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що передбачає розуміння його як системи 
-ген. яка визначає ставлення мовця до рідної мови. 

. до її літературних норм, адже "цінність - внут-
емоційно осягнений суб'єктом орієнтир його 
ті, а отже, сприймається ним як власна духовна 

[2. с. 164]. А ці цінності, як відомо, різняться 
носіїв однієї і тієї ж мови. Еталоном мовлення. 

: доведено вченими-філологами, повинна висту-
ишукана елітарна мовленнєва культура, визна-

критерієм такої є літературна норма. Водночас 
-орма, на нашу думку, усвідомлюється не всіма 
.:. її вибір, орієнтація на той чи той тип мов-

культури (еталон мовлення) багато в чому 
і від випадкового поєднання цілої низки фак-

територіальних, тендерних, соціально-професій-
< ,>вих та ін. Людина у своїй діяльності, в тому чис-
іленнєвої, виходить із певних цілей, ідеалів, норм, 

званих нею як щось обов'язкове, необхідне, 
власні цінності. Це у свою чергу дозволяє го-

тро важливі співвідношення категорій цінностей і 
= мовленнєвій культурі студентської молоді: 
таким чином, витлумачуємо як засвоєну норму, 

студентські роки, коли провідними видами діяль-
; -ступають навчальна і мовленнєва, виформову-
й основні прикметні риси мовленнєвої культури 

аго філолога. Розвиток мовної особистості 
здійснюється під час спілкування через інтеріо-
культурно-мовленнєвих норм і ціннісних пріо-

>сіх учасників навчально-виховного процесу в 
теті, зокрема професорського-викладацького 
адміністрації, студентської академгрупи тощо. 

ІМІДОК обробки експериментального матеріалу, 
ого під час проведення констатувального зрізу, 

. . :овано, що панівними типами мовленнєвої куль-
і майбутніх філологів надалі залишаються серед-

турний або фамільярно-розмовний [1]. Крім 
с.ентація опитуваних на той чи інший тип мовлен-
гультури багато в чому залежала від екстра-

чних факторів. Зокрема, до чинників, які впли-
в становлення мовної особистості студента, ми від-

:актори макрорівня (традиції сімейного спілку-
;-_іив масової культури, суспільне уявлення щодо 

ті мовленнєвої культури, в першу чергу 
ване через ЗМІ, вплив професорського-викла-
складу), а також мікрорівня (оточення з відпо-

теферентної групи, успішність в академгрупі, 
євий досвід, навички лінгвістичної самореф-

же. поряд з еталонними вимогами культури мов-
иресованими всьому лінгвокультурному соціуму, 

•їмо говорити і про специфіку мовленнєвої 
і окремих професійних, вікових, соціальних груп 
торіальних спільнот. Відповідно, має свою спе-

г мовленнєва культура студентської молоді, хоча 
•ній стан характеризується певними негативни-

_гнціями. Скажімо, в мовленні сучасної молоді 
\емо чималу кількість мовленнєвих помилок, 

передовсім із недотриманням культурно-мов-
норм. Вочевидь, вишукана мовленнєва куль-

є у студентському філологічному середовищі 
вираженою цінністю. Більш за те, мовлення 

- молоді укладається у свої нормативні приписи й 
- : ? м а в такому випадку виступає як вельми спе-

уявлення студентів про припустимість, обов'яз-
Невипадково, багато хто з відомих соціолінг-

захівців культури мовлення пояснює це загаль-
_ і о к р а т и з а ц і є ю літературної мови (O.A. Земська, 
• тисін, Л.О. Ставицька, В.В. Хімік). Крім того, як 

реальна комунікативна практика спостережень 
ським мовленням навіть філологічно освічених 

людей (учителі, журналісти, діячі науки і культури), воно 
далеке від усталених стереотипних уявлень про зраз-
ковість мовлення філологів. Таке явище, що побутує в 
колективній свідомості пересічних носіїв мови, певним 
чином можна означити як "мовний ідеалізм", тобто 
стійке уявлення про позитивні еталонні комунікативні 
якості мовлення певної професійної групи людей. До 
того ж, "мовний ідеалізм" властивий як самим філологам, 
так і особливо - нефілологам, хоча насправді і ті, й інші 
фіксують у реальній поведінці філологів, з якими вони 
спілкуються (а словесники - у власному мовленні), 
численні мовленнєві огріхи і комунікативні порушення. 
На нашу думку, саме "мовний ідеалізм" підтримує у 
свідомості носіїв мови дещо хибне уявлення про мовну 
особистість філолога як вишукану, елітарну, що ще раз 
доводить автономність і стійкість побутування менталь-
них стереотипів у свідомості української лінгвоспільноти 
і відсутність прямого зв'язку між стереотипом і реаль-
ною комунікативною поведінкою носіїв мови. 

