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собою значущі усвідомлювані фрагменти досвіду, що зберігаються у людській 

пам'яті. 

За В.Г. Зусманом, концепт    це мікромодель культури, а культура    
макромодель концепту. Будучи трьохвимірним утворенням, концепт включає в 

себе предметно-образний, понятійний та ціннісний складники. Незважаючи на 

те, що розуміння концептів є варіативним у сучасній лінгвістиці, В.Г. Пасинок 

у праці «Концепт як квант знання» стверджує, що концепт належить свідомості 

і містить в собі не лише описові, а й чуттєво-вольові та образно-емпіричні 

характеристики, що й відрізняє його від “поняття”.  

Концепт МОДА є знаковим для культури, адже він належить до 

транслюючих концептів, заснованих на системі настанов й поведінкових 

реакцій, які так або інакше впливають на наше життя.  Незважаючи на 

різноманіття інтерпретацій, концепт МОДА можна віднести до такої формули: 

«МОДА    КУЛЬТУРА     СУСПІЛЬСТВО     ІНДИВІД». Положення моди в 
системі соціальних норм залежить не стільки від її власної природи і 

специфіки, скільки від характеру того суспільного середовища, в якому вона 

існує. 

Особливого значення концепт МОДА набуває за часів англійської 

Реставрації, коли після майже двадцятирічного періоду домінування релігії 

Карл ІІ повертається до Англії та поширює новий тип світобачення й 

поведінки, що були популярні того часу у Франції. Нова ера розвитку Англії 

характеризується помітним зацікавленням французькою модою, яка одразу стає 

причиною насмішок з боку англійців: “I took particular notice of one that is 

always spruced up with a deal of dirty skycoloured ribbon”; “he has no more 

excellence in his heels than in his head. He went to Paris a plain bashful English 

blockhead, and is returned a fine undertaking French fop” („The Man of Mode or, 

Sir Fopling Flutter” by George Etherege).   

Отже, у XVII столітті концепт МОДА переживає новий етап розвитку і 

набуває цілком нового когнітивного виміру. 

 

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ  

В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Ольга В’ЮННИК 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Ю.В. Невська 

У лінгвістиці ономастика (від грецького ONOMA – «ім’я», «назва») – 

спеціальна дисципліна, що вивчає власні імена, їх функціонування в мові й 

суспільстві, закономірності їх утворення, розвитку й постійних перетворень. 

Ономастика виникла в результаті взаємодії досліджень з історичного 

джерелознавства й лінгвістики. 

Фразеологія (від грецького phrasis – «вираження», logos – «вчення») — 

розділ мовознавства, в якому вивчаються лексично неподільні поєднання слів. 

Фразеологією називають також сукупність властивих мові усталених зворотів і 

висловів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Таким чином, фразеологізми з ономастичним компонентом – це є власні 

назви у складі фразеологічних одиниць, які максимально втілюють культурно-

історичний досвід нації та відіграють важливу роль у накопиченні й передачі 

культурної інформації. Сукупність власних назв у мові становить її 

ономастичний простір. Онімія певної мови є відображенням культури 

суспільства. Акумулюючи в собі різну інформацію, власні назви надають змогу 

прослідкувати етноісторичні зв’язки мовного середовища, взаємодію з 

культурами інших народів. Ономастику в англійській та інших мовах 

досліджували А. Вежбицька, О. Карпенко, В. Катернюк, Д. Бучко та ін. 

Вважається, що оніми є кодами певної суми фонових знань, специфічними 

видами згорнутих національно-культурних текстів, що зберігають у своїй 

семантичній пам’яті культурно-історичні сюжети, вписані у сучасну суспільну 

свідомість. 

Разом із здатністю передавати значущу для реципієнта інформацію оніми 

можуть зробити цю ж інформацію закритою для представників іншої культури, 

оскільки власні назви – це завжди специфічні реалії, які належать до фонової 

лексики. Отже, ономастичні реалії є важливим мовним джерелом інформації 

про духовну культуру народу. 

Дослідники виділяють наступні групи онімів: імена та прізвища людей; 

географічні назви: астіоніми (назви міст); годоніми (назви вулиць); урбаноніми; 

хороніми (назви великих територій, країн); гідроніми (назви водних об'єктів); 

ороніми (назви гір); назви місяців та днів тижня; назви національностей; 

міфологічні, біблійні та стародавні історичні назви та ін. До цієї групи також 

уналежнюють ті фразеологізми, що утворені за моделлю власних назв 

(найчастіше – антропоніма чи топоніма), і в яких один із компонентів виконує 

роль власне оніма. 

Отже, власні назви з притаманними їм культурно-історичними 

конотаціями відіграють важливу роль орієнтиру в часі й просторі. 

Фразеологізми через власні назви повідомляють про самобутні звичаї, спосіб 

мислення, історію та міфологію етносу, що надає великі перспективи для 

їхнього подальшого вивчення.  

 

CONCEPT LIBERTINISM IN ENGLISH DRAMATIC DISCOURSE 

Julia GERASIMENKO 

Research Adviser – Associate Professor O.V. Marina, PhD (Pedagogy) 

The late seventeenth century in England marked the return of Charles II as king 

(1660–85) following the period of Oliver Cromwell’s Commonwealth.  The period is 

known as the Restoration of monarchy. This time was marked by an expansion in 

colonial trade, the Anglo-Dutch Wars and a revival of drama and literature. The 

philosophy of libertinism originated in the period of Restoration. With the 

Restoration, libertinism became the predominant aristocratic code, especially 

from 1665 to 1680. 

Libertinismas philosophy declares religious, moral and sexual freedom, neglect 


