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Дисертацію присвячено дослідженню засобів вираження концепту 

FAMILY в американських національних корпусах та кінотекстах і спрямовано 

на встановлення мультимодальної специфіки реалізації змісту та структури 

концепту FAMILY як елементу американської лінгвокультури. Важливим є 

виявлення лінгвальних та екстралінгвальних особливостей репрезентації цього 

концепту в американській лінгвокультурі, зокрема в американських 

національних корпусах та сімейних кінотекстах. 

У першому розділі репрезентовано ключові теоретичні засади 

дослідження концептів, охарактеризовано лінгвокультурний концепт FAMILY 

як один із ключових концептів для розуміння національного характеру та 

світогляду народу, проаналізовано останні наукові розвідки, присвячені 

дослідженню цього концепту вітчизняними та зарубіжними мовознавцями, 

аргументовано вибір кінотексту як типу мультимодального тексту та 

продуктивної царини актуалізації концепту FAMILY, визначено місце 

кіносценарію в лінгвальній системі кінотексту, обґрунтовано вибір художніх 

сімейних кінотекстів як матеріалу дослідження репрезентації концепту 

FAMILY, а також розкрито особливості використання корпусного підходу до 

дослідження цього концепту. 

Концепт витлумачено як дискретне ментальне утворення, що є базовою 

одиницею розумового коду людини, володіє відносно впорядкованою 

внутрішньою структурою, являє собою результат пізнавальної (когнітивної) 



3 

діяльності особистості та несе комплексну інформацію про предмет або явище, 

що відображається, про інтерпретацію конкретної інформації суспільною 

свідомістю і відношення особистості до цього явища або предмета. 

Лінгвокультурний концепт визначено як багатокомпонентне утворення, яке в 

силу своєї культурної маркованості є основною одиницею репрезентації 

культури в мові, що містить знання про навколишній світ та індивідуальний 

досвід особистості, відображається в людській свідомості та має властивість 

лінгвальної та екстралінгвальної експлікації. У контексті дослідження кінотекст 

як царину репрезентації лінгвокультурного концепту FAMILY визначено як 

цільне і завершене мультимодальне повідомлення, виражене за допомогою 

вербальних та невербальних знаків, організоване відповідно до задуму 

колективного функціонально диференційованого автора за допомогою 

кінематографічних кодів, зафіксоване на матеріальному носії, призначене для 

відтворення на екрані й аудіовізуального сприйняття глядачами.  

У другому розділі представлено комплексну методику та інструментарій 

аналізу концепту FAMILY, актуалізованого в американських національних 

корпусах та кінотекстах. Окреслено комплексний підхід до дослідження 

лінгвокультурного концепту FAMILY, представлено поетапність проведення 

дослідження, визначено його методологію та методологічний інструментарій, 

висвітлено роль асоціативного експерименту в проведеному дослідженні, 

розглянуто методику створення власного корпусу сімейних контекстів та 

обґрунтовано використання семіотичного аналізу концепту FAMILY з огляду 

на його мультимодальну реалізацію. Процедура дослідження охоплювала три 

етапи, спрямовані на встановлення структури лінгвокультурного концепту, яка 

об’єднує поняттєвий, образний, ціннісний і значущісний складники, та на 

розроблення його концептуальної та когнітивної моделі.  

Третій розділ присвячено комплексному дослідженню концепту FAMILY 

на матеріалі американських національних корпусів, а саме ідентифікації 

поняттєвого складника, ціннісного складника, який визначає пов’язані з 

концептом FAMILY асоціації, значущісного складника, що засвідчує 
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номінативну щільність концепту, образного складника, який фіксує 

концептуальні метафори та о́брази, що підтримують досліджуваний концепт у 

мовній свідомості представників американської лінгвокультури. Поняттєвий 

складник концепту FAMILY досліджено шляхом визначення імені концепту, 

тобто його домінантної лексеми, на підставі аналізу номінативної щільності, 

словотвірного потенціалу та синонімічного ряду; та утворення субстантивного 

мікрополя номінативного поля концепту, у складі якого виділено чотири групи, 

що репрезентують цей концепт з опертям на склад сім’ї за допомогою 

дефініційного і структурно-семантичного аналізів. В складі образного складника 

виділено комбінацію концептуальних метафор, які фіксують концепт у мовній 

свідомості, та за допомогою методу систематизації згруповано їх у 8 

концептуальних кодів; а також три тематичні групи зображень, представлених 

пошуковою системою GOOGLE на запити American family та family in America. 

Ціннісний складник схарактеризовано із застосуванням методики вільного 

асоціативного експерименту, у якому взяли участь 218 американців, та 

визначено 7 тематичних груп асоціацій. Серед асоціацій виділено реакції з 

позитивною, нейтральною та негативною конотацією та доведено, що в 

свідомості американців позитивне ставлення до сім’ї переважає. Значущісний 

складник досліджено на матеріалі двох національних корпусів: статичного 

Brown University Standard Corpus of Present-Day American English та 

динамічного Corpus of Contemporary American English. На екстралінгвальному 

рівні виокремлено три тематичні групи, а саме расова належність членів сім’ї, 

склад сім’ї та символіка сім’ї. 

У четвертому розділі досліджено конвергенцію вербальних та аудіо-

візуальних засобів реалізації концепту FAMILY в американських 

мультимодальних кінотекстах, а саме: визначено особливості актуалізації 

концепту FAMILY в корпусі американських сімейних кінотекстів та 

сконструйовано фреймову модель концепту, висвітлено інтермодальний зв’язок 

засобів його репрезентації в кінотекстах, проведено компаративний аналіз 

актуалізації в корпусі ВС, зображеннях GOOGLE та корпусі Corpus of American 
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Family Movies (CAFM). В результаті зіставлення кількісних показників, 

отриманих в результаті опрацювання корпусу кінотекстів та референтного 

корпусу з’ясовано, що кінотексти, що входять до досліджуваного корпусу, є 

сімейно-орієнтованими. Серед лексем-вербалізаторів, які маркують ключові 

поняттєві ознаки концепту FAMILY, найчисельнішою групою визначено 

nuclear family, що засвідчує те, що до фокусу інтересу сімейного кіно потрапляє 

традиційна сім’я, що складається з батьків та їхніх дітей. З’ясовано, що концепт 

FAMILY в корпусі CAFM аксіологічно позитивно маркований. На 

екстралінгвальному рівні концепт експлікують такі о́брази, як нуклеарна сім’я, 

що належить до етнічної європеоїдної раси, сімейний обід, сімейний 

відпочинок, сімейні фотографії, обійми, національний прапор. 

Репрезентація концепту FAMILY, реалізована в кінотекстах як на 

лінгвальному, так і на екстралінгвальному рівнях, здебільшого збігається зі 

змістом цього концепту в американських національних корпусах, хоча 

зафіксовано певні відмінності. Використання інтермодально пов’язаних 

лінгвальних та екстралінгвальних засобів, що об’єктивують уявлення 

американців про сім’ю, спрямоване на формування в глядача позитивного 

уявлення про американську сім’ю та передачу традиційних сімейних цінностей.  

Ключові слова: концепт, лінгвокультура, лінгвокультурний аспект, 

лінгвосеміотичний аспект, структура концепту, національний корпус, 

кінотекст. 
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The thesis focuses on the study of means of expressing of the concept 

FAMILY in American linguistic culture and aims at establishing a multimodal 

specificity of the implementation of the content and structure of the linguistic-cultural 

concept FAMILY as an element of the American conceptual sphere and the study of 

linguistic and extra-linguistic features of the representation of this concept in 

American national corpora and film texts. 

The first chapter analyzes basic approaches to the study of the representation of 

concepts in American national corpora and films as multimodal texts. Linguistic-

cultural multidimensional concept is defined as a mental unit, which includes 

conceptual, figurative and evaluative components. Linguistic-cultural concept is 

proved to be the basic unit of culture in the language because of its cultural marking. 

The concept FAMILY is recognized as one of the most important elements of the 

formation of character and outlook of representatives of the American linguistic 

culture. Film text is defined as a clear, whole and complete message expressed 

through verbal and non-verbal signs, organized according to collective functionally 

differentiated author, using cinematographic codes, fixed in a tangible medium and 

designed for playback on the screen and audiovisual perception of the audience.  

The second chapter represents a comprehensive methodology and tools for 

analyzing the concept actualization in American national corpora. The study of the 

linguistic-cultural concept and its features is performed through a multidimensional 

analysis of its nominative representatives. The choice of research methods is due to 

its multidimensional structure, which includes conceptual, figurative, axiological and 

value components. 

The third chapter explores the representation of the concept FAMILY in 

American linguistic culture on the basis of family film texts. The conceptual 

component of the concept FAMILY is determined by conducting defining component 

and semantic analysis of the name of this concept. In the composition of the 

figurative component, the conceptual codes that objectify the conceptual metaphors 

are distinguished. The axiological aspect is characterized on the basis of constructing 

the associative field of the name of the concept with the help of an associative 
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experiment. Among associations, reactions with a positive, neutral and negative 

connotation are highlighted, analysis of which has shown that in the minds of 

Americans, the concept FAMILY is ambivalent, although the positive attitude 

towards the family prevails. The associative field of the concept forms tokens that 

capture cultural and socially meaningful information about this concept, which is 

mainly related to the family structure and the interpersonal relationships of its 

members. The value component is expressed in the number of linguistic units that are 

the means of representing this concept was verified by quantitative calculations using 

the corpus analysis on the material of the American national corpora Brown 

University Standard Corpus of Present-Day American English and Corpus of 

Contemporary American English. It is found out that the concept FAMILY in 

American linguistic culture is represented by the most frequent images, such as 

nuclear family, the suburban house, smiles, hugs, joint family exercises, the US flag. 

The forth chapter explores the convergence of verbal and audio-visual means 

of implementing the concept FAMILY in American film texts. It is proved that the 

Corpus of American Family Movies was created by us to investigate the 

representation of the concept FAMILY in family motion-picture films. It has all the 

basic characteristics inherent in the corpus, so it is judged to be representative in 

terms of the parameters and characteristics that were identified while selection of 

texts and can be considered as a model of the functioning of the language of modern 

English-language film texts. As a result of processing the quantitative indicators and 

their comparison with the results obtained from the analysis of the reference corpus, 

it was found that the screenplays included in the investigated corpus are family-

oriented, as evidenced by the significant numerical representation of the tokens 

representing the concept FAMILY. It is determined that the family's 

representativeness in American film texts has been increasing over the years, 

indicating the importance of traditional family relationships and values in American 

linguistic culture. The most comprehensive lexical-semantic group represented in the 

film texts is the nuclear family, which confirms the fact that the nuclear family still 

dominates in modern American society. It is found out that on the axiological level 
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the concept FAMILY in the investigated corpus of screenplays is presented 

positively. The main images representing the concept FAMILY on the audiovisual 

level are family lunch, family holidays, family photos, hugs, children's laughter etc. 

Extremely large numerical representation of the concept FAMILY with the 

means of two semiotic systems, lingual and extra-lingual, indicates the significance 

of this concept in the minds of the speakers of the American variant of the English 

language, and their cultural marking is due to social-linguistic parameters. American 

film texts are considered to be the most important mirror of American linguistic 

culture and are viewed as an important source of concept formation in the mentality 

of Americans. 

Key words: concept, linguistic culture, linguistic, semiotic, cultural aspect, 

structure of the concept, national corpus, film text. 
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ВСТУП 

 

У ХХІ столітті вивчення концептосфер різних лінгвокультур та окремих 

концептів у їхньому складі залишається одним з основних дослідницьких 

напрямів у лінгвістиці. Процес реалізації концептів розглядається у руслі 

когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології, що передбачає комплексний 

підхід, який враховує досягнення багатьох галузей мовознавства 

(когнітивістики, лінгвосеміотики, психолінгвістики та інших) та відповідає 

пріоритетній антропоцентричній парадигмі сучасних мовознавчих студій. Саме 

людина як носій мови синтезує в собі і одночасно аналізує величезну кількість 

інформації, одержуваної нею через вербальне і невербальне посередництво та 

стає основною одиницею культури. Від того, як людина сприймає інформацію, 

як її відбирає і систематизує, які цінності зберігає, а які піддає забуттю, 

залежить майбутнє всього людства. 

Концепт FAMILY є одним з найважливіших елементів характеру та 

світогляду народу. Сім’я є національно специфічною формою існування 

суспільства та відображає соціальні, правові, демографічні, культурні аспекти 

життя народів. Безперечним є те, що сім’я є найважливішим фактором, що 

впливає на людину ще задовго до її народження. З дитячих років люди 

запам’ятовують модель розвитку відносин у своїй родині і потім намагаються 

відтворити її вже у дорослому віці. Таким чином виформовуються концепти, 

що визначають індивідуальну і, в кінцевому рахунку, національну 

концептосферу. Саме тому створення моделі сім’ї важливо як з 

лінгвокультурологічної, так і суто лінгвальної точок зору. Звернення до 

когнітивної лінгвістики у дослідженні репрезентації інституту сім’ї у людській 

свідомості є актуальним, оскільки концепт FAMILY знаходить яскраве і 

образне вираження в мові та наочно розкривається лінгвальними та 

екстралінгвальними засобами. Системність мови спонукає до структурування 

концепту, визначення його основних репрезентантів, їх відношень та дозволяє 

побудувати структурну модель концепту, виявити її когнітивні класифікатори. 
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Концепт FAMILY знаходить своє відображення в національних корпусах 

американського варіанту англійської мови як дзеркалі американської 

лінгвокультури. Дослідивши великий обсяг інформації, що міститься в корпусі, 

можна отримати повне уявлення щодо досліджуваного явища в реальному 

використанні. Використання автоматизованих корпусів як матеріалу 

дослідження концепту FAMILY суттєво розширює уявлення про мовні норми 

та культуру американців, представляє надійні критерії для вивчення 

досліджуваного концепту в їх повному, репрезентативному обсязі. 

Надзвичайно широко концепт FAMILY представлений в американських 

кінотекстах, зокрема призначених для сімейного перегляду. Сімейні фільми 

транслюють еталон стосунків, притаманних американській сім’ї, тому саме 

вони були обрані в якості матеріалу для дослідження репрезентації концепту 

FAMILY. Вплив сімейних фільмів на глядача може бути як безпосереднім – 

через пропонування дітям художніх образів для наслідування, так і непрямим – 

через коригування соціокультурних норм батьків і суспільства в цілому. Отже, 

вибір саме сімейних кінофільмів спричинений наступними факторами: 

• ці фільми орієнтовані на глядачів різного віку та на сприйняття 

представниками різних поколінь; 

• пропагують сімейні цінності, як універсальні, так і сучасні; 

• донесення цих цінностей здійснюється різними лінгвальними та 

екстралінгвальними засобами, а це дає змогу отримати всебічний та 

об'єктивний результат дослідження і дозволяє зробити достовірні висновки. 

Відбір кінотекстів здійснювався за системою вікового рейтингу ,,MPAA film 

rating system”. 

Теоретико-методологічну основу роботи становлять лінгвосемантичні і 

лінгвокогнітивні концепції, представлені в роботах Н.Д. Арутюнової [6], 

А.П. Бабушкіна [11], А.Н. Баранова [12], М.М. Болдирєва [21], В.В. Воробйова 

[37], В.З. Демьянкова [54], С.А Жаботинської [61], Е.С. Кубрякової [99], 

М.В. Нікітіна [130] та інших. Значна кількість робіт присвячена 

загальнолінгвістичному дослідженню концепту (Н.Ф. Алефіренко [1], 
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С.А. Аскольдов [8], А.П. Бабушкін [11], М.М. Болдирєв [21], Л.М. Венедиктова 

[31], С.А. Жаботинська [61], А.А. Залевська [64], В.І. Карасик [79], З.Д. Попова 

[148], А.Н. Приходько [156], С.О. Селіванова [167], І.А. Стернін [189], 

J. Allwood [228], R. Anderson [230], C.J. Fillmore [253], M. Johnson [268], 

G. Lakoff [272], R.W. Langacker [274], S. Laurence [275], G.B Palmer [284], 

E. Rosh [289], M. Turner [298], M. Wagman [303]) та дослідженню окремо взятих 

концептів різних лінгвокультур (Т. Бондар [23], С.Г. Воркачев [36], Н.І. Голіяд 

[46], Н.Г. Єсипенко [57], С.М. Ковальова [86], Т.В. Колісниченко [89], 

А. Русакова [160], О. Сурмач  [194], О.В.Ткачик [198], Ж.Б. Черська [217]).  

