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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Реферована дисертація присвячена дослідженню мовної об’єктивації, змісту і 

структури концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ та їх актуалізації в сучасному 
англомовному дискурсі. Робота виконана на підґрунті антропоцентричної 
когнітивно-дискурсивної парадигми.  

Усвідомлення концептуалізації як розумового процесу проходить етап 
перегляду в когнітивній науці, що всередині 70-х років сформулювала два 
принципи: залежність концепту й мислення від тілесної організації людини; 
застосування метафори, метонімії, прототипу, фрейму, ментального простору, 
радіальної категорії і мисленнєвого образу в якості центральних понять 
концептуалізації (Дж. Лакофф, M. Джонсон та ін.). Розвиток процесу 
концептуалізації людського досвіду відбувається, на думку О.С. Кубрякової, за 
допомогою концептів, що ґрунтуються на тілесному досвіді і узагальнюють його. 
Концептуальна система людини співвідноситься з системою мови і містить 
первинні концепти як найпростіші ментальні репрезентації, що склалися в актах 
безпосереднього сприйняття світу і відображають перцептивний досвід людини 
(О.С. Кубрякова, В.З. Дем’янков).  

У когнітивній лінгвістиці дослідження концептів здійснюється за кількома 
напрямами, а саме: логічним (М.Ф. Алефіренко, Н.Д. Арутюнова, О.Л. Бєссонова, 
M. Schwarz), когнітивним/ лінгвокогнітивним (М.М. Болдирєв, С.А. Жаботинська, 
О.С. Кубрякова, R. Jackendoff, R. Langacker, G. Lakoff, M. Johnson), 
лінгвокультурологічним (А.Д. Бєлова, С.Г. Воркачов, В.І. Карасик, 
М.М. Полюжин, А.М. Приходько, Г.Г. Слишкін), семантико-психологічним 
(З.Д. Попова, Й.А. Стернін), психолінгвістичним (О.О. Залевська), когнітивно-
дискурсивним (О.В. Кравченко, А.П. Мартинюк, О.І. Морозова, Л.С. Піхтовнікова, 
Ю.С. Степанов, І.С. Шевченко), поетологічним (Л.І. Бєлєхова, О.П. Воробйова, 
О.М. Кагановська) та ін.  

Концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ виникають на основі інтерпретації людиною 
станів «бути/ вважати важким/ легким». Це зумовило визначення наукової 
проблеми: яким чином концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ об’єктивуються в 
англійській мові й актуалізуються у дискурсі.  

Лексична об’єктивація концептів здійснюється не тільки субстантивними, 
але й ад’єктивними іменами (А.М. Приходько). Об’єктом лінгвокогнітивного 
аналізу вже були об’єктивовані ад’єктивними іменами концепти СОЛОНИЙ 
(Л.В. Лаєнко) на матеріалі російської й англійської мов, КУЛЬТУРНИЙ 
(М.Ю. Шевченко) і ГРАМОТНИЙ (Й.А. Стернін) на матеріалі російськомовної 
лексики, концепти кольору (Дж. Лакофф, М. Джонсон) на матеріалі англомовної 
лексики та ін. Концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ в сучасному англомовному дискурсі 
ще не були об’єктом дослідження, але досліджувалися феномен ваги й окремі 
аспекти ад’єктивних засобів об’єктивації концептів. Лінгвістичний аналіз поняття 
ваги проводився шляхом вивчення лінгвокогнітивних аспектів слів ваги 
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(С.О. Швачко). Когнітивні, семантичні, функціональні й синтаксичні аспекти 
ад’єктивних засобів об’єктивації концептів вивчалися такими дослідниками, як 
О.Л. Бєссонова (когнітивні аспекти оцінного тезаурусу англійської мови), 
К.В. Рахіліна (когнітивні аспекти іменної семантики), Д. Болінджер (атрибутивна 
та предикативна функції прикметників), Р. Діксон (семантичний аспект та 
категоризація прикметників англійської мови) та ін.  

Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена підвищеним 
інтересом сучасних когнітологів до концептів, що ґрунтуються на тілесному 
досвіді, антропоцентричним характером концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ та 
важливою роллю, що відіграють концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ, у формуванні 
мовної і концептуальної картин світу. Своєчасність дослідження засвідчується 
відсутністю у когнітивній лінгвістиці спеціального аналізу концептів ВАЖКИЙ/ 
ЛЕГКИЙ в англомовних художньому, науковому та теологічному дискурсах. 
Сутність наукового завдання дослідження полягає у визначені змісту та структури 
концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ і засобів їхньої мовної об’єктивації в сучасній 
англійській мові. 

Зв’язок з науковими темами. Тема дисертації відповідає профілю 
досліджень факультету іноземних мов Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна за темою «Проблеми іноземної філології, перекладознавства та 
методики в когнітивно-дискурсивній парадигмі» (номер державної реєстрації 
0109U007962).  

Мета роботи полягає в тому, щоб описати засоби об’єктивації концептів 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ в сучасній англійській мові, з’ясувати компоненти 
досліджуваних концептів і змоделювати їх структуру, виявити лінгвоспецифічні 
особливості досліджуваних концептів у сучасних художньому, науковому і 
теологічному дискурсах. Для досягнення мети вирішуються конкретні завдання: 

– розробити методику аналізу концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ;  
– визначити структурні компоненти концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ; 
– з’ясувати обсяг і зміст окремих компонентів структури концептів 

ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ; 
– визначити лексичні засоби об’єктивації концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ в 

сучасній англійській мові; 
– виявити механізми і закономірності актуалізації концептів ВАЖКИЙ/ 

ЛЕГКИЙ в художньому, науковому і теологічному дискурсах.  
Об’єктом дослідження є концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ в сучасному 

англомовному дискурсі.  
Предметом дослідження є мовні засоби об’єктивації концептів ВАЖКИЙ/ 

ЛЕГКИЙ та їхній зміст і структура в сучасних художньому, науковому і 
теологічному типах дискурсів.  

Матеріалом дослідження слугує корпус із 3550-ти фрагментів сучасних 
англомовних художнього, наукового і теологічного дискурсів. Фрагменти рівні 



 3 

висловлюванню або кільком висловлюванням і містять лексичні засоби, що 
об’єктивують досліджувані концепти.  

Методологічним підґрунтям дослідження є антропоцентричний 
когнітивно-дискурсивний підхід до вивчення концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ. 
Згідно з принципом антропоцентризму орієнтація на людину обумовлює 
перспективу дослідження і його прикінцеву мету (О.С. Кубрякова), а мова 
тлумачиться як знаряддя регуляції поведінки людини (А.П. Мартинюк). У 
когнітивно-дискурсивному підході концепт постає як смисл, що породжується в 
результаті дискурсивної взаємодії суб’єктів (О.В. Кравченко, А.П. Мартинюк, 
О.І. Морозова, М.В. Нікітін, Ю.С. Степанов). Комплексність дослідження 
зумовлена ономасіологічним і семасіологічним підходами до вивчення мовного 
означення елементів дійсності.  

Методика дослідження ґрунтується на структурно-семантичних і 
когнітивно-дискурсивних методах, а саме: етимологічна реконструкція значень 
імен концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ застосовується для визначення ключового 
імені концепту; компонентний аналіз – для виявлення конститутивних ознак 
концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ і з’ясування їхнього поняттєво-ціннісного змісту; 
когнітивне мапування – для встановлення концептуальних метафори, метонімії і 
оксиморону; контекстуальний аналіз – для виокремлення і дослідження текстових 
фрагментів, що марковані за тематичними лініями «бути/ вважати важким/ 
легким»; кількісний аналіз – для підрахунку кількісних показників співвідношення 
засобів мовної об’єктивації концептів.  

Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній уперше визначено 
лінгвокогнітивний статус концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ та лексичні засоби їх 
об’єктивації в сучасній англійській мові; виявлено механізми реалізації концептів 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ в сучасних художньому, науковому і теологічному типах 
дискурсів; встановлено зміст і структуру концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ; виявлено 
тенденцію до зменшення частотності вживання ключових імен досліджуваних 
концептів у переносному значенні в сучасній англійській мові. Доповнено 
компонентну модель концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ соматичним компонентом.  

Наукова новизна отриманих результатів узагальнена у таких положеннях, 
що виносяться на захист: 

1. Концепти ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ являють собою сукупність узагальнених 
вербалізованих і невербалізованих індивідуальних смислів, що ґрунтуються на 
інтерпретації людиною станів «бути/ вважати важким/ легким». Концепти 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ об’єктивуються в сучасній англійській мові за допомогою 
іменників, прикметників, прислівників, дієслів, ад’єктивованих дієприкметників, 
словосполучень, фразеологізмів і речень. Найбільш продуктивним є однослівний 
спосіб об’єктивації. Концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ існують у взаємодії 
поняттєвого, образного, ціннісного й соматичного компонентів.  
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2. Поняттєвий компонент концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ складається з 
когнітивних ознак «важкий, великої ваги» і «легкий, малої ваги» відповідно і двох 
шарів: перший шар концепту ВАЖКИЙ містить 41 когнітивну ознаку, а концепту 
ЛЕГКИЙ – 34 когнітивні ознаки. Когнітивні ознаки «важкий, великої ваги» і 
«легкий, малої ваги» є ядром поняттєвого компоненту концепту і його 
першоосновою. У другому шарі концепти лексикалізовані синонімами. 

3. Образний компонент концепту ВАЖКИЙ містить головні асоціативні 
реакції light, weight, load, metal, а концепту ЛЕГКИЙ – асоціативні реакції heavy, 
ale та air. Образний зміст концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ актуалізується за 
допомогою концептуальних метонімії, метафори і оксиморону. Концептуальна 
метонімія побудована на перенесенні ознак в межах відношень «носій замість 
характеристики носія; контейнер замість умісту; дія замість процесу; дія замість 
суб’єкта дії». Концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ реалізуються структурними, 
орієнтаційними й онтологічними метафорами. Концептуальний оксиморон 
базується на парадоксальному співіснуванні когнітивних ознак сполучуваних 
концептів і когнітивної ознаки «вага» у конкретному контексті.  

4. Ціннісний компонент концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ ґрунтується на 
аксіологічних орієнтирах «це добре, тому що важке/ легке» або «це погано, тому 
що важке/ легке». Ціннісними когнітивними ознаками концептів є «такий, що 
викликає інтерес»; «такий, що має важливе значення»; «більше, ніж норма»; 
«менше, ніж норма». Показник норми є мобільним параметром. Концепти 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ використовуються для оцінки зовнішнього середовища й 
внутрішнього світу людини.  

5. Соматичний компонент концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ представлений 
когнітивними ознаками “важкий/ легкий за вагою”, “великий/ малий за розміром”, 
“такий, що потребує великих/ малих зусиль”, “такий, що потребує рівноваги”. 
Множинність форм сенсорної інформації вербалізується лексемами heavy/ 
“важкий” і light/ “легкий”, що є іменами досліджуваних концептів. Об’єктивуючись 
у мові, концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ виявляють зв’язок з чуттєвим сприйняттям 
людини. Мовне втілення спрямоване на конкретизацію соматичного стану людини.  

6. Специфіка реалізації концептів ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ в сучасному 
англомовному дискурсі віддзеркалює два процеси. З одного боку, концепти 
збільшують свій обсяг за рахунок формування нових засобів об’єктивації і нових 
когнітивних ознак, а з іншого боку, частотність уживання ключових імен 
концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ зменшується при номінації переносних значень.  

Теоретична значущість дослідження полягає в тому, що висновки щодо 
змісту, структури, процесів формування і реалізації концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ 
та тенденції щодо динаміки мовної об’єктивації концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ є 
внеском у концептологію, а комплексний аналіз лексичних засобів, що 
об’єктивують досліджувані концепти, є внеском у теорію номінації.  
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Практична значущість результатів дослідження полягає у можливості їх 
використання в таких теоретичних курсах, як теоретична граматика (розділи 
«Морфологія», «Синтаксис»), лексикологія англійської мови (розділи «Значення 
слова», «Багатозначність слова», «Фразеологія», «Словотворення»), а також у 
спецкурсі з когнітивної лінгвістики. Результати дослідження можуть бути 
використані в дослідницьких роботах аспірантів, а також в укладанні словника 
концептів англомовної культури з коментарями.  

Апробація. Результати й основні положення дисертації обговорювалися на 
Міжнародній науковій конференції «Единство системного и функционального 
анализа языковых единиц» у Бєлгородському державному університеті 
(м. Бєлгород, Росія, квітень 2006 р.); Всеукраїнському науковому форумі «Сучасна 
англістика: Стереотипність та творчість» у Харківському національному 
університеті імені В.Н. Каразіна (Харків, травень 2006 р.); Міжнародному 
російсько-українському семінарі «Язык как фактор интеграции образовательных 
систем и культур» у Харківському національному автомобільно-дорожньому 
університеті (Бєлгород-Харків, листопад 2007 р.).  

Публікації. Основні положення й результати дослідження опубліковані у 
7 виданнях, з них 3 роботи у фахових виданнях України та 2 тези виступів на 
наукових конференціях. Одна робота написана в співавторстві (особистий внесок 
автора дисертації полягає в описі етапів розвитку концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ в 
онтогенезі в сучасному англомовному дискурсі).  

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів 
з висновками, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел (244 
найменування), списку довідників і лексикографічних джерел (50 найменувань) та 
списку джерел ілюстративного матеріалу (61 найменування). Загальний обсяг 
роботи – 221 сторінка, обсяг основного тексту – 179 сторінок.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір і актуальність теми, її зв’язок з науковою 
темою факультету, визначено об’єкт, предмет, сформульовано мету й завдання 
дослідження, окреслено методологічні та методичні засади, лінгвістичний матеріал 
дослідження, його наукову новизну, теоретичну та практичну значущість 
отриманих результатів, надано інформацію про апробацію і кількість публікацій.  

Розділ 1. Теоретичні засади і методика дослідження концептів 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ в сучасному англомовному дискурсі. Перший розділ 
присвячено аналізу наукових уявлень про концепт і його структуру, описано 
напрями лінгвістичного дослідження й методику вивчення діади концептів 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ, ключовими іменами яких є кваліфікативні параметричні 
прикметники heavy й light, що мають значення якості «важкий» і «легкий». Із 
позиції формально-семантичного опису лексики лексеми heavy/ light є антонімами 
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з класу контрарних, тобто між ними існують проміжні утворення middle, neither 
heavy nor light. 

Вибір антропоцентричної когнітивно-дискурсивної парадигми як 
методологічної основи дослідження зумовлений тим, що згідно з принципом 
антропоцентризму людина розглядається як центр і найвища мета світобудови 
(О.О. Селіванова). В основі процесу пізнання лежить антропометричність як 
сумірність універсуму зі зрозумілими для людського сприйняття образами й 
символами (В.Н. Телія). Згідно з когнітивною парадигмою тіло людини приймає 
участь в концептуалізації і визначає її природу (Ф. Варела, М. Джонсон, 
Дж. Лакофф, Е. Рош, Е. Томпсон), а слово розглядається як двостороння одиниця 
мови, що вказує на світ своїм значенням (А. Вежбицька, М.В. Нікітін, В.Н. Телія, 
Ч. Філлмор).  

