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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Дисертаційне дослідження присвячене аналізу мовного вираження, 

структури та змісту перцептивних концептів HARD / SOFT і розкритті 
їхньої актуалізації у сучасному англомовному дискурсі.   

Усталеним у сучасній лінгвістиці є антропоцентричний підхід до аналізу 
мовних явищ, що пояснює зацікавленість науковців до вирішення питань 
концептуалізації, категоризації та вербалізації дійсності у галузі когнітивної 
лінгвістики (М. М. Болдирєв, С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, 
Р. Ленекер, Дж. Тейлор), лінгвоконцептології та лінгвокультурології 
(Н. І. Андрейчук, А. П. Бабушкін, В. Д. Бялик, С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, 
А. М. Приходько) та дискурсології (І. А. Бехта, Т. А. ван Дейк, Д. З. Дем’янков, 
А. П. Мартинюк, І. С. Шевченко). Ментальним конструктом, який відображає 
результати освоєння людиною довколишнього світу крізь призму індивідуаль-
ного та національного світобачення, є концепт (С. О. Аскольдов, А. Вежбицька, 
Р. Джекендофф, Д. С. Ліхачов, З. Д. Попова, О. О. Селіванова, Й. А. Стернін). 
Концепти ознаки, або ознакові концепти є універсальними для людства та нале-
жать до загальної категорії квалітативності (Ф. Джонсон-Лерд, Л. М. Зайнулліна, 
В. І. Карасик, Дж. Міллер, А. М. Приходько). Існування деяких вихідних або 
первинних концептів, які відображають перцептивний досвід людини та від яких 
згодом утворюються інші похідні концепти, є доведеним фактом у сучасній лін-
гвістиці (Л. В. Барсалау, О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, М. Джонсон, Р. І. Павільоніс).  

Перцептивні концепти HARD / SOFT мають базовий, антропоцентричний 
характер і відбивають не лише параметричний аспект об’єктів 
концептуалізації, але й експерієнціальну сферу людини (Г. І. Кустова, 
К. О. Ширшикова). Виходячи із розуміння взаємозв’язку перцепції та мови, 
сенс наукової проблематики полягає у вирішенні способів репрезентації 
концептів HARD / SOFT в англійській мові та їхньої актуалізації у дискурсі.  

У лінгвістичних працях лексеми hard та soft розглядалися з погляду 
семантико-функціонального аспекту у синхронії та діахронії (Т. Б. Агалакова, 
Л. П. Кудрєватих, В. В. Попова), семантичної деривації та полісемії (І. Бонс, 
Н. Ф. Спірідонова), семантико-когнітивного аспекту номінації перцептивної 
ознаки (Л. В. Лаєнко, С. А. Мойсєєва, К. В. Рахіліна), метафоричного потенціалу 
вербалізованих концептів (Б. Мелнік, Ю. О. Письменна, Н. Ю. Шнякіна) на 
матеріалі англійської, німецької, французької, української та російської мов. Проте 
уточнення потребує сама сутність перцептивних ознак „твердий” і „м’який”: у 
низці робіт ці ознаки кваліфікуються як параметричні (Н. Ю. Шнякіна) або 
тактильні (С. А. Антонюк, Ю. О. Письменна), що є дискусійним. Про „перехідну” 
(від експерієнціальної до параметричної) природу ознаки „твердий” (Г. І. Кустова, 
К. В. Рахіліна) та експерієнціальний характер ознаки „м’який” (Г. І. Кустова) 
йдеться у дослідженнях, проведених на матеріалі російської мови. Однак 
невирішеним залишається питання природи ознак „твердий” / „м’який” в 
англомовній картині світу на тлі співвідношення параметрична ознака vs. 
експерієнціальна. Щодо вивчення засобів актуалізації концептів HARD / SOFT в 
англомовному дискурсі, то цей аспект потребує окремого дослідження.  



 2
Актуальність дослідження зумовлена спрямуванням лінгвістичних праць 

на вивчення інформації, закодованої у концептах, у руслі антропоцентричної 
когнітивно-дискурсної парадигми. У зв’язку з цим виникає необхідність 
встановлення основних принципів відображення у свідомості людини та мові 
результатів сенсорно-рецептивного сприйняття дійсності. Вивчення 
перцептивних концептів HARD / SOFT зумовлене їхнім неоднозначним, 
двобічним характером, адже ці ментальні сутності передусім виступають 
формантами інтерсуб’єктного, „живого” знання, однак вони невіддільні від 
культури британського та американського етносів, тому мають як 
універсальний, так і національно специфічний характер. Дослідження концептів 
HARD / SOFT є своєчасним ще й тому, що вони належать до базового 
категорійного рівня мови та характеризуються соціокультурною цінністю в 
англомовній картині світу (вербалізуються за участю високочастотних 
полісемантів hard і soft (понад 50 значень), представлені широким спектром 
синонімічних дублетів, а також мають значне дериваційне вираження, що 
виявляється в активному використанні ключових лексем для утворення 
фразеосполук, термінів та похідних слів з метою номінації та характеристики 
різноманітних реалій дійсності).  

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертацію виконано 
в рамках наукової теми кафедри англійської мови „Семантичні, синтагматичні 
та парадигматичні властивості різнорівневих одиниць у германських мовах” 
(номер державної реєстрації 0111U003620). Тему дослідження затверджено на 
засіданні вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича (протокол № 3 від 28 лютого 2013 р.).    

Мета дослідження полягає в описі мовного вираження, структури та 
змісту концептів HARD / SOFT і розкритті їхньої актуалізації у сучасному 
англомовному дискурсі.  

Поставлена мета передбачає розв’язання таких основних завдань: 
 визначити теоретико-методологічні засади вивчення концептів 

HARD / SOFT;  
 встановити поняттєві складники семантичних структур концептів 

HARD / SOFT шляхом дефініційного аналізу ключових лексем hard / soft та 
компонентного аналізу їхніх синонімів; 

 з’ясувати перцептивно-образні та ціннісні складники семантичних 
структур концептів шляхом аналізу метафоризації та прототипізації 
концептів в англомовному дискурсі; 

 здійснити аналіз категоризації ознак „твердий” та „м’який” в 
англомовній картині світу за принципом реалізації відповідної семантичної 
сфери дії ключових лексем hard / soft;     

 побудувати фреймову модель концептів HARD / SOFT; 
 виявити мовні засоби вираження концептів HARD / SOFT та 

з’ясувати особливості їхньої актуалізації у дискурсі; 
 дослідити асоціативно-образні поля концептів HARD / SOFT. 
Об’єктом дослідження є концепти HARD / SOFT у сучасному 

англомовному дискурсі. 
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Предметом аналізу є засоби мовного вираження концептів HARD / SOFT, 

їхній зміст і структура, актуалізовані в сучасному англомовному дискурсі. 
Матеріалом для дослідження слугували 8 тлумачних словників, 6 

словників синонімів, 2 тезауруси англійської мови, а також корпус із 4584 
текстових фрагментів, одержаний із 83 творів сучасної американської та 
британської художньої прози різних жанрів (пригодницької, історичної, 
детективу, фантастики, жіночих романів) за 1990–2013 рр., матеріалів 
публіцистичних видань за 2009 – 2014 рр. (загальний обсяг текстових 
джерел складає близько 9 млн. слововживань), а також результати 
проведених психолінгвістичних експериментів (які налічують 442 реакції). 
Величина відносної похибки вибірки становить 3%, що вважають 
допустимим для одержання вірогідних результатів.      

