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with your e-reader, I promise” мовець запевняє, що буде обережним з чужою 

річчю.   

3. Попередження, за визначенням Дж. Остіна, є твердженням, що змушує 

інших бути обачними. Дане твердження може бути рекомендацією, 

застереженням, пропозицією. Так, у прикладі “Well, I did warn you this man is 

bad” мовець виразив застереження у минулому.  

4. Відмова, згідно с дослідженнями Х. Міффліна, є рішучою відмовою 

виконувати певну дію. У прикладі “Unfortunately, I don’t have the opportunity to 

go on vacation with you" мовець відмовляється від  здійснення дії.  

5. Парі, за визначенням О. Романова, є взаємною обіцянкою 

(зобов'язанням) сторін по відношенню до чого-небудь. Так, у прикладі 

“I bet you're gonna be a great dad someday” дві сторони уклали парі. 

Отже, опрацювавши роботи вчених та дослідників, можна зробити 

висновок, що мовленнєві акти та група комісивів дуже важливі для сучасної 

лінгвістики. Комісиви надають забарвлення висловлюванням. Завдяки ним 

можна виразити безліч станів, застерігати, обіцяти, попереджати, тощо. 

 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

Марія МАЗАРУК 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент В.Л. Лаврухіна 

Лінгвоконцептологія синтезує в собі ідеї філософського аналізу 
пізнаваного світу, когнітивного моделювання дійсності, культурологічного 
опису етнічної та соціально-групової специфіки світорозуміння, семантичного 
структурування реальності. Основу категоріального апарату цієї галузі складає 
поняття концепту, який є стрижневим терміном понятійного апарату 
культурологічної лінгвістики і потребує більш ретельного вивчення.  

Термін «концепт» знаходить широке застосування в різних галузях 
лінгвістичної науки. Він увійшов до понятійного апарату не тільки в 
лінгвокультурології, а й в когнітивістиці та семантиці. Період затвердження 
терміну в науці неодмінно пов'язаний з певною довільністю його вживання, 
розмитістю кордонів, змішуванням з близькими за значенням та мовною 
формою термінами.  

Вивчення лінгвокультурних концептів привертає сьогодні увагу багатьох 
дослідників, оскільки воно дає можливість встановити способи мовного 
осмислення дійсності і виявити пріоритетні цінності в колективній та 
індивідуальній картинах світу. Питання лінгвокультурних концептів потрапило 
до кола наукових інтересів багатьох лінгвістів, таких як З.Д. Попова, 
І.А. Стернін, В.І. Карасик, С.Г. Воркачев, Г.Г. Слишкін, В.А. Маслова, 
О.В. Воробйова та інші.   
 С.Г. Воркачев визначає концепт як окремий предмет колективної 
свідомості, що направляє до вищих сутностей, що має вираз у мові і зазначений 
етнокультурною властивістю. На думку вченого, єдиним сенсом 
термінологізації слова «концепт» вважається необхідність у співвіднесенні 
семантичних одиниць з мовною особистістю, яка є представником 
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національного менталітету. Крім цього, С.Г. Воркачев вважає концепт як 
мінімум тривимірним утворенням і виділяє його предметно-образну, понятійну 
та цілісну складові. Так, образна сторона концепту включає в себе зорові, 
слухові, тактильні, смакові, нюхові характеристики предметів, явищ, подій, 
відображених в нашій пам’яті, тобто, це релевантні ознаки практичного знання. 
Понятійна сторона концепту – це те, як концепт зафіксований на мові, її 
позначення, опис, структура, дефініція, порівняльні характеристики даного 
концепту по відношенню до інших концептів. Ціннісна (інтерпретаційна) 
сторона концепту характеризує важливість цього психічного утворення для 
усього мовного колективу.  
 Отже, в лінгвокультурології мова вважається одним з основних способів 
формування базових понять – концептів у свідомості людини. За допомогою 
концептів слово проникає до мовної картини світу, у якій взаємодіє з іншими 
лексичними одиницями. Концепт також є центральною категорією в науково-
лінгвістичному описі мовного відображення світу. 

 

ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК ІНТЕРДИСКУРС 

Катерина МАЗУРОВА 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Н.С. Алексєєва 

Дискурс – це сукупність тематично загальних текстів, кожен з яких 

сприймається та ідентифікується як мовний корелят певної соціально-

культурної практики. Під дискурсом маються на увазі такі змістовно-тематичні 

та комунікативні єдності, які виділились та відокремились по відношенню один 

до одного у процесі комунікативної суспільної взаємодії.  

Сьогодні термін «інтердискурсивність» активно використовується в 

наукових колах. Під цим терміном в гуманітаристиці розуміється інтеграція, 

взаємодія, взаємопроникнення дискурсів. Представники школи аналізу 

дискурси вводять поняття інтердискурсу для означення: 

- у широкому сенсі – «вищих стосовно дискурсу практик вербальних 

процесів, які, виступаючи як соціокультурний і мовний контекст 

дискурсивних актів, обумовлюють семантико-гештальні 

характеристики»; 

- у вузькому сенсі – «дискурсивно-лінгвістичні феномени, які 

виступають стосовно виділеної дискурсивної цілісності як 

зовнішнього». 

Інтердискурсивними є всі мовні елементи, структури, стратегії, які 

характеризують одночасно різні дискурси. Інтердискурсивністьмає на увазі 

взаємодію різних ментальних структур, операцій, кодових систем у процесі 

створення текстів. Вже в готових текстах створюється особлива взаємодія 

мовних одиниць, яка й ініціює в свідомості перехід від одного типу дискурсу до 

іншого з метою створення сильного впливового ефекту. Найбільш яскравим та 

показовим прикладом існування інтердискурсу є художня література. Її 

інтердискурсивний характер, який проявляється у взаємодії та впливі 


