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Мета. Стаття присвячена розгляду оцінного складника концепту Ukraine та способів його актуалізації в сучасній англійській мові з метою встановлення особливостей і закономірностей їх розгортання.
Методи. До розгляду цього питання залучено структурно-семантичний і польовий підходи. Концепт Ukraine запропоновано розглядати як польову структуру з домінантою та периферією, що в
мові вербалізується у формі лексико-семантичного поля з такими самими структурними елементами.
Використані також методи аналізу й синтезу, метод якісного та кількісного підрахунку, метод
суцільної вибірки.
Результати. Досліджено, що домінанта лексико-семантичного поля Ukraine в мові представлена
словами «Ukraine» й«Ukrainian». Периферію цього лексико-семантичного поля становлять усі мовні
одиниці, близькі до значень вищевказаних слів.
Підтверджено, що концепт Ukraine в складі містить образноперцептивний, понятійний і ціннісний складник і фрагмент життєвого досвіду людини (або ж особисто-досвідний складник). Розгляд
образноперцептивного складника пов’язано з розглядом перцептивно-сенсорних відчуттів; понятійний складник концепту розглянуто як його понятійне значення; розгляд ціннісного складника пов’язано
з розглядом цього концепту на аксіологічній шкалі цінностей добра і зла; особисто-досвідний складник
розглянуто як особистісне сприйняття об’єкта реальності згідно з досвідом людини.
Висновки. Підтверджено, що концепт Ukraine є оцінно-нейтральним, його аксіологічна нейтральність здатна змінюватися в мові під впливом оцінної лексики за рахунок контексту. З’ясовано, що в
разі протиставлення іншим концептам із негативною/позитивною лексикою оцінно-нейтральний концепт Ukraine здатний набувати протилежного значення.
Аксіологічна нейтральність концепту Ukraine дає змогу залучати механізми маніпулювання свідомістю людини в ЗМІ, створюючи позитивні, негативні образи України.
Ключові слова: концепт, оцінний складник, лексико-семантичне поле, домінанта, периферія.
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Purpose. The given work is devoted to the problem of Ukraine concept evaluative component and its actualization in modern English with the aim of establishing the features and patterns of their deployment.
Methods. For its realization the lexico-semantic field approach and structural approach are involved.
In the work the concept Ukraine is proposed to be investigated as a field structure with its dominant and
periphery which proves to be verbalized in language as a unity of all language units in the form of lexico-semantic field. The methods of analysis and synthesis, the method of qualitative and quantitative calculation, and
the method of continuous sampling are used in the work.
Results. It is proved that dominant of the concept Ukraine is represented in language by words Ukraine,
Ukrainian. The periphery of it is formed by the words with the meaning similar to the meaning of its dominant.
It is proved that concept Ukraine is structurally organized with its imaginative-perceptive component, content component, evaluative component, and fragment of personal experience. In the given work the imaginative-perceptive component is correlated with the sensory sensations, its content component is connected with
its notion, while its evaluative component is correlated with the ideas of good /evil on the axiological scale and
fragment of personal experience is identified with its personal perception experience.
Conclusions. Concept Ukraine is proved to be neutral in its evaluative meaning. Evaluative component
may change its neutral essence into positive or negative under the influence of evaluative lexical means, contextually.
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It is found out that concept Ukraine, neutral in its evaluative meaning, may receive its evaluative meaning
opposite to the meaning of the concepts with the positive/negative lexical means in the process of their contrasting.
It is known that axiological neutrality of the concept Ukraine makes it possible to use the manipulative
mechanisms of people consciousness in mass media creating positive/negative images of Ukraine.
Key words: concept, evaluative component, lexico-semantic field, dominant, periphery.
1. Вступ
Стаття є спробою подальшого розгляду
концепту Ukraine та способів його актуалізації в сучасній англійській мові. Актуальність роботи полягає саме в спробі дослідити
оцінний складник концепту Ukraine й визначити особливості його актуалізації в мові
на матеріалі сучасної англомовної преси.
Для здійснення наукової розвідки залучено
структурно-семантичний і польовий підходи.
Результати проведеного дослідження можуть
бути внеском як у загальну теорію концепту,
так і під час розгляду в конкретних концептів.
2. Концепт Ukraine в концептосфері
сучасного мешканця Об’єднаного королівства
Поняття концепт є одним із основних
понять лінгвістики (Аскольдов, 1997; Бондаренко, 2003; Воркачов, 2001; Карасик, Слишкін, 2001; Карасик, 2004; Лащук, 2011; Літяга,
2013; Лихачов, 1993; Маслова, 2007; Попова,
Стернін, 1999; Приходько, 2008; Селіванова,
2006; Степанов, 1997; Телія, 1996; Шварц,
1996). Ми розглядаємо концепт як спосіб відображення реально існуючих предметів, явищ,
процесів у формі ментального утворення,
ідеї, яка має образноперцептивний, понятійний і ціннісний складники, і «фрагмент життєвого досвіду людини» (Карасик, 2002: 91), яка
є «згустком культури у свідомості людини»
(Степанов, 1997:29), здатна виконувати функцію збереження й передачі знань від покоління в покоління (Шварц, 1996; Селіванова,
2006), здатна набувати вербалізації в мові у
формі мовних одиниць.
Як відомо, залучення польового підходу
(Адмоні, 1967: 25) до вивчення концепту дає
змогу виділити в ньому серцевину (ядро,
домінанту) та периферію, серцевина (ядро,
домінанта) має всі ознаки цієї структури, а
периферія – частину цих ознак.