Попри наявність низки праць українських та зарубіжних науковців, у 

яких здійснено спробу дослідити концепт FAMILY на матеріалі різних мов, 

таких як англійської (А.А. Бігарі [20], К. Дженкінс [267], Р. Джонсон [269], 

Т.А. Павлова [136]), німецької (О.Г. Євенчук [56]), І.М. Осовська [133]), 

української (Ю.С. Макарець [116]), фінської (С.П. Яковлева [307]), китайської 

(А.О. Рижкіна [158]), російської (М.В. Терських [196]), цей концепт як окрема 

оперативна одиниця ще не був об’єктом лінгвістичних пошуків у текстовій 

площині американських національних корпусів і кінотекстів, що актуалізує 

необхідність його багатоаспектного аналізу. Щодо вивчення мультимодальних 

засобів репрезентації концепту FAMILY, то цей аспект потребує окремого 

дослідження. Увага не лише науковців різних галузей, але і самих 

представників англомовної лінгвокультури активізує інтерес до репрезентації 

зазначеного концепту в мультимодальних кінотекстах сімейних фільмів, які 

активно функціонують у рамках поширення продукту американської 

кіноіндустрії в сучасному світі. 

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена тим, що 

дослідження здійснено у фокусі сучасних лінгвокультурологічних, 

лінгвокогнітивних та лінгвосеміотичних тенденцій у річищі антропоцентричної 

парадигми, та посилена пріоритетним місцем, що посідає лінгвокультурний 

концепт FAMILY як один із ключових та незмінно вагомих елементів сучасної 
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як універсальної, так і культурноспецифічної когнітивної та мовної картин 

світу.  

Звернення до теоретико-методологічного інструментарію когнітивної 

лінгвістики, лінгвокультурології та лінгвосеміотики в дослідженні 

репрезентації концепту FAMILY зумовлене необхідністю вивчення його 

аудіовізуального складника в поєднанні з лінгвальним складником, коли 

йдеться про репрезентацію цього концепту в кінотексті як семіотично складній, 

мультимодальній системі. Використання автоматизованих корпусів як 

матеріалу дослідження концепту FAMILY суттєво розширить уявлення про 

мовні норми та культуру американців, надасть надійні критерії для вивчення 

досліджуваного концепту в їх повному, репрезентативному обсязі. Дослідження 

концепту FAMILY у цих двох ракурсах дозволить зіставлення його 

репрезентації в художніх кінотекстах із природномовним матеріалом 

американських національних корпусів, уможливлюючи виявлення спільних та 

відмінних рис між змістом цього концепту у свідомості представників 

американської лінгвокультури та крізь призму кіномистецтва 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до наукової теми кафедри теорії, практики та 

перекладу англійської мови Національного технічного університету України 

,,Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” ,,Взаємодія 

одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, 

перекладознавчий і методичний аспекти” (номер держреєстрації 0111U006668). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Національного технічного 

університету України ,,Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського”  (протокол № 1 від 02 лютого 2015 р.).  

Метою дисертаційної роботи є встановлення лінгвокультурних 

особливостей репрезентації концепту FAMILY в американських національних 

корпусах та в американських сімейних кінотекстах.  

Досягнення мети наукового дослідження передбачає розв’язання 

наступних завдань: 
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− визначити теоретико-методологічне підґрунтя дослідження 

когнітивного змісту лінгвокультурного концепту FAMILY; 

− відтворити структуру досліджуваного концепту: поняттєвий, 

образний, ціннісний та значущісний зміст; 

− дослідити мовну репрезентацію багатовимірної структури 

лінгвокультурного концепту FAMILY в американських національних корпусах; 

− з’ясувати структурно-семантичні особливості засобів реалізації 

концепту FAMILY в мультимодальних американських кінотекстах; 

− здійснити компаративний аналіз актуалізації концепту FAMILY в 

американських національних корпусах та корпусі американських кінотекстів. 

Об’єктом дослідження виступає концепт FAMILY, актуалізований в 

американських національних корпусах та корпусі американських кінотекстів. 

Предметом дослідження є лінгвальні та екстралінгвальні засоби 

об’єктивації концепту FAMILY в американських національних корпусах та 

корпусі американських кінотекстів. 

Матеріал дослідження становлять: 

− корпус Corpus of American Family Movies (далі CAFM), створений зі 

120 американських сімейних кінотекстів загальним обсягом біля 8000 сторінок; 

часовий проміжок виходу кінофільмів на екран 1941 – 2018 рр.; період 

внесення до репозитарію 2016 – 2018 рр., що слугує середовищем актуалізації 

концепту FAMILY; 

− американські національні корпуси Brown University Standard Corpus 

of Present-Day American English та Corpus of Contemporary American English; 

− 218 лексем-асоціатів на стимул family; 

− 100 зображень, представлених пошуковою системою GOOGLE до 

запиту American family; 

− 25 англомовних тлумачних, синонімічних, етимологічних та 

асоціативних словників. 

Для реалізації поставлених завдань було використано такі методи 

дослідження: реферативний аналіз для опрацювання теоретичних робіт, 
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присвячених дослідженню мультимодальних текстів, когнітивної методики 

дослідження концептів тощо; аналіз та синтез інформації для виявлення 

головних особливостей кінотекстів як мультимодальних текстів, характеристик 

лінгвокультурних концептів тощо; описовий метод для встановлення зв’язків 

концепту FAMILY з його вербалізатором іменником family та опису 

характеристик лінгвальних та екстралінгвальних засобів репрезентації цього 

концепту в американських національних корпусах та американських сімейних 

кінотекстах; структурно-семантичноий аналіз для визначення структури та 

змісту досліджуваного концепту; дефініційний та етимологічний аналіз для 

вивчення поняттєвого складника концепту FAMILY, інтерпретативний аналіз 

асоціацій, отриманих в результаті вільного асоціативного експерименту для 

дослідження ціннісного складника концепту, корпусний аналіз для 

автоматичного опрацювання природномовної інформації та отримання 

багатоаспектних, масштабних та точних кількісних та якісних результатів для 

подальшої інтерпретації вербалізаторів досліджуваного концепту та виявлення 

змісту значущісного складника концепту; метод кількісних підрахунків для 

встановлення чисельності досліджуваних мовних одиниць; метод 

систематизації для виділення типологічних кодів концептуальних метафор, 

тематичного упорядкування асоціатів тощо; фреймовий метод когнітивного 

моделювання для моделювання змісту концепту FAMILY за результатами опису 

засобів його об’єктивації; семіотичний аналіз для висвітлення ролі 

екстралінгвальних засобів репрезентації концепту FAMILY в кінотекстах; 

порівняльно-зіставний метод для виявлення схожих і відмінних рис в 

репрезентації концепту FAMILY в американських національних корпусах та 

корпусі кінотекстів CAFM. 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що дослідження 

реалізації лінгвокультурного концепту FAMILY вперше проведено із 

застосуванням методів корпусної лінгвістики для автоматичного опрацювання 

як природномовних текстів американських національних корпусів, так і 

корпусу американських кінотекстів CAFM. Уперше специфіковано модель 
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цього концепту крізь призму сучасного американського варіанта англійської 

мови. Уперше в семантичній структурі концепту FAMILY виділено та 

схарактеризовано, окрім поняттєвого, образного та ціннісного, значущісний 

складник. Уперше в змодельованому асоціативному полі концепту FAMILY 

виокремлено 7 тематичних груп асоціацій; в метафоричному діапазоні 

концепту виокремлено 7 концептуальних кодів; в мережевій концептуальній 

моделі концепту FAMILY виділено 5 базових фреймів, представлених 15-ма 

схемами, та перетворено цю модель за допомогою фактора промінантності на 

когнітивну модель. Уперше досліджено о́брази, що репрезентують концепт 

FAMILY на екстралінгвальному рівні та упорядковано їх за трьома 

тематичними ознаками. Крім того, у роботі вперше описано особливості й 

уточнено відмінності між мультимодальними засобами репрезентації концепту 

FAMILY в площині американських національних корпусів та кінотекстів.  

Наукова новизна отриманих результатів може бути узагальнена в таких 

положеннях, що виносяться на захист: 

1. Лінгвокультурний концепт FAMILY є концептом культурно-

специфічного порядку, що містить соціокультурну інформацію, яка є важливою 

при дослідженні певної лінгвокультури. Концепт FAMILY знаходить своє 

відображення в національних корпусах американського варіанту англійської 

мови та американських сімейних кінофільмах як дзеркалі американської 

лінгвокультури.  

2. Багатовимірна структура лінгвокультурного концепту FAMILY 

містить поняттєвий, образний, ціннісний та значущісний складники. Іменем 

концепту FAMILY визначено іменник family. В складі поняттєвого складника 

концепту FAMILY виділено чотири номінативні групи: nuclear family; extended 

family; marriage; kin. В складі концептуальних метафор, що розкривають 

образний складник концепту в американських національних корпусах, виділені 

такі коди, як біоморфний, предметний, темпоральний, просторовий та 

реляційний, найчисельнішим з яких є останній. Асоціації, що розкривають 

ціннісний складник концепту FAMILY, вказують на позитивну аксіологічну 
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оцінку. Результати аналізу значущісного складника концепту FAMILY 

вказують на численну та багатогранну вербалізацію цього концепту в в 

американських національних корпусах. 

3. В американських кінотекстах в складі концептуальних метафор 

представлений антропоморфний, просторовий та предметний код. Серед 

асоціацій переважають реакції з позитивною конотацією. Концепт FAMILY в 

американських кінотекстах структурований у вигляді мережі пропозицій у 

слотах п’яти базових фреймів: предметного, посесивного, акціонального, 

ідентифікаційного та компаративного. В межах когнітивної моделі інтенсіонал 

концепту FAMILY представлений іменником family та вміщує жорсткий 

імплікаціонал, вірогідний імплікаціонал та слабкий імплікаціонал. На 

екстралінгвальному рівні концепт FAMILY репрезентовано за допомогою 

аудіовізуальних засобів, які знаходяться в тісному крос-модальному зв’язку з 

вербальними засобами. 

4. Репрезентація концепту FAMILY, реалізована в кінотекстах як на 

лінгвальному, так і на екстралінгвальному рівнях, здебільшого збігається зі 

змістом цього концепту в американських національних корпусах, хоча 

зафіксовано певні відмінності. Порівняно з референтним американським 

національним корпусом, репрезентованість сім’ї в американських кінотекстах є 

більшою, отже кінотексти, що входять до корпусу CAFM, є сімейно-

орієнтованими, що свідчить про важливість передачі моделей сімейних 

стосунків та цінностей в американській лінгвокультурі через сімейні 

кінотексти. Використання інтермодально пов’язаних лінгвальних та 

екстралінгвальних засобів, що об’єктивують уявлення американців про сім’ю, 

спрямоване на формування в глядача позитивного уявлення про американську 

сім’ю та передачу традиційних сімейних цінностей. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її положення 

поглиблюють теорію когнітології,  окреслюють мультимодальну природу 

кінотексту, ілюструють використання корпусу текстів для дослідження 

концепту. Дисертаційна робота є внеском у такі розділи лінгвістики, як 



22 

лінгвістика тексту (вивчення мультимодальних текстів), лінгвокультурологія та 

лінгвокогнітологія (визначення структури та розробка методики дослідження 

лінгвокультурного концепту), корпусна лінгвістика (систематизація методики 

створення та дослідження корпусу). Проведений аналіз допоможе розширити 

методологію дослідження лінгвокультурних концептів на матеріалі 

мультимодальних текстів. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть 

знайти застосування в лекційних курсах із загального мовознавства (розділ 

,,Мова як суспільне явище”, ,,Мова і мислення”), лінгвістики тексту (розділ 

,,Типологія текстів”), лінгвокультурології (розділ ,,Мова та культура”, 

,,Концепти культури та мовна семантика”), семіотики (розділ ,,Мовні знакові 

системи”), корпусної лінгвістики (розділ ,,Створення та дослідження 

лінгвістичних корпусів”), сучасної англійської мови, а також можуть бути 

корисні для підготовки студентів до написання дипломних робіт. 

Методологічні принципи, представлені в роботі, можуть використовуватися для 

подальших досліджень концептів на матеріалі не лише кінотекстів, а й інших 

мультимодальних текстів. 

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та 

практичні результати дисертації було обговорено на засіданнях кафедри теорії, 

практики та перекладу англійської мови Національного технічного 

університету України ,,Київського політехнічного інституту ім. Ігоря 

Сікорського”, та висвітлено у формі доповідей та виступів на 10 наукових 

конференціях, у тому числі 9 міжнародних: Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих науковців ,,Полілог культур: освітній і культурологічний 

аспекти” (м. Чернігів, 2015), ІІ Міжнародна наукова конференція ,,Сучасні 

дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” 

(м. Івано-Франківськ, 2015), VII міжнародна конференція ,,Развитие науки в 

XXI веке” (м. Харків, 2015), міжнародна науково-практична конференція 

,,Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, 

соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти” (м. Київ, 2015 − 
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2017), міжнародна наукова конференція УАКЛіП ,,Когнітивна лінгвістика у 

міждисциплінарному контексті: теорія і практика” (м. Черкаси, 2016), ІІ 

міжнародна науково-практична інтернет-конференція ,,Зимові наукові підсумки 

2017 року” (м. Дніпро. 2017), міжнародна міждисциплінарна конференція 

,,Комунікативний дискурс у полікультурному просторі” (м. Миколаїв, 2017), 

міжнародна науково-практична конференція ,,Мова у світлі класичної 

спадщини та сучасних парадигм” (м. Львів, 2018). 

Публікації. Основні положення й практичні результати дисертаційного 

дослідження висвітлено в двадцяти одноосібних публікаціях, сім з яких вийшли 

друком у фахових виданнях України (3,39 др. арк.), одна – у періодичному 

виданні України (0,66 др. арк.); дві – у періодичних виданнях інших держав 

(0,91 др. арк.) та десяти тезах доповідей на міжнародних і всеукраїнських 

наукових та науково-практичних конференціях (1,2 др. арк.). Загальний обсяг 

публікацій становить 6,17 др. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Повний обсяг тексту дисертації становить 

257 сторінок, основний зміст викладено на 186 сторінках. Список використаної 

наукової та довідкової літератури налічує 467 позицій, із них іноземними 

мовами – 232 позиції. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ 

КОНЦЕПТУ FAMILY 

 

1.1 Концепт FAMILY в сучасних лінгвістичних розвідках 

 

В останні роки вивчення концептосфер різних лінгвокультур та окремих 

концептів у їхньому складі залишається одним з основних дослідницьких 

напрямів у лінгвістиці. Процес реалізації концептів розглядають у річищі 

когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології, що передбачає комплексний 

підхід, який ураховує досягнення багатьох галузей мовознавства 

(когнітивістики, лінгвосеміотики, психолінгвістики тощо). Вивчення будь-

якого лінгвокультурного концепту як одиниці мовної картини світу представляє 

цінність для виявлення особливостей культури і світобачення конкретної 

лінгвокультурної спільноти. Проте існують концепти, які мають особливу 

значущість у когнітивному просторі певної лінгвокультурної спільноти, і одним 

із таких концептів є концепт FAMILY.  

Сім’я має величезне значення для американців, як відзначає відомий 

науковець Ніл Кемпбел в своїй монографії “American Culture Studies” [244]. 

Серед найважливіших речей у житті американців автор називає ,,родину, 

землю, роботу, священну і мирську любов” [244, с.145] та наголошує, що 

традиційно сім’я була одним із символів людської моралі: ,,Сім’я та дім … 

завжди були символами моральності” (переклад наш – авт.) [244, с.148]. З ним 

погоджується Екхарт Філдер, який найважливішими для американців називає 

такі концепти, як FREEDOM, INDIVIDUALISM, VOLUNTEERISM, MOBILITY, 

PATRIOTISM, PROGRESS [252], визнаючи, однак, провідну роль сім’ї в 

американському суспільстві та називаючи сім’ю основною одиницею 

суспільства: ,,Сила нації залежить від сили сімей, що її складають. Коли сім’я 

починає розпадатися, коли ця основна соціальна одиниця зникає, ми 

опиняємося в прірві реальної небезпеки” (переклад наш – авт.) [252, с.134]. 
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У нашій роботі ми дотримуємось визначення концепту як дискретного 

ментального утворення, що є базовою одиницею розумового коду людини, 

володіє відносно впорядкованою внутрішньою структурою, представляє собою 

результат пізнавальної (когнітивної) діяльності особистості і суспільства і несе 

комплексну, енциклопедичну інформацію про предмет або явище, що 

відображається, про інтерпретацію даної інформації суспільною свідомістю і 

відношення суспільства до цього явища або предмету [156, c.34]. 