Меті нашого дослідження концептів відповідають лінгвокогнітивний і 
лінгвокультурний напрями. Лінгвокультурний підхід визначає концепт як базову 
одиницю культури, що складається з образного, поняттєвого і ціннісного 
компонентів, з перевагою останнього (В.І. Карасик, Г.Г. Слишкін та ін.). Семантика 
мови розглядається як засіб доступу до змісту концептів і засіб їх моделювання 
(З.Д. Попова, Й.А. Стернін).  

Під концептом ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ розуміємо сукупність узагальнених 
вербалізованих і невербалізованих індивідуальних смислів, що породжуються 
внаслідок переживання людиною станів «бути/ вважати важким/ легким». 
Гіперонімом концептів ВАЖКІСТЬ/ ЛЕГКІСТЬ, на думку дослідника І.В. Чекулая, 
є концепт ВАЖЛИВІСТЬ/ IMPORTANCE, що підпорядкований категоріально-
ціннісним доменам ІНТЕРЕС/ INTEREST і ЗНАЧЕННЯ/ MEANING, тобто 
досліджувані концепти містять когнітивні ознаки «такий, що викликає інтерес» і 
«такий, що має важливе значення».  

Концепти актуалізуються у мовленні в різних дискурсах. Науковці 
І.С. Шевченко й О.І. Морозова визначають дискурс як мовлення у контексті 
соціальної і мисленнєвої діяльності. Зміст, структура і засоби актуалізації 
концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ у художньому, науковому і теологічному 
дискурсах визначаються на основі розроблених нами методики дослідження 
структури концептів і методики дослідження текстових фрагментів за 
тематичними лініями «бути/ вважати важким/ легким». У першій методиці 
застосовані дослідницькі процедури, що розроблені такими вченими, як 
К.В. Рахіліна, А.В. Рудакова, Й.А. Стернін та ін. В основу дослідження текстових 
фрагментів покладено методику аналізу трагедійної картини світу В.Г. Ніконової. 
Суть методики дослідження структури концептів полягає в тому, щоб перейти від 
змісту значень до змісту і структури концептів. Для цього визначаються ключові 
імена концептів, здійснюється їх семантичний аналіз та аналіз синонімів й 
антонімів ключових імен концептів, визначаються гіпероніми, здійснюється 
асоціативний аналіз та аналіз концептуальної метафоризації, метонімії, 
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концептуального оксиморону, визначаються ціннісні характеристики концептів, 
здійснюється аналіз лексичної сполучуваності ключових імен, проводиться 
когнітивна інтерпретація отриманих результатів з метою опису і моделювання 
структури концептів як ментальних об’єктів в їх національній своєрідності. Суть 
методики дослідження текстових фрагментів за тематичними лініями «бути/ 
вважати важким/ легким» полягає у виокремленні ключового елемента, який 
позначає те, що вважається важким/ легким.  

На основі одержаних результатів здійснюється моделювання концептів. Під 
моделлю концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ розуміємо структурний аналог 
індивідуального досвіду про стан «бути/ вважати важким/ легким». У дисертації 
досліджувані концепти представлені двома моделями: 1) компонентною – 
поняттєвий, образний, оцінний та соматичний компоненти; 2) двошаровою – 
перший шар містить когнітивні ознаки «важкий, великої ваги» і «легкий, малої 
ваги» і когнітивні ознаки концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ, лексикалізованих 
ключовими іменами, а другий – когнітивні ознаки концептів, лексикалізованих 
синонімами.  

Розділ 2. Характеристика структури концептів ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ в 
англомовній картині світу. У другому розділі розкрито зміст і структуру 
концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ у вигляді багатовимірної моделі, виявлено характер 
компонентів і їхню організацію. Структура концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ 
розглядається як сукупність складових і усталених зв’язків між ними. 
Досліджувані концепти складаються з чотирьох компонентів: поняттєвого, 
образного, ціннісного і соматичного. Одиницею поняттєвого компоненту є 
поняття; образного – образ; ціннісного – цінність і оцінка; соматичного – 
соматичний стан людини. 

Поняттєвий компонент концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ складається з 
когнітивних ознак в ядрі і в двох шарах. Когнітивні ознаки в ядрі ототожнюються з 
етимологічними семантичними ознаками лексем «важкий» і «легкий». Перший 
шар концепту ВАЖКИЙ містить 41 когнітивну ознаку, а концепту ЛЕГКИЙ – 34 
когнітивні ознаки. У другому шарі представлені когнітивні ознаки, що виводяться 
на основі номінативної щільності концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ за допомогою 
номінативних одиниць, що об’єктивують досліджувані концепти.  

Слова heavy й light є успадкованими й мотивованими з погляду 
лексикографічної історії. Їхню першооснову становлять значення фізичного плану 
«важкий, великоваговий» і «легкий, легковаговий, світлий» відповідно. Слово 
heavy в давньоанглійський період мало форму hefig, а в середньоанглійський – hevi. 
Сучасне слово light (adj.) в давньоанглійський період мало форму leoht, а в 
середньоанглійський lighte, lihgt. Первинна мотивація слів heavy й light 
визначається семантикою, заснованою на перцептивно-моторному сприйнятті. 
Лексема light має семеми «легкий»/ lightweight, not heavy і «світлий»/ bright, 
illuminated, а лексема heavy містить семему «важкий»/ heavyweight, not light, що 
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свідчить про їх часткову асиметрію. Збіг етимологічної семантичної ознаки з 
пізнішими семантичними ознаками за критерієм «вага» (of considerable weight; of 
more than a usual weight; hard to lift or move because of great weight; having little 
weight; below a usual, correct or defined weight), виявленими на підставі аналізу 
дефініцій тлумачних словників сучасної англійської мови, свідчить про стійкість 
ознак, виведених із соматичного (перцептивно-моторного) сприйняття ваги.  

Диференційними семантичними ознаками лексеми «важкий» є «абсолютна 
вага, вага через великі розміри й неподільність об’єкта, його масивність, витрата 
великих зусиль під час роботи з об’єктом». Розширення семантичних ознак 
відбувається за рахунок синонімів. В англомовній культурі розширення 
семантичного поля лексем heavy й light відбувається двома способами через: 
1) формування нових значень за рахунок семантичного збагачення вже наявних 
слів; 2) породження нових лексем (heft, hefty, lite). Походження зазначених слів у 
суспільно-історичній ретроспективі проглядається у послідовності heave, heavy, 
heft, hefty, де попереднє слово мотивувало виникнення наступного: спочатку нове 
значення передавалося старою формою слова, а потім виникала нова форма слова.  

Збагачення лексем heavy й light значеннями «незграбний, грубий»/ clumsy, 
«стомлений, що втратив терпіння»/ weary для слова heavy-handed; 
«запаморочливий»/ dizzy для light-headed; «веселий»/ cheerful для light-hearted; 
«ґрунтовний; мудрий»/ profound, «серйозний»/ serious, «владний»/ overbearing й 
«лиходій, негідник»/ villain для heavy; «неважливість»/ unimportance для make light 
of; «непослідовний»/ inconsequential для lightweight; «злодійкуватий»/ thievish для 
light-fingered; «жінка легкої поведінки»/ woman of easy virtue для light-skirts; 
«важковаговик, важкий»/ heavyweight й «легковаговик, легкий»/ lightweight 
стосовно до коней й кулачних бійців свідчить про поширення семантичної сітки 
цих мовних одиниць. Нові значення мотивовані змінами, що відбуваються у 
фізичній (clumsy, weary, dizzy), емоційній (cheerful), інтелектуальній (unimportance, 
heavyweight, lightweight, profound, serious, inconsequential) і духовній (overbearing, 
thievish, woman of easy virtue) сферах життєдіяльності людини. Значення лексем 
heavy й light розподілилися в результаті кваліфікації за критерієм «досвід людини» 
на чотири групи: фізичні, емоційні, інтелектуальні й духовні. Розвиток концепту 
відбувається в напрямку від фізичного досвіду до емоційного, інтелектуального і 
духовного, коли фізична логіка використовується для осмислення іншого, 
нефізичного досвіду.  