Отже, якісна філологічна освіта відіграє вирішальну 
роль для формування літературного типу мовленнєвої 
культури в майбутніх словесників. При цьому елітарний 
тип мовленнєвої культури, на нашу думку, цілеспрямо-
вано сформувати на часі університетської освіти прак-
тично неможливо, він швидше виступає як ідеал або 
еталон, якого слід прагнути досяіти. Надалі важливу 
роль відіграє і подальша соціалізація студента, його осо-
бистісні якості, інтелект, а також комунікативна профе-
сія, зорієнтована на активне спілкування, використання 
української мови як інструмента професійної діяльності. 

Таким чином, мовленнєва культура - це об'єктивна 
реальність, іцо існує незалежно від нас і наших наукових 
уявлень про неї. І чим об 'ємнішим буде наше пізнання 
цієї реальності, тим успішнішою буде педагогічна робота 
з розвитку відповідного культурно-мовленнєвого середо-
вища у вишах України, де до сьогодні залишається ак-
туальною лінгводидактична проблема, пов'язана з аксіо-
логічним аспектом формування мовної особистості май-
бутнього філолога, що розкриває її ціннісні орієнтації 
при виборі мови спілкування і мови навчання, і, на жаль, 
такий вибір робиться не завжди на користь української 
мови. Така ситуація зумовлена тим, що південно-східних 
регіонах країни сучасна молодь, як і раніше, відчуває 
довкола себе вакуум рідної культури. І хоча ця проблема 
виходить за межі суто лінгводидактичної, в перспективі 
саме лінгводидактика спроможна забезпечити необхідні 
підходи й оптимальні методи формування мовної осо-
бистості, досліджуючи сутність якої за допомогою мови. 

1. Горіна Ж Д. Мовленнєвий портрет особистості майбутньо-
го словесника / Ж. Д. Горіна // Вісник Глухівського держ. 
пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. - Глухів : ГДПУ, 2009. 
- В и п . 13 . -С. 40-46 
Каган М. С. Философская теория ценности. - СПб. : ТОО 
ТК "Петрополис", 1997. - 205 с. 
Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного 
навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Філологічний напрям, профіль - українська філологія. Про-
фільний рівень / укл. Л. 1. Мацько, О. М. Ссменог. - К.: 
Грамота, 2011 
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Горошкіна Олена 

Сучасне суспільство вимагає від шкільної освіти 
підготовки випускника відповідного рівня, який не тільк-
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и має міцні знання мови і вміє їх комунікативно доречно 
використовувати, але й готового до професійного зрос-
тання, соціально мобільного. Чинні програми з україн-
ської мови передбачають, крім опанування основних 
мовних і мовленнєвих відомостей, засвоєння позамовної 
інформації, необхідної для адекватного спілкування та 
взаєморозуміння. Жиггя переконало, що вчитель не може 
обмежуватися вузькими мовними цілями. 

Соціокультурною змістовою лінією чинної програми 
передбачено вивчення основних відомостей про особли-
вості національної культури, звичаїв, традицій, свят, ви-
значних діячів; суспільно-політичні події, державну сим-
воліку; побут населення міст, сіл, культурно-архітектурні 
пам'ятки, музеї, театри тощо; опанування найбільш відо-
мих фольклорних творів рідного народу, лексем, фра-
зеологізмів, афоризмів як відображення народного до-
свіду, особливостей національного характеру, їх етно-
культурний колорит. Ця змістова лінія є інтегративною й 
на рівні програми становить систему соціокультурних 
тем, що має багатомірну структуру: Всесвіт - людство -
народ - "я"; минуле - сучасне - майбутнє; національне -
загальнолюдське; краса в природі й людині, у мистецтві 
й мові; духовна спадщина рідного народу й людства; 
найвидатніші постаті української нації і всього людства. 
Як бачимо, сутність соціокультурних тем дозволяє учням 
зіставити, виробити власні погляди, вчить мислити, надає 
змогу кожному самостійно творити власну особистість, 
формувати себе як громадянина. 