Згідно з результатами попереднього дослідження (Гуменюк, Шабас, 2018), можемо
стверджувати, що в концептосфері сучасного
мешканця Об’єднаного королівства концепт
Ukraine представлено як ментальне утворення зі значенням «країна у східній Європі,
яка сягає меж півночі Чорного моря, зі столицею Київ, з офіційною українською мовою,
з населенням 44.800,000 за офіційним підрахунком 2015 р.» (Оксфордський словник
сучасної англійської мови).
Результати попередніх досліджень концепту
Ukraine дають змогу (Гуменюк, Шабас, 2018)

зробити висновок, що аналізований концепт
здатний вербалізуватися в мові у формі мовних
одиниць із вищезазначеним значенням, формуючи лексико-семантичне поле цього концепту.
У складі цього лексико-семантичного поля
також знаходимо домінанту й периферію.
Домінанта лексико-семантичного поля
Ukraine представлена словами «Ukraine» та
«Ukrainian» (зі значення «українець», «український, той, що належить до України», «українська мова») (Гуменюк, Шабас, 2018).
Периферію лексико-семантичного поля
Ukraine становлять усі мовні одиниці, які
близькі до значенням до домінанти, але
мають не всі її ознаки. За результатами
попередніх досліджень можемо стверджувати, що периферія концепту Ukraine представлена мовними одиницями зі значенням:
назви столиці України в значенні як ареального положення, так і керівництва країни;
прізвищ та імен українських президентів та
інших високопосадовців; назв українських
міст; назв українських установ та організацій; назв вулиць столиці України, що мають
як ареальне значення, так і значення певних
соціально-історичних подій; регіонів і частин
України; українських прізвищ та імен; подій;
українських газет, журналів, ЗМІ; АТО як
актуальної події в Україні» (Гуменюк, Шабас,
2018).
Проте хочемо зауважити, що неможливо
зафіксувати всі способи вербалізації концепту в
мові. Саме тому список периферійних елементів завжди буде відкритим: він завжди буде змінюватися, доповнюючись і переосмислюючись.
3. Аксіологічність концепту Ukraine
Як зазначалось вище, будь-який концепт у
структурі має образноперцептивний, понятійний і ціннісний складники та фрагмент життєвого досвіду людини (або ж особисто-досвідний складник).
У цьому сенсі образноперцептивний
складник пов’язуємо з перцептивно-сенсорними відчуттями; понятійний складник
концепту розглядаємо як його понятійне
значення; ціннісний складник пов’язуємо
з розглядом цього концепту на аксіологічній шкалі цінностей добра і зла; особисто-досвідний складник розглядаємо як
особистісне сприйняття об’єкта реальності
згідно з досвідом людини.
За результатами проведеного дослідження можемо стверджувати, що концепт
Ukraine є аксіологічно нейтральним щодо
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цінностей добра і зла. Проте він здатний
змінювати свою нейтральність під впливом
лексики з позитивним або негативним значенням. Наприклад:
The Ukrainian Orthodox church has been
granted independence from the Russian church
in a historic move that is likely to result in a split
in eastern Orthodoxy (Шервуд, 2018).
У поданому прикладі ми бачимо, як оцінно-нейтральний концепт Ukraine, представлений мовною одиницею The Ukrainian Orthodox
church, здатний набувати позитивного значення під впливом лексики з позитивним значенням granted, independence.
Концепт Ukraine здатний змінювати свою
нейтральність також під впливом мовних одиниць, які набувають свого оцінного значення
контекстуально. Наприклад:
1. Last year Ukraine joined a free-trade area
with the EU, which also includes the former
Soviet republics of Georgia and Moldova (Коман,
2017).
У поданому прикладі бачимо, що концепт
Ukraine в оточенні нейтральної лексики a freetrade area та EU, яка набула позитивного значення контекстуально, здатний також набувати позитивної аксіологічності.
Іншою особливістю реалізації оцінного
складника концепту Ukraine є той факт, що
в разі протиставлення іншим концептам він,
будучи нейтральним, здатний набувати якостей, протилежних до якостей опонентного
концепту. Наприклад:
A spokesman for the British prime minister,
Theresa May, said the UK condemned Russia’s
“act of aggression”, while the foreign secretary,
Jeremy Hunt, tweeted that the incident showed
Russian “contempt for international norms and
Ukrainian sovereignty” (Боргер, Хенлі, 2018).
У наведеному прикладі бачимо, що в оточенні негативної лексики act of aggression,
contempt до іншого концепту Russia, який протиставлено концепту Ukraine, оцінний складник здатний набувати протилежної якості –
позитивної оцінки.
Хочемо зазначити також, що нейтральність
концепту Ukraine дає змогу вдаватися до
механізмів маніпулювання свідомістю людини
засобами ЗМІ, створюючи негативні, позитивні образи України (Гуменюк, Шабас, 2018).
4. Висновки
Підсумовуючи матеріал, зазначимо, що концепт Ukraine є оцінно-нейтральним. Проте його
аксіологічна нейтральність здатна змінюватися
в мові під впливом оцінної лексики за рахунок
контексту. Також установлено, що в разі протиставлення іншим концептам і використання негативної/позитивної лексики оцінно-нейтральний
концепт Ukraine здатний набувати протилежного
значення, ніж те, яке має його опонент.
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Щодо перспектив розгляду концепту Ukraine
додамо, що суттєвим є його дослідження в
прагма-комунікативному аспекті.
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