможных миров в жанре фентези (на 
материале произведений современных английских и американских авторов). – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный 
университет имени В. Н. Каразина. – Харьков, 2011. 

Диссертация посвящена исследованию лингвокогнитивных, структурных и 
семантических характеристик средств вербализации возможных миров фентезийных 
произведений современных английских и американских авторов.  

Возможный мир – это индивидуальная модель реальности, которая 
сформировалась в сознании писателя и получила свою вербальную презентацию. 
Эффект реальности достигается благодаря детальному описанию иерархии мира, его 
антологии, космологии и аксиологии, употреблению необходимых языковых 
средств.   

Современная лингвистика признает существование взаимосвязи между 
языком, реальностью и сознанием человека, которые отражаються в языковой 
картине мира. Именно язык выступает средством репрезентации и познания 
возможной картины мира фентезийного текста. Когнитивная способность человека 



позволяет представлять разные реалии, их особенности, давая им многоплановые 
интерпретации.  

Возможная картина мира стала предметом исследования благодаря 
объединению теоретических и практических результатов теории возможных миров 
и картин мира. Возможная картина мира представляет собой ментальный конструкт, 
который существует в сознании автора, имеет индивидуальный и 
антропоцентричный характер и находит свое выражение в языковой картине 
возможного мира, которая реализируется в семантике языковых единиц. 

Применение методов когнитивной и структурной лингвистики позволило 
осуществить комплексный анализ номинативных единиц, которые вербализируют 
возможные миры фентезийных произведений. 

Ассоциация и аналогия выступают основными когнитивными механизмами, 
которые влияют на процессы образования инноваций.  

В работе разграничиваются понятия неологизм и окказионализм. 
Окказионализмы представлены словом, словосочетанием, предложением, паремией. 
Окказиональные инновации придуманы авторами жанра фентези для наименования 
несуществующих реалий возможного мира. К окказионализмам относятся 
инновации, которые состоят из фонем (Brisingr, Morwanneg), в составе которых 
можно выделить элементы английского языка или других языков, например, 
суффикс или префикс (Muyyatin-ish, Rofehavan-ish); инновации, в составе которых 
можно выделить слово, которое функционирует в лексической системе английского 
или другого языка (Drakisland, Dwyla's Moon); инновации, имеющие текстовую 
дефиницию (The ealynex are the cats that must be taken as adults, usually in pit-traps, 
and schooled to hunt as companions); инновации, интерпретация которых 
представлена автором в тексте произведения (Berlen dursch ost Kymermosst – 
Mountain of the four Winds; Dentas Varaahasind — the Teeth of the Boar).  

Основными способами образования инноваций выступают семантическая 
деривация и словосложение. Установлено, что семантическая деривация – наиболее 
продуктивный способ образования неологизмов, которые представляют возможную 
картину мира. Наиболее распространенным механизмом семантической деривации 
выступает метафорическое переосмысление, в основе которого лежит сходство по 
цвету, форме, размеру, функции, характеристике. Образование неологизмов 
происходит за двумя типами: неживые предметы обретают качества и свойства 
других существ, то есть происходит перенос наименования с живого на неживое; 
неживые предметы обретают свойства и качества других неживых предметов, то 
есть происходит перенос имени с неживого на неживое. Фамилия героя Dumbledore 
использовалась для обозначения "пчелы или шмеля". Когда Дамблдор куда-то шел, 
он всегда напевал себе какую-то мелодию. Эти звуки напоминали звуки пчелы. В 
основе метафорического переноса лежит схожесть физических качеств человека 
возможного мира. Неологизмы, образованные путем словосложения, представляют 
фрагменты языковой картины возможного мира. В состав инноваций входят слова, 
которые функционируют в лексической системе английского или других языков. 
Они представляют собой метафорическое (метонимическое) единство, когда 
проводится аналогия между родственными и неродственными явлениями. 
Основными моделями образования неологизмов выступают N1+N2=N; Adj+N=N. 



В проведенном лингвокогнитивном исследовании смысла и средств 
вербализации возможных миров определены особенности их языковой и 
ментальной презентации. Концептуальные категории ЧЕЛОВЕК, ПРОСТРАНСТВО, 
ВРЕМЯ, АРТЕФАКТ, ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО помогают 
сформировать возможную картину мира. Концептуальные категории выполняют ряд 
функций: функцию познания, функцию экономии усилий, коммуникативную 
функцию. Концептуальная категория представлена определенным концептом, 
который выступает центральным ориентиром этой категории. Концептуальная 
категория включает в себя субкатегории. Концептуальная категория ЧЕЛОВЕК 
имеет сложную иерархическую структуру и представляет наиболее многочисленную 
категорию. Это свидетельствует о том, что возможная картина мира имеет 
антропоцентрический характер. 

Ключевые слова: аналогия, ассоциация, возможная картина мира, неологизм, 
окказионализм, теория возможных миров.  
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Аleksandruk I. V. Verbalization of the Possible Worlds in the Fantasy Genre 
(based on the Contemporary English and American Literature). – Manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic 
Languages. – V. N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2011. 

This thesis focuses on cognitive, structural and semantic characteristics of means of 
verbalization of the possible worlds of fantasy texts. The methods of cognitive and 
stuctural linguistics applied have permitted the analysis of nominative units that verbalize 
possіble worlds of fantasy texts.  

The cognitive mechanisms of association and analogy are the basic cognitive 
mechanisms that have influenced different nominative units formation. We claim that 
semantic derivation and composition are basic ways of neologisms formation. The 
appearance of different innovations is determined by the necessity of conceptualizing a 
new experience, categorizing man’s new knowledge. 

The cognitive linguistic analysis of the essence and means of possible worlds 
verbalization of fantasy texts reveals specific features of their linguistic and mental 
presentation. We have investigated the structure and the nominative units of the conceptual 
categories PERSON, SPACE, TIME, ARTIFACT, NATURE, CULTURE, SOCIETY in 
the fantasy genre. The conceptual category PERSON has a complex hierarchical structure 
and is сharacterized by the numerous and diverse system of nominative units. This has 
proved that possible picture of the fantasy text worlds has an anthropocentric character.  

Key words: analogy, association, neologism, occasionalism, possible picture of the 
world, possible worlds theory. 
 
 