Перед учителями-словесниками постає завдання 
формування соціокультурної компетенції учнів, яка 
містить відомості про мову - національно-культурний 
феномен, що відображає духовно-моральний досвід наро-
ду-носія цієї мови, сукупність знань про матеріальну й 
духовну культуру українського народу, соціокультурні 
стереотипи мовленнєвого спілкування, а також домог-
тися усвідомлення учнями краси, милозвучності, есте-
тичних можливостей української мови. Проведений нами 
теоретичний аналіз психолого-педагогічних досліджень 
дозволяє стверджувати про полісемію поняття "соціо-
культурна компетенція". Соціокультурна компетенція 
учня - один із базових компонентів, що забезпечує фор-
мування національно мовної картини світу, оволодіння 
національно маркованими мовними одиницями, україн-
ським мовленнєвим етикетом. Окрім того, соціокуль-
турну компетенцію розглядають як аспект комунікатив-
ної здатності, що відбиває специфічні риси суспільства та 
його культури, які виявляються через комунікативну 
поведінку членів цього суспільства [7, с. 27]. 

Уведення й обгрунтування терміна соціокультурна 
компетенція підготовлено публікаціями та виступами 
відомих вітчизняних лінгвістів і методистів О. Біляєва, 
Л. Бондарчук, Н. Голуб. М.Голянич, Ж. Горіної, Т. Дон-
ченко, М. Вашуленка, В. Дороз, С. Карамана, М. Крупи, 
Л. Мацько, Т. Мельник, В. Мельничайка, Н. Мішатіної, 
А. Нікітіної, Г. Онкович, Л. Паламар, Е. Палихатої, 
М. Пентилюк, О.Селіванової, О. Семеног, Л. Скуратів-
ського, Т. Симоненко, Г. Шелехової та багатьох інших. 

Упровадження соціокультурного підходу до навчан-
ня української мови стимулювало розробку й практичне 
втілення нових методик, зокрема когнітивної методики 
навчання української мови, під якою розуміємо сукуп-
ність взаємопов'язаних та взаємозумовлсних способів і 
засобів опанування мовних одиниць як основи пізнання й 
формування концептуальної та мовної картин світу та 
певного результату створення образу світу в уяві кож-
ного учня [5, с. 5]. 

Мета нашої розвідки - окреслити роль когнітивної 
методики у формуванні соціокультурної компетенції 
учнів. 

Когнітивна методика передбачає посилення прак 
ної спрямованості змісту предмета "Українська м о * 
зміну акцентів у навчальній діяльності, спрямованю 
інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменш 
репродуктивної діяльності; моделювання навчал" 
ситуацій, що спонукають до різних видів мовлен 
діяльності; збільшення питомої ваги завдань, що ». 
суються пояснення подій, явищ, вчинків людей топ:: 
способів і засобів їх вербального відтворення. В ос 
цієї методики лежить усвідомлення нерозривності за 
ків у тріаді мова - культура - суспільство. Метою к: 
тивної методики є опанування учнями мовних ОДЇ 
як концептів — глибинних значень розгорнутих ЗУ. : 
вих структур тексту, що є втіленням мотивів та інт 
автора, задля формування вмінь адекватного сприй 
текстової інформації та створення власних (усюп 
писемних) текстів відповідно до комунікативної мет-
наміру, розвитку пізнавальної активності учнів, п:/ 
ЩЄННЯ ЇХНЬОГО інтересу ДО вивчення української V-
виховання національної самосвідомості, поваги до 
них традицій українського народу й бажання насліду 
естетичні й стичні норми спілкування. 

Отже, когнітивну методику визначаємо пров 
напрямом сучасної лінгводидактики, спрямованій 
формування мовної особистості учня, важливим с 
ником якої є соціокультурна компетенція. 