Існує декілька класифікацій різних типів концептів. Так А.П. Бабушкін 

пропонує поділити концепти в залежності від тих реалій, які вони 

відображають, і відповідно до характеру сем, які стоять за конкретними 

словами, що виражають ці концепти (семантичний підхід). Згідно з автором, 

концепти поділяються на: 

– розумові картинки, в основі яких лежать образні семи (наприклад, 

ромашка, собака); 

– схеми, що базуються на просторових реаліях (дорога); 

– фрейми, що реалізують ситуацію (лікарня); 

– сценарії, засновані на схемах розвитку, руху, динаміки (бійка); 

– логічно-конструйовані, позбавлені образності (фрукт); 

– калейдоскопічні концепти, що. як правило, виражаються в абстрактних 

найменуваннях і припускають широке коло особистих асоціацій (життя); 

– концепти-гіпероніми, що відображають гіпо-гіперонімічні зв'язки в 

лексиці (взуття: сандалі, черевики, валянки); 

– концепти-інсайти, які містять інформацію про структуру, функції 

предмета (парасолька, ножиці) [11, с.53-54]. 

Науковець зазначає, що між концептами різних типів не існує різко 

окреслених меж, оскільки вони відносно рухливі. На думку А.П. Бабушкіна, 

концепти здатні ,,стиратися” з плином часу і формуватися заново. Важливо 

зауважити, що концепти абстрактних імен не мають стабільного характеру. 

Вони більш рухливі, індивідуальні, мають модально-оцінну ознаку і 
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визначаються морально-етичними критеріями, а також традиціями мовної 

спільноти [11]. 

В залежності від того, чи мають концепти закріплені за ними мовні 

засоби представлення, їх можна поділити на стійкі (такі, що регулярно 

вербалізуються) і нестійкі (ті, що рідко або зовсім не вербалізуються). Перші є 

актуальними, і загальновживаними для носіїв мови в порівнянні з другими. 

Останні ж часто належать до сфери індивідуального мислення або залишаються 

глибоко особистісними [11]. 

Ю.С. Степанов виділяє два типи концептів –  рамкові поняття і поняття з 

щільним ядром. Вчений визначає ,,рамку” як ,,основний зміст концепту, в силу 

якого концепт і є культурно та соціально значущим” [188, с.81]. Як приклад, що 

представляє ,,рамкове поняття”, дослідник наводить концепт ЦИВІЛІЗАЦІЯ, 

поняттєва наповненість якого відповідає вищевказаним параметрам. 

ЦИВІЛІЗАЦІЯ формується в соціумі і багато в чому обумовлює його культуру, 

що становить ,,рамку” цього концепту. Другий тип концепту відрізняється, 

перш за все, своєю ,,цілісністю в усьому складі ознак”, наприклад, концепти 

ВІРА, ЛЮБОВ [188, с.78]. 

Відповідно до співвідношення різних шарів в структурі концепту 

І.А. Стернін виділяє три типи моделей: 

1. Однорівневий концепт: включає тільки базовий шар, чуттєве ядро. 

Прикладом таких концептів можуть служити предметні образи: чашка, 

солоний. 

2. Багаторівневий концепт: включає декілька когнітивних шарів, що 

розрізняються за рівнем абстракції, що відображається ними, і послідовно 

нашаровуються на базовий шар. 

3. Сегментний концепт: представляє базовий чуттєвий шар, оточений 

кількома сегментами, рівноправними за ступенем абстракції. Крім цього 

концепт містить об'ємну інтерпретаційну частина, яка відображатиме 

інтерпретацію окремих концептуальних ознак і їх поєднань у вигляді установок 

свідомості, що базуються на змісті концепту[190]. 
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Проаналізувавши ці критерії, визначаємо концепт FAMILY як 

багаторівневий стійкий концепт, що володіє соціальною обумовленістю, який 

репрезентує концептуальну універсалію в картині світу людства. Тобто явище 

сім’ї, будучи одним із загальнолюдських концептів, присутній у всіх відомих 

мовних культурах і має регулярну вербалізацію. Будучи важливою складовою 

національної самосвідомості, він відображає уявлення членів цих 

лінгвосоціумів про ту нормативну форму існування індивідуумів в суспільстві, 

йому притаманну, яка актуалізуються в національно-специфічних 

характеристиках концепту, обумовлених історичними, етнічними, 

економічними та іншими факторами розвитку соціуму. 

З точки зору типологічних параметрів концепт FAMILY в класифікації 

Ю.С. Степанова розглядаємо як рамкове поняття, оскільки його зміст 

формується в межах певного соціуму і відчуває безпосередній вплив культури. 

Також цей концепт визначаємо як абсолютну апостеріорну константу, оскільки 

його зміст відрізняється постійністю значущості для світосприйняття 

суспільства. 

За класифікацією А.П. Бабушкіна концепт FAMILY являє собою 

калейдоскопічний концепт, з огляду на широке коло асоціацій, що виникають 

при його вербалізації. Варто також відзначити, що окремі складники цього 

концепту можуть бути визначені як розумові картинки (наприклад, mother, 

child, sister) та сценарії (наприклад, marriage, divorce, anniversary).  

Стосовно параметру регулярності вербалізації концепт є стійким, 

оскільки використовуваність мовних одиниць, що його експонують, дуже 

висока. 

Під час опису концепту потрібно враховувати його мультимодальну 

структуру, відповідно якій репрезентація концепту в кінотекстах відбувається 

через два аспекти – вербалізацію та аудіовізуалізацію.  

Оскільки концептуальні смисли виявляються через значення мовних 

одиниць, що репрезентують певний концепт, як правило, реалізація концепту в 

мові приписується слову, при чому це слово отримує статус імені концепту – 

http://ua-referat.com/Представництво
http://ua-referat.com/Слово
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мовного знака, що передає зміст концепту найбільш повно і адекватно. За 

Рональдом Ленекером, вербалізованість концепту передбачає розуміння його як 

єдиної фіксованої цілісно оформленої сутності [274, с.232]. Якщо вербалізація 

концепту не здійснилась, це доводить те, що процес пізнання того чи іншого 

предмета або явища навколишньої дійсності не відбувся або ще не завершений. 

Обов’язковість вербалізованості концепту закріплена і в його визначенні 

А. Вежбицькою як об’єкта, що має ім’я і відображає певні культурно зумовлені 

уявлення про світ [29, с.206]. Аналіз вербальної об'єктивації складників 

концепту дозволяє досить повно описати конкретний концепт, його місце в 

лінгвокультурі і в свідомості носіїв мови.  

З цим твердженням не погоджуються З.Д. Попова та І.А. Стернін, які 

зазначають, що концепт не має обов’язкового зв’язку зі словом або іншими 

мовними засобами вербалізації [152]. Концепт може бути вербалізований, а 

може бути і не вербалізований мовними засобами. В акті мовлення 

вербалізується комунікативно релевантна частина концепту. Дослідження 

семантики мовних одиниць, що вербалізують концепт – шлях до опису 

вербалізованої частини концепту. Причини вербалізації або відсутності 

вербалізації концепту – суто комунікативні (комунікативна релевантність 

концепту). Наявність або відсутність вербалізації концепту не впливає на 

реальність його існування в свідомості як одиниці мислення. У свідомості 

людини існує велика кількість невербалізованих концептів, а значна частина 

концептів індивідуальної свідомості взагалі не підлягає вербалізації. Разом з 

тим, наявність великої кількості номінацій того чи іншого концепту свідчить 

про високу номінативну щільність (термін В.І. Карасика) [79] певної ділянки 

мовної системи, що відображає актуальність цього концепту для свідомості 

народу. Ми поділяємо думку вітчизняної дослідниці В.Д. Ужченко [203] та 

погоджуємось, що специфіка когнітивного дослідження полягає в тому, щоб не 

відокремлювати власне мовний й немовний плани концепту, адже концепти не 

є строго прив’язаними до тієї чи іншої матеріальної форми. 
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О.С. Кубрякова також заперечує обов’язковість вербалізованості 

концепту, проте наголошує на неможливості структурації концепту до його 

вербалізації в мові. Структурація вербалізованого концепту – це лінгвальна 

процедура, що реконструює шлях вибору або створення імені концепту і 

визначає його віднесеність до того чи іншого домену знання, включення певних 

оцінних характеристик і т.д. [100, с.50-51]. 

Беручи до уваги обидві точки зору, ми погоджуємось з О.В. Ткачик [198], 

яка зазначає, що концепт найповніше та найдоступніше розкривається через 

мову як один із основних інструментів пізнання, концептуалізації та 

категоризації навколишнього світу. Досліджуючи сукупність мовних засобів 

вербалізації концепту, тексти, вивчаючи значення мовних одиниць, у яких 

реалізується зміст концепту, ми можемо сформувати уявлення про нього у 

свідомості членів певної мовної спільноти в конкретний історичний період. 

Таким чином, концепт FAMILY являє собою поєднання індивідуально-

авторського розуміння з традицією національного вживання цього концепту.  

Концепт FAMILY є значущим компонентом будь-якої культури, оскільки 

уявлення про сім’ю відображає найголовніші установки і ціннісні орієнтири 

життєвої філософії народу, таким чином феномен сім’ї є одним з ключових 

концептів для розуміння національного характеру цього народу.  

Сім’я, будучи загальнолюдською універсалією, водночас має національну 

специфіку. Відіграючи роль осередку суспільства, вона є дзеркалом, в якому 

відображаються соціальні, правові, демографічні, культурні аспекти життя 

народів. Інакше кажучи, норми сімейної та шлюбної поведінки, як і інші 

інституціональні норми, що передаються з покоління в покоління, стають 

безумовними традиціями, що направляють спосіб життя і спосіб мислення 

людей у певне русло. Отже, концепт FAMILY – один з найважливіших 

елементів характеру та світогляду народу. З огляду на важливість концепту 

FAMILY/СІМ’Я, цілком зрозумілим є широкий інтерес до нього вітчизняних та 

зарубіжних науковців. 
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Вітчизняні лінгвісти Ю. С. Макарець та О. М. Сліпчук досліджували 

зміст концептів РІД, РОДИНА, СІМ’Я в українській мовній картині світу та 

дійшли висновків, що ці концепти тісно взаємопов’язані між собою, хоча їхній 

семантико-культурологічний обсяг не тотожний. Ядром названих слів-

концептів є значення сукупності осіб, пов’язаних кровним зв’язком, навколо 

якого сформоване широке коло глибинних значень. Рід складається з низки 

родин, які також користувалися глибокою шаною, про що свідчать 

фразеологічні контексти уживання лексеми родина. Цим компонентом значення 

(,,одиниця роду”) концепт РОДИНА пов’язаний із концептом СІМ’Я, однак 

словотвірний зв’язок першого зі словами рід, родити зумовлює обмежене його 

функціонування в наукових терміносистемах, зокрема входження лише до 

числа біологічних термінів, тоді як лексема сім’я зафіксована й серед 

лінгвістичних (сім’я мов) [116]. 

Варто зазначити, що ядерне значення лексеми сім’я, подане в тлумачних 

словниках української мови, цілком збігається із ядерним значенням лексеми 

family: група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких 

родичів, які живуть разом; родина [317, с.224], що свідчить про універсальність 

концепту FAMILY/СІМ’Я. 

А. О. Рижкіна присвятила своє дослідження концептуальному аналізу 

репрезентації концепту FAMILY/СІМ’Я/家眷 в англійській, українській та 

китайській мовах. Авторка дійшла висновку, що спільним у визначенні поняття 

,,сім’я” у трьох досліджуваних мовах є те, що сім’я характеризується як група 

людей, родичів, які живуть під одним дахом, згуртовані спільними інтересами. 

У концептосфері китайського та українського народів сім’єю також називають 

робочий колектив або ж людей, які об’єднані спільними інтересами, в 

англійській – акцент робиться безпосередньо на родинних відносинах. У 

китайській мові поняття ,,сім’я” поділяє людей на групи за фахом, характером, 

що невластиве для інших двох досліджуваних мов [157]. 



31 

Російськими науковцями було проведене дослідження структури 

концепту FAMILY/ PERHE в фінській лінгвокультурі. В результаті цього в 

складі концепту були виділені три найвищих рівня: 

1. nuclear family: parents and children; 

2. androcentric family: house and family; separate relations; 

3. relatives by marriage: husband / wife. 

Цікаво зазначити, що згідно з частотою згадування лінгвокультурних 

концептів у фінських прислів’ях та приказках, концепт СІМ’Я займає сьоме 

місце після таких концептів, як ПРАЦЯ, МОРАЛЬ, БАГАТСТВО, ЇЖА, 

ЗНАННЯ, МОВА (останнє місце в системі цінностей займає концепт 

ЗДОРОВ’Я). З погляду гендерних особливостей, фінський шлюб є 

андроцентричним союзом, де чоловік має панівну позицію в сім’ї. Згідно 

результатів дослідження фінських паремій, роль батька полягає в формуванні 

ідентифікації національної приналежності, а матір має передавати зміст 

етнічної культури та побуту [307]. 

Т.А. Павлова провела дослідження концепту FAMILY в англійській мові 

на матеріалі віршів для дітей, і дійшла висновків, що для англійської мовної 

свідомості характерна важливість спілкування з близькими родичами, коло 

яких обмежується членами нуклеарної сім’ї. Моделлю  англійської сім’ї є 

патернальний союз, тобто шлюб, де глава сім’ї – чоловік, а жінка – господиня і 

мати, упорядниця сімейного вогнища. Діти – основна цінність сім’ї, її центр. 

Англійській культурі властиво суворе, але ненав’язливе виховання, при якому 

зазвичай не втручаються в дії дитини. Дистанція зберігається не тільки при 

спілкуванні дорослих, але і між дітьми і батьками [136]. 

Варто згадати досить цікаве дослідження концепту СЕМЬЯ в дискурсі 

соціальної реклами, що було проведене на матеріалі російськомовних 

рекламних текстів. В змісті концепту були виділені такі компоненти: 

1. нуклеарна сім’я: молода сім’я, материнство (планування і очікування 

дітей, мати, мати-вбивця), батьківство (батько-захисник, батько-боржник), 

повноцінна сім’я; 
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2. стосунки в сім’ї: ставлення до старших (виховання, формування 

сімейних цінностей, нестача уваги по відношенню до дітей); 

3. проблеми в сім’ї: розлучення, шкідливі звички в сім’ї (батько, що п’є/ 

палить, мати, що п’є/ палить, насильство в сім’ї (насильство по відношенню до 

жінки, насильство по відношенню до дітей), хвороби дітей, діти-сироти. 

В результаті дослідження авторка приходить до висновку, що концепт 

СЕМЬЯ, що моделюється на базі текстів соціальної реклами, відрізняється від 

того ж концепту, існуючого в свідомості носіїв російської мови, оскільки в 

ньому переважають негативні концептуальні ознаки, такі як самотність, страх, 

хвороба тощо. Таке вибіркове звернення рекламістів до компонентів цього 

концепту можна пояснити особливостями рекламного тексту: його 

прагматичної спрямованістю, маніпулятивним характером, завданням 

максимального впливу на адресата [196]. 

А.А. Бігарі присвятила своє дослідження дискурсу сучасної англомовної 

сім’ї, що включало соціокультурний аналіз сучасних сімейних різновидів, 

визначення закономірностей вербальної реалізації вольової референції у 

сучасних міжособистісних стосунках, відстеження взаємовпливу традиційних і 

нових стереотипів на рольову парадигму сучасної англомовної сім’ї, виділення 

найбільш конфліктонебезпечних комунікативних ситуацій, систематизування 

комунікативних стратегій і тактик у сімейному дискурсі за гендерними та 

віковими ознаками [20]. 

А. Сергієнко також зосередив увагу на дискурсі сімейного спілкування як 

різновиду особистісно-орієнтованого дискурсу в родинно-побутовій сфері. 

Основними типами сімейного дискурсу він називає матримоніальний 

діалогічний дискурс (спілкування ,,чоловік – жінка”), парентальний діалогічний 

дискурс (спілкування ,,батьки – діти”), дискурс сіблінгів (спілкування ,,брати – 

сестри”) [168]. 

Серед зарубіжних досліджень, присвячених сімейному дискурсу, 

виділимо працю Ребеки Джонсон, в якій авторка описує специфічні аспекти 

сімейного дискурсу, в тому числі спільне будівництво ідентичності, специфічні 
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ролі та особистості членів сім’ї та моделі взаємодії, що знайшли своє 

відображення в дискурсі. Особлива увага приділена гендерній взаємодії, 

оскільки стать є важливим аспектом реалізації місця та ролі членів сім’ї [269]. 