Методи дослідження. Мета й завдання дослідження обумовили 
застосування низки загальнонаукових (індукція, дедукція, опис, класифікація 
тощо) та лінгвістичних методів, зокрема: структурного – з елементами 
дефініційного аналізу для визначення семантики ключових лексем hard / soft і 
виокремлення ключових когнітивних ознак концептів та компонентного аналізу 
для з’ясування семного складу ключових лексем і їхніх синонімів, які 
вербалізують диференційні ознаки концептів; когнітивного – з елементами 
методики фреймового моделювання для побудови когнітивного фрейму 
концептів HARD / SOFT; аналізу когнітивних метафор та інструментарію 
теорії прототипів для встановлення перцептивно-образних й ціннісних 
складників концептів; психолінгвістичного – з елементами асоціативного 
експерименту для побудови асоціативно-образних полів концептів та 
психолінгвістичного семантичного шкалювання для уточнення аксіологічної 
маркованості концептів. Контекстуальний аналіз застосовано для опису змісту 
лексем-вербалізаторів  концептів у текстах, що належать до художнього та 
публіцистичного типів сучасного англомовного дискурсу. Процедуру кількісних 
підрахунків залучено для цифрового представлення результатів дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше 
описано семантичну структуру концептів HARD / SOFT на матеріалі 
художнього та публіцистичного типів англомовного дискурсу; розроблено 
модель когнітивного фрейму концептів; розкрито еквіполентні опозиційні 
відношення цих концептуальних утворень та виявлено засоби їхньої 
актуалізації у дискурсі. Новою є інтерпретація концептів HARD / SOFT не 
лише у параметричному вимірі, але й в експерієнціально-параметричному, що 
крім фізичних параметрів твердості та м’якості включає також сенсорно-
моторний досвід людини. Вперше встановлено семантичні сфери дії ключових 
лексем hard і soft (експерієнціально-параметричну, власне параметричну, 
психофізіологічну, емоційно-оцінну та інтелектуальну), які у своїй сукупності 
передають зміст вербалізованих концептів. Експериментально доведено 
амбівалентну аксіологічну спрямованість концептів HARD / SOFT та уточнено 
їхні когнітивні образи в англійській мовній свідомості. 

Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють положення, 
винесені на захист.  



 4
1. Концепти HARD / SOFT є когнітивними інформаційними структурами 

індивідуального та інтерсуб’єктного знань та базуються на інтерпретації 
перцептивних ознак „твердий” / „м’який” при характеристиці об’єктів 
довколишньої дійсності та відчуттів людини. Сутність цих концептів 
визначається їхнім антропоцентричним параметрично-експерієнціальним 
характером, що у прототипній ситуації передбачає обов’язкову наявність 
контакту людини з об’єктом.  

2. Поняттєвий складник семантичної структури концепту HARD 
містить 53 ключові та 8 диференційних когнітивних ознак, а поняттєвий 
складник концепту SOFT – 52 ключові та 16 диференційних когнітивних 
ознак.  Імена концептів hard / soft позначають різні концептуальні сфери: 
„фізичні параметри твердості / м’якості об’єкта”, „фізіологічні відчуття 
людини”, „ступінь вияву ознаки предмета” та „емоційна оцінка об’єкта”, 
серед яких найбільш численною для обох концептів є концептуальна сфера 
„ступінь вияву ознаки предмета”.  

3. Перцептивно-образні складники концептів HARD / SOFT творяться: 
1) прототипними носіями ознак – rock (для концепту HARD) та cloud і 
velvet (для концепту SOFT); 2) концептуальними метафорами, на основі 
яких мовці сприймають абстрактні сутності як фізично тверді або м’які 
об’єкти. Ціннісні складники, які ґрунтуються на стереотипних 
аксіологічних антиноміях „це добре, тому що тверде / м’яке”, „це погано, 
тому що тверде / м’яке”, репрезентують амбівалентну аксіологічну 
маркованість концептів. 

4. Зміст концептів HARD / SOFT розкрито через аналіз категоризації 
перцептивних ознак „твердий” / „м’який” в англомовній картині світу, 
який засвідчив факти використання прикметників hard / soft в 
експерієнціально-параметричній, психофізіологічній, власне параметрич-
ній, емоційно-оцінній та інтелектуальній семантичних сферах дії лексем. 
Для ключової лексеми hard найвищу частотність має емоційно-оцінна 
сфера дії (42%), а для лексеми soft – експерієнціально-параметрична (45%). 
Ці розбіжності пояснюються не лише відмінним наповненням ядрових 
семем прикметників, але й зумовлені комунікативно-прагматичними 
особливостями їхнього вживання у дискурсі. 

5. Фреймова модель концептів, яка базується на еквіполентних 
опозиційних відношеннях концептів, включає: базовий перцептивний 
фрейм акціонального типу (який відтворює ситуацію прототипного 
сприйняття цих ознак та об’єднує їхній параметричний та 
експерієнціальний аспекти); базовий компаративний фрейм; стереотипні 
знання та концептуалізацію через норму для концепту SOFT. 
Переструктурування прототипних ситуацій забезпечує семантичний 
розвиток концептів HARD / SOFT.    

6. Мовні засоби вираження концептів HARD / SOFT в англомовному 
дискурсі охоплюють: частиномовні деривати (прикметники, іменники, 
прислівники, дієслова, дієприкметники), синоніми, похідні слова та 
фразеологізми. У дискурсі семантичний обсяг концептів HARD / SOFT 
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розширюється у зв’язку з формуванням нових засобів вербалізації та появою 
додаткових когнітивних ознак. Основою динамічного розвитку концептів є їхні 
опозиційні відношення: відбувається конструювання нових смислів (зокрема й 
транслювання концептів) та творення стилістичного контрасту. Реалізацію 
розширення змісту концептів HARD / SOFT забезпечують значною мірою 
метафоричні, але також і метонімічні моделі. Прагматичний, аксіологічний та 
образний параметри концептів уточнюються за допомогою прототипних носіїв 
ознак „твердий” / „м’який”. 

7. Побудовані асоціативно-образні поля концептів HARD / SOFT 
засвідчують, що чуттєвий образ кодує концепти для носіїв мови, а оцінка є 
їхньою квінтесенцією. Екстенсіонал асоціативно-образних полів концептів 
реалізується на первинному та вторинному рівнях. Перший відбиває наївні 
знання про твердість і м’якість, а другий представляє переосмислені, 
стереотипні знання. Інтенсіонал асоціативно-образних полів концептів має 
такі асоціативні когнітивні ознаки: "фізичні характеристики об’єкта", 
"емоційно-оцінна характеристика об’єкта", "інтенсивність ознаки" та 
"експерієнціальні відчуття людини".       