Основним засобом навчання в когнітивній м 
є текст. Текст дає змогу визначити завдання на всіх 
нях, повторити мовленнєвознавчі відомості (визн 
тип, стиль мовлення, способи об'єднання речень в Мс. 
складного синтаксичного цілого, засоби зв'язку рече- і 
тексті, здійснити актуальне членування речення 
Для вчителя текст - це засіб формування ціннісних 
тацій, комунікативної, лінгвістичної, соціокульту 
компетенцій учнів, для школярів текст - джерело і 
мації, об'єкт розуміння й вивчення. Саме на рівні 
відбувається з 'ясування семантики слова, його 
тійних зв'язків, усвідомлення стилістичної диферен1 

моделювання зв'язного висловлювання. 
Останнім часом набуває особливої актуаль 

використання на уроках української мови прецеде 
текстів. Це загальновідомі хрестоматійні тексти, що 
творюються в інших художніх творах, у мовленні лю 
з високим рівнем мовленнєвої й загальної культур;-
думку 10. Караулова, це тексти, що мають на^' 
бистісний характер, тобто широко відомі ... оточ; 
певної особистості, включаючи її попередників і с> 
ників [2, с. 216). Такі тексти широко використову 
авторами шкільних підручників і посібників, учителг. • 

Своєрідність сучасного уроку української 
вбачаємо в пріоритетному використанні текстового 
вчального матеріалу, що репрезентує соціокультурні 
цепти, визначені в соціокультурній змістовій лінії . . 
рами, з поступовим розширенням їхнього інформ? 
ного поля. Значне місце на уроках української мови 
водимо аналізові текстового матеріалу. Особливу рс~і 
вихованні, розвиткові сучасних учнів мають тею-
спрямовані на духовно-моральний розвиток особи 
про культуру пам'яті, збереження національних 
цій, екологічної проблематики тощо. Для сучасних \ 
особливо значущими є тексти, що викликають с 
почуття, позитивні емоції, дають змогу відчути се^< 
гармонії з довкіллям, допомагають сформувати оптк 
тичне світосприйняття. Психологами переконливо л:-Ш 
дено, що істотним чинником виникнення інтересу до » 
вчального матеріалу є його емоційне забарвленші 
с.227]. 

Усе більший інтерес у словесників викликає роз; 
концептами української культури. Поняття концегт-

лінгвістичних та психолінгвістичних студіях актуалі: 
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зв язку з переходом до сучасної антропоорієн-
наукової парадигми, основою якої є людина, яка 

і€. зберігас, розвиває, ретранслює мову й мов-
ь конкретних соціально-історичних умовах. Кон-

-тав ключовим поняттям для когнітивної лінгвіс-
согнітивної методики. Незважаючи на те, що по-
концепт є сталим, його зміст варіюється в кон-

; •. різних наукових шкіл і окремих учених. Нам 
: визначення 3. Попової та 1. Стерпіна, які розу-

концептом дискретне ментальне утворення, що 
_-ою одиницею мислительного коду людини, має 

. - о впорядковану внутрішню структуру, являє со-
результат пізнавальної (когнітивної) діяльності осо-

і сті й суспільства, несе комплексну, енциклопе-
нформацію про відображений предмет чи явище, 

"грпретацію цієї інформації суспільною свідомістю 
=.:ення суспільної свідомості до цього явища чи 
«ета [3, с. 34]. 

контексті когнітивної методики під концептом 
а.смо сформоване у свідомості учня поняття про 

реального й уявного світу, виражене за допо-
мовних одиниць, пов'язане з мотивами мовлення 

• нікативними намірами автора висловлювання та 
Б :нта. Семантика концепту містить комплекс поза-

неч відомостей, що грунтуються на знаннях про світ, 
них у результаті колективного досвіду людства. 