Отже, ми дійшли висновків, що водночас універсальний та національно 

культурно-специфічний концепт FAMILY та його відповідні імена в інших 

лінгвокультурах (СІМ’Я, СЕМЬЯ, PERHE, 家眷) знайшли широке 

відображення в наукових моознавчих працях. Однак, дослідження 

особливостей мультимодальної репрезентації концепту FAMILY на матеріалі 

кінотекстів не проводилось ні вітчизняними, ні зарубіжними лінгвістами, що і 

зумовлює актуальність цього дослідження. Сімейний кінофільм – це світ ідей, 

які діти, підлітки та дорослі реалізують в своїй свідомості [25], саме тому 

концепт FAMILY, хоча знаходить своє відображення в багатьох аспектах 

американської лінгвокультури, надзвичайно широко представлений саме в 

фільмах, призначених для сімейного перегляду.  

 

1.2 Мультимодальний текст кінофільму крізь призму лінгвокультури 

 

Дослідження мультимодального тексту кінофільму, або кінотексту, 

обумовлене насамперед його мультимодальною структурою. Наукове 

осмислення мультимодальних, або семіотично ускладнених, текстів в межах 

лінгвістики вперше було викладене в працях з семіотики, що було зумовлено 

дослідженням зображення як особливої знакової системи, а також можливих 

контекстів її застосування. Ще у 30–ті роки ХХ століття А. А. Реформатський 

писав, що ілюстрація ,,як особливий структурний момент висловлювання 

підлягає компетенції лінгвіста” [158, c.53]. Якщо говорити про зарубіжних 

дослідників, то ще у працях Роланда Барта середини ХХ ст. йде мова про 

комплексні системи, які включають у себе знаки різних типів. Зокрема, серед 

таких систем, які містять повідомлення, що поєднують зображення, звук та 

письмові знаки, науковець називав саме кіно [232]. 
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Для текстів, що організовані комбінацією природної мови з елементами 

інших знакових систем або упорядкування множин, ще не виробилося єдине 

загальноприйняте термінологічне позначення. Термін ,,мультимодальний” 

використовується в якості робочого багатьма сучасними лінгвістами, хоча за 

останні роки з’явилося багато варіантів цього терміна. Найчастотніші серед них 

такі: синкретичний, складений, семіотичено ускладнений, полікодовий / 

дікодовий, полісемічний, полімодальний, бімедіальний / полімедіальний, 

креолізований, мультимедійний, багатоканальний, ізовербальний комплекс, 

ізоверб, відеовербальний, гетерогенний, контамінований, інтерсеміотічний, 

гібридний, супертекст. 

В нашій роботі ми використовуємо узагальнене визначення 

мультимодального тексту – це текст, що володіє складною формою, тобто 

заснований на сполученні одиниць двох і більше різних семіотичних систем, 

або модусів, котрі вступають у відносини взаємозв’язку, взаємодоповнення, 

взаємовпливу, що зумовлює комплексний вплив на адресата. Інакше кажучи, це 

об’єднане граматичним, семантичним, комунікативним і когнітивним зв’язком 

мультимодальне утворення, яке було створене за допомогою взаємодії кількох 

авторів та несе в собі цінності певної лінгвокультури. 

Серед величезного різномаїття мультимодальних текстів провідне місце 

належить кінотексту. Ми цілком поділяємо думку Г.Г. Слишкіна, який зазначає, 

що кіно стало наймасовішим з мистецтв, постачальником моделей поведінки 

для середнього носія сучасної культури [180, с.4]. Слідом за філософом 

М. Мерло–Понті ми вважаємо, що наразі кіно та телебачення стає 

найважливішим агентом соціалізації і потужним чинником формування 

системи цінностей [123, с.63]. Коли ж ми говоримо про дитячу аудиторію, 

тобто цільового глядача сімейних кінофільмів, то мова йде вже не тільки про 

пропаганду (поширення певних ідей), але про вплив на розвиток особистості 

дитини. Вплив може бути як безпосереднім – через пропонування дітям та 

дорослим художніх образів для наслідування, так і непрямим – через 

коригування соціокультурних норм суспільства. 
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Оскільки кінопоказ як вид масового мистецтва доступний широкій 

аудиторії, кіноіндустрія має не тільки мовний і культурний вплив, але і є 

елементом націєтворення. Кінотекст, як і будь–який інший текст культури, при 

наявності певних умов може сприяти формуванню лінгвокультурних 

концептів у свідомості носія певної культури. Формування лінгвокультурних 

концептів за допомогою кінотексту у свідомості носія мови обумовлено, серед 

інших факторів, специфікою культури реципієнта. Концепти прецедентних 

текстів є основними одиницями текстової концептосфери, що існує у свідомості 

носія мови, яка включає в себе фактичні відомості, ассціації, образні уявлення, 

ціннісні установки, пов’язані в свідомості носія мови з відомими йому 

текстами. Сукупність прецедентних кінотекстів утворює кінотекстову 

концептосферу лінгвокультури – невід’ємну частину загальнотекстової 

лінгвокультурної концептосфери [180]. Знайомство з кінотекстовою 

концептосферою лінгвокультури обов’язкове для носія цієї лінгвокультури в 

тому сенсі, що присутність відповідних концептів у його свідомості посилює 

комунікативну компетенцію і дозволяє брати повноцінну участь в комунікації, 

тоді як відсутність необхідних концептів її послаблює. 

Починаючи з свого виникнення, кінофільм був об’єктом дослідження 

мовознавства. Я. Лінцбах приділяв у своїх роботах увагу кінофільму як 

сукупності вербальних і невербальних засобів вираження сенсу, 

,,багатомовному” мистецтву [155, с.95]. Він вважав, що вербальне 

протиставляється невербальному, в тому числі і по відношенню до часу, при 

цьому уподібнюючи кінематограф усній, тобто безперервній, мові, на відміну 

від дискретної ,,картинки” образотворчих мистецтв. 

Найвизначнішим вченим, що досліджував кінофільм з точки зору 

семіотики, був Ю.М. Лотман. Він розглядав кінофільм як текст і аналізував 

його в термінах семіотики, з точки зору породження смислів. При цьому 

особлива увага приділялася невербальній складникий кінофільму 

(операторського мистецтва, монтажу, роботі з кольором, звуком). Мовознавець 

виділяє такі компоненти кінотексту, як кадр і кінофрази. За словами 
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Ю.М. Лотмана, сутність кіномистецтва полягає в синтезі двох типів розповіді – 

образотворчої та словесної, і художній фільм вибудовується на основі різних 

кодів, причому всі вони взаємозумовлені. Слово ж являє собою його 

обов’язковий компонент [112, с.84].  

Ю.Г. Цив’ян визначає кінотекст як дискретну послідовність безперервних 

ділянок тексту [210, с.109]. Слід зазначити, що вербальна складник кінофільму 

як семіотичної системи не досліджується спеціально в рамках семіотичного 

підходу, оскільки вважається, що слово в кіно хоча і важливе, але в цілому 

другорядне по відношенню до візуального ряду [210, с.117]. З ним 

погоджується Ю.В. Сургай та зазначає, що в кінотексті невербальна складник 

стрімко перетворюється з вторинного, підлеглого джерела інформації в 

рівноправний компонент тексту, який не поступається за значенням словесному 

ряду [193, с.8]. 

Р.О. Матасов пропонує досить повне визначення кінотексту, визначаючи 

його як технічно диференційовану динамічну знакову ситуацію, яка є 

сукупністю структурних елементів кіномови в рамках кінематографічного 

твору і яка відправляє, відповідно до одиничної або множинної жанрової 

установки, певне емоційне повідомлення реципієнту у вигляді синергетичної 

комбінації реалізованих в кіно семіотичних кодів [121].  

Цікавим є підхід німецької дослідниці К. Бубел, яка визначає кінотекст 

("film text") двояко, тобто текст фільму можна широко визначити як 

завершений аудіовізуальний твір на екрані, або вузько, як діалог між 

персонажами [243, с.59]. Займаючись вивченням кінофільмів, дослідниця не 

обмежується монтажними листами і кіносценарієм, але розглядає роздруківки 

кінодіалогів, відзначаючи в них численні фактори, а саме наявність пауз, 

інтонацію, дію на екрані і т.п. 

Провідний дослідник англомовних кінофільмів С. Козлофф також 

підкреслює важливість невербальних компонентів фільму, вважаючи, що 

найбільш тісно з вербальним компонентом пов’язана акторська гра, особливості 

зйомки, монтаж і звукові ефекти [271, с.90]. 
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Інтерпретація взаємовідносин між поняттями ,,кінотекст” і ,,кінодискурс” 

лежить в основі визначення кінодискурсу, запропонованого Ю.В. Сургай, що 

визначає кінодискурс як процес відтворення і сприйняття кінотексту, який 

включає в себе наявність конкретних просторово–часових умов та реципієнтів, 

що володіють певним культурним багажем, досвідом і сумою знань [193]. Ми 

поділяємо цю точку зору і вважаємо, що поняття ,,кінодискурс” можна 

визначити через поняття ,,кінотекст”. Кінотекст по відношенню до 

кінодискурсу може розглядатися як його фрагмент, а кінодискурс – як цілий 

текст або сукупність об’єднаних будь–якою ознакою текстів, тобто різних 

супутніх матеріалів або інших фільмів того ж жанру чи режисера. До складу 

кінотексту можуть бути включені тільки вузькі екстралінгвістичні фактори 

(параметри комунікативної ситуації), в той час як в структуру кінодискурса 

входять і широкі екстралінгвістичні фактори (культурно–ідеологічне 

середовище, в якому розгортається комунікація) [165]. 

Варте уваги визначення кінодискурсу, що належить С.С. Назмутдіновій, 

яка визначає його як ускладнений, динамічний процес взаємодії автора і 

кінореціпіента, що протікає в міжмовному і міжкультурному просторі за 

допомогою засобів кіномови, що володіє властивостями синтаксичності, 

вербально–візуальної зчепленості елементів, інтертекстуальності, множинності 

адресанта, контекстуальності значення, іконічної точності [127, с.7]. 

Л.В. Цибіна вводить поняття ,,кінематографічний дискурс”, трактуючи 

його вузько, як фрагмент фільму, який має у своїй структурі такі компоненти: 

1) діалог двох героїв фільму; 2) кінесика і міміка, що супроводжують діалоги 

партнерів по фільму і взаємодіють з мовними засобами вираження 

(просодичними і лексико–граматичними); 3) атмосферу спілкування [212, с.85]. 

Але ми не погоджуємось з цією теорією та поділяємо думку К.Ю. Ігнатова, 

який, напротивагу, називає кінематографічним дискурсом весь фільм, взятий як 

сукупність візуальних та аудіоефектів і вербального наповнення [69, с.6]. 

Значно ширшою є трактовка вітчизняного науковця О.І. Панченка, що 

розглядає кінотекст як складний мовленнєвий твір, що являє собою цілий 
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комплекс текстів, пов’язаних з фільмом. У цей комплекс можна включити такі 

компоненти. 

1. Текст, який виноситься на огляд до перегляду фільму: 

– назва фільму, яка може функціонувати як своєрідний самостійний твір, 

представлений, наприклад, на афіші; 

– місце виробництва фільму; 

– жанр; 

– відомості про творців фільму; 

– анотація до фільму, що служить коротким оглядом змісту фільму і його 

особливостей в рекламних цілях або для інформування глядачів про характер 

кінопродукту. 

2. Безпосередньо сам фільм: мова героїв (субтитри); мова коментатора 

(закадровий текст); титри; сукупність мовних і культурологічних 

характеристик, присутніх у кінофільмі, певні фонові знання, пов’язані з ним. 

3. Створену після перегляду стрічки документально оформлену реакцію 

громадськості на фільм (відгуки, рецензії) [137, с.126]. 

Ми цілком згодні з відомою дослідницею К. Райс, що відносить 

кінотексти в окрему групу аудіо–медіальних текстів як таких, що зафіксовані в 

письмовій формі, але які надходять до одержувача через немовне середовище в 

усній формі (мовній або пісенній), яка сприймається ним на слух; причому 

екстралінгвістичні допоміжні засоби в різній мірі сприяють реалізації змішаної 

літературної форми [157, с.211].  

Отже, в нашій роботі ми визначаємо кінотекст як тип 

мультимодального тексту, що складається з декількох негомогенних частин; 

чітке, цільне і завершене повідомлення, виражене за допомогою вербальних та 

невербальних знаків, організоване відповідно до задуму колективного 

функціонально диференційованого автора за допомогою кінематографічних 

кодів, зафіксоване на матеріальному носії і призначене для відтворення на 

екрані і аудіовізуального сприйняття глядачами. 
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Варто зазначити, що лінгвальний та екстралінгвальний компоненти 

мультимодального тексту ніколи не являють собою просто суму семіотичних 

знаків, їх значення інтегрується і утворює складно побудований сенс [3]. 

Кінотекст тісніше пов’язаний з візуальним компонентом, ніж письмові 

тексти. Підтвердження цієї думки знаходимо у Г.Г. Слишкіна і 

М.А. Єфремової, які вказують, що будь–яке усне мовлення в принципі є 

мультимодальним текстом. Паралінгвальна система включає в себе систему 

вокалізації, тобто тембр голосу, його діапазон, тональність. Під 

екстралінгвальною системою ми розуміємо паузаціі, покашлювання, плач, сміх, 

темп мови. Паралінгвальні та екстралінгвальні засоби в усному тексті 

посилюють вплив тексту на реципієнта повідомлення, сприяють підвищенню 

лаконічності, прагматичності і експресивності тексту [180, с.19]. В кінотексті 

задіяні як акустичний, так і візуальний канали передачі повідомлення, причому 

обидва канали можуть використовуватися для передачі як вербальної 

інформації, так і невербальної. Так, ми чуємо не тільки мову персонажів, але і 

музику, і звукові ефекти, а візуальний канал не обмежується тільки зоровим 

рядом, але може включати в себе і субтитри. Кінотекст, на відміну від текстів 

книг і театру, здатний передавати величезну кількість інформації за відносно 

невеликий проміжок часу, тобто є інформаційно насиченим текстом. 

Подібні дані наводить Д. Бешвінер [234, с.10]. З посиланням на роботи 

А. Коен, він виділяє три основні засоби, завдяки взаємодії яких створюється 

сенс кінофільму: мовний потік (the speech stream), візуальний образ (the visual 

image), і музичний супровід (the musical score); для кожного з цих засобів 

виділяється форма і значення. Дослідник приходить до висновку, що мовний 

потік і музичний потік інтегруються при сприйнятті фільму глядачем, оскільки 

музика і мова вимагають однакових ресурсів мозку для декодування сенсу, 

тому наявність музики змінює сприйняття реципієнта. 

Дослідники пропонують різні підходи до опису мультимодальної 

структури кінотексту. Так, Ю.М. Лотман зазначає, що кіно за своєю сутністю – 

це синтез двох оповідних тенденцій: образотворчої (,,рухомий живопис”) і 
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словесної. Погоджуючись з У. Еко, він виділяє в складі кінотексту три 

основоположних кодових системи: портретну (відеоряд), лінгвальну і звукову 

[112]. 

В нашому дослідженні ми визначаємо мультимодальну структуру 

кінотексту як таку, що представлена лінгвальною та екстралінгвальною 

семіотичними системами, які оперують різними знаками (див. Додаток А). 

Лінгвальна система в кінотексті передставлена двома складовими: 

письмовою (титри і написи, які є частиною світу речей фільму) та усною (мова 

акторів, закадровий текст, пісні тощо). Екстралінгвальна система кінотексту 

включає звукову частину (природні та технічні шуми, музику), відеоряд (образи 

персонажів, рухи персонажів, пейзаж, інтер’єр, реквізит, спецеффекти). Всі 

зазначені елементи особливим чином організовані і знаходяться в нерозривній 

єдності. 

Отже, ми прийшли до висновку, що кінотекст виконує комунікативну 

функцію при взаємопроникненні двох принципово відмінних семіотичних 

систем (лінгвальної та екстралінгвальної), тобто є своєрідною формою 

мультимодальнго тексту. Кінотекст спрямований на художньо–естетичний 

вплив на глядача і є відображенням світу крізь призму певної лінгвокультури, 

тому є продуктивною цариною актуалізації лінгвокультурного концепту 

FAMILY. 