Семантичні ознаки ключових імен концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ 
проникають у семантику слів, які не є синонімами heavy й light. Ознака важкості 
або легкості втілюється лексичними одиницями, словникові дефініції яких містять 
семантичні ознаки прикметників heavy і light, наприклад, tapestry (heavy cloth), 
pile1 8 (a heavy wooden, stone, or metal post, used to support something heavy) 
(Longman Dictionary Of Contemporary English – далі LDOCE), lead3 1 (a soft heavy 
grey metal that melts easily and is poisonous) (LDOCE), wham (‘a heavy blow’, 1923, of 
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echoic origin) (OED), phaeton (a light four-wheeled horse-drawn carriage with or 
without a top) (ABBYY Lingvo 12), buggy (a light folding chair on wheels that you push 
small children in or a light carriage pulled by a horse) (LDOCE) тощо. Існує 
припущення, що слово sad мало первісні значення «важкий»/ heavy й «стомлений»/ 
weary, tired of, доки не збагатилося новотвором «нещасливий, нещасний»/ unhappy 
у період близько 1300 року (ОЕ heavy) і стало окремою лексемою. Отже, концепти 
ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ взаємопов’язані з іншими концептами на рівні 
міжконцептуальних зв’язків, що додає нові когнітивні ознаки до змісту концептів 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ: «важкий є тканий від руки», коли йдеться про гобелен/ 
tapestry, тощо.  

Прикметники heavy й light утворюють антонімічні пари не тільки між собою, 
але й з іншими прикметниками: heavy – slight (heavy odour – slight odour); strong – 
light (strong wind – light wind); loud – light (loud sound – light sound); rich – light (rich 
red wine – light red wine); big – light (big lunch – light lunch); solemn – light (solemn 
music – light music); harsh – light (harsh punishment – light punishment); great – light 
(great cares – light cares). Ключові імена концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ 
утворюють антонімічні пари з прикметниками, що об’єктивують інші концепти. Це 
збагачує досліджувані концепти когнітивними ознаками «важкий не є незначний/ 
slight», «легкий не є сильний/ strong» та ін. Антонімічні пари формалізують 
параметри і є характерною рисою концептуалізації.  

В образному компоненті концептів ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ матеріалом для 
образу слугує не тільки внутрішнє мовлення, але й просторово-часові уявлення 
(тактильні, м’язові, зорові, слухові, вестибулярні, смакові й нюхові). Все багатство 
образу подається в ньому одночасно.  

Основними когнітивними механізмами концептуалізації ВАЖКИЙ і 
ЛЕГКИЙ є концептуальні метонімія, метафора й оксиморон. Концептуальна 
метонімія ґрунтується на перенесенні ознаки в межах однієї ситуації або одного 
класу об’єктів, коли в мисленні суб’єкта присутні такі відносини суміжності, як 
носій замість характеристики носія (heavy disease/ «важка хвороба» → heavy 
patient/ «важкий хворий»; light disease/ «легке захворювання» → light patient/ 
«легкий хворий»; heavy duty/ «важкий обов’язок» → heavy father/ «суворий 
батько»; heavy role/ «роль лиходія» → heavy actor/ «актор, який виконує роль 
лиходія»); контейнер замість умісту (light load/ «легкий вантаж» → light truck/ 
«вантажівка для перевезення легких вантажів»; heavy load/ «важкий вантаж» → 
heavy truck/ «вантажівка для перевезення важких вантажів»); дія замість процесу 
або суб’єкта дії (light sleep/ «сторожкий сон» → to sleep light/ «сторожко спати»; 
heavy sleeper/ «соня» → to sleep heavy/ «міцно спати»; heavy eater/ «ненажера» → to 
eat heavily/ «багато їсти»; heavy person/ «важлива людина» → to greet heavily/ 
«довго вітати»). Концептуальна метонімія каузує зсув з ознаки процесу або 
суб’єкту на ознаку дії за схемами ПРОЦЕС – ДІЯ; СУБ’ЄКТ ДІЇ – ДІЯ, 
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обумовлюючи гіпалагу. Особливостями метонімічних ситуацій є імплікації й 
можливість переносу з неживого об’єкта на живий.  

Образний компонент концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ представлений 
структурними, онтологічними й орієнтаційними концептуальними метафорами, що 
втілені вільними і фразеологічними словосполученнями та ідіомами. ВАЖКИЙ і 
ЛЕГКИЙ концептуалізуються через структурні метафори ПРИЧИНА Є СИЛА; 
СПРИЧИНИТИ Є ЗРОБИТИ; ЗМІНА/ ДІЯ Є РУХ; СТАН Є МІСЦЕ 
ЗНАХОДЖЕННЯ; МЕТА/ РЕЗУЛЬТАТ Є ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ, наприклад: 
For a light wife doth make a heavy husband (W. Shakespeare, c. 216); To a fair 
femblance [semblance] doth light faith annex (E. Spenser, с. 368); A light purse is a 
heavy curse (555 Английских пословиц и поговорок). Структурні метафори 
реалізуються на основі схем ПОДІЯ; ВАЖКИЙ – ЛЕГКИЙ; ПРИЧИНА – 
РЕЗУЛЬТАТ.  

Базовими онтологічними метафорами, що репрезентують концепти 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ, постають АБСТРАКТНА СУТНІСТЬ/ МАТЕРІАЛЬНИЙ 
ПРЕДМЕТ/ ЖИВА ІСТОТА (ЛЮДИНА)/ ЗУСИЛЛЯ Є ОБ’ЄКТ; ВАГА ОБ’ЄКТУ 
Є КІЛЬКІСТЬ/ ЯКІСТЬ СУБСТАНЦІЇ; ЕМОЦІЙНІ/ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ/ 
ДУХОВНІ ПЕРЕЖИВАННЯ Є ФІЗИЧНІ ЗУСИЛЛЯ. Під об’єктом ми розуміємо 
матеріальні і нематеріальні сутності: речі, події, ідеї, живих істот, дії і відношення. 
Онтологічні метафори АБСТРАКТНА СУТНІСТЬ/ МАТЕРІАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ/ 
ЖИВА ІСТОТА (ЛЮДИНА)/ ЗУСИЛЛЯ Є ОБ’ЄКТ, ВАГА ОБ’ЄКТУ Є 
КІЛЬКІСТЬ/ ЯКІСТЬ СУБСТАНЦІЇ, ЕМОЦІЙНІ/ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ/ ДУХОВНІ 
ПЕРЕЖИВАННЯ Є ФІЗИЧНІ ЗУСИЛЛЯ уточнюються як ЗАСМУЧЕНИЙ Є 
ВАЖКИЙ: I learned from One/ Sent hither by my Husband to impart/ The heavy news, – 
that he had joined a Troop/ Of Soldiers going to a distant Land (W. Wordsworth, c. 36); 
ПРИГНОБЛЕННИЙ Є ВАЖКИЙ: He went away with a heavy heart (Macmillan 
Dictionary); ВПЛИВОВИЙ Є ВАЖКИЙ: Have you seen his resumé? He's a real heavy 
hitter (McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs – далі DAIPV); 
ТРУДНИЙ Є ВАЖКИЙ: He’s making heavy weather of writing his report – Ingrid 
finished hers days ago (DAIPV). Онтологічні метафори ЖИВА ІСТОТА/ ІДЕЯ/ 
ЗУСИЛЛЯ Є ОБ’ЄКТ, ВАГА ОБ’ЄКТУ Є КІЛЬКІСТЬ/ ЯКІСТЬ СУБСТАНЦІЇ, 
ЕМОЦІЙНІ/ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ/ ДУХОВНІ ПЕРЕЖИВАННЯ Є ФІЗИЧНІ 
ЗУСИЛЛЯ конкретизуються як НЕРОЗСУДЛИВИЙ Є ЛЕГКИЙ: But they made light 
of it and went their ways, one to his own farm, another to his business (NKJV, Matthew 
22 : 5); НЕВИМУШЕНИЙ Є ЛЕГКИЙ: Many hands make light work (Cambridge 
Dictionary of American Idioms). Онтологічними метафорами, що уточнюють базові 
концептуальні метафори, також є СЕРЙОЗНИЙ/ НАДОКУЧЛИВИЙ/ НУДНИЙ/ 
СКРУТНИЙ/ ПРОКЛЯТИЙ/ ТЯЖКОГО НОРОВУ Є ВАЖКИЙ; ЩАСЛИВИЙ/ 
БЕЗ ГРОШЕЙ/ ЛЕГКОЇ ПОВЕДІНКИ/ НЕВІРУЮЧИЙ Є ЛЕГКИЙ.  

