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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ГОСТИННІСТЬ»  

У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Анастасія КАРВАТСЬКА 

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

Дослідження присвячене вивченню концепту «гостинність» в 

англійській мовній ментальності та його реалізацій у мовному просторі. 

Із метою ґрунтовного аналізу лінгвокультурного концепту, який дозволяє 

визначити  адекватні засоби його вербалізації, а також з’ясувати, який саме сенс 

вкладають в нього носії певної культури та світогляду,  учені розробили два 

якісно відмінних підходи: відсистемний та відтекстовий. Сутністю 

відсистемного методу аналізу концепту є лексикографічний опис його мовних 

репрезентацій, що належать до його номінативного поля.  

Згідно з методикою З.Д. Попової та І.А. Стерніна спершу необхідно 

визначити номінативне поле концепту, у центрі якого знаходяться дефініції та 

найближчі синоніми концепту “hospitality”. 

Так, Кембриджський словник пропонує визначати «гостинність» як 

«дружню та привітну поведінку щодо гостей, відвідувачей та бізнес 

партнерів; забезпечення їх достатньою кількістю їжі та розваг». Крім того, 

під поняттям “hospitality” також розуміють організації, наприклад, готелі, 

ресторани, що є місцями харчування чи ночівлі для «гостей» [5]. За 

визначенням, яке пропонує словник Коллінза, “hospitality” ще називають «їжу, 

напої та інші послуги, які декотрі компанії пропонують своїм відвідувачам та 

клієнтам протягом головних спортивних та культурних подій» [6]. Серед 

інших дефініцій вирізняється тлумачення, запропоноване в словнику 

Макміллана, оскільки в ньому акцент зроблено на те, аби гість почував себе 

очікуваним, тобто змінюється точка зору, із якої характеризується концепт [8].  

На основі цих дефініцій можна зробити висновок, що «гостинність» у 

британській мовній свідомості передбачає привітність у поведінці та щедрість 

прийому стосовно гостей, бізнес-партнерів та навіть людей, із якими щойно 

познайомилися; аби ті почувалися очікуваними та потрібними. Із цього 

випливає, що «гостинність» є концептом спорідненим до низки інших 

лінгвокультурних концептів у британській мовній свідомості, які фігурують у 

визначенні власне концепту “hospitality” та розкривають його сутність із різних 

аспектів, серед них: “welcome”, “warmth”, “kindness”, “friendliness”,  

“sociability”, “conviviality”, “neighbourliness”, “cordiality”, “heartiness” [7]. 

Повертаючись до теорії номінативного поля, варто також зазначити 

лексичні репрезентації концепту “hospitality”, що знаходяться на периферії цієї 

умовної схеми: 

 спільнокореневі слова, представлені іншими частинами мови, та 

слова, що розкривають окремі аспекти концепту : hospitable, hospitableness, 

hospital, hospice, host, hostess;  
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 сталі вирази, що містять у собі лексичну репрезентацію концепту: 

down-home hospitality, promiscuous hospitality, unstinted hospitality, to extend / 

offer / show hospitality, to abuse smb.'s hospitality [4]; 

 фразеологічні звороти, у яких концепт гостинності представлений 

синонімічними лексемами: to welcome / greet / receive someone with open arms, to 

make good cheer, to make oneself at home, to give smb. a hospitable welcome, to 

play host [9]; 

 ситуативні номінації, які зазвичай залежать від контексту.  

 Таким чином, на основі відсистемного аналізу  концепту 

“hospitality” можна зробити висновок, що в британській мовній свідомості під 

ним частіше за все розуміють доброзичливе ставлення до візитерів, 

забезпечення їх їжею та розвагами, а також створення комфортних умов їх 

перебування як частини ритуалу прийому гостей.  
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