Практичне значення одержаних результатів полягає в описі 
концептів HARD / SOFT у межах когнітивно-дискурсної парадигми, що дає 
змогу аналізувати мовні факти як форми відбиття перцептивного 
(когнітивного) сприйняття людини, яке разом із набутими знаннями та 
досвідом, виступають базою для подальшого розвитку концептів крізь 
призму оцінно-прагматичного сприйняття дійсності. Результати, отримані 
в ході дослідження, можуть бути використані при викладанні курсів із 
лексикології (розділи „Лексична семантика”, „Синтаксична семантика”, 
„Полісемія”, „Синонімія”) та стилістики англійської мови (розділ 
„Стилістична лексикологія”), а також при підготовці спецкурсів із 
лінгвоконцептології, когнітивної семантики, психолінгвістики і в науково-
дослідній роботі студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 
результати дослідження було обговорено на засіданнях кафедри англійської 
мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2013 –
 2015 рр.) і у виступах на міжнародних наукових конференціях: „Актуальні 
проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес” 
(Тернопіль, 2013), „Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і 
міжкультурної комунікації” (Івано-Франківськ, 2013), „Philology in the 
III millennium” (Будапешт, Угорщина, 2013), „Міжкультурна комунікація: мова – 
культура –  особистість” (Острог, 2013, 2015), „Мови і світ: дослідження та 
викладання” (Кіровоград, 2014), „Україна і світ: діалог мов та культур” (Київ, 
2014), „Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та 
перекладу” (Чернівці, 2014), „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” 
(Харків, 2014), „Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи 
досліджень” (Львів, 2014), „Сучасна філологія: теорія та практика” (Одеса, 
2014), „Іноземна філологія у XXI столітті” (Запоріжжя, 2014), „Актуальні 
проблеми лінгвістики” (Сургут, РФ, 2014) та всеукраїнських науково-практичних 
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конференціях: „Тенденції розвитку та функціонування слов’янських та 
германських мов” (Миколаїв, 2013), „Тенденції та напрями в сучасній філології 
та міжкультурній комунікації” (Херсон, 2013). 

Публікації. Основні положення та результати наукового дослідження 
відображені у 18 одноосібних працях, з яких 10 праць опубліковано у фахових 
виданнях (5,76 др. арк.), 2 статті – у міжнародних журналах (1,19 др. арк.). 
Результати дослідження додатково відображені у 6 матеріалах наукових 
конференцій (1,35 др. арк.). Загальний обсяг публікацій за темою дисертації – 
8,3 др. арк. 

Обсяг і структура дослідження. Дисертація загальним обсягом 253 
сторінки (обсяг основного тексту – 192 сторінки) складається з переліку 
умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 
джерел (269 позицій), списку лексикографічних джерел (19 позицій), списку 
джерел ілюстративного матеріалу (90 позицій) та додатків (23 сторінки). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі визначено мету, завдання, матеріал та методи дослідження, 
обґрунтовано актуальність теми дослідження, вказано на її зв’язок із 
науковою проблематикою установи, розкрито наукову новизну та 
практичну цінність результатів дослідження, окреслено положення, 
винесені на захист, висвітлено інформацію про апробацію дослідження. 

У першому розділі „Теоретичні  засади дослідження концептів 
HARD / SOFT” розкрито основні теоретичні положення дисертаційної праці, 
зокрема висвітлено проблему концептуалізації та категоризації у мові, наведено 
наукові погляди щодо структурної організації лінгвоконцепту й особливостей 
перцептивного концепту та схарактеризовано сучасний англомовний дискурс як 
лінгвокультурний простір реалізації концептів HARD / SOFT.   

Розробка теоретичних засад дослідження передбачає розуміння концепту на 
тлі співвідношення „лінгвокогнітивного” та „лінгвокультурного”, описуючи 
його як індивідуальний і в той же час інтерсуб’єктний продукт когнітивної 
діяльності, який формується у межах певної лінгвокультури (А. П. Мартинюк).  

Висвітлюється питання основних пізнавальних процесів концептуалізації та 
категоризації, які забезпечують природне функціонування людини у світі 
(підрозділ 1.1); описано психофізіологічні особливості сприйняття твердості та 
м’якості (підрозділ 1.2); розкрито особливості перцептивного концепту як 
фрагмента концептосистеми (підрозділ 1.3), проаналізовано структурну 
організацію лінгвоконцепту (підрозділ 1.4), окреслено механізм метафоричного 
розширення полісемічної номінації концепту (підрозділ 1.5), а також 
обґрунтовано розуміння дискурсу як сфери вираження концептів (підрозділ 1.6).     

Основним ментальним процесом, за допомогою якого людина 
сприймає, організовує і структурує отримані знання про світ, є 
концептуалізація. Їй притаманний тісний зв’язок із категоризацією 
(М. М. Болдирєв, О. С. Кубрякова, Дж. Тейлор, С. Г. Шафіков). Проте ці 
базові когнітивні процедури не є суто розумовими процесами, а зумовлені 
особливостями будови людського тіла і можуть відбуватися підсвідомо 
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(Р. Гіббс, М. Джонсон, Дж. Лакофф, Л. Талмі). Саме тому концепти не є 
прямим відображенням зовнішніх об’єктів позамисленнєвої реальності, 
оскільки сенсорно-моторна система людини відіграє важливу роль у 
їхньому формуванні (Л. Барсалау) (підрозділ 1.1). Концепти HARD / SOFT 
базуються на тілесній проекції, у їхній основі лежить схема динамічної 
сили („force dynamic schema”), що може охоплювати такі дії, як: стискання, 
здавлювання, розрізання, згинання, торкання тощо. Антропоцентрична 
природа концептів HARD / SOFT засвідчується тим, що потенційним 
каузатором деформації виступає людина.  

У фізиці м’якість розглядають у двох аспектах – фізичному (за ступенем 
стискувальності) та сенсорному, який є складнішим та охоплює дані про 
характеристику поверхні. З погляду психології сприйняття м’якість та 
твердість є суб’єктивними (К. Джонсон). Однак, твердість і м’якість як фізико-
механічні властивості предметів (Б. Г. Ананьєв), навпаки, придатні для 
вимірювання (метод Брінелля, метод Роквелла та ін.) (підрозділ 1.2). Цей факт 
підтверджує доцільність виділяти два аспекти м’якості і твердості (Т. Рейд, 
Н. Уолтерсторф), а саме: експерієнціальний та параметричний. 

Перцептивні концепти є одними з базових концептів, які формують 
фундамент мови і всієї картини світу (Р. Ф. Брильова, П. О. Воробець, 
Н. А. Гуніна, В. О. Іванченко, М. В. Піменова, І. В. Тарасюк). Їхня специфіка 
полягає у суб’єктивності відчуттів і неоднозначній інтерпретації явищ, які 
сприймаються. Перцептивний концепт ознаки визначаємо як ментальну 
структуру, що утворюється на основі чуттєво сприйнятої інформації і є 
доступною буденній свідомості людини у мисленнєвій абстракції від 
матеріальних об’єктів (підрозділ 1.3). 

Ментальні образи перцептивних концептів, або „сенсорно-моторних 
доменів” (Дж. Лакофф) використовуються для позначення доменів 
суб’єктивного досвіду за участю метафори. Її розглядають як основний 
когнітивний механізм, який організовує та структурує людське сприйняття 
довколишнього світу (Дж. Лакофф, М. Тернер, Ф. Унгерер, Ж. Фоконьє, 
Г. Шмід) (підрозділ 1.5). Інформативною базою для перенесення ознак 
„твердий” / „м’який” на інші нематеріальні сутності слугує прототипна ситуація, 
яка відбиває первинний сенсорно-моторний досвід людини у сукупності із 
фоновими знаннями та асоціаціями про твердий / м’який предмет.  

У другому розділі „Методика дослідження актуалізації концептів 
 HARD / SOFT” описано комплексну методику дослідження концептів 
HARD / SOFT, їх мовних та дискурсних реалізацій у сучасному 
англомовному дискурсі.  

