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неминучі процеси, що відбуваються в суспільстві, знаходять своє відображення 

в літературному жанрі «антиутопія». 

Антиутопія є логічним розвитком утопії і формально може бути віднесена 

до цього напрямку. Однак якщо класична утопія концентрується на 

демонстрації позитивних рис описаного в творі соціального устрою, то 

антиутопія, навпаки, прагне виявити його негативні риси. Антиутопічні романи 

не вигадують нових ідей та концепцій, просто імітуючи життя в її найбільш 

драматичних і трагічних зламах. Антиутопія зазвичай спрямована на 

розвінчання утопічних тенденцій.   

Роман Герберта Уеллса «Острів доктора Моро» – це роман про 

суспільство, сформоване в сучасному світі, а не просто на окремому острові. 

Побудова сучасного світу, а саме цивілізації не йшло мирними шляхами, 

оскільки було пролито багато крові. Дія роману відбувається на маленькому 

безлюдному острові Ноубл вулканічного походження. Цей острівець стає 

символом Землі, символом людської цивілізації, яка йшла страшними шляхами. 

У цьому романі письменник вперше поставив питання про результат розвитку 

сучасного суспільства. 

«Острів доктора Моро» є яскравим прикладом антиутопічного роману. В 

цьому творі можна виділити практично всі ключові риси цього жанру. Метою 

даного твору було попередження людства про небезпеку в майбутньому, якщо в 

сучасному світі суспільство не перегляне свої погляди на деякі речі. Герберт 

Уеллс, можливо, хотів показати те, що відбудеться в майбутньому, якщо вчені 

будуть і далі займатися вівісекцією. Проте, ці прогнози досить гіперболізовані. 

Роман, що зібрав в собі багато рис як пригодницького, так і 

антиутопічного роману, в кінцевому рахунку є романом про людську 

цивілізацію. Це роман не про протиприродне суспільство, випадково 

сформоване на віддаленому острові, а про звичайне суспільство, існуюче на 

широких земних просторах. Письменник в цьому науково-фантастичному 

романі підходить до проблеми людини та світу, описуючи світ через призму 

очікуваних змін.  

Література 

1. John McNabb. The Beast Within: H.G. Wells, The Island of Doctor Moreau.  

[E-resource]: https://journals.library.ualberta.ca/index.php/ESC/article/viewFile/ 

24821/18282 

 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ МОДА В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ 

Альона ВОЙНОВА 

Науковий керівник     кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Маріна  

Вихід лінгвістики в лінгвокультурологію пов'язують із багатогранністю 

функцій мови та її цілісною структурою. Основною одиницею 

лінгвокультурології є культурний концепт – ментальне утворення, що являє 

https://journals.library.ualberta.ca/index.php/ESC/article/viewFile/%2024821/18282
https://journals.library.ualberta.ca/index.php/ESC/article/viewFile/%2024821/18282
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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

