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ПОНЯТТЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ 

Лідія ПЕТРУШОВА 

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

Концепт є одним з ключових понять гуманітарного знання. Він 

відноситься до тих розумових категорій, які неможна побачити очима чи 

зафіксувати іншими органами чуття, що надає великий простір для його 

тлумачення.Однак, незважаючи на те, що поняття «концепт» можна вважати 

вже сформульованим, його зміст істотно варіюється в концепціях різних 

наукових шкіл і окремих вчених. 

Термін «концепт», що дійшов до наших часів з трудів філософів 

середньовіччя П. Абеляря та І. Солсберрійського, виявився актуальним для 

розуміння процесів, що відбуваються нині в сучасній культурі. Відновлення 

терміну концепт в XX в. було здійснено рядом гуманітарних дисциплін (у 

математики в цьому сенсі особливий статус), і тому концепт сьогодні має 

кілька позицій розгляду: філософську, лінгвокогнітивну (психолінгвістичну) і 

лінгвокультурологічну.  

Як лінгвокультурне явище концепт представляє собою певне ментальне 

утворення, що має семантичну роздробленість, національно-культурне 

маркування, зафіксоване в мовній формі. Інщими словами також можна сказати, 

що лінгвокультурний концепт – це одиниця, призначення якої полягає в 

об’єднанні в єдине ціле наукових пошуків у галузі культури, свідомості й 

мовознавчих студій. Такий концепт – культурно детермінований виразник 

свідомості, зафіксований у мові. Він, як згусток вербалізованого смислу, 

відображає лінгвоменталітет певного етносу, який утворюється сукупністю 

лінгвоконцептів і не існує поза форм рідної мови. Найважливішою якістю 

концепту для вираження ментальності народу є його здатність концентрувати в 

собі результати мислення в образно-оціночному і ціннісно-орієнтованому 

поданні. З точки зору лінгвокультурології концепт визнається базовою 

одиницею етнокультури.  

Концепт став об’єктом значної кількості наукових праць. Його 

дослідженням займались такі вчені, як С.А. Аскольдов-Алексєєв, В.І. Карасик, 

З.Д. Попова, І.А. Стернін,  С.Ю. Степанов та ін. Вперше визначення «концепту» 

дав у 1928 р С.А. Аскольдов-Алексєєв. У своїй роботі «Концепт і слово» він 

виділив такі види концептів як пізнавальний та художній. В.І. Карасик 

характеризує концепт, як основну одиницю лінгвокультурології, що являє 

собою багатовимірне смислове утворення, в якому виділяються ціннісна, 

образна й понятійна сторони. С.Г. Воркачев підкреслює етнокультурну 

специфіку концепту.  

Отже, лінгвокультурний концепт – це ментальна одиниця, елемент 

свідомості, який відіграє роль посередника між культурою й мовою. Саме у 

свідомість надходить культурна інформація, де вона відповідає за вибір мовних 

засобів, що передають інформацію в конкретній комунікативній ситуації для 

реалізації певної комунікативної мети.  

 