У розділі представлено загальну методологію та етапи дослідження 
(підрозділ 2.1), методику дослідження семантичних структур аналізованих 
концептів (підрозділи 2.2–2.4), описано використання психолінгвістичних 
методів у роботі (підрозділ 2.5), розкрито принципи структурування 
когнітивного фрейму концептів HARD / SOFT (підрозділ 2.6), 
проаналізовано контекстуальну зумовленість значень лексем-
вербалізаторів концептів (підрозділ 2.7). 
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На першому етапі дослідження за допомогою дефініційного та 

компонентного аналізів встановлено структуру значень ключових лексем hard і 
soft для виявлення поняттєвих складників концептів. Ключові когнітивні ознаки 
концептів HARD / SOFT виокремлюємо на основі дефініційного аналізу лексем 
hard та soft. Компонентний аналіз дає змогу виявити інтегральні та диференційні 
семи лексем hard і soft та встановити концептуальні основи їхнього 
протиставлення. На основі компонентного аналізу синонімів з’ясовано 
диференційні когнітивні ознаки концептів HARD / SOFT.  

Другий етап охоплює аналіз сполучуваності ключових лексем 
hard / soft у межах атрибутивних та предикативних конструкцій для 
встановлення актуалізованих когнітивних ознак концептів  та подальшого 
групування останніх за семантичними сферами дії лексем.  

Виокремлені ознаки стали основою для побудови когнітивного фрейму 
концептів HARD / SOFT за допомогою методики фреймового моделювання 
(Ч. Філлмор, С. А. Жаботинська) на третьому етапі. Під „фреймом” 
розуміємо структуру знань про концепти HARD / SOFT, яка поєднує 
декілька взаємопов’язаних концептів, асоційованих із ключовими 
лексемами. Аналіз плану змісту досліджуваних концептів потребував 
логічного розподілу ролей учасників прототипних ситуацій – Агенса та 
Пацієнса або Суб’єкта та Об’єкта впливу у межах акціонального фрейму. 
Значний метафоричний потенціал ключових лексем концептів пояснює 
застосування компаративного фрейму, представленого схемою подібності 
„ДЕХТО / ДЕЩО-компаратив є наче ДЕХТО-ДЕЩО-корелят”.    

Четвертий етап полягає у здійсненні аналізу метафоричного профілю 
концептів за допомогою інструментарію теорії когнітивної метафори та 
теорії прототипів. Виділено структурні, орієнтаційні та онтологічні 
концептуальні метафори та прототипні носії ознак („еталони” твердості та 
м’якості), які у своїй сукупності формують перцептивно-образні складники 
концептів. Проведений тест на заповнення порівняльних конструкцій (В. 
В. Левицький, Й. А. Стернін) дав змогу уточнити когнітивні образи 
концептів у свідомості носіїв. 

П’ятий етап – це аналіз ціннісних складників концептів на основі 
з’ясування актуалізованих оцінних векторів ключових лексем у 
дискурсному оточенні. Верифікацію аксіологічної маркованості концептів 
було здійснено за допомогою психолінгвістичного шкалювання.    

Шостий етап ґрунтується на контекстуальному аналізі, який мав на меті 
виявити мовні засоби вираження концептів HARD / SOFT у художньому та 
публіцистичному типах англомовного дискурсу із подальшою 
класифікацією лексем-вербалізаторів за частиномовною належністю та 
синтаксичними характеристиками (атрибутивні, предикативні конструкції та 
моделі валентної структури ключових лексем).  

На сьомому етапі проведено вільний асоціативний експеримент 
(О. О. Залевська, З. Д. Попова, Й. А. Стернін, Р. М. Фрумкіна), який мав на 
меті виявити асоціативні когнітивні ознаки концептів, наявні у свідомості 
мовців. В асоціативному експерименті взяло участь 57 інформантів – носіїв 
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англійської мови (39 жінок та 18 чоловіків) із Великобританії та США. 
Експеримент проведено у режимі он-лайн у письмовій формі методом 
анкетування. У результаті обробки анкетних  даних одержано 228 реакцій 
на слово-стимул soft та 214 – на слово-стимул hard. Отримані асоціати 
було розподілено на тематичні кластери та обчислено їхню кількісну 
репрезентацію, відповідно до якої були побудовані асоціативно-образні 
поля концептів (далі АОП – див. рис. 1, 2). 

У третьому розділі „Поняттєва основа концептів HARD / SOFT” 
обґрунтовано перцептивну сутність досліджуваних концептів 
(підрозділ 3.1), проаналізовано поняттєві складники концептів, що 
охоплюють ключові (пункт 3.2.1) та диференційні (пункт 3.2.2) когнітивні 
ознаки, досліджено дериваційний потенціал ключових лексем 
(підрозділ 3.3) та побудовано фреймову модель концептів HARD / SOFT 
(підрозділ 3.4).  

Концепти HARD / SOFT позначають базові домени у розумінні того, 
що вони репрезентують сенсорну інформацію, яка надходить до мозку 
через тактильний і кінестетичний канали, та можуть позначати всі три типи 
аферентації: екстероцептивну (a hard  coat / a soft palm), пропріоцептивну 
(a hard rubber / a soft sponge) та інтроцептивну (He rubbed his stomach, felt a 
hard knot, the nagging indigestion). Факторами концептуалізації 
перцептивних ознак „твердий” і „м’який” виступають: 1) канал одержання 
інформації та 2) носій ознак або субстантивний член, у межах яких 
виділено наступні субфактори: 1) кількість докладених зусиль; 
2) інтенсивність ознаки та 3) каузація приємних / неприємних сенсорних і 
психологічних відчуттів (підрозділ 3.1).    

Грунтуючись на припущенні, що кожній семемі відповідає певна 
когнітивна ознака (структура знання), сукупність лексикографічних 
значень полісемантів hard і soft становить систему структур знань про 
однойменні концепти. Ядром поняттєвого складника концепту HARD 
виступає когнітивна ознака "непіддатливий до тиску, у який важко 
проникнути, який важко розрізати, щільний за структурою", а концепту  
SOFT – "піддатливий до тиску, якому бракує твердості, який легко зігнути, 
розрізати", "з гладкою поверхнею, приємний, нежорсткий на дотик".   

Шляхом дефініційного аналізу ключових лексем та подальшого 
компонентного аналізу синонімічних слів з’ясовано поняттєву основу концептів, 
яка включає: 1) ключові когнітивні ознаки (53 для концепту HARD та 52 – для 
SOFT) та 2) диференційні ознаки (8 – для концепту HARD, а саме: відсутність 
гнучкості; нерухомість; фіксованість позиції; збереження форми об’єкта; 
щільність структури при відносній гнучкості, а також твердість, тотожна твердості 
каменя, скелі або кременя, та 16 – для SOFT, наприклад: м’яка, соковита 
консистенція; відсутність пружності; вогка текстура; гнучкість та ін.). 
Поліреферентна природа лексем hard і soft засвідчила доцільність розподілу 
сукупності когнітивних ознак на концептуальні сфери відповідно до реферованих 
структур знань: „фізичні параметри об’єкта”, „фізіологічні відчуття людини”, 
„ступінь вияву ознаки предмета” та „емоційна оцінка об’єкта”. 
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Результати компонентного аналізу ключових лексем засвідчують 

факти протиставлення їхніх семем (56 % випадків від загальної кількості 
семем) та формують концептуальні основи протиставлення концептів в 
англомовній картині світу (підрозділ 3.2).   