Базовою орієнтаційною метафорою є ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ Є ДИНАМІЧНА 
ТОЧКА У ПРОСТОРІ, що конкретизується як ВАЖКИЙ Є ВНИЗ/ ВВЕРХ/ ПРОТИ 
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КОГО-НЕБУДЬ/ ВСЕРЕДИНУ ЧОГО-НЕБУДЬ; ЛЕГКИЙ Є ВВЕРХ/ ТУДИ Й 
НАЗАД; ЯКЩО ЛЕГКИЙ ВВЕРХ, ТО ВАЖКИЙ ВНИЗ, наприклад: …the bondage 
was heavy on this people (NKJV, Nehemiah 5 : 18); Sam is heavy into Mary (The Free 
Dictionary); Light Come, Light Go (C. Lewis, Ch. 20). У концептуальній метафорі 
фізична логіка використовується для міркування про емоційний, інтелектуальний і 
духовний досвід.  

Емпіричною основою для heavy/ light є вага, яку мають тільки матеріальні 
тіла. Слова heavy – light, що кваліфікують верифікаційні за вагою об’єкти 
предметної сфери, використовуються для кваліфікації неверифікаційних за вагою 
об’єктів, наприклад, heavy features/ «грубі риси обличчя»; heavy date/ «важливе 
побачення»; heavy feeling/ «тяжке почуття»; light sleep/ «сторожкий сон»; heavy 
voice/ «грубий голос»; heavy accent/ «сильний акцент». Уживання в порівнянні 
номінативних одиниць, що позначають об’єкти, які мають вагу (heavy as concrete, 
light as a feather; light as a thistle; light as air), свідчить про особливості 
англомовного менталітету підкріплювати кваліфікативну реакцію «важкий/ 
легкий» згадуванням об’єктів, в яких бажана ознака ваги відбита найкраще.  

Парадоксальний аспект світосприйняття проявляється у структурі 
концептуального оксиморона, когнітивний механізм якого реалізується на підставі 
поєднання когнітивних ознак концептів, що сполучаються. Дві лексичні одиниці, 
що об’єктивують відповідні концепти, поєднуються на основі парадоксальності 
одних семантичних ознак і сумісності інших у конкретному контексті, наприклад: 
welcome heaviness/ «бажана важкість», light lead/ «легкий свинець», heavy lightness/ 
«важка легкість», light heaviness/ «легка важкість».  

У результаті аналізу асоціацій, що приведені у тезаурусі Word Association 
Thesaurus, з’ясовано, що в концепті ВАЖКИЙ найбільша кількість асоціативних 
реакцій припадає на light – 38% , weight – 15%, lead, load – по 5% кожна. В 
концепті ЛЕГКИЙ найбільша кількість асоціативних реакцій припадає на heavy – 
~31,8%, ale, air – по ~9,1%. Прототипними образами для концепту ВАЖКИЙ є 
«вага, вантаж, метал» і для ЛЕГКИЙ – «повітря, слабоалкогольний напій ель».  

Ціннісний компонент концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ містить когнітивні 
ознаки «такий, що викликає інтерес; такий, що має важливе значення; матеріальна/ 
ідеальна норма; вектор зміни ваги щодо матеріальної/ ідеальної норми – більше, 
ніж норма/ менше, ніж норма». Концепту ВАЖКИЙ відповідає вектор «більше, 
ніж норма», а концепту ЛЕГКИЙ – «менше, ніж норма», де показник норми є 
мобільним параметром. В основі ціннісно-оцінної орієнтації суб’єктів щодо 
концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ є аксіологічні орієнтири «це добре, тому що важке/ 
легке» або «це погано, тому що важке/ легке».  

Семантичні ознаки прикметників «важкий/ легкий», як оцінних слів, 
реалізуються в сполученні з іменниками, що відображають членування світу за 
категоріями. Сполучаючись з іменниками, оцінні слова позначають 
характеристики об’єктів, що активують різні аспекти оцінки: heavy stone (stone 
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вказує на фізичний аспект оцінки); light bread (bread вказує на фізичний аспект 
оцінки); light fear (fear вказує на емоційний аспект оцінки); heavy demands 
(demands вказує на інтелектуальний аспект оцінки); heavy soul (soul вказує на 
духовний аспект оцінки); light duties (duties вказує на інтелектуальний й духовний 
аспекти оцінки). Оцінні прикметники «важкий» і «легкий» демонструють 
розмаїтість оцінної семантики. Лексеми «важкий» і «легкий» втілюють значення 
аксіологічного оператора «добре/ погано». Інтенсифікатори too, so, very, extremely, 
exceedingly, surprisingly, fairly, quite у сполученні з heavy вказують на посилення 
негативного відношення, а з light – позитивного відношення суб’єкта діяльності.  

Соматичний компонент відбиває динаміку формування концептів 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ в онтогенезі. Концептуалізація станів людини «бути/ вважати 
важким/ легким» залежить від комбінації різних типів аферентації (І.П. Павлов, 
А.Р. Лурія та ін.), під якою розуміють передачу сенсорної інформації від 
рецепторів у мозок (Большой психол. словарь, с. 53); від рівня контролю за 
м’язовими зусиллями із боку вольової сфери людини (Є.П. Ільїн); від усвідомлення 
транзитивності ваги на стадії конкретних операцій (Ж. Піаже); від різниці у 
сприйнятті сигналів рецепторної системи за вагою у разі зміни рук (Є.П. Ільїн) та 
ін.  