 

1.3 Кіносценарій як основний компонент лінгвальної системи 

кінотексту 

 

Кіносценарій є основною та найзмістовнішою частиною лінгвальної 

системи мультимодальних кінотекстів. Характерною ознакою кіносценаріїв є 

те, що вони зафіксовані в письмовій формі, але надходять до одержувача через 

немовне середовище в усній формі, яка сприймається ним на слух; причому 

екстралінгвальні допоміжні засоби в різній мірі сприяють реалізації цієї 

змішаної форми. Дуалістична природа кіносценаріїв, призначення їх не лише 
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для читання, а й для постановки, визначають необхідність особливих підходів 

до їх вивчення. 

Єдиного виначення кіносценарію не існує. За Т.Ф. Єфремовою, сценарій 

– це літературно–драматичний твір, написаний як основа для постановки кіно– 

або телефільму [60, с.251]. Так само просто й лаконічно трактує сценарій і 

Л.І. Бєлова, визначаючи його як ,,літературний прообраз фільму, його словесну 

предтечу” [17, с.6]. На думку С.І. Фрейліх, кіносценарій являє собою місток 

між двома культурними семіосферами – літературою та кіно, першим і 

надзвичайно важливим етапом у процесі екранізації, своєрідним ,,протоколом 

фільму” [206, с.165]. На цій визначальній характеристиці кіносценарію 

акцентує увагу велика кількість науковців, зокрема, О.Ф. Нечай характеризує 

його як ,,кінематограф у літературі чи літературу на шляху до екрану” [129, 

с.115].  

В.Є. Горшкова називає кіносценарій ,,передтекстом” фільму. Цей 

,,передтекст” може розглядатися і як самостійний літературний твір, і як 

модель, що допомагає організувати зйомки фільму [49, с.17]; але сценарій може 

бути і самостійним об’єктом вивчення. Визначення сценарію можна знайти в 

роботах Г.Г. Слишкіна, М.А. Єфремової, які називають авторським 

літературним сценарієм твір художньої літератури зі специфічними ознаками, 

пов’язаними зі втіленням словесного тексту в звукозоровому вигляді на екрані 

[180, с.29]. З таким розумінням кіносценарію солідарна І.А. Мартьянова, що 

називає кіносценарій ,,претекстом”, текстом–посередником між літературним 

твором і кінотекстом [118, с.59]. 

Вітчизняні дослідниці В. Іващенко та М. Вайно пропонують новий термін 

на позначення кіносценарію, а саме ,,кіновербальний твір” – це ,,самодостатній 

літературно–художній твір, що надається до літературного прочитання, якому 

притаманне вербально–образне мислення засобами кіномови” [71, с.64]. Це 

фіксований словесний матеріал (вербальний образ), що супроводжується 

синтетичним кіномисленням (вербальними і невербальними образами) – 

,,словесний прообраз екранного образу”. Дослідниці зауважують, що 
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кіновербальний твір може мати двояке призначення і перебувати у вимірі 

різних стилів, що дає підстави говорити про можливу диференціацію, а саме: 

кіновербальний твір, написаний у художньому стилі для рольового кіно, що 

потребує образно–кадрового мислення засобами кіномови (прерогатива 

художньої літератури), і кіновербальний твір, написаний переважно в 

публіцистичному чи науковому стилях для документального кіно і телебачення 

(прерогатива наукової / науково–популярної / навчальної і т. ін. літератури та 

журналістики).  

Отже, в нашому дослідженні ми вважаємо кіносценарій унікальною 

формою художнього твору, що поєднує в собі характеристики драматичного 

твору і технічного документа, в якому вербалізується лінгвокультурний 

концепт FAMILY.  

Слідом за І.А. Март’яновою ми вважаємо, що своєрідність тексту 

кіносценарію обумовлена його орієнтованістю на переклад знаками іншої 

семіотичної системи. Ця орієнтованість дозволяє охарактеризувати його як 

текст з переважно денотативною основою, з домінуванням інформації, 

пов’язаної з подіями, і монтажним принципом композиції [118, c.22–23]. 

Сучасний сценарій, що дещо відрізняється від інших типів художнього тексту, 

запозичив образність і палітру засобів виразності, властивих художній 

літературі, а також значущість діалогу як головної складової театральної п’єси. 

Оскільки сценарій є своєрідним містком між двома семіотичними 

системами, однією з визначальних його характеристик, за І.Є. Хейфіцом, є 

лакунарність. Кіносценарій актуалізує те, що обмежене екраном, він являє 

собою таку лакунарну картину світу, в якій багато залишається ,,за кадром”, 

частина відділяється від цілого. Лакунарність сценарного тексту обумовлена 

також монтажною технікою композиції, яка руйнує єдність хронотопу. Монтаж 

створює часові лакуни, що відбувається навіть в тому випадку, коли сценарист 

наполягає на одночасності зображуваних подій [208, с.71]. 

У тексті кіносценарію, як і в художньому тексті, спостерігається з одного 

боку, прагнення передати життєву плинність подій подібно до реального часу, а 
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з іншого – бажання донести істотні властивості часу, змінити його хід, розмити 

часові межі, перервати односпрямованість часу. І.А. Мар’тянова називає 

текстовий час кіносценарію моделлю уявного світу, неоднаковою мірою 

наближеного до реального часу, від якого він відрізняється багатомірністю, 

образністю [118, с.129–137]. В кіносценарії втілюються основні універсальні 

уявлення про хід часу і його властивості: наповненість подіями, рух від 

минулого до сьогодення, від сьогодення до майбутнього, безперервна плинність 

або тимчасова фіксованість подій. Разом з тим, в сценарному тексті втілені 

індивідуально–авторські уявлення про час, які проявляються в стисненні 

(згортанні) і в розтягуванні (розгортанні) часу протікання подій. У кіносценарії 

художній час відбивається, з одного боку, в часі граматичному, який 

реалізований в репліках персонажів, і, з іншого, в особливостях чергування 

сцен – зміні просторових координат.  

Тексти кіносценаріїв мають необмежену можливість втілення провідних 

концептів, зокрема лінгвокультурного концепту FAMILY, за допомогою не 

тільки тих лінгвальних засобів, з яких складається діалогічна форма 

спілкування персонажів, так і у вигляді авторських ремарок, до яких належать 

опис місця дії, опис зовнішності персонажів тощо. Зазначимо, що для цього в 

кіносценаріях відбираються найбільш сильні, характерні, багаті змістом і 

образністю слова та вирази, з яких складається максимально виразна і дієва 

кінематографічна мова [192]. 

Тож саме кіносценарії і були нами обрані в якості матеріалу для 

дослідження особливостей репрезентації концепту FAMILY на рівні 

лінгвальної системи американських сімейних кінотекстів. 

 

1.4 Американські сімейні кінофільми як царина репрезентації 

концепту FAMILY 

 

Американські кінотексти обрані нами як модель кінотексту вцілому в 

зв’язку зі значним впливом американських кінофільмів на світовий 
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кінематограф і глядачів. Сучасне американське кіно представляє собою 

унікальне культурне явище в зв’язку з його стрімким глобальним поширенням, 

успішним просуванням на ринку кінопродукції і, як наслідок, – величезним 

впливом на глядацьку аудиторію в світових масштабах. Провідна американська 

дослідниця Сара Козлофф вважає, що американське, а точніше саме 

Голівудське, кіно сприяло поширенню та популярності англійської мови в 

усьому світі [271, с. 27]. 

В.П. Шестаков зазначає, що важко переоцінити значення кінематографу 

для розвитку американської культури. В певному сенсі, багато цінностей 

американського життя – результат впливу кіно [219]. Хдожні кінофільми 

надають змогу долучитися до американської лінгвокультури через багатство її 

лінгвальних та екстралінгвальних засобів та соціокультурної інформацїї. В 

художньому кінофільмі моделюються життя, характер персонажів, їх 

внутрішній світ, діалектика подій і почуттів та розкривається наповнення 

лінгвокультурних концептів через реальну життєву дійсність, тобто взаємини 

людини і світу в різних аспектах [104]. 

За словами сучасної американської дослідниці Джуді Мартін, 

американський вплив найчастіше пояснюється тріумфом капіталізму в 

голлівудському кінематографі. Вона припускає, що саме всесвітнє поширення 

американського кінофільму відповідає за поширення у світі американського 

одягу, американських жестів, американських традицій та навіть американських 

моделей міжособистісних стосунків [277]. До цього слід додати, що суто 

зовнішній вплив американської культури супроводжується і впливом 

глибинним – через національні цінності, виражені в художніх творах. 

Сільвестр Сталоне в своєму інтерв’ю для жукналу ,,Хроніки кіно” 

говорить: ,,Фільм повинен інтерпретувати суспільство. Він змушує 

громадськість звернути увагу на певну подію” (переклад наш – авт.) [270]. Такі 

,,важливі теми” (big issues) відображають національний дух країни через типові 

образи і ситуації, які отримують підтримку серед більшості американців. 
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З посиланням на А. Менегетті і його працю ,,Кіно, театр, несвідоме”, 

можна вказати специфічні для американського жанрового кіно смислові опори: 

,,Бог – нація – сім’я” [122, с.84]. З огляду на вищезазначене, цілком зрозуміло, 

що велика кількість наукових робіт сучасних зарубіжних мовознавців, 

присвячених дослідженню англомовного кінотексту, виконана на матеріалі 

саме американських кінофільмів. 

Так, Тод Берлінер досліджує кінодіалог, беручи за матеріал дослідження 

Голлівудські фільми, зосереджуючи свою увагу в основному на кінофільмах 

сімдесятих років минулого століття [236]. Дослідник аналізуює кінофільми з 

огляду на наратив, стиль, ідеологію та жанр та пропонує комплексну оцінку 

американського комерційного кіно. Він визнає величезну роль саме 

Голлівудського кіно та зазначає, що Голлівуд підносить виробництво фільмів 

до справжнього мистецтва, пропонуючи твори найвищого рівня. Проте автор 

зазначає, що при цьому на меті Голлівуд має перетворення естетичного 

задоволення глядачів на касовий успіх [237]. 

Американська лінгвістка Айнес Геджес досліджує кінотекст з точки зору 

когнітивістики та герменевтики та вивчає те, яким чином мова та структура 

кінофільму впливає на сприйняття реципієнтом режисерського задуму та на те, 

як саме кінофільм може відображати соціальні моделі поведінки в суспільстві 

[259]. 

Викладачка Сассекського Університету Роберта П’яцца досліджує кіно–

та телефільми, класифікуючи їх як мультимодальні дискурси, та 

зосереджується на схожих та відмінних характиристиках художніх кінофільмів 

та телефільмів як прикладів інтегрованого (вербального та візуального) 

наративу [286]. А в монографії ,,The Discourse of Italian Cinema and Beyond” 

особливу увагу звертає на стилістику кінотексту [285]. 

Австралійська дослідниця Моніка Беднарек наголошує на важливості 

особливого підходу до вивчення англомовних кінофільмів як полікодовоих 

текстів, вдаючись у своїх дослідженнях до методів корпусної лінгвістики та 

наголошує на необхідності мультимодального підходу (multimodal approach) до 
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їх дослідження [235], що цілком збігається з напрямом нашого дисертаційного 

дослідження. Мовознавець Річард Джені поділяє цю думку та наголошує на 

семіотичній неоднорідності кінотексту. Він зазначає, що кінотекст включає в 

себе не тільки мовний матеріал фільму (кінодіалог, режисерські ремарки), але й 

аудіовізуальний матеріал, тобто побудову мізансцен, зйомку, монтаж, озвучку 

тощо, і саме поєднання цих компонентів уможливлює передачу глядачеві 

певної кіноісторії (cinematic storу) [264]. 

Німецька дослідниця Яніна Вільдфлер також обрала матеріалом для 

дослідження голлівудські кінофільми. В своїх наукових роботах вона розглядає 

кінотексти з позицій семіотики, описуючи свій підхід як текстобазований (text–

based approach) та пропонує теоретичну та методологічну базу дослідження 

інтерсеміотичного процесу в мультимодальному дискурсі кінотексту, що 

поєднує когнітивний підхід до сприйняття кінотексту реципієнтом з 

лінгвістичним вивченням текстового матеріалу фільму [304]. 

У нашому дослідженні ми робимо спробу розглянути американські 

кінофільми як дзеркало американської лінгвокультури, в якому відображені 

концепти, найважливіші для представників американської нації, зокрема 

лінгвокультурний концепт FAMILY.  

Однієї загальновизнаної класифікації кінотекстів не існує, проте можливе 

виділення певних груп кінофільмів, цінне з практичного і теоретичного 

аспектів. Одним з найважливішх є жанровий поділ, який виявляється корисним 

і при описі фільмів з лінгвальної точки зору. Багато науковців розглядають 

жанр як парадигму кінотексту, а кінотексти відповідних жанрів – як складники 

цієї парадигми. Жанрова класифікація має не тільки теоретичне, а й 

безсумнівне практичне значення, оскільки певні жанри припускають певну 

цільову аудиторію, що пов’язано з рентабельністю кіновиробництва. Отже, 

кіножанр визначається як парадигма текстів, що володіють спільністю ряду 

характеристик, при цьому вказується на неможливість створити текст поза 

жанром [180].  
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Жанри кінотекстів існують як ,,культурні концепти” [180, с.106], з 

якими пов’язані певні суперструктури – стандартні схеми, за якими будуються 

конкретні кінофільми. Для фільму така суперструктура в кожному окремому 

жанрі буде включати наступні елементи: типове місце, а іноді і час дії, 

декорації, костюми і реквізит; типові теми, сюжети, основні елементи розповіді, 

мотиви, стилі, ситуації; повторювані знаки (образи), типові діалоги; 

стандартний набір персонажів з клішованими характеристиками. До цього 

списку додамо типові цілі, які переслідують творці кінотексту, типову 

аудиторію, а також стиль взаємин авторів і інтерпретаторів кінотексту.  

Також кінофільми класифікують за комунікативною метою [42], за 

характером компоненту інформативності [102], за темою, настроєм, форматом, 

характером відображення реальної дійсності [180] тощо. В нашому дослідженні 

ми беремо до уваги додаткову класифікацію за цільовою аудиторією [180], 

згідно з якою кінофільми поділяються на: дитячі фільми (children’s film) – 

фільми для дітей молодшого віку; сімейні фільми (family film) – таке кіно 

повинно бути привабливим для людей будь–якого віку і придатним для 

перегляду молодіжною аудиторією, прикладами чого є фільми компанії Дісней; 

фільми для дорослих (adult film) – призначені для перегляду тільки дорослою 

аудиторією, зміст може включати в себе насильство, порушення норм, 

непристойну мову або явну сексуальну поведінку. 

З огляду на ці типові елементи ми розглянули специфіку кінофільмів 

жанру ,,сімейний фільм”, оскільки кінотексти саме цого жанру є матеріалом 

нашого дослідження в зв’язку з тим впливом, який вони мають на формування 

концепту FAMILY у глядачів різного віку. Ми поділяємо думку американської 

дослідниці Елінор Окс, яка наголошує на значній ролі, яку сімейні фільми 

відіграють в концептуалізації сім’ї, та зазначає, що сімейні фільми поєднують в 

собі концепції того, як члени сім’ї повинні вести себе вдома та того образу 

сім’ї, яку вони хочуть представити іншим у суспільстві. Ця ,,сімейна 

ідентифікація” часто грунтується на ідеях моралі, суспільних норм та 

обов’язків, які сім’ї мають у межах більшого суспільства. Така побудова моралі 
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включає в себе інформацію про те, як поводитися з іншими, як будувати та 

розвивати стосунки та як зрозуміти світ взагалі, і спрямована як на емоційний, 

так і на когнітивний розвиток дітей [283, с.5–10]. 

Сімейні фільми є еталоном і прикладом справжніх стосунків, присутніх в 

сім’ї. Вони дозволяють зрозуміти, наскільки цінною є сім’я. Всі випробування, 

які проходять на екрані головні герої, здаються нам занадто далекими від 

реальності. Проте саме подібні історії сприяють розумінню істинних сімейних 

цінностей, що дозволяють зберегти сім’ю, забезпечити морально–естетичне 

виховання дітей та багато іншого. Американський журналіст М. Лернет писав, 

що сім’я – це найліричніший американський символ, який може слугувати 

дороговказом для мільйонів американців в морі життєвих хвилювань [84]. 