 Дериваційне вираження концептів HARD / SOFT відбувається на основі 
прямого значення (a chewy-soft interior / „м’яка серединка, яку легко жувати”), 
компонента інтенсивності (a blowhard /„хвалько”, дослівно: „який дуже роздуває 
про щось”), оцінного компонента (soft-centered / „сентиментальний”) та 
переносного значення „важкий для виконання, який вимагає значних зусиль” для 
лексеми hard (а hardgainer (термін у бодібілдінгу) / „людина, якій важко дається 
нарощування м’язів у процесі тренування”). У вибірці виявлено композити, в 
основі яких лежать синтаксичні конструкції, що є своєрідним способом он-лайн 
конструювання нових слів, наприклад: а hard-to-reach area → „it+to be+hard+to 
do sth.”; soft-on-thug” measures → to be soft on sb. / sth. (підрозділ 3.3).   

Основу когнітивного фрейму концептів HARD / SOFT утворюють: 
акціональний фрейм, компаративний фрейм, стереотипні знання про 
твердість / м’якість і концептуалізація через норму (для концепту SOFT).   

Акціональний фрейм базується на таких пропозиціях: 1) „Суб’єкт діє 
на Об’єкт ззовні, Об’єкт не піддається тиску, не деформується і не змінює 
свою форму” : a hard stone floor, a hard look, a hard nut to crack, hard-
hearted, a hard agreement; 2) „Суб’єкт діє на Об’єкт ззовні, Об’єкт 
піддається тиску, деформується і змінює свою форму”: a soft sofa, a soft 
touch, a soft currency, soft plans. У подібних випадках йдеться про 
реалізацію параметричного аспекту ознак, прикметники hard і soft 
виражають деякий параметр / ступінь  вияву ознак.  

У процесі актуалізації експерієнціальної семантики лексеми 
hard та soft профілюють експерієнціальні відчуття людини, що можна 
узагальнити за допомогою таких пропозицій: 3) „Суб’єкт діє на Об’єкт, 
Об’єкт не піддається зовнішньому впливу, не змінює своєї форми, змушує 
людину пристосовуватися до нього і тому каузує неприємні відчуття”: 
Katherine Solomon shifted uncomfortably on the hard plastic seat (D. Brown); 
hard restrictions; the Wall Street Journal was viciously hard on Romney (The 
Washington Post); 4) „Суб’єкт діє на Об’єкт, Об’єкт піддається впливу, 
деформується та набуває форми людського тіла і тому породжує приємні 
відчуття”: the softest bed sinking under your weight (J. Picoult), soft pyjamas; 
soft climate; a soft answer turns away wrath.  

Компаративний фрейм концептів, представлений схемою подібності 
„ДЕХТО / ДЕЩО-компаратив є наче ДЕХТО-ДЕЩО-корелят”, реалізується на 
матеріалі порівнянь (eyes hard as rubies; sponge cakes, soft as clouds) та метафори 
(to put a hard ceiling on discretionary spending (The New York Times); a recent U.S. 
economic soft patch that may be related to bad weather (The Washington Post).  

У четвертому розділі „Дискурсна актуалізація концептів 
HARD /  SOFT” встановлено перцептивно-образні (підрозділ 4.1) та 
ціннісні (підрозділ 4.2) складники концептів HARD / SOFT, здійснено аналіз 
категоризації перцептивних ознак „твердий” / „м’який” у дискурсі 
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(підрозділ 4.3), встановлено особливості синтаксичного вираження 
концептів (підрозділ 4.4) та досліджено мовні засоби і когнітивні 
механізми актуалізації концептів HARD / SOFT у художньому та 
публіцистичному типах англомовного дискурсу (підрозділи 4.5–4.6).  

Перцептивно-образний зміст концептів HARD / SOFT розкрито шляхом 
аналізу прототипізації та метафоризації концептів. Прототипні носії ознак 
(Л. В. Лаєнко) слугують когнітивною точкою референції у процесі 
концептуалізації прототипних і непрототипних об’єктів за ознаками 
„твердий” / „м’який”. Як показали емпіричні дані вибірки, мовці асоціюють 
ключові лексеми hard і soft із „культурно зумовленими найкращими зразками” 
(Р. Дірвен, Дж. Тейлор) фізичних властивостей твердості та м’якості. 
Найкращим зразком концепту HARD у свідомості мовців є rock (23%), а 
концепту SOFT – cloud та velvet (по 17%) (пункт 4.1.1). 

Метафоризація концептів ґрунтується на принципі переструктурування 
прототипних ситуацій твердості і м’якості та включає такі типи концептуальних 
метафор: орієнтаційні (ТВЕРДИЙ є ЗЗОВНІ І В ПРОТИЛЕЖНОМУ 
НАПРЯМКУ: „Say maybe you’re a little hard on yourself,” Eddie said (St. King); 
М’ЯКИЙ є ЗЗОВНІ І В ТОМУ САМОМУ НАПРЯМКУ: She's soft on crime. Soft on 
gays. Soft on guns. Against the death penalty (J. Grisham)), онтологічні (ЗОРОВІ, 
СЛУХОВІ, СМАКОВІ, НЮХОВІ ВІДЧУТТЯ є ФІЗИЧНИМ ОБ’ЄКТОМ: hard 
glitter, soft jazz, hard cider, soft scent; ЕМОЦІЙНИЙ СТАН / АБСТРАКТНА 
СУТНІСТЬ / ЛЮДИНА / РИСИ ХАРАКТЕРУ та ЗОВНІШНОСТІ 
ЛЮДИНИ / ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ / ДІЯ, ПРОЦЕС є ФІЗИЧНИМ ОБ’ЄКТОМ: 
hard sadness, soft life, hard moral centre, hard face, soft sales, hard partying; ФІЗИЧНА 
ТВЕРДІСТЬ / М’ЯКІСТЬ є КІЛЬКІСТЮ СУБСТАНЦІЇ / ІНТЕНСИВНІСТЮ: 
hard slap, hard frost, soft breeze, soft make-up; ФІЗИЧНА ТВЕРДІСТЬ / М’ЯКІСТЬ є 
КІЛЬКІСТЮ ЗУСИЛЬ: hard task, soft job) та структурні (БЕЗСЕРДЕЧНИЙ є 
ТВЕРДИМ: hard northern soul; СКЛАДНИЙ / ПРОБЛЕМАТИЧНИЙ є 
ТВЕРДИМ: hard decision; ФІЗИЧНО / РОЗУМОВО / МОРАЛЬНО ВАЖКИЙ 
є ТВЕРДИМ: hard workout, hard choice, hard divorce; ТОЧНИЙ є ТВЕРДИМ: hard 
statistics; НЕЗВОРУШЛИВИЙ / ПРАКТИЧНИЙ є ТВЕРДИМ: hard common sense; 
СУВОРИЙ / ГНІТЮЧИЙ є ТВЕРДИМ: hard politics; ЛАСКАВИЙ / НІЖНИЙ є 
М’ЯКИМ: soft eyes; ЛЕГКИЙ є М’ЯКИМ: soft goal;  ПІДДАТЛИВИЙ є М’ЯКИМ: 
two boys still pretty much all soft surfaces (T. Clancy);  CЛАБКИЙ є М’ЯКИМ: soft 
player) (пункт 4.1.2). 