Зміст концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ відбиває досвід, що набувається 
людиною у процесі сенсомоторної діяльності. Лексеми heavy/ light 
використовуються для номінації станів людини, викликаних такими типами 
аферентації: моторної (heavy load, light box); тактильної (heavy wound, light touch); 
візуальної (heavy rain, light rain); вестибулярної (to feel a little light after the fourth 
beer); пропріоцептивної і ноцицептивної (heavy of heart, light of heart, head feels 
heavy, be light in the head); слухової (heavy steps, light blow); ольфакторної (heavy 
odour, light scent) і смакової (heavy fruit-cake, light wine). У процесі сприйняття 
предметів за вагою задіяні перші шість типів аферентації, які представлені у 
соматичному компоненті концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ когнітивними ознаками 
“важкий/ легкий за вагою”, “великий/ малий за розміром”, “такий, що потребує 
великих/ малих зусиль”, “такий, що потребує рівноваги”. Лексичні одиниці heavy/ 
light із значеннями “важкий/ легкий”, виступаючи як засіб доступу до когнітивних 
процесів, конкретизують множинні форми сенсорного сприйняття предметів за 
вагою. Якщо аферентація відсутня, наприклад, be light in the upper storey / «бути 
нерозумним», heavy industry/ «важка промисловість», light industry/ «легка 
промисловість», то сприйняття ситуації й породження смислу спирається на 
когнітивні механізми концептуалізації.  

У сучасному англомовному дискурсі процес функціонування концептів 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ має такі особливості: 1) концепти відображають фізичну й 
соціальну діяльність людини; 2) концепти характеризують стан зовнішнього й 
внутрішнього світу індивіда; 3) ключові імена концептів та їхні синоніми в 
прямому, переносному й фразеологічному значенні відбивають фізичний, 
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емоційний, інтелектуальний й духовний досвід людини; 4) ставлення людини до 
матеріальних предметів лежить в основі ставлення людини до ментальних 
об’єктів; 5) оцінне відношення до об’єктів є суб’єктивним і відносним.  

Розділ 3. Об’єктивація концептів ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ у сучасних 
англомовних дискурсах (художньому, науковому, теологічному). Під 
вербальною об’єктивацією розуміємо спосіб експліцитної й концентрованої 
реалізації концепту за допомогою конкретної мовної одиниці, що зберігає 
номінативний зв’язок з концептом і поза контекстом (А.М. Приходько). 
Когнітивний аналіз мовної об’єктивації концептів ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ 
спрямовано на опис і пояснення номінативних одиниць, явищ і механізмів 
концептуалізації у художньому, науковому й теологічному дискурсах.  

Концепти ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ об’єктивуються за допомогою іменників, 
дієслів, прикметників, прислівників, ад’єктивованих дієприкметників, 
словосполучень, фразеологізмів і речень. Широко використовуються метафори, 
метонімія, відзначається стилістична нерівномірність залежно від індивідуально-
авторського стилю або сфери наукових знань.  

Дослідження теологічного дискурсу в діахронії свідчить про те, що із 41 
випадку вживання слів «важкий» і «легкий» у Біблії короля Джеймса в 15 випадках 
(~36,59%) відбулася заміна досліджуваних прикметників іншими номінативними 
одиницями в новій версії Біблії (1982 р.): лексема heavy замінена на distressed (2), 
sullen (2), bitter, much, bad; лексема light – на trivial (2), small, easy, simple, 
worthless, insolent, reckless. У всіх п’ятнадцяти випадках лексеми light / heavy 
уживаються в переносному значенні. У восьми випадках (~72,73%) відбулася 
заміна light. У теологічному дискурсі частотність вживання імен концептів 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ зменшилася на ~ 21,95% за 371 рік (різниця в датах публікації 
Біблії короля Джеймса й нової версії Біблії короля Джеймса). Сутність цієї 
тенденції полягає в тому, що лексеми heavy/ light мотивовані фізичним досвідом, а 
лексеми distressed, sullen, bitter мотивовані емоційним досвідом; trivial, easy, 
simple – інтелектуальним, а bad, worthless, insolent, reckless – духовним. 
Частотність уживання ключових імен концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ зменшується.  

Прикметники heavy/ light сполучаються з іменниками, що позначають 
речовину, предмети, дії, природне й соціальне середовище, діяльність і людину 
(власне людину, частини тіла, органи людини, її диспозиціональні якості, емоції, 
когніції, переконання й стани), наприклад, heavy man, heavyweight boxer, be heavy 
of heart, be light of heart, be light of foot, be light of brain, be heavy in hand, a light-
hearted look at life, a heavy-handed style of management, heavy-handed compliment, 
heavy necking, heavy petting. У формуванні складених прикметників з heavy й light 
беруть участь слова соматичної сфери, що позначають частини тіла (brow, body, 
hand, heart, head, finger), а також слова, що позначають особливості статури й рух 
(build, set, gait, weight, lade). У процесі словотвору із прикметниками heavy й light 
активну участь беруть іменники й дієприкметники. Із прикметниками heavy, light і 
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прислівниками heavy, heavily, light, lightly використовуються дієслово-зв’язка to be 
і дієслова на позначення переміщення, дії і впливу. Один із принципів 
сполучуваності слів зводиться до семантики.  

Факторами, що обмежують сполучуваність прикметників heavy/ light, є: 
1) конвенціональність застосування інших лексем; 2) підміна поняття (*light water 
є звичайною водою water); 3) втрата змісту – у разі заміни прикметника на 
протилежне нове поняття не породжується (light woman/ «жінка легкої 
поведінки»); 4) відсутність прагматичного контексту й функціональна 
нерелевантність; 5) прагматичні обмеження на вживання прикметників heavy й 
light з іменниками, що позначають об’єкти, вага яких “постійна” (*light mosquito/ 
«*легкий комар»); 6) конструкції з прикметниками не фізичного плану: It was 
clever of you to call up David; Не is eager to sign the contract; 7) загальне ім’я класу 
може не мати характеристик конкретного об’єкта; 8) низка складених 
прикметників з heavy й light застосовується тільки в сполученнях з іменниками й 
окремо не вживається (heavy-gauge pipe, heavy-end-power distillate).  

Визначення мовних засобів, що об’єктивують концепти ВАЖКИЙ/ 
ЛЕГКИЙ, і розкриття механізмів їхньої дії є подальшим кроком до усвідомлення 
процесу концептуалізації людського досвіду, що має антропологічну природу.  

 
ВИСНОВКИ 

Використання когнітивно-дискурсивного підходу до вивчення концептів 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ та їх актуалізації у сучасних англомовних художньому, 
науковому й теологічному дискурсах дозволило визначити засоби мовної 
об’єктивації та компоненти досліджуваних концептів і наблизитися до вирішення 
проблеми формування й реалізації концептів, що мають антропологічну основу.  

Концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ розглядаються як сукупності узагальнених 
вербалізованих і невербалізованих індивідуальних смислів про стани «бути/ 
вважати важким/ легким». Досліджувані концепти об’єктивуються за допомогою 
таких номінативних засобів, як іменники, прикметники, прислівники, дієслова, 
ад’єктивовані дієприкметники, словосполучення, фразеологізми і речення. 
Концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ, з одного боку, збільшують свій обсяг за рахунок 
нових когнітивних ознак і нових номінативних одиниць, а з іншого боку, 
частотність вживання ключових імен концептів зменшується. 

Концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ складаються із чотирьох компонентів: 
поняттєвого, образного, ціннісного і соматичного. Для поняттєвого компонента 
одиницею аналізу є поняття; для образного – образ; для ціннісного – цінність і 
оцінка; для соматичного – соматичний стан людини.  

Поняттєвий зміст концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ конституйований 
двошаровою моделлю, в центрі якої є когнітивні ознаки «важкий, великої ваги» й 
«легкий, малої ваги». Перший шар концепту ВАЖКИЙ містить 41 когнітивну 
ознаку, а концепту ЛЕГКИЙ – 34 когнітивні ознаки. Другий шар формується 
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когнітивними ознаками, лексикалізованими номінативними одиницями, що 
об’єктивують досліджувані концепти.  