-•":нцепти поєднують процеси пізнання й емпірич-
:освід учня, формують концептуальну й мовну кар-

;зіту. Концептуальна картина світу є універсаль-
пов'язаною з сукупністю знань про світ та відобра-
ся в мовній картині світу. Мовна картина світу 

ізана з особливостями національного світосприй-
. є індивідуальним витвором кожної особистості. У 

кгурі кожної мовної картини світу виділяються такі 
«ставні тенденції: стійкості - динаміки, стандарту -
есії, економії - надлишковості. Системне викорис-
текстового матеріалу знайомить учнів із характер-
особливостями зв 'язного висловлювання й готує 

глибокого розуміння класичних і створення власних 
г.в Саме в процесі роботи з текстом формуються 

комунікативна, соціокультурна компетенції учнів, 
(вається їхня емоційна сфера, відбувається духовне 

ачення. 
Культурний концепт розглядаємо як згорнутий 

як семіотико-культурний феномен, що поєднує 
стипні й міфопоетичні параметри, а також філософ-
;-релігійні, історико-культурні знання про світ. Зміст 

i жніх концептів, притаманних тому чи іншому майст-
ii слова, визначається його суб'єктивними чинниками: 
зливостями світогляду, світосприйняття, індивідуаль-

торської картини світу. 
Продуктивним методом навчання української мови 
аємо концептуальний аналіз, що полягає у виведенні 

> .сту цілого тексту чи мікротексту певного концепту, 
і -і_<ож "знань про концепт, що складають його концеп-

І і - : - р у " [4, с. 42]. Метою концептуального аналізу є за-
Ьз речення учнями повноти розуміння змісту тексту, 

центуальний аналіз може складатися з таких прийо-
: робота зі словниками, етимологічний етюд, спосте-
гігння над мовою тощо. 

Методика концептуального аналізу враховує психо-
вістичні закономірності сприйняття й розуміння текс-

матеріалу. Можна виділити три етапи концепту-
-:ого аналізу: дотекстовий, текстовий, післятекстовий. 
Дотекстовий етап передує читанню твору. Завдання 

теля полягає в тому, щоб налаштувати учнів на адек-
іне сприйняття інформації. Важливим є осмислення 

і - « м и назви твору. Аналізуючи назву тексту, учні 
совають припущення про зміст твору, мету автора 

Важливим етапом концептуального аналізу тексту є 
його сприймання, що відбувається під час другого - текс-
тового - етапу. Сприймання тексту - процес складний і 
своєрідний, що характеризується особливою формою 
розумової діяльності читача, завдання якого полягає в 
тому, щоб зрозуміти, осмислити й оцінити діяльність ав-
тора тексту. Незважаючи на те, т о і автор, і читач 
користуються одним кодом, їхня діяльність відбувається 
різними шляхами: автор кодує свої думки й почуття в 
графічні символи, учень, сприймаючи, декодує спочатку 
зовнішню форму слів і конструкцій, з 'ясовує їхню стиліс-
тичну роль у контексті й тільки потім заглиблюється в 
авторський задум. При проникненні в авторський задум 
відбувається накладання образу світу читача на модель 
світу автора. 

Уважне ознайомлення з текстом дає змогу учням 
виділити концепти, визначити їх функцію в розкритті 
змісту, авторського задуму. Особливу роль відводимо 
етимологічній роботі, під час якої учні дізнаються про 
походження й мотиви номінації певних слів. 

Цікавим є прийом складання портрета слова, що 
передбачає роботу з різними словниками. Так. розгля-
даючи концепт вода, варто запропонувати учням по-
знайомитися з тлумаченням лексеми в тлумачному та в 
різноманітних термінологічних словниках, зокрема хіміч-
ному, медичному, географічному, екологічному. 

Значно збагачує соціокультурну компетенцію учнів 
добір фразеологізмів. Наприклад: продовжте низку фра-
зеологізмів зі словом вода, поясніть їх значення: багато 
води спливло, сьома вода на киселі, водою не розлити 

Для аналізу учням пропонується кілька текстів з 
творів Петра Біливоди, Богдана Томенчука, Ганни Чубач 
та ін. Важливо побудувати роботу таким чином, щоб учні 
зрозуміли, що в "мікроорганізмі тексту міститься мікро-
організм твору загалом" [6, с. 22], щоб установити "спів-
відношення між загальнонародною мовою та індиві-
дуальним стилем" письменника, показати специфіку тво-
ру на тлі загального творчого доробку письменника. 

Як правило, подальші завдання передбачають тлума-
чення традиційних символів за допомогою епітетів. Учні 
співвідносять національно-традиційне й авторсько-інди-
відуальне. Прийом зіставлення допомагає читачам оці-
нити оригінальність авторських порівнянь. Звертаємо 
увагу учнів і на метафори в тексті, що дає змогу пред-
ставити концепт в усій складності й багатоманітності 
виявів. 