Для уточнення когнітивних образів концептів був проведений 
асоціативний експеримент, за результатами якого побудовано польову 
модель концептів (див. рис. 1, 2). Екстенсіонал АОП концептів 
HARD / SOFT реалізується на первинному та вторинному (метафоричному) 
рівнях. Перший відображає перцептивне сприйняття твердості та м’якості, 
тобто наївні знання про ці концепти, а другий представляє переосмисленні, 
стереотипні знання (пункт 4.1.3). Інтенсіонал АОП концептів має такі 
узагальнені асоціативні когнітивні ознаки: "фізичні характеристики 
об’єкта", "емоційно-оцінна характеристика об’єкта", "інтенсивність 
ознаки" та "експерієнціальні відчуття людини". Увагу зосереджено на 
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інтерпретаційному полі концептів, яке базується на вивідних знаннях та 
оцінці мовцями твердості та м’якості і представлене такими опозиційними 
периферійними ознаками: „дискомфортний для тіла”, „болючий” – 
„комфортний” та „холодний” – „теплий”, а також „легкий, як повітря”, 
„пінистий”, „веселий, щасливий”, „хороший” для концепту SOFT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.  Польова модель АОП концепту HARD  
(за результатами асоціативного експерименту) 

 
Ціннісні складники концептів ґрунтуються на оцінці онтологічних категорій 

твердості та м’якості з погляду функціонального (The men still dug foxholes, of 
course, an easier job in the softer ground (J. Shaara )) та експерієнціального 
аспектів (grumbling about the hard bunks and pillows (D. Lessing)). Частково оцінні 
лексеми hard / soft та їхні деривати позначають різні види оцінок: to fall on hard 
times (емоційна), a hard argument (інтелектуальна), soft-line (етична), soft features 
(естетична), economic activity is softening (раціональна) (пункт 4.2). Ціннісні 
когнітивні ознаки концептів конкретизуються у дискурсі та охоплюють 
наступні: "значний ступінь вияву твердості", "відсутність або менший ступінь 
вияву твердості", "який викликає дискомфортні відчуття", "який породжує 
комфортні відчуття".  

Аналіз категоризації перцептивних ознак „твердий” / „м’який” 
проведено з метою виявлення набору прототипних і непрототипних 
об’єктів, яким в англомовній картині світу можуть приписуватися ознаки 
твердості та м’якості. Актуалізовані у різних видах контекстів когнітивні 
ознаки у своїй сукупності репрезентують зміст концептів HARD / SOFT 
(підрозділ 4.3). Основна відмінність у вживанні ключових лексем полягає у 
тому, що для прикметника hard найбільш частотною є емоційно-оцінна 
семантична сфера дії лексеми (hard lesson, hard evidence), а для лексеми 
soft – експерієнціально-параметрична (soft sheets, soft wax) (див. рис. 3, 4).   

Моделі валентних структур та синтаксичні конструкції ключових 
лексем вказують на латентні когнітивні структури концептів, які беруть 
участь у формуванні цих граматичних конструкцій. Для лексем hard / soft 
було встановлено три типи валентної структури: 1) пасивна валентність 
(hard features, а soft   voice); 2) параметричні  конструкції:   семантика   
лексем hard / soft  містить вказівку на фізичний параметр 

Ближня периферія: 
-емоції та оцінка(25,5%)  

ЯДРО: 
твердість текстури  (61,3%) 

Дальня периферія: 
- тактильні враження (4,7%) 

- інтенсивність (3,3%) 

Крайня периферія: 
- звук, світло, смак (1,9%) 
- контури об’єкта (1,9%) 

- індивідуальні реакції (1,4%) 
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Інтелектуальна 
сфера 8%

Емоційно-оцінна 
сфера  42%

Психофізіологічна 
сфера  9%

Власне 
параметрична 

сфера  21%

Екперієнціально-
параметрична 

сфера 20%

твердості / м’якості („hard + from + N”: His muscles still felt hard from the 
thrill of his meeting (D. Brown)); 3) експерієнціальні конструкції: 
конкретизатор, виражений іменником, профілює експерієнціальний зміст 
семантики ключових лексем („soft + against / under / on + N”: Then you 
notice how cool the sand is, how powder fine and soft it is against your skin (The 
Washington Post)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.   Польова модель АОП концепту SOFT  
(за результатами асоціативного експерименту) 

 
Лексема soft частіше трапляється в атрибутивних конструкціях і, на 

відміну від свого антоніма, не утворює складних предикативних 
конструкцій. Прикметник hard має широкий набір предикативних 
конструкцій, які здебільшого базуються на переносному значенні „важкий, 
який вимагає значних зусиль” (підрозділ 4.4). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Категоризація ознаки „твердий” в англомовному дискурсі 
 

В англомовному дискурсі перцептивні концепти HARD / SOFT виявляють 
свою динаміку на основі метафоричного переосмислення. Метафорично-
образний профіль експлікується через референцію до прототипних носіїв ознак 
у межах стилістичних порівнянь (as soft as the finest goosedown) та складних слів 
із вираженою внутрішньою формою (a brick-hard ground). Встановлено 
концептуальні зв’язки „SOFT = COMFORT” та „HARD = DISCOMFORT”, які 
засвідчують експерієнціальну природу семантики вербалізованих концептів: He 
said it in a soft tone, one that was too comforting (A. Tan); „Damn these hard seats… 
Scott shifted his weight, tried to get comfortable (J. Shaara). У публіцистичному 
дискурсі виявлено здатність концептів до транслювання, результатом чого є 

Ближня периферія: 
- емоції та оцінка (10%) 

ЯДРО: 
м’якість поверхні  (51,3%) 
м’якість текстури  (27,4%) 

 

Дальня периферія: 
- тактильні враження (4,8%) 

- звук, світло (3,5%) 

Крайня периферія: 
- рідкий стан речовини (1,7%) 

- інтенсивність (1,3%) 



 14 

Інтелектуальна сфера  
1%

Емоційно-оцінна 
сфера   25%

Психофізіологічна 
сфера  1%

Власне параметрична 
сфера   28%

Екперієнціально-
параметрична сфера 

45%

функціонування ключових лексем у складі термінологічних сполук (hard 
landing – екон., soft power – політ., hard target – військ., soft keyboard – комп., 
hard currency – фінанс.). Виявлені еквіполентні опозиційні  зв’язки концептів 
слугують інструментом для створення стилістичного контрасту, особливо це 
стосується газетних заголовків (Hard Truths About Our Soft Bodies (The Times)), а 
також для номінації нових понять (hard reasons vs. soft reasons / „вагомі 
причини” vs. „не надто вагомі причини”, hardscape vs. softscape / „вид 
ландшафтного дизайну із будівельними конструкціями” vs. „вид ландшафтного 
дизайну з рослинами”,  soft opening / „неофіційне відкриття”). Концепт SOFT, до 
того ж, вживається для евфемізації денотатів (soft economy / „слабка економіка”, 
soft justice / „поблажливе правосуддя”). 

 
 

 
 

  
 
 
 

Рис. 4. Категоризація ознаки „м’який” в англомовному дискурсі 
 

ВИСНОВКИ 
Теоретико-методологічну основу дисертаційної роботи формують, з одного 

боку, здобутки українських і зарубіжних досліджень у минулому, а з іншого, – 
сучасні напрацювання у галузях лінгвоконцептології, когнітивної семантики, 
лінгвокультурології, дискурсології , психолінгвістики та когнітивної психології.  

Концепти HARD / SOFT як когнітивні інформаційні структури 
індивідуального та інтерсуб’єктного знань охоплюють вербалізовані та 
картиноподібні смисли про перцептивні ознаки „твердий” та „м’який”. 
Знання про ці ознаки є результатом дії різних видів аферентації 
(інтроцептивної, пропріоцептивної та екстероцептивної), що й зумовлює їх 
виражений антропоцентричний характер. За умов нерелевантності 
тактильного та кінестетичного сенсорних каналів відбувається 
перекатегоризація ознак в інші сфери досвіду людини.      