В образній складовій концепту ВАЖКИЙ максимальна кількість 
асоціативних реакцій випадає на light – 38% , weight – 15%, lead, load – по 5%. У 
концепті ЛЕГКИЙ максимальна кількість асоціативних реакцій випадає на heavy – 
~31,8%, ale, air – по ~9,1%. Для концепту ВАЖКИЙ прототипними образами є 
«вага, вантаж, метал», а для ЛЕГКИЙ – «повітря, слабоалкогольний напій ель».  

Концептуальна метонімія ґрунтується на переносі ознак в межах відносин 
«носій замість характеристики носія; контейнер замість умісту; процес або суб’єкт 
дії замість дії». Образний зміст концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ актуалізується 
також структурними, онтологічними й орієнтаційними концептуальними 
метафорами. Структурними метафорами постають ПРИЧИНА Є СИЛА; 
СПРИЧИНИТИ Є ЗРОБИТИ; ЗМІНА/ ДІЯ Є РУХ; СТАН Є МІСЦЕ 
ЗНАХОДЖЕННЯ; МЕТА/ РЕЗУЛЬТАТ Є ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ. В основі 
структурних метафор знаходяться схеми ПОДІЯ; ВАЖКИЙ – ЛЕГКИЙ; 
ПРИЧИНА – РЕЗУЛЬТАТ. Базовими онтологічними метафорами, що реалізують 
концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ, постають АБСТРАКТНА СУТНІСТЬ/ 
МАТЕРІАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ/ ЖИВА ІСТОТА (ЛЮДИНА)/ ЗУСИЛЛЯ Є 
ОБ’ЄКТ; ВАГА ОБ’ЄКТУ Є КІЛЬКІСТЬ/ ЯКІСТЬ СУБСТАНЦІЇ; ЕМОЦІЙНІ/ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ/ ДУХОВНІ ПЕРЕЖИВАННЯ Є ФІЗИЧНІ ЗУСИЛЛЯ. Ці 
метафори уточнюються онтологічними сутностями ЗАСМУЧЕНИЙ/ 
ОБТЯЖЛИВИЙ/ ПРИГНОБЛЕННИЙ/ НУДНИЙ/ ТРУДНИЙ/ СЕРЙОЗНИЙ/ 
ВПЛИВОВИЙ/ НАДОКУЧЛИВИЙ/ СКРУТНИЙ/ ПРОКЛЯТИЙ/ ТЯЖКОГО 
НОРОВУ Є ВАЖКИЙ; НЕРОЗСУДЛИВИЙ/ НЕВИМУШЕНИЙ/ ЩАСЛИВИЙ/ 
БЕЗ ГРОШЕЙ/ ЛЕГКОЇ ПОВЕДІНКИ/ НЕВІРУЮЧИЙ Є ЛЕГКИЙ. Базова 
орієнтаційна метафора ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ Є ДИНАМІЧНА ТОЧКА У 
ПРОСТОРІ конкретизується як ВАЖКИЙ Є ВНИЗ/ ВВЕРХ/ ПРОТИ КОГО-
НЕБУДЬ/ ВСЕРЕДИНУ ЧОГО-НЕБУДЬ; ЛЕГКИЙ Є ВВЕРХ/ ТУДИ Й НАЗАД; 
ЯКЩО ЛЕГКИЙ ВВЕРХ, ТО ВАЖКИЙ ВНИЗ. У процесі концептуалізації з 
використанням концептуальної метафори логіка фізичного досвіду 
використовується суб’єктом діяльності для осмислення емоційного, 
інтелектуального і духовного досвіду. Концептуальний оксиморон реалізується на 
підставі сумісності парадоксальних когнітивних ознак сполучуваних концептів у 
конкретному контексті. 

В основі ціннісно-оцінної орієнтації суб’єктів за допомогою концептів 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ знаходяться аксіологічні орієнтири «це добре, тому що важке/ 
легке» або «це погано, тому що важке/ легке». Ціннісними когнітивними ознаками 
концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ є «такий, що викликає інтерес; такий, що має 
важливе значення; більше, ніж норма; менше, ніж норма», відповідно для 
концептів ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ.  
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Соматичний компонент проявляється у наявності факторів, що відбивають 
ступінь зрілості соматичних почуттів. Концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ беруть 
участь в осмисленні всіх типів аферентації. Соматичний компонент містить 
когнітивні ознаки “важкий/ легкий за вагою”, “великий/ малий за розміром”, 
“такий, що потребує великих/ малих зусиль”, “такий, що потребує рівноваги”. 
Людина представлена у цілісності її фізичної, психічної і мовної діяльності.  

Обмеження на сполучуваність прикметників heavy/ light обумовлені такими 
факторами, як конвенціональність; підміна поняття (*light water є звичайною 
водою); втрата смислу – у разі заміни прикметників на антонімічні протилежне за 
змістом поняття або значення не породжується (light woman/ «жінка легкої 
поведінки»); відсутність прагматичного контексту й функціональна 
нерелевантність; конструкції з прикметниками нефізичного плану: It was clever of 
you to call up David або Не is eager to sign the contract; при переході до більш 
високого рівня ієрархії номінація об’єктів за вагою може не зберігатися; низка 
складених прикметників з heavy й light застосовується тільки в сполученнях з 
іменниками й окремо не вживається.  

У сучасному англомовному дискурсі процес функціонування концептів 
ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ має такі особливості: 1) концепти відображають фізичну й 
соціальну діяльність людини; 2) концепти характеризують стан зовнішнього й 
внутрішнього світу індивіда; 3) імена концептів відбивають фізичний, емоційний, 
інтелектуальний і духовний досвід людини в прямому, переносному й 
фразеологічному вживанні.  

Перспективними напрямами є дослідження концептів ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ у 
різних інституціональних типах дискурсу, а також аналіз процесу формування 
мовної й концептуальної картин світу у зв’язку з фізичною, емоційною, 
інтелектуальною й духовною сферами людини.  

 
Основні положення дисертації викладено у таких публікаціях автора: 

1. Сторчак О.Г. Закономерности формирования семантических признаков имён 
прилагательных в современном английском языке (на примере прилагательных 
heavy – тяжёлый и light – лёгкий) / О.Г. Сторчак // Вісник ХНУ імені 
В.Н. Каразіна. – Х. : КОНСТАНТА, 2006. – Вип. 50, № 741. – С. 142–145.  
2. Сторчак О.Г. Структура индивидуального вербального концепта 
современного английского языка (на примере прилагательных heavy / тяжёлый и 
light / лёгкий) / О.Г. Сторчак // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Х. : 
КОНСТАНТА, 2007. – Вип. 52, № 773. – С. 64–68.  
3. Сторчак О.Г. Речевая реализация концептов тяжести и лёгкости в 
современном английском языке / О.Г. Сторчак // Вісник ХНУ імені 
В.Н. Каразіна. – Х. : КОНСТАНТА, 2009. – Вип. 56, № 837. – С. 52–56.  
4. Сторчак О.Г. Влияние соматической сферы человека на языковую 
категоризацию действительности в современном английском языке (на примере 
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прилагательных heavy – тяжёлый и light – лёгкий) / О.Г. Сторчак // Единство 
системного и функционального анализа языковых единиц : материалы междунар. 
науч. конф., (г. Белгород, 11–13 апр. 2006 г.) : в 2ч. / под ред. О.Н. Прохоровой, 
С.А. Моисеевой. – Белгород : Изд-во БелГУ, 2006. – Вып. 9, Ч. 1. – С. 190–196. 
5. Сторчак О.Г. Влияние целеобразования на концептуализацию современного 
английского языка (на примере прилагательных heavy – тяжёлый и light – лёгкий) / 
О.Г. Сторчак // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур : 
сб. науч. статей рос.-укр. науч. семинара / под ред. И.Б. Игнатовой, 
Л.А. Безкоровайной. – Белгород : БелГУ, 2007. – Вып. II. – C. 242–245. 
6. Сторчак О.Г. Корреляционная функция соматических концептов heavy 
(тяжёлый) и light (лёгкий) в современном английском языке / О.Г. Сторчак // 
Сучасна англістика: стереотипність і творчість : Всеукр. наук. форум, 16 травня 
2006 р. : тези доп. – Х. : Торсінг Плюс, 2006. – C. 183–186. 
7. Сторчак О.Г. Онтогенетические этапы эволюции концептов ТЯЖЕСТЬ и 
ЛЁГКОСТЬ / О.Г. Сторчак, З.В. Зарубина // Інноваційні технології: роль та місце в 
сучасній методиці викладання іноземної мови : Всеукр. наук.-практ. конф., 25 бер. 
2009 р. : матер. конф. – Х. : НФаУ, 2009. – C. 78–79.  
 