Сімейний фільм (англ. Family film, амер. англ. Family movie) – жанр 

кінопродукції, що включає художні, мультиплікаційні та документальні фільми 

та серіали, яка розрахована на зацікавлене сприйняття одночасно різними 

віковими групами обох статей, і тим самим підходить для перегляду фільму 

всією родиною. Сімейні фільми полі-функціональні з психологічної точки зору, 

оскільки розраховані на перегляд всією сім’єю і часто орієнтовані в тому числі 

на дитячу аудиторію. Необхідною умовою для визнання кінематографічного 

твору сімейним американсткий дослідник Ноель Браун називає відсутність в 

ньому матеріалів, які вважаються невідповідними для дітей. Такі фільми часто 

позбавлені сцен насильства, натомість включають в себе елементи комедії з 

нехитрим гумором. Якщо у фільмі присутній гумор, то він включає ситуації, 

смішні для дітей, і дотепні жарти, які викликають сміх у дорослих. Це невеликі 

фільми, в яких події розвиваються швидко, в яких навіть конфлікти виглядають 

комічними або ж перебільшеними [242, с.34]. 

Варто зазначити, що, на думку американської дослідниці Кері Базальгетт, 

термін ,,сімейний фільм” є по суті американським виразом, а в Європі 

здебільшого використовують термін ,,дитячий фільм” (children’s film) [233]. 

Проте різниця існує не лише в термінології. В американських сімейних фільмах 

розповідь ведеться здебільшого з точки зору дорослих або батьків. Натомість, 
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європейські дитячі фільми розповідаються з точки зору дитини, зображуючи 

історію за допомогою різних емоцій та досвіду самої дитини. Авторка надає 

гарним прикладом цієї розбіжності американський сімейний фільм "Honey, I 

Shrunk the Kids" (,,Люба, я зменшив дітей”), який, якби це був європейський 

дитячий фільм з подібним сюжетом, називався б "Sis, Dad Shrunk Us" (,,Сестро, 

тато нас зменшив”). Через ці відмінності американські сімейні фільми легше 

сприймаються міжнародною аудиторією, тоді як європейські дитячі фільми 

націлені на аудиторію країни–виробника та їх доступ до міжнародної аудиторії 

обмежений.  

Зазначимо, що ті характеристики, якими володіють американські сімейні 

фільми, були визначені ще в 30–ті роки 20–го століття на державному рівні в 

так званому Кодексі Хейса (Code То Govern The Making Of Talking, 

Synchronized And Silent Motion Pictures) [269] – цензурно–регулюючому 

офіційному документі, який діяв в США в період з 1930 по 1966 рік і який 

згодом (в 1968 році) був замінений на систему вікового рейтингу ,,MPAA film 

rating system”. 

Відповідно до Кодексу Хейса, кінематографісти зобов’язані були 

виховувати в людях національно–патріотичні почуття (national feelings) і повагу 

до національної символіки, а також пропагувати високі моральні принципи – 

повага до релігії, закону, історії, традиційних цінностей, серед яких одне з 

перших місць посідали сімейні цінності. З сімейних фільмів на законодавчому 

рівні були виключені сцени насильства, сексу, жорстокості по відношенню до 

людей і тварин [269]. В цей час не існує переліку правил, подібного до Кодексу 

Хейса, однак можна з впевненістю сказати, що установка, дана Кодексом щодо 

проголошення офіційно пропагованих цінностей, збереглася і сьогодні, на чому 

наголошують американські науковці Леонард Лефф та Джеролд Сіммонс [276]. 

Сучасна система рейтингів для кінофільмів використовується для 

визначення, наскільки підходить той чи інший фільм для дітей певного віку. 

Критеріями оцінки є відсутність в кінофільмі тем сексу, насильства, вживання 

наркотиків, лихослів’я, аморальної поведінки, а також всього іншого, чого дітям 



50 

бачити не слід. Натомість, в сімейному фільмі мають бути присутні позитивні 

ідеї та моделі для наслідування, освітня цінність тощо (див. Додаток Б). 

Отже, матеріалом для дослідження репрезентації концепту FAMILY в 

кінотекстах ми обрали художні сімейні фільми, оскільки саме в фільмах, 

призначених для сімейного перегляду, цей концепт може мати широке 

лінгвальне та екстралінгвальне представлення.  

 

1.5 Корпусний підхід до дослідження концепту 

 

Будь–який лінгвокультурний концепт набуває вербального втілення в 

тексті, а отже, і частотного вираження, що уможливлює використання для 

дослідження концепту такого статистичного прийому, як корпусний аналіз. 

Слідом за Н.Г. Єсипенко, ми вважаємо, що завдяки цьому аналізу є можливість 

отримати достовірний, позбавлений суб’єктивних домислів матеріал, що 

репрезентує структуру лінгвокультурного концепту [57, с.277]. 

Нині спостерігається стрімкий розвиток корпусних студій у всьому світі, 

що підтверджується як величезною кількістю досліджень у галузі, так і 

різноманіттям корпусів, що постійно з’являються. Корпусна лінгвістика 

привертає увагу дослідників багатьох країн світу (В.В Жуковська, 

В.А. Широков, В.В  Риков, Є.А. Карпіловська, В.П. Захаров, С.Ю. Богданова, 

Н.Б. Гвішиані, О.М. Карпова, D. Biber, T. McEnery, A. Wilson, S. Johansson, 

Ch. Meyer, W. Croft, S. Adolphs).  

Корпусна лінгвістика як напрямок прикладної лінгвістики визначає 

загальні принципи побудови лінгвістичних корпусів даних із використанням 

сучасних комп’ютерних технологій, окреслює методику відбору письмових та 

усних текстів та шляхи їх збереження та аналізу [241, с. 4]. Спираючись 

головним чином на реальний ,,живий” мовний матеріал, а не на мовну інтуїцію 

та інтроспекцію, корпусні дослідження дозволяють абстрагуватися від 

суб’єктивності дослідника і наблизитися до об’єктивного вивчення мови. 

Застосування комп’ютерів та спеціального програмного забезпечення суттєво 
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змінило спосіб дослідження мови та значно полегшило роботу по збору 

лінгвістичних даних. Без зусиль, лише за декілька секунд, стало можливим 

здійснювати пошук у багатомільйонних текстових масивах (лінгвістичних 

корпусах), будувати конкорданс для будь–якого слова, одержувати дані про 

частотність словоформ, лексем, граматичних категорій, синтаксичних 

конструкцій, відстежувати зміни у частотності і контексті мовної одиниці у 

різні хронологічні періоди, одержувати дані про лексичну (колокацію) та 

граматичну (колігацію) сполучуваність і т. ін. Створення емпіричної бази 

дослідження таким способом забезпечує мінімум витрат зусиль і часу на 

зібрання даних, обсяг яких водночас суттєво збільшується [63, с. 8].  

Робота з корпусом здійснюється за допомогою спеціальних програмних 

засобів – конкордансерів і корпусних менеджерів, що надають різноманітні 

можливості по одержанню необхідної інформації з корпуса. Корпусний 

менеджер – це спеціальна пошукова система, що включає програмні засоби для 

пошуку даних у корпусі, отримання статистичної інформації й надання 

результатів користувачеві в зручній формі [63].  

Пошукові можливості корпусних менеджерів включають у себе пошук 

конкретних словоформ, пошук групи словоформ у вигляді розривної або 

нерозривної синтагми, пошук словоформ по набору морфологічних ознак і т.д., 

висновок результатів пошуку із вказівкою контексту заданої довжини, 

збереження відібраних матеріалів в окремому файлі. Використання корпусів 

дозволяє не тільки вивчати лексичні одиниці в контекстах, але й одержувати 

дані про частотність словоформ, частотність лексем, граматичних категорій, 

про спільну зустрічальність лексичних одиниць, особливості їх сполучуваності, 

управління, дистрибуцію лексеми у відібраних текстах корпусу, ключові слова 

цього корпусу в порівнянні з загальномовними тощо. Результати пошуку 

видаються у вигляді конкордансу (тому корпусні менеджери і називають 

конкордансерами), де аналізована одиниця представлена в її контекстному 

оточенні та супроводжується статистичною інформацією. Корпус можна 

використовувати для демонстрації безлічі контекстів, в яких вживається слово. 
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Потім з цих контекстів, використовуючи конкордансні списки, або KWIC (Key 

Word In Context), можна виділити різні смисли, асоційовані зі словом. Під 

конкордансом в корпусній лінгвістиці розуміють перелік контекстів, де шукана 

одиниця представлена в її лексичному оточенні і характеризується набором 

статистичних даних списків слововживань з відсиланням до всіх контекстів [67]. 

В нашому дослідженні ми використовували корпусний менеджер 

AntConc, розроблений Лоуренсом Ентоні (Dr. Laurence Anthony, Ph.D. in 

Applied Linguistics), доступний на сайті автора за посиланням 

http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/. Ця програма є однією із 

найзручніших безкоштовних комп’ютерних програм для роботи з корпусом, що 

може використовуватися у навчальних і в дослідницьких цілях, оскільки має 

зручний і зрозумілий інтерфейс та пропонує опції потужного конкордансера, 

генератора частотного списку, аналізатора сполучуваності, а також візуалізує 

входження досліджуваних слів у досліджуваному масиві. Програма надає 

можливість пошуку за окремими словами, словосполученнями, з урахуванням 

чи без урахування регістру клавіатури, а також можливість розширення пошуку 

за допомогою регулярних виразів. 

Корпусний аналіз вирізняється низкою характерних ознак: 1) емпіричний 

підхід до аналізу мовних даних (досліджуються реальні моделі мовної 

реалізації у природних текстах); 2) використання великих за обсягом, 

структурованих колекцій природних текстів (корпусів) як основи для аналізу; 

3) широке залучення комп’ютерних технологій для дослідження мовного 

матеріалу; 4) застосування квалітативних і квантитативних аналітичних 

методик, з суттєвою перевагою останніх (вивчення частоти вживання 

лінгвістичних одиниць, статистичні дослідження сполучуваності) [63, c.9]. 

Будь-який концепт потрібно інтерпретувати з урахуванням контексту, 

тобто ситуації, в якій він реалізується. Одним з найважливіших факторів, який 

слід взяти до уваги при аналізі концепту, є контекстуальне поле та частотність, 

тобто кількість зареєстрованих в текстах випадків вживань лексичної одиниці, 

що номінує концепт. Це ми можемо зробити за допомогою методів корпусної 

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/antconc_index.html
http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/resume.html
http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
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лінгвістики, що представляє собою нову стратегію вивчення мови за допомогою 

обробки текстів природної мови. А в результаті поєднання концептуального 

аналізу з цим лінгвостатистичним прийомом когнітивні ознаки досліджуваного 

концепту набувають достовірної статистичної верифікації. 

Матеріалом для дослідження вербалізації лінгвокультурного концепту 

FAMILY було обрано один з найбільш авторитетних та репрезентативних 

корпусів американського варіанту англійської мови Brown University Standard 

Corpus of Present–Day American English, або Brown Corpus – ,,Браунівський 

корпус”, далі BC, що знаходиться за посиланням 

http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpora/BROWN/index.html. 

,,Браунівський корпус” (BC) є першим великим комп’ютерним корпусом, 

який був створений в 1960-ті роки в Університеті Брауна (США) і згодом 

перетворився у певний стандарт для створення інших аналогічних корпусів. Він 

містить близько 1 мільйона слів, а саме 500 фрагментів текстів по 2 тисячі слів 

в кожному, які були опубліковані англійською мовою в США в 1961 році. 

Тексти булі відібрані із п’ятнадцяти найоб’ємніших жанрів англомовної 

друкованої прози США, що поділялись на дві категорії – науково-

публіцистична (374 тексти) та художня (126 тексти). При чому частка 

фрагментів одного жанру відповідала частці всіх опублікованих текстів цього 

жанру. На думку укладачів, саме це забезпечило збалансованість зібраного 

матеріалу. Більш докладно структура цього корпусу представлена в таблиці 1.1 

та додатку В. Автори корпусу У. Френсіс (W Francis) і Г. Кучера (H. Kucera) 

супроводили його великою кількістю матеріалів первинної статистичної 

обробки: частотним і алфавітно–частотним словником, різноманітними 

статистичними розподілами. 

Корпус BC є статичним, тобто тексти в ньому не оновлюються. Варто 

зазначити, що спочатку всі корпуси текстів створювалися як статичні, тобто 

такі, що відображають певний часовий зріз мовної системи. Типовими 

представниками цього виду корпусів є авторські корпуси чи колекції текстів 

письменників.  

http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpora/BROWN/index.html
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Таблиця 1.1 

Структура корпусу BC 

 
Жанрова 

група 
Категорія Зміст категорії 

Кількість 

текстів 

I. Науково-пуб-

ліцистична лі-

тература (374) 

Публіцистична 

проза (88) A Репортажі 44 

    B Передовиці 27 

    C Огляди 17 

  

Загальна проза 

(206) D Релігія 17 

    E Професії та хоббі 36 

    F Життєві історії 48 

    G 

Листи, біографії, 

есе 75 

    H Різне 30 

  

Наукова проза 

(80) J Наукові статті 80 

II. Художня лі-

тература (126) 

Художні твори 

(126) K Прозаїчні твори 29 

    L Детективні твори 24 

    M 

Науково–фантас-

тичні твори 6 

    N 

Пригодницькі 

твори 29 

    P Любовні твори  29 

    R 

Гумористичні 

твори 9 

Total       500 

 

Однак значна частина суто лінгвістичних і не тільки лінгвістичних 

завдань вимагає можливості виявлення історичних змін у функціонуванні 

мовних явищ, наприклад, змін значення слів, частотності використання тих чи 

інших синтаксичних конструкцій тощо. Для цього була розроблена спеціальна 

технологія побудови та експлуатації так званих динамічних корпусів текстів. 

Такі корпуси отримали також назву моніторних.  

Особливість збірки динамічних корпусів полягає в тому, що вони не 

містять раз і назавжди затверджений набір текстів. Протягом заздалегідь 

фіксованого проміжку часу відбувається оновлення і доповнення текстів 
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корпусу. До числа динамічних відноситься Corpus of Contemporary American 

English, Корпус сучасної американської англійської мови, далі COCA, що було 

нами обрано задля співставлення даних. Він знаходиться за посиланням 

https://corpus.byu.edu/coca/. Це так званий ,,корпус другого покоління”, що є 

продуктом Інтернету і характеризується значним обсягом. Корпус COCA – це 

найбільший корпус англійської мови, що знаходиться у вільному доступі. У 

ньому міститься понад 560 мільйонів слів (по 20 мільйонів слів у кожному році, 

починаючи з 1990 і закінчуючи 2017рр., оновлення корпусу відбувається один 

раз або двічі на рік). Тому використання текстів цього корпусу в якості 

матеріалу для дослідження концепту FAMILY є доцільним, з огляду на те, що в 

ньому міститься сучасніша інформація. У корпусі відображаються не тільки 

письмові джерела (художня, публіцистична, наукова проза), а й записи радіо і 

телепередач, тобто джерела живого мовлення. Більш докладно структура цього 

корпусу представлена в таблиці 1.2 та додатку В. 

 

Таблиця 1.2  

Структура корпусу COCA 

Жанрова 

група 
Зміст категорії 

Кількість 

слів 

Усна мова 

Стенограми розмов з майже 150 різних теле-  

і радіопрограм 85 млн. 

Художня 

література  

Новели, п’єси,перші розділи книг (1990р. –  

81 млн. 2017р.), кіносценарії 

Журнали  

Майже 100 різних журналів з ряду тематик, 

що стосуються новин, здоров’я, дизайну,  

садівництва, фінансів, релігії, спорту та 

журналів для жінок 86 млн. 

Газети 

Десять газет з різних штатів Америки,  

тексти з десяти газетних рубрик, таких як 

such as місцеві новини, листи до редакції, 

спорт, фінанси тощо 81 млн. 

Наукові 

журнали Майже 100 різних рецензованих журналів 81 млн. 

 

Зазначені корпуси в основі різняться об’ємом та характеристикою 

статичності / динамічності, але обидва представляють собою ,,макет” 

https://corpus.byu.edu/coca/
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американського варіанту англійської мови, тому їх було обрано для 

дослідження репрезентації лінгвокультурного концепту FAMILY. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. В першому розділі концепт FAMILY класифіковано як 

багаторівневий стійкий концепт, що володіє соціальною обумовленістю, який 

репрезентує концептуальну універсалію в картині світу людства. Структура 

концепту є мультимодальною, відповідно якій репрезентація концепту 

відбувається через два аспекти – вербалізацію та аудіо–візуалізацію, яку, таким 

чином, можна дослідити на матеріалі мультимодальних кінотекстів. Концепт 

FAMILY визнано значущим компонентом будь–якої культури, оскільки 

уявлення про сім’ю відображає найголовніші установки і ціннісні орієнтири 

життєвої філософії народу, таким чином феномен сім’ї є одним з ключових 

концептів для розуміння національного характеру цього народу.  