Уміння учнів знаходити концепти в творах майстрів 
слова є не тільки своєрідним тренуванням їхніх читаць-
ких умінь, а й можливістю осмислення світогляду, уподо-
бань, громадянської позиції, характеру митця. Потрібно, 
щоб, спостерігаючи за ходом учнівських думок, насам-
перед самобутністю, оригінальністю, словесник давав 
власну кваліфіковану оцінку, що є важливим стимулом 
для вдосконалення креативних здібностей учнів. 

Виділяючи ключові образи, учні спочатку пропо-
нують їх власну інтерпретацію, умотивовують викорис-
тання автором засобів образності (епітетів, метафор, 
порівнянь тощо). 

Ефективність виконання завдань на основі тексту 
залежить не тільки від методично правильної побудови 
роботи з текстом, але й від правильного добору тексту. 
Критерії такого добору в лінгводидактиці визначили 
Н. Голуб, О. Горошкіна, Н. Іпполітова, С. Караман, 
М. Крупа, В. Мельничайко, М. Пентилюк та ін. Текс-
товий дидактичний матеріал, ілюструючи теоретичні 
положення, сприяє успішному розвиткові мовленнєвих 
умінь і навичок, збагачує інтелектуальну й емоційну сфе-
ру учнів, формує духовну мовну особистість. Застосу-
вання текстів буде мати виший результат за умови від-
повідності всім принципам когнітивної методики на-
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вчання, виховним і пізнавальним завданням вивчення 
мови, бездоганності з погляду норм літературної мови, 
здатності розкривати лексичне багатство мови, різнома-
нітність форм і конструкцій, стилістичну доцільність та 
спрямованість на формування соціокультурної компе-
тенції учнів. 
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Д О П Р О Б Л Е М И Р О З М Е Ж У В А Н Н Я 
К О Н Ц Е П Т У А Л Ь Н О Г О Т А 
П Е Р Е Д К О Н Ц Е П Т У А Л Ь Н О Г О Р І В Н І В 
Р Е П Р Е З Е Н Т А Ц І Ї К О Г Н І Т И В Н О Г О Д О С В І Д У 
Л Ю Д И Н И 

Гошилик Володимир, Гошилик Наталія 

Сучасна антропоцентрична парадигма стала поштов-
хом для розгляду мовних явищ у нерозривній єдності з 
людиною, її діяльністю, для розвитку когнітивноспрямо-
ваного аналізу мовних одиниць. При розгляді з позицій 
когнітивної семантики значення мовної одиниці постає 
як пов'язане "з усім досвідом людства" [9, с. 23-24] , тоб-
то позбавлене чіткого розмежування лінгвістичного та 
екстралінгвістичного шарів. 

Метою даної розвідки є розгляд концептуального та 
передконцегітуального рівнів репрезентації когнітивного 
досвіду людини. 

Поставлена мета передбачає розв'язання таких 
завдань: 

1) охарактеризувати концепт як ключове поняття 
когнітивної лінгвістики; 

2) проаналізувати основні підходи до трактування 
концепту; 

3) проаналізувати співвідношення концепту, домену 
та схемного образу як способів представлення знань, 
зокрема на прикладі концептуалізації часу. 

Актуальн ість розвідки зумовлена розмаїттям підхо-
дів до вивчення концептів та об 'єктивно зумовленим 
термінологічним різнобоєм у царині концептології. 

Термін "концепт" має міждисциплінарний характер 
та широке застосування у суспільно-гуманітарних нау-
ках. Концепти трактуються як "загальнолюдські орієнти-
ри, трансцендентний, метафоричний сенс існування яких 
прагнули пізнати філософи й психологи, культурологи й 
філологи, теологи й мистецтвознавці, етнологи й фольк-
лористи" [5, с. 4]. Інтегрування концептом знань багатьох 
галузей науки, відповідна запитаність у багатьох гумані-
тарних дисциплінах сприяли формуванню концептології 
(філософської, культурологічної, лінгвокогнітивної, лінг-
вокультурологічної), а також викликали значні дискусії 

стосовно термінологічної і методологічної основ дос.~ -
дження концептів. 