Поняттєві складники семантичної структури концептів HARD / SOFT 
охоплюють ключові та диференційні когнітивні ознаки, виявлені шляхом 
дефініційного аналізу ключових лексем hard і soft та компонентного аналізу їхніх 
синонімів.  До першої групи належать 53 когнітивні ознаки концепту HARD та 
52 – концепту SOFT, які позначають такі концептуальні сфери: „фізичні 
параметри твердості / м’якості об’єкта”, „фізіологічні відчуття людини”, 
„ступінь вияву ознаки предмета” та „емоційна оцінка об’єкта”. Найбільш 
численною для обох концептів є концептуальна сфера „ступінь вияву ознаки 
предмета”, що свідчить про домінантність компоненту інтенсивності у складі 
концептів HARD / SOFT у їх лексикографічному представленні. До другої групи 
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належать 8 когнітивних ознак концепту HARD та 16 концепту SOFT. У процесі 
аналізу поняттєвої основи концептів виявлено факти протиставлення семем 
ключових лексем hard і soft (56 % випадків від загальної кількості семем), які 
складають концептуальні основи протиставлення досліджуваних концептів.  

Перцептивно-образні складники концептів HARD / SOFT представлені такими 
концептуальними метафорами: ТВЕРДИЙ є ЗЗОВНІ І В ПРОТИЛЕЖНОМУ 
НАПРЯМКУ, М’ЯКИЙ є ЗЗОВНІ І В ТОМУ САМОМУ НАПРЯМКУ; ЗОРОВІ, 
СЛУХОВІ, СМАКОВІ, НЮХОВІ ВІДЧУТТЯ є ФІЗИЧНИМ ОБ’ЄКТОМ; 
ЕМОЦІЙНИЙ СТАН / АБСТРАКТНА СУТНІСТЬ / ЛЮДИНА / РИСИ 
ХАРАКТЕРУ та ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ / ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ / ДІЯ, 
ПРОЦЕС є ФІЗИЧНИМ ОБ’ЄКТОМ; ФІЗИЧНА ТВЕРДІСТЬ / М’ЯКІСТЬ є 
КІЛЬКІСТЮ СУБСТАНЦІЇ / ІНТЕНСИВНІСТЮ; ФІЗИЧНА ТВЕРДІСТЬ / 
М’ЯКІСТЬ є КІЛЬКІСТЮ ЗУСИЛЬ, БЕЗСЕРДЕЧНИЙ є ТВЕРДИМ; СКЛАДНИЙ 
/ ПРОБЛЕМАТИЧНИЙ є ТВЕРДИМ; ФІЗИЧНО / РОЗУМОВО / МОРАЛЬНО 
ВАЖКИЙ є ТВЕРДИМ; ТОЧНИЙ є ТВЕРДИМ; ЛАСКАВИЙ / НІЖНИЙ є 
М’ЯКИМ; ЛЕГКИЙ є М’ЯКИМ;  ПІДДАТЛИВИЙ є М’ЯКИМ; CЛАБКИЙ є 
М’ЯКИМ). Прототипними носіями ознак „твердий” / „м’який” в англомовній 
картині світу виступають rock (23%), cloud і velvet (по 17%). Ціннісні складники 
концептів ґрунтуються на стереотипних аксіологічних антиноміях „це добре, тому 
що тверде / м’яке”, „це погано, тому що тверде / м’яке” та вказують на 
амбівалентну аксіологічну маркованість концептів.  

Аналіз категоризації ознак „твердий” / „м’який” на основі з’ясування оцінки 
ключових лексем, актуалізованої у дискурсному оточенні, засвідчив найвищу 
частотність емоційно-оцінної сфери дії лексеми hard (42%) та експерієнціально-
параметричної сфери дії лексеми soft (45%). Ці відмінності зумовлені 
неоднаковим наповненням ядрових семем прикметників hard та soft. З іншого 
боку, у дискурсі відбувається зміна релевантності та поява нових когнітивних 
ознак концептів, що призводить до розширення їхнього екстенсіоналу.   

Когнітивний фрейм концептів HARD / SOFT, побудований на основі 
текстових фрагментів дискурсу, містить: базовий перцептивний фрейм 
акціонального типу, який відбиває ситуацію прототипного сприйняття ознак 
„твердий” / „м’який” і об’єднує їхній параметричний та експерієнціальний 
аспекти; базовий компаративний фрейм; стереотипні знання про твердість / 
м’якість та концептуалізацію через норму (для концепту SOFT).  

У сучасному англомовному дискурсі до мовних засобів вираження 
концептів HARD / SOFT належать: частиномовні деривати (прикметники, 
іменники, прислівники, дієслова, дієприкметники), синоніми, похідні слова та 
фразеологізми. Ключові лексеми вживаються в атрибутивних і предикативних 
конструкціях та мають валентну структуру. У дискурсному оточенні 
семантичний обсяг концептів HARD / SOFT зазнає змін у зв’язку з 
формуванням нових засобів вербалізації та появою контекстуально 
зумовлених когнітивних ознак концептів. Виявлено контексти он-лайн 
конструювання похідних слів із компонентами hard та soft. Встановлено, що 
модифікація фразеологізмів, які містять лексеми hard і soft, відбувається з 
урахуванням комунікативних, прагматичних та експресивних чинників.  
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Особливістю актуалізації перцептивних концептів HARD / SOFT у 

художньому та публіцистичному типах англомовного дискурсу є  референція 
до прототипних носіїв ознак, які формують асоціативно-образні уявлення 
мовців про вербалізовані концепти та вказують на їхні актуалізовані 
аксіологічні вектори. Моделі концептуальної метафори та метонімії 
профілюють концепти у двох типах дискурсу, здійснюючи акцент на 
емоційно-оцінних обертонах та перцептивній складовій  номінацій концептів. 
У межах публіцистичного дискурсу показовою є тенденція до використання 
прикметників hard і soft для номінації нових понять та модифікації іменників 
на позначення вузько спеціалізованих понять, що пояснює динамічну сутність 
концептів HARD / SOFT в англомовній картині світу. Крім того, у 
публіцистичному дискурсі параметричні характеристики концепту SOFT 
забезпечують процес евфемізації денотатів, тоді як його експерієнціальні 
ознаки слугують для створення адресантом позитивного уявлення про об’єкт 
характеризації. Концепти HARD / SOFT реалізують свої еквіполентні 
опозиційні відношення, про що свідчaть: а) обов’язкова наявність 
когнітивного фону структур знань концепту HARD у процесі концептуалізації 
м’яких об’єктів і навпаки; б) існування низки спільних концептуальних основ 
концептуалізації об’єктів за ознаками „твердий” / „м’який”; в) відсутність 
різниці, яка б визначала позитивний або негативний полюс шкали. 

Побудовані асоціативно-образні поля концептів HARD / SOFT 
засвідчують, що чуттєвий образ кодує концепти для носіїв мови, а оцінка є 
квінтесенцією цих ментальних утворень. Протиставлення на рівні 5 
кластерів підтверджує опозиційні відношення досліджуваних концептів.  

Одержані в дослідженні результати стосуються лише особливостей 
змісту, структури та особливостей актуалізації концептів HARD / SOFT у 
художньому та публіцистичному типах англомовного дискурсу. 
Перспективним напрямом для подальшого дослідження може стати 
зіставний аналіз концептів HARD / SOFT у різних інституційних типах 
дискурсу та декількох мовних картинах світу.  
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АНОТАЦІЯ 
Нузбан О. В. Актуалізація концептів HARD / SOFT у сучасному 

англомовному дискурсі. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України, 
Чернівці, 2015. 