2. Кінофільм визначено як тип мультимодального тексту, що 

складається з декількох негомогенних частин. Кінотекст визначено як чітке, 

цільне і завершене повідомлення, виражене за допомогою вербальних та 

невербальних знаків, організоване відповідно до задуму колективного 

функціонально диференційованого автора за допомогою кінематографічних 

кодів, зафіксоване на матеріальному носії і призначене для відтворення на 

екрані і аудіовізуального сприйняття глядачами. Кінотекст спрямований на 

художньо–естетичний вплив на глядача і є відображенням світу крізь призму 

певної лінгвокультури. 

3. Мультимодальна структура кінотексту представлена лінгвальною та 

екстралінгвальною семіотичними системами, які оперують різними знаками. 

Лінгвальна система в кінотексті передставлена двома складовими: письмовою 

та усною, екстралінгвальна система кінотексту включає звукову частину та 

відеоряд. Зазначені елементи особливим чином організовані і знаходяться в 

нерозривній єдності. 
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4. Кіносценарій є основною та найзмістовнішою частиною лінгвальної 

системи мультимодальних кінотекстів. Характерною ознакою кіносценаріїв є 

те, що вони зафіксовані в письмовій формі, але надходять до одержувача через 

немовне середовище в усній формі, яка сприймається ним на слух; причому 

екстралінгвальні допоміжні засоби сприяють його реалізації. Тексти 

кіносценаріїв мають необмежену можливість втілення провідних концептів, 

зокрема лінгвокультурного концепту FAMILY, за допомогою не тільки тих 

лінгвальних засобів, з яких складається діалогічна форма спілкування 

персонажів, а і у вигляді авторських ремарок, до яких належать опис місця дії, 

опис зовнішності персонажів тощо. 

5. Кінотексти жанру ,,сімейний фільм” чинять значний вплив на 

формування концепту FAMILY у глядачів різного віку. Сімейні фільми є 

сферою репрезентації цього концепту, в якій сімейні стосунки та цінності 

постають еталонними. Розраховані на різновікову аудиторію, вони дозволяють 

як дітям, так і дорослим, зрозуміти істинні сімейні цінності, що дозволяють 

зберегти сім’ю, забезпечити морально–естетичне виховання дітей тощо. 

6. Будь–який лінгвокультурний концепт набуває вербального втілення 

в тексті, отже його потрібно інтерпретувати з урахуванням контексту, тобто 

ситуації, в якій він реалізується. За допомогою поєднання концептуального 

аналізу з лінгвостатистичними методами корпусної лінгвістики когнітивні 

ознаки досліджуваного концепту набувають достовірної статистичної 

верифікації. Американські національні корпуси, статичний та динамічний, 

обрані в якості матеріалу дослідження, представляють собою ,,макет” 

американського варіанту англійської мови, тому їх було обрано для 

дослідження репрезентації лінгвокультурного концепту FAMILY. 

Основні положення цього розділу відображені в публікаціях авторки  

[173, 174]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ FAMILY  

В АМЕРИКАНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ КОРПУСАХ ТА КІНОТЕКСТАХ 

 

2.1 Комплексний підхід до дослідження лінгвокультурного концепту 

 

Будь-яке лінгвістичне дослідження ґрунтується на одній або декількох 

наукових лінгвістичних парадигмах, що формують методологічну основу праці 

та з позицій яких розгортається спрямованість дослідження. Зазначимо, що під 

науковою парадигмою ми розуміємо підхід до розгляду мови, сукупність 

принципів її дослідження, прийнятих у певній мовознавчій спільноті [167]. 

Дослідження концепту FAMILY в дисертаційній роботі проведене з 

позицій aнтропоцентричної парадигми, в межах якої інтереси дослідника 

,,переключаються з об’єкта пізнання на суб’єкт, тобто аналізується мова у 

людині і людина в мові” [167, с.6]. Антропоцентрична парадигма не скасовує 

існування та розвиток інших парадигм, а швидше засвідчує переорієнтацію 

інтересів дослідників на зміну пріоритетів у вивченні природної мови та 

виводить на перше місце людину, в той час як мова вважається головною 

конструктивною характеристикою людини, її найважливішою складовою.  

Ідея антропоцентричності мови є ключовою в сучасній лінгвістиці. З 

позиций цієї парадигми, мова розглядається як ,,продукт культури, як її 

важлива складник частина і умова існування, як фактор формування 

культурних кодів” [167, с.6]. Отже, формування антропоцентричної парадигми 

призвело до переорієнтуваня лінгвальної проблематики в сторону людини та її 

місця в культурі, адже в центрі уваги культури знаходиться саме людина. 

,,Мовознавство пронизане культурно-історичним змістом, оскільки своїм 

предметом має мову, яка є умовою, основою та продуктом культури” [167, с.3]. 

Ми погоджуємось з думкою, що ,,всі тонкощі культури народу відображені в 

його мові, яка є специфічною та унікальною, адже по-різному фіксує в собі світ 

та людину в ньому” [167, с.8]. Зазначимо, що вперше про найважливішу роль 
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мови серед засобів маніфестації культури говорив В. Фон Гумбольдт, який 

наголошував, що ментальні уявлення можуть змінюватися під впливом мовних 

і культурних систем, призводячи до розбіжностей цих уявлень у носіїв різних 

лінгвокультур. Культура і мова – ,,антропоцентричні сутності, вони є в людині, 

слугують людині і без людини не мають сенсу” [119, с.11]. Ідея взаємозв’язку 

цих двох понять знайшла своє відображення в лінгвокультурології, яку відтак 

можна назвати ,,продуктом” антропоцентричної парадигми в сучасній 

лінгвістиці. 

Одним із ключових понять антропоцентричного підходу до дослідження 

цілісного уявлення людини про світ є поняття концептосфери. Активно 

увійшло в сучасний науковий обіг поняття концептосфери, що визначається 

Д.С. Лихачовим як сукупність потенціалу, відображеного як в словниковому 

запасі окремої людини, так і у всій мові вцілому. Мовознавець зазначає, що 

концептосфера мови – це по суті концептосфера культури [110, с.284].  

Національну концептосферу утворює безліч концептів, організованих 

протягом історії народу в певну структуру. Концептосфера являє собою 

складне утворення, що базується не тільки на мовній та мовленнєвій семантиці 

мовної одиниці, але й проникає глибоко в письмову, матеріальну і духовну 

культуру етносу. Національна концептосфера, яка притаманна окремим 

народам або націям, складається із сукупності індивідуальних, групових, 

класових, національних та універсальних концептів, тобто концептів, що мають 

загальнолюдську цінність. Саме наявність загальних, універсальних концептів 

забезпечує можливість взаєморозуміння між народами. Поряд з національними 

особливостями, в кожній картині світу мають місце взаємопов’язані 

універсальні поняття – час, простір, вимір, причина, доля, число тощо. При 

однаковому наборі універсальних концептів у кожного народу існують 

особливі, тільки йому притаманні співвідношення між цими концептами, що і 

створює основу національного світобачення і оцінки світу. Кожна культура 

формує свої стереотипи свідомості та поведінки, що спираються на власне 

бачення світу. Концептосфера мовної свідомості визначає ментальність народу, 
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його цінності, такі як, наприклад, правда, добро і зло, сім’я, праця, честь і віра. 

Таким чином, незважаючи на те, що концепт FAMILY є універсальним, його 

змістовне наповнення визначається специфікою певної лінгвокультури. 

В сучасній лінгвістиці виділяють різні підходи до розуміння концепту, що 

можуть бути умовно об’єднані відповідно до методологічної спрямованості 

дослідників: 

– лінгвокультурологічний;  

– лінгвокогнітивний, або семантико–когнітивний; 

– психолінгвістичний; 

– культурний; 

– лінгвістичний; 

– логіко–ейдетичний; 

– когнітивно–поетичний; 

– когнітивно–дискурсивний; 

– філософсько–семіологічний [154].  

Для нашого дослідження особливий інтерес представляють два підходи, 

які є взаємодоповнювальними, а саме лінгвокультурологічний та 

лінгвокогнітивний. 

 Семантико-когнітивний підхід до вивчення різноманітних мовних 

явищ, що активно розробляється в сучасній лінгвістиці (А. Вежбицька, 

О.С. Кубрякова, З.Д. Попова, І.А. Стернін та інші), це шлях від мовної картини 

світу до когнітивної, до опису національної концептосфери [149, с.82] і, 

відповідно, від мови до мовної свідомості етносу. 

Семантико-когнітивний (лінгвокогнітивний) підхід ґрунтується на 

інтерпретації концепта як двоїстої ментальної сутності, що має два плани. У 

мовленнєвому контексті він постає як реальність, що віддзеркалюється у 

свідомості через мову, у мисленнєвому – як образ, у якому втілюються певні 

уявлення мовців про навколишній світ [21, с.25]. В аспекті семантико-

когнітивного підходу вітчизняний дослідник М.М. Полюжин трактує концепт 

як ментальне утворення, що репрезентує собою сукупність знань про певний 
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об’єкт у свідомості людини [147, с.87]. Представники цього підходу, зокрема 

Н.Д. Арутюнова, співвідносять концепти з усіма лінгвістичними формами й 

розглядають мову як інструмент опису концептів [6, с.15]. 

Лінгвокультурологічний підхід (В. фон Гумбольд, Л. Вайсгербер, 

М. Коул, Р. Ленекер, Г. Палмер, Е. Сепір, Б. Уорф) розглядає концепт в рамках 

проблеми ,,Мова – Свідомість – Культура”, з точки зору його місця в системі 

цінностей, функцій в житті людини, етимології, історії, спричинених ним 

асоціацій. Концепт постає як посередник, що здійснює взаємодію між людиною 

і культурою. На думку В.І. Карасика, лінгвокультурологічний і 

лінгвокогнітивний підходи до розуміння концепту взаємообумовлюють та 

взаємодіють один з одним: концепт як ментальне утворення в свідомості 

індивіда є вихід на концептосферу соціуму, тобто в кінцевому рахунку на 

культуру, а концепт як одиниця культури є фіксація колективного досвіду, який 

стає надбанням індивіда. Інакше кажучи, ці підходи розрізняються векторами 

по відношенню до індивіда: лінгвокогнітивний концепт – це напрямок від 

індивідуальної свідомості до культури, а лінгвокультурний концепт – це 

напрямок від культури до індивідуальної свідомості [80, с.117].  

В нашому дослідженні, згідно з лінгвокультурологічним підходом до 

вивчення концепту, ми, слідом за Е. Філдером та К. Джейсоном [252, 266], 

визнаємо концепт FAMILY однією з базових одиниць американської культури.  

Концепт FAMILY є лінгвокультурним, тобто таким, який функціонує у 

комплексному вивченні мови, свідомості і культури. У нашому дослідженні ми 

опираємося на запропоноване Г.Г. Слишкіним визначення: лінгвокультурний 

концепт – це ,,комплексна ментальна одиниця, що формується у результаті 

редукції фрагмента пізнаваного світу до меж людської пам’яті, залучення цього 

фрагмента в контекст культури і його реалізації у вербальних одиницях, 

необхідних для втілення комунікативних потреб членів соціуму” [182, с. 8]. Під 

лінгвокультурним концептом ми розуміємо розумову модель ідеальних 

об’єктів, категорію бачення світу, яка стає і ,,творцем”, і ,,продуктом” образної 

моделі світу, національно–культурної ментальності.  
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Концепт FAMILY розглядаємо як лінгвокультурний відповідно до 

притаманних йому характеристик, визначених Г.Г. Слишкіним [182, с. 24–44]: 

комплексність – формування в рамках проблеми ,,Мова – Свідомість – 

Культура”; ментальна природа – саме у свідомості здійснюється взаємодія мови 

і культури; обмеженість свідомістю носія – існування лише в індивідуальній чи 

колективній свідомості; цінність – акцентуація ціннісного складника; умовність 

і нечіткість – взаємопроникність і взаємоперетин елементів концепту; 

поліапелятивність – активація концепту у свідомості індивіда проходить через 

створення асоціацій, що відбивають індивідуальний досвід; мінливість – 

безперервна динаміка структури концепту як наслідок зміни системи ціннісних 

орієнтирів. 

Лінгвокультурний концепт ми трактуємо як ментальну одиницю, 

підґрунтям якої є поняттєво–ціннісний ознака [81]. Отже, лінгвокультурний 

концепт відрізняється від інших ментальних одиниць (у тому числі від 

концепту в когнітивному плані) акцентуацією саме ціннісного компонента. 

М.А. Солдатова описує лінгвокультурні концепти як базові одиниці картини 

світу, в яких фіксуються цінності як окремої мовної особистості, так і 

лінгвокультурного суспільства в цілому [183].  

Ю.С. Степанов зазначає, що ,,в структуру концепту входить все те, що і 

робить його фактом культури – вихідна форма (етимологія), стисла до основних 

ознак змісту історії; сучасні асоціації; оцінки і т.д. ” [188, с.41]. У термінах 

дослідника концепт – мікромодель культури, він породжує її і породжується 

нею, будучи ,,згустком культури”. В. А. Маслова співвідносить лінгвокультурні 

концепти з іменами абстрактних понять, в яких культурна інформація 

прикріплюється до понятійного ядра [120, с.48]. 

Отже, у нашому розумінні, концепт набуває статусу лінгвокультурного 

елемента за умови його культурної або національної забарвленості, а також при 

наявності яскраво вираженої ціннісного складника в його структурі. В 

широкому розумінні, до лінгвокультурного концепту можна віднести будь-який 
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концептуальний смисл, відмічений етнічною специфікою незалежно від її 

значущості для національного характеру. 

Пріоритетність розглянутих підходів дає підстави здійснювати 

дослідження концепту FAMILY в рамках лінгвокультурологічного та 

лінгвокогнітивного підходів. Лінгвокогнітивний підхід в дослідженнях досить 

чітко показує, що шлях дослідження від семантики одиниць мови до концепту є 

найбільш надійним, і що аналіз мовних засобів дозволяє найбільш простим і 

надійним способом виявити ознаки концептів і моделювати концепт. 

Дослідження вербалізації концепту FAMILY та його ознак відбувається шляхом 

багатоаспектного аналізу його репрезентантів. Основна мета такого аналізу – 

описати структуру концепту, його лінгвокультурну специфіку і зробити 

висновки щодо його значущості для мовної картини світу американської 

лінгвокультурної спільноти.  

 

2.2 Методика, інструментарій та етапи дослідження концепту FAMILY 

 

В сучасній лінгвістиці для опису концепту в умовах його текстової 

об’єктивації не існує жорсткої методології. У своїй роботі ми використовуємо 

комплексний підхід до дослідження засобів об’єктивації концепту FAMILY на 

матеріалі американських національних корпусів та мультимодальних 

кінотекстів, в якому інтегруємо методики концептуального аналізу з 

інструментарієм корпусної лінгвістики, психолінгвістики, теорій 

концептуальної метафори та семіотики. Головна перевага запропонованого 

комплексного підходу полягає у наданні основи для опису засобів лінгвальної 

та екстралінгвальної репрезентації концепту FAMILY в американських 

національних корпусах та сімейних кінотекстах та їх зіставленні. Процедура 

дослідження складається з кількох етапів, спрямованих на встановлення змісту 

концепту та розробленні його когнітивної моделі.  

Перший етап дослідження має на меті визначення структури концепту 

FAMILY в американській лінгвокультурі. Процедуру починаємо з 
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обґрунтування імені концепту – основної лексеми, якою найчастіше 

маніфестується концепт в мові [36, с.97]. Критеріями для її виокремлення 

можуть бути частотність використання в мові, достатня абстрактність в мові, 

загальновживаність тощо. В нашому дослідженні на підставі аналізу 

номінативної щільності, словотвірного потенціалу та синонімічного ряду 

ми визначаємо лексему family іменем концепту FAMILY.  

Лінгвокультурний концепт має складну структуру, хоча вона не може 

бути визначена як чітко сформована і жорстка. Зазначимо, що під структурою 

концепту ми розуміємо сукупність його узагальнених ознак, необхідних і 

достатніх для ідентифікації предмета або явища як фрагмента картини світу. 

На думку М.М. Полюжина, найбільш раціональний погляд на структуру 

концепту – це її представлення за двома аспектами: 1) репрезентація структури 

концепту як ієрархічно організованого взаємозв’язку елементів різного рівня 

абстракції; 2) установлення структури концепту через словникові дефініції 

мовних засобів її репрезентації та виділення образного, поняттєвого й 

ціннісного компонентів [147]. В.В. Колесов також вважає, що смислову єдність 

концепту забезпечує послідовність його проявів у вигляді образу, поняття і 

символу, де образ представляє психологічну основу знака, поняття відображає 

логічні функції свідомості, а символ – загальнокультурний компонент 

словесного знака [88]. 