Загалом процес укорінення терміну "концепт" у с>-
часній лінгвістиці відбувається у культурологічному ті 
когнітивному напрямках. Прихильники лінгвокультур -
логічного підходу до вивчення концепту (С.Г. Воркачс; 
В.І. Карасик, Й.А. Стернін. Ю.С. Степанов та ін.) дотри-
муються погляду, що концепт включає не тільки кате-
горіальні ознаки означуваного, а й усю супутню ку.*ь-
турно-фонову інформацію. Прихильники лінгвокогн -
ти в ного напрямку концептологічних студій (А.П. Б--
бушкін, Д.С. Ліхачов. О.С. Кубрякова, Дж. Лакофф та ін 
включають у зміст концепту лише основні категоріаль-
ознаки означуваного відсторонено від індивідуального » 
ситуативно зумовленого. 

Н.Д. Арутюнова зауважує, що концепт є результате» 
взаємодії цілого ряду факторів, таких як національ і 
традиція, релігія, фольклор, ідеологія, життєвий д о с в л 
мистецтво, відчуття та загальнолюдські цінності. Ко - і 
цент зазвичай створюється не однією ознакою. : 
комбінацією рис, які формують недискретний образ. Цеі 
образ сприймається цілісно і завдяки саме комплексною 
образу легше здійснювати таксономію предметів [8, с. 3] 

Ю.С. Степанов розглядає концепт як "основну одг-
ницю культури у ментальному світі людини, згусти 
уявлень, понять, асоціацій, переживань" [12, с. 42]. Ко 
цепти, на його думку, виникають у свідомості людини 
основі не лише значень слів, а й особистого та к>."г-
турно-історичного досвіду. 

Значний внесок у розвиток теорії концептів зроби-; 
А. Вежбицька. В її інтерпретації концепт співвідносить;-» 
з поняттям. Смисл мовної одиниці - концепту - дос.г > 
ниця визначає як об 'єкт зі світу "Ідеальне", який має iv ; 

та виражає певні культурно зумовлені уявлення люди;-» 
про світ "Реальне". Сама дійсність, на думку А. Вежби:. •-
кої, дана нам у мисленні не безпосередньо, а опосерел> -
вано, через мову [2, с. 51]. 

В.І. Карасик не вважає лінгвокогнітивний та лінгв -
культурологічний підходи до розуміння концепту в з » 
мовиключними, оскільки "концепт як ментальне утв -
рення у свідомості індивіда є виходом на концептосфег 
соціуму, а концепт як одиниця культури є фіксацією • -
лективного досвіду, який стає надбанням індивіда" (41 
с. 117]. Поділяючи думку дослідника стосовно того. • 
лінгвокогнітивний концепт є рухом від індивідуаль- 1 
свідомості до культури, а лінгвокультурний концепт -
рухом ВІД культури ДО Індивідуальної СВІДОМОСТІ, БЬГ-
жаємо за доцільне зазначити, що тільки в межах підхо; . І 
який знаходиться на стику лінгвокультурології та к о г м 
тивної лінгвістики, можливим є комплексне досліджен • 
універсальних концептів людської свідомості. 

Вартою уваги з точки зору комплексності р о з т я г і 
концептів є концепція A.M. Гіриходька. який наголоиг••-
що концепт є когнітивно-оцінним надбанням, яке відбу-
ває етноспецифічне осягнення певного фрагмента по:.-1 
мовного світу та називає концепт етно-соціо-психо-л::-~-І 
во-культурним феноменом [11, с. 27]. 

О.С. Кубрякова визначає концепт як "одиницю м е -
тальних чи психічних ресурсів нашої свідомості й Т-"І 
інформаційної структури, що відбиває знання та дось_:І 
людини, й оперативну змістову одиницю пам'яті, мета.-.-] 
ного лексикона, концептуальної системи й мови мозг І 
(lingua mentalis), усієї картини світу, відбитої в людсьаИ 
психіці" [6, с. 90]. 

A.M. Приходько та А.Д. Бєлова здійснюють типо: -І 
гізацію концептів під кутом зору когнітивної семантиіш 
зокрема в опозиції "універсальність :: специфічність" га ї 
відміну від універсальних концептів, які вирізняють-.*] 
своєю загальністю і наднаціональним характером, спе::м 
фічні концепти прив'язані до певної субкультури (соціаг.-І 
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