Дисертацію присвячено аналізу мовного вираження, структури та змісту 
перцептивних концептів HARD / SOFT і розкритті їхньої актуалізації у 
сучасному англомовному дискурсі.   

У роботі виокремлено поняттєві складники досліджуваних концептів, які 
охоплюють ключові та диференційні когнітивні ознаки; визначено семантеми 
ключових лексем hard та soft; встановлено концептуальні основи їхнього 
протиставлення; схарактеризовано дериваційний потенціал ключових лексем 
на основі аналізу лексикографічних джерел. Особливу увагу приділено 
профілюванню перцептивно-образних та ціннісних складників концептів в 
англомовному дискурсі: встановлено частотність прототипних носів ознак 
„твердий” / „м’який”, виокремлено концептуальні метафори, які виражають 
концепти у дискурсі, побудовано асоціативно-образні поля і фреймову модель 
концептів, а також з’ясовано механізми їхньої актуалізації у дискурсі. На 
матеріалі художнього та публіцистичного дискурсів розкрито еквіполентні 
опозиційні відношення концептів HARD / SOFT, які пояснюються існуванням 
спільних концептуальних основ концептуалізації об’єктів за ознаками 
„твердий” / „м’який”.   

Ключові слова: концепт, перцептивний концепт, ознака, поняттєвий, 
перцептивно-образний, ціннісний структурні складники, концептуальна 
метафора, акціональний фрейм, компаративний фрейм, англомовний дискурс, 
засоби репрезентації концепту, асоціативне поле. 
 

АННОТАЦИЯ 
Нузбан А. В. Актуализация концептов HARD / SOFT в современном 

англоязычном дискурсе. – На правах рукописи.   
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Черновицкий 
национальный университет имени Юрия Федьковича, Министерство 
образования и науки Украины, Черновцы, 2015. 
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Диссертация посвящена анализу языкового выражения, структуры и 

содержания перцептивных концептов HARD / SOFT, актуализированых в 
современном англоязычном дискурсе. В работе выделено понятийные 
компоненти исследуемых концептов, объединяющие ключевые и 
дифференциальные когнитивные признаки; определены семантемы 
ключевых лексем hard и soft, установлены концептуальные основания их 
противопоставления, а также охарактеризован деривационный потенциал 
ключевых лексем на основе анализа лексикографических источников. 
Особое внимание уделено профилизации перцептивно-образных и 
ценностных компонентов концептов в англоязычном дискурсе: 
установлена частотность прототипических носителей признаков 
„твердый” / „мягкий”, выделены концептуальные метафоры выражающие 
концепты в дискурсе, построено ассоциативно-образные поля и 
фреймовую модель концептов, а также определенны механизмы их 
актуализации в дискурсе. На материале художественного и 
публицистического дискурсов раскрыты эквиполентные опозиционные 
отношения концептов HARD / SOFT, которые объясняются существо-
ванием общих концептуальных оснований концептуализации объектов по 
признакам „твердый” / „мягкий”. 

Ключевые слова: концепт, перцептивный концепт, признак, понятийный, 
образный, ценностный структурные составляющие концепта, концептуальная 
метафора, акциональный фрейм, компаративный фрейм, англоязычный 
дискурс, средства репрезентации концепта,  ассоциативное поле.   

 
SUMMARY 

Nuzban O. V. Actualization of the concepts HARD / SOFT in modern English 
discourse. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 – Germanic 
Languages. – Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University, Ministry of Education 
and Science of Ukraine, Chernivtsi, 2015. 

The present thesis focuses on the analysis of verbal representation, structure and 
content of the perceptual concepts HARD / SOFT, as well as their actualization in the 
modern English discourse. The concepts under study are defined as cognitive information 
structures of individual and intersubjective knowledge which include verbalized and non-
verbalized („image-like”) senses about perceptual features „hard” / „soft” and belong to 
the experiential-parametrical category.  

The thesis investigates the semantic structure of the verbalized concepts. The 
notional constituents have been analyzed on the basis of lexicographic materials. The key 
and the differential cognitive features of the concepts have been determined by means of 
definition and component analyses of the dominant lexemes and their synonyms. On the 
level of the dominant lexemes, the notional components of the concepts refer to the 
following cognitive domains: 1) physical parameters of hardness / softness of an object; 
2) physiological senses of a human; 3) degree of manifestation of a feature; 4) emotional 
evaluation of an object.  
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The perceptual-imagerial and the evaluative components of the concepts have been 

analyzed from the point of view of their manifestation in discourse. The first one is 
revealed through the analysis of the prototypical media of the features as presented in 
similes, as well as the research of cognitive metaphors and metonymies which profile the 
concepts HARD / SOFT in discourse usage. The evaluative components of the concepts 
are based on the stereotyped axiological opposition „it is good because it is hard / soft”, 
„it is bad because it is hard / soft” and, therefore, prove the ambivalent evaluative nature 
of the concepts. However, the concept HARD demonstrates a tendency towards negative 
evaluation, while the concept SOFT is marked by a positive evaluation.  

The thesis views the concepts HARD / SOFT on the basis of frame structuring, 
which is the means of organization of various types of knowledge and experience about 
the perceptual features „hard” / „soft” in the English language worldview. The 
constructed frame model explicates the unity of the mental images of the concepts in the 
perspective of the prototypical situation, and includes: the perceptual actional frame, the 
frame of comparison, stereotyped knowledge, and conceptualization via norm (for 
the concept SOFT).  

Verbal representation of the concepts HARD / SOFT in the English discourse occurs 
by means of adjectives, nouns, verbs, adverbs, and participles on the level of free word-
combinations and phraseologisms. The study of categorization of the perceptual features 
„hard” / „soft” has demonstrated that the most numerous semantic sphere of the dominant 
lexeme hard is the emotional-evaluative one. The key lexeme soft, however, has 
manifested the priority of the experiential-parametrical sphere due to the presence of an 
additional nuclear seme „smooth, pleasant to touch”. 

The concepts display their dynamics on the basis of their equipollent oppositional 
relations by means of metaphorical transfer. Another characteristic feature of the 
actualization of the perceptual concepts HARD / SOFT in discourse is the concepts’ 
transmission, which presupposes the use of their dominant lexemes for denoting 
economic, political, computer, scientific and other realia. The actualization of the 
concepts in the fiction and newspaper discourse proves that the broadening of their 
semantic volume occurs in the perspective of the lingvocognitive realization of the 
recipient’s pragmatics. The concept SOFT is used with the aim of euphemizing a 
denotation or presenting its favourable image through the implication of the conceptual 
link „SOFT=COMFORT”. The concept HARD, on the contrary, is associated with 
difficulty, severity, strictness, callousness etc., implying „HARD=DISCOMFORT”. The 
equipollent oppositional relations of the concepts serve as the means of creating the 
stylistic effect of opposition or nominating a new realia.   

The associative-imagerial fields of the concepts, constructed on the basis of the 
results of an associative experiment, verify that in the mind of the speakers the concepts 
under study are represented by the vivid perceptual image, with evaluation being 
quintessence of these mental units.   

Key words: concept, perceptual concept, feature, the notional, perceptual-imagerial, 
evaluative constituents of a concept, conceptual metaphor, actional frame, comparative 
frame, English discourse, means of representation of a concept, associative field.     
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