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ПОНЯТТЯ АСОЦІАТИВНОСТІ В ЛІНГВІСТИЦІ 

Марина КОЗЛОВСЬКА 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент І.В. Жарковська 

Асоціативність, як феномен була об’єктом вивчення ще з давньогрецьких 

часів. Є багато робіт присвячених цьому поняттю у психології та філософії. Але 

в лінгвістиці «асоціативність» з’явилася набагато пізніше. Першим з лінгвістів 

про неї заговорив швейцарський лінгвіст Фердинанд де Соссюр.  

Вчений першим дає повне визначення поняттю про асоціацію в 

лінгвістиці, а саме: «Асоціативність у лексичній підсистемі мови – це одне з 

ключових понять, що дає змогу репрезентувати парадигматичне (за смислом) та 

синтагматичне (на основі контактного та дистантного контекстів) групування 

слів. Семантико-стилістичний підхід до вивчення явища асоціативності 

зумовлює дослідження лексико-семантичної системи національної мови з 

позиції значення слів та їх уживання» (Ф. Соссюр). Далі проблематику 

ассоціативних значень розробляли Дж. Ліч (G. Leech), Л. Залевська, 

Л. Чернейко, Н. Болотнова та інші. 

Ми розглядаємо асоціативність в лексиці як спосіб утворення нових 

значень та смислів лексичних одиниць, які базуються на здатності  носіїв мови 

встановлювати асоціативні зв’язки між старим та новим смислами за певним, 

культурно зрозумілим критерієм. 

Розглянемо поняття асоціативності на прикладі номінативних одиниць  на 

позначення коштовного каміння. Першим етапом дослідження стало виявлення 

узуально закріплених асоціативних зв’язків між буквальним та переносним 

значеннями слів за допомогою вивчення словникових дефініцій. В першу чергу 

слід визначити основне (референтне) значення каменю тобто, камінь, як 

коштовність, але нас цікавитимуть саме непрямі (переносні) значення. 

Виявлено, що асоціації бувають за значимостю (value), за формою (shape), 

кольором (color). Наприклад: слово diamond, в значенні елементу опису або 

риси людини чи предмету: Fred's a diamond! (аn excellent or very special person 

or thing), тут ми спостерігаємо асоціацію за значимістю (value). 

Інше значення слова-стимулу diamond в словнику: A figure with four 

straight sides of equal length forming two opposite acute angles and two opposite 

obtuse angles: А sweater with a pale-blue diamond pattern. Тут ми бачимо 

асоціацію за формою (shape).  

Розглянемо ще один приклад: камінь ruby. Перше переносне словникове 

значення – аn intense purplish-red colour: The rich ruby liquid. Це є яскравим 

прикладом асоціації за кольором (color). 

Підсумовуючи вищесказане та приклади ми можемо стверджувати, що 

феномен асоціативності в лінгвістиці є дуже актуальним так як, поруч з прямим 

референтним, або денотативним, значенням слова існує ще й широка сфера 

того, що прийнято називати «асоціативним» значенням. Таким чином, слово 

стає центральним вузлом для цілої мережі образів. 
 