АНОТАЦІЯ 
Сторчак О.Г. Концепти ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ у сучасному 

англомовному дискурсі. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2010.  

У дисертації на методологічному підґрунті когнітивно-дискурсивної 
парадигми визначено зміст і структуру концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ, лексичні 
засоби їх об’єктивації в сучасній англійській мові та механізми реалізації 
досліджуваних концептів ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ у сучасних художньому, науковому 
і теологічному дискурсах.  

Концепти ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ розглядаються як сукупності узагальнених 
вербалізованих і невербалізованих індивідуальних смислів про стани «бути/ 
вважати важким/ легким». Досліджувані концепти представлені компонентною 
(понятійний, образний, оцінний і соматичний компоненти) та двошаровою 
моделями. Когнітивними механізмами концептуалізації є концептуальна метафора, 
метонімія і концептуальний оксиморон. Концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ 
об’єктивуються за допомогою таких лексичних засобів, як іменники, прикметники, 
прислівники, дієслова, ад’єктивовані дієприкметники, словосполучення, 
фразеологізми і речення. Доведено, що концепти ВАЖКИЙ і ЛЕГКИЙ 
використовуються для актуалізації фізичного, емоційного, інтелектуального і 
духовного досвіду. Фізична логіка переміщення предмета використовується для 
осмислення іншого досвіду. 
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Ключові слова: концепти ВАЖКИЙ/ ЛЕГКИЙ, структура концепту, модель 
концепту, компоненти концепту, когнітивні механізми концептуалізації, 
об’єктивація, художній/ науковий/ теологічний дискурс.  
 

АННОТАЦИЯ 
Сторчак О.Г. Концепты ТЯЖЁЛЫЙ и ЛЁГКИЙ в современном 

англоязычном дискурсе. – Рукопись.  
Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный 
университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2010.  

В диссертации на основе методологии когнитивно-дискурсивной парадигмы 
представлено содержание и структура концептов ТЯЖЁЛЫЙ/ ЛЁГКИЙ; выявлены 
лексические средства объективации этих концептов в современном английском 
языке и особенности реализации исследуемых концептов в художественном, 
научном и теологическом дискурсах.  

Под концептом ТЯЖЁЛЫЙ/ ЛЁГКИЙ понимается совокупность 
обобщённых вербализованных и невербализованных индивидуальных смыслов, 
основанных на интерпретации человеком состояний «быть/ считать тяжёлым/ 
лёгким». Концепты ТЯЖЁЛЫЙ/ ЛЁГКИЙ объективируются при помощи имён 
существительных, прилагательных, наречий, глаголов, адъективированных 
причастий, словосочетаний, фразеологизмов и предложений. Исследуемые 
концепты представлены компонентной и двухслойной моделями. Когнитивными 
механизмами концептуализации являются концептуальная метафора, метонимия и 
концептуальный оксиморон. Концепты ТЯЖЁЛЫЙ/ ЛЁГКИЙ актуализируются во 
взаимодействии понятийного, образного, ценностного и соматического 
компонентов. Единицей понятийного компонента является понятие; образного – 
образ; ценностного – ценность и оценка; соматического – соматическое состояние 
человека. 

Понятийный компонент концептов ТЯЖЁЛЫЙ/ ЛЁГКИЙ состоит из 
когнитивных признаков «тяжёлый, тяжеловесный» и «лёгкий, легковесный» в ядре 
и двух слоёв: первый слой концепта ТЯЖЁЛЫЙ содержит 41 когнитивный 
признак, а концепта ЛЁГКИЙ – 34 когнитивных признака. Во втором слое 
концепты лексикализованы синонимами. Образный компонент концепта 
ТЯЖЁЛЫЙ включает основные ассоциативные реакции light, weight, load, metal, а 
концепта ЛЁГКИЙ – ассоциативные реакции heavy, ale и air. Прототипическими 
образами концепта ТЯЖЁЛЫЙ являются «вес, груз, металл», а ЛЁГКИЙ – «воздух, 
слабоалкогольный напиток эль». Соматический компонент представлен 
когнитивными признаками: “тяжёлый/ лёгкий по весу”, “большой/ маленький по 
размеру”, “требующий больших/ малых усилий” и “требующий равновесия”. 

Для ценностного компонента концептов ТЯЖЁЛЫЙ/ ЛЁГКИЙ 
аксиологическими ориентирами являются «это хорошо, потому что тяжело/ легко» 
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или «это плохо, потому что тяжело/ легко». Ценностными когнитивными 
признаками концептов служат “вызывающий интерес”, “имеющий важное 
значение”, “больше, чем норма” и “меньше, чем норма” соответственно для 
концептов ТЯЖЁЛЫЙ и ЛЁГКИЙ.  

Ключевые слова: концепты ТЯЖЁЛЫЙ/ ЛЁГКИЙ, структура концепта, 
модель концепта, компоненты концепта, когнитивные механизмы 
концептуализации, объективация, художественный/ научный/ теологический 
дискурс.  
 

ABSTRACT 
Storchak O.G. Concepts HEAVY and LIGHT in Contemporary English 

Discourse. – Manuscript. 
Thesis for a Candidate Degree in Philology: speciality 10.02.04 – Germanic 

languages. – Vasyl Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2010.  
This thesis is based on the postulates of the cognitive-discursive paradigm. It 

enables to determine the content and structure of the concepts HEAVY/ LIGHT as well 
as the linguistic means to objectify these concepts in contemporary English and the 
mechanisms of the actualization of the concepts in the contemporary fictional, scientific 
and religious discourses.  

The concepts HEAVY/ LIGHT are defined as the constellation of generalized 
verbal and non-verbal meanings and senses in terms of the human states of being heavy/ 
light. These concepts have been modeled as component and two-layer models. The 
structure of the concepts consists of four components: conceptual, imaginative, 
evaluative and somatic. Conceptual metaphor, metonymy and oxymoron are the 
cognitive mechanisms of conceptualization. The objectivation of the concepts HEAVY/ 
LIGHT takes place by means of adjectives, nouns, adverbs, verbs, word combinations, 
idioms and sentences. Physical, emotional, intellectual and moral experience is 
actualized on the basis of the concepts HEAVY / LIGHT. The physical logic of 
operations with things is used to reason about other kinds of experience.  

Key words: concepts HEAVY/ LIGHT, concept structure, concept model, concept 
components, cognitive mechanisms of conceptualization, objectivation, fictional/ 
scientific/ religious discourse.  

 