Значного поширення в сучасній лінгвістиці набула концепція 

М.М. Болдирєва, згідно якої науковець виділяє в концепті образну, поняттєву 

та ціннісну сторони [21]. Образна сторона концепту – це зорові, слухові, 

тактильні, смакові, характеристики предметів, явищ, подій, відображених в 

нашій пам’яті, це релевантні ознаки практичного знання. Поняттєва сторона 

концепту – це мовна фіксація концепту, його позначення, опис, ознакова 

структура, дефініція, порівняльні характеристики цього концепту по 

відношенню до того чи іншого ряду концептів, які іноді не існують ізольовано. 

Їх найважливіша властивість – голографічна багатовимірна вбудованість в 
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систему нашого досвіду. Ціннісна сторона концепту – важливість цього 

психічного утворення як для індивідуума, так і для колективу.  

В.І. Карасик, виявляючи структуру концептів, також виділяє в ній, крім 

образного, поняттєвий і ціннісний складники [80]. Образний складник автор 

розуміє як ,,слід чуттєвого уявлення в пам’яті в єдності з метафоричними 

переносами”. Поняттєвий складник, на думку дослідника, є ,,сукупністю 

істотних ознак об’єкта або ситуації і результати їх пізнання” [81, с.77]. З 

лінгвокультурологічної точки зору домінуючим є саме ціннісний складник, 

оскільки будь–яку культуру характеризує система цінностей, що їй притаманна.  

У роботі виходимо із запропонованого С.Г. Воркачевим положенням та 

виділяємо в складі лінгвоконцепта, крім образного, ціннісного і поняттєвого, 

також значущісний складник. Він визначається місцем, яке займає ім’я 

концепту в лексичній системі мови та включає в себе парадигматику, 

синтагматику, етимологію та асоціативні характеристики імені концепту, а 

також співвідношення реалізацій цього імені і його словотворчу 

продуктивність [34]. Термін ,,значущісний” в концепції С.Г. Воркачева бере 

свої витоки в роботах Ф. Сосюра, який назвав сукупність характеристик, що 

визначають місце мовної одиниці в лексико–граматичній системі ,,значущістю” 

(valeur) [187, с.113–114].  

Подібну думку висловлював Г. Г. Слишкін [181], розкладаючи ціннісний 

складник концепту на два аспекти: актуальність і оцінність, при чому аспект 

актуальності виявляє значущість концепту в системі мови. 

Комплексну методологічну процедуру аналізу етнічних констант і 

культурно–ціннісних домінант певної концептосфери пропонує вітчизняна 

дослідниця Н.О. Стефанова [192]. Вона спирається на методологічні вказівки, 

запропоновані В.Т. Титовим, який виділяє чотири параметри, необхідні для 

аналізу лінгвокультурного концепту [197]: 

1. семантичний, що включає ідентифікацію і аналіз ціннісного 

компонента семантики у семантичній структурі вербалізаторів 

лінгвокультурних концептів з виявленням домінантних смислів; 
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2. синтагматичний, що полягає в аналізі фразеологізмів, до складу яких 

входять лексеми–вербалізатори концептів, оскільки за допомогою фразеології 

маркуються концепти культури конкретного етносу, та відборі аксіологічно-

маркованих слів, що є найбільш частотними у складі фразеосполук, що дає 

змогу виявити ядро синтагматично активних і культурно значимих слів; 

3. епідегматичний, що являє собою аналіз дериваційної активності 

ціннісно-маркованих слів, що сприяє виявленню в одному слові кількох 

ціннісних значень; 

4. парадигматичний, тобто аналіз наявності синонімічних рядів та інших 

парадигматичних класів. 

Ми погоджуємось з дослідницею та вважаємо доцільним додати до цих 

параметрів етимологічний параметр, тобто аналіз етимонів імен 

лінгвокультурних концептів, що утворюють етнічні константи. Етимологічний 

складник концепту визначається внутрішньою формою слова, що є ключовим 

репрезентантом концепту та служить засобом додаткової мотивації його 

ціннісного складника. Так, лексему family, що походить від латинського familia, 

спочатку вживали на позначення домашньої прислуги, а вже пізніше додалося 

значення ,,нащадки спільного предка”. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, в нашому дослідженні в структурі 

лінгвокультурного концепту FAMILY ми виділяємо поняттєвий, образний, 

ціннісний та значущісний складники.  

На першому кроці ми розкриваємо поняттєвий складник концепту, що 

містить інформацію про реальний чи уявний предмет, який слугує основою для 

утворення концепту. Поняттєвий складник концепту FAMILY визначено за 

допомогою методу дефініційного аналізу імені цього концепту. 

Проаналізувавши дефініції іменника family, подані в 11 словниках англійської 

мови, ми визначили основні компоненти лексичного значення лексеми family: 

group, unit, individuals, persons, parents, children, traditional, common, ancestry, 

head, roof, marriage. В складі субстантивного мікрополя номінативного поля 

концепту FAMILY ми виділили чотири групи: nuclear family; extended family; 
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marriage; kin. Аналіз етимонів імені концепту є необхідним кроком для 

розуміння внутрішньої форми слова та визначення місця цього концепту в 

системі цінностей англійського та американського народу.  

Ціннісний складник лінгвокультурного концепту відображає 

національну специфіку семантики одиниць мови, які в сукупності 

відображають мовну картину світу його носіїв. Це є надзвичайно важливим 

складником лінгвокультурного концепту, адже дозволяє розглядати мову не 

тільки як засіб пізнання світу, але як засіб відображення людських почуттів, 

емоцій, інтенцій. Н.Г.Іщенко зазначає, що кожен процес відображення 

об’єктивної дійсності є оцінним, оскільки відношення суб’єкта до об’єкту 

пізнання детерміновано практичними та духовними потребами людини. Оцінне 

відношення до явищ об’єктивної дійсності є невід’ємною властивістю 

людського пізнання, яке позитивно або негативно відображається у мовних 

одиницях [75].  

Отже, на другому кроці ми розкриваємо ціннісний складник концепту 

FAMILY, дослідження якого відбувається за допомогою асоціативного 

експерименту та заснована на побудові асоціативного поля слова-імені 

концепту, тобто сукупності асоціатів на слово-стимул. Зазначимо, що серед 

асоціацій значно переважають реакції з позитивною (love, support, 

understanding, happiness, care, warmth, trust, friendship) та нейтральною 

(marriage, relations, mother, father) конотацією. Кількість реакцій з негативною 

(trouble, tired, stress) конотацією незначна. Таким чином, ми можемо заявити, 

що на аксіологічному рівні концепт FAMILY отримує здебільшого позитивну 

оцінку. Концепт FAMILY нерозривно пов’язаний із коханням, підтримкою та 

розумінням між членами сім’ї, що виступають необхідною умовою щасливого 

сімейного життя. 

На третьому кроці ми досліджуємо значущісний складник концепту 

FAMILY, що виражається в чисельності мовних одиниць, які є засобами 

репрезентації цього концепту в американських національних корпусах та 

перевіряється методами корпусного аналізу. Ми використали метод 
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кількісного підрахунку, який дозволив нам визначити частотність вживання 

слів і словосполучень, за допомогою яких вербалізується концепт FAMILY в 

американських національних корпусах. За так званим ,,законом Шпербера”, 

чим більше одиниць, що об’єктивують концепт, наявно в досліджуваному 

матеріалі, тим важливіший є цей концепт для свідомості носіїв певної 

лінгвокультури [57, с.277]. В цьому випадку ми можемо говорити про високу 

номінативну щільність концепту FAMILY та високу значимість цього концепту 

в свідомості носіїв американського варіанту англійської мови. 

На четвертому кроці ми розкриваємо репрезентацію образного 

складника концепту FAMILY, що включає наочно-чуттєве уявлення про 

концепт, його перцептивний образ, а також комбінацію концептуальних 

метафор, що підтримують концепт у мовній свідомості. Під концептуальною 

метафорою ми за американським когнітивістом Джорджем Лакоффом 

розглядаємо розуміння та сприйняття однієї речі в термінах іншої [272, с.5]. 

Макр Тернер доводить, що базовим джерелом знань, складових 

концептуальних джерел, є досвід безпосередньої взаємодії людини з 

навколишнім світом, причому діахронічно первинним є фізичний досвід, який 

організовує категоризацію дійсності у вигляді простих когнітивних структур, 

тобто ,,схем-образів” [298]. Ми також поділяємо думку А. М. Приходька, який 

зазначає, що метафорична профілізація є одним з найбільш дієвих прийомів 

,,суб’єктивного озовнішнювання” концептів та що концепти, особливо 

абстрактні, дуже часто забражуються в свідомості людини саме через образно–

метафоричні асоціації [156].  

В основі метафоризації лежить процес взаємодії між структурами знань 

двох доменів – вихідного, або сфери-джерела (source domain) і цільового, або 

сфери-цілі (target domain), що відбувається в результаті досвіду взаємодії 

людини з навколишнім світом [273]. Елементи вихідного домену структурують 

менш зрозумілий концептуальний цільовий домен, що становить сутність 

когнітивного потенціалу метафори. Цільовий домен розуміємо як референт, а 

вихідний домен – як корелят. Вважємо, що корелят – більш конкретнее 
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початкове знання, отримане у процесі безпосереднього досвіду взаємодії з 

дійсністю, яке спостерігаємо у повсякденній діяльності й ідентифікуємо у 

просторі. Референт – кінцеве, менш зрозуміле, абстрактнее знання. У нашій 

роботі референтом є FAMILY. Концептуальні метафори узгоджуються з 

певною культурою і мовою та є невід’ємною частиною культурної парадигми 

носіїв мови, вони вкорінені в свідомості людей і бувають настільки звичні, що 

часто не усвідомлюються як метафори. 

В результаті аналізу концептуальних метафор для полегшення 

систематизації та упорядкування матеріалу метафоричні кореляції згруповано 

за тематичною приналежністю у відповідні концептуальні коди, що формують 

образний складник концепту FAMILY: біоморфний, що поділяється на 

антропоморфний, зооморфний та вегетативний; предметний, речовинний, 

темпоральний, просторовий, реляційний. У їх складі нами були виділені 

корелятивні домени.  

Образний складник концепту FAMILY ми також досліджуємо на 

екстралінгвальному рівні на матеріалі зображень, представлених пошуковою 

системою GOOGLE, використовуючи семіотичний аналіз для опису 

зображень, що представляють цей концепт в американській лінгвокультурі. 

Метою другого етапу нашого дослідження є визначити особливості 

репрезентації концепту FAMILY в американських сімейних кінофільмах як 

дзеркалі американської лінгвокультури.  

Першим кроком є створення корпусу сімейних кіносценаріїв, що 

складається з текстів англомовних кіносценаріїв як основної складової 

кінотекстів – Corpus of American Family Movies (CAFM), який відповідає таким 

необхідним характеристикам, як репрезентативність, автентичність, 

відібраність, збалансованість, машиночитаність. 

На другому кроці ми аналізуємо вербалізацію значущісного, ціннісного та 

образного складника концепту FAMILY в корпусі CAFM, задля чого вдаємося 

до методу інтерпретативного аналізу асоціацій, отриманих в результаті 
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асоціативного експерименту, аналізу концептуальних метафор та методів 

корпусного аналізу. 

Третім кроком дослідження репрезентації лінгвокультурного концепту 

FAMILY в корпусі CAFM є побудова його концептуальної моделі за 

допомогою фреймів. Для концептуального аналізу значень одиниць мови та 

мовлення ми використовуємо запропоновану С.А. Жаботинською методику 

семантики лінгвальних мереж (СЛМ), де високоабстрактні пропозиції 

об’єднуються у мережеву концептуальну модель, що складається з п’яти 

базових фреймів: предметний фрейм, посесивний фрейм, акціональний фрейм, 

ідентифікаційний фрейм та компаративний фрейм [61]. В кожному з них 

міститься декілька тематично зближених схематичних пропозицій, тип яких 

визначається за назвою фрейму.  

Предметний фрейм об’єднує буттєві схеми: 

• квантитативну ,,Х є СТІЛЬКИ–кількість”, 

• квалітативну ,,Х є ТАКЕ–якість”, 

• локативну ,,Х існує / діє ТАМ / LC–локатив (початок, шлях або місце, 

кінець) ”, 

• темпоральну ,,Х існує ТОДІ / TM–темпоратив (початок, відрізок або 

момент часу, кінець)”, 

• схему способу буття ,,Х існує ТАК–спосіб”. 

Акціональний фрейм включає акціональні схеми: 

• стану / процесу ,,AG–агенс діє”, 

• контактної дії ,,AG–агенс діє на PT–паціенс / AF–афекту” і каузації 

,,CR–каузатор робить FT–фактитив”. Ці схеми можуть бути розширені за 

рахунок аргументних ролей (різновиди: AT–супровідник, AD–помічник, CG–

контрагент, IN–інструмент, MD–Медиатив), стимул (GL–мета, CS–причина), 

передумова (CD–умова , CS–поступка), реципієнт (AD–адресат, BN–бенефактив / 

ML–малефактів), а також за рахунок локативної та темпоральної схем. 

Посесивний фрейм конституюється посесивними схемами: 

• партитивності ,,WH–ціле має PR–частину”, 
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• інклюзивності ,,CR–контейнер має CT–вміст” / ,,CT–вміст має CR–

контейнер”, 

• власності ,,OW–власник має OD–власність” / ,,OD–власність має OW–

власника”. 

Ідентифікаційний фрейм об’єднує ідентифікаційні схеми: 

• персоніфікації ,,ID–індивід є PS–персоніфікатором (власна назва) ”, 

• класифікації ,,ID–індивід / вид є CL–класифікатором: вид / рід” і 

характеризації ,,ID–індивід є CH–характеризатором”.  

Компаративний фрейм представлений компаративними схемами: 

• тотожності / метаморфози, ,,CV–компаратив є / як / MS–корелят”, яка  

порівнює сутність саму з собою, тобто корелят це той самий компаратив, але в 

його інший, додаткової іпостасі, 

• подібності / аналогії ,,CV–компаратив є як AN–корелят”, яка встановлює 

подібні риси у сутностей, що належать до однієї і тієї ж понятійної сфери,  

• подібності / метафори, ,,CV–компаратив є немов MT–корелят”, яка 

встановлює подібні риси сутностей, які відносяться до різних понятійних сфер. 

Пропозиційні схеми демонструють основні види зв’язків між предметом 

та його ознаками, а також між декількома предметами. Зазначимо, що 

фреймовий метод когнітивного моделювання є одним з найбільш ефективних 

способів презентації концептуальної інформації. Фреймова модель відтворює в 

лексичній системі відношення між концептом FAMILY і його реалізаціями в 

кінотекстах, описує найхарактерніші уявлення в сприйнятті мовної особистості. 

Після побудови мережевої концептуальної моделі наступним кроком є її 

перетворення в когнітивну модель концепту FAMILY. При цьому ми 

враховуємо не тільки саму мережеву концептуальну структуру, але і певні 

когнітивні операції, що, за Р. Ленекером, відносимо до чинників 

,,конструювання та інтерпретації” (construing) змісту мовного вираження [274]. 

Ці когнітивні операції перетворюють концептуальну структуру в структуру 

когнітивну. Для цього аналізу беремо до уваги фактор промінантності, який 

визначається Р. Ленекером як понятійна акцентованість тих елементів, на які 
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ми звертаємо особливу увагу [274, с.66]. На акцентованість певного компонента 

вказує кількісний показник, тобто число контекстів, в яких він фігурує. Згідно з 

концепцією в М.В. Нікітіна [130], за допомогою аналізу цих кількісних 

показників ми поділили отримані компоненти концептуальної структури 

концепту FAMILY на інтенсіонал, або змістовне ядро концепту та 

імплікаціонал концепту, що включає периферійні семантичні ознаки та може 

бути жорстким, або фактичним (обов’язковим, необхідним), високовірогідним 

та слабким (вільним). 

На четвертому кроці ми досліджуємо інтермодальний зв’язок 

лінгвальних та екстралінгвальних (аудіовізуальних) засобів реалізації концепту 

FAMILY в американських кінотекстах, вдаючись до методів семіотичного 

аналізу. Основним елементом екстралінгвальної системи кінотексту вважаємо 

кінообраз, що передає в узагальнено-образній формі смислову і оцінну 

інформацію про персонажів і їх стосунки. Таким чином, образи в кінотекстах, 

що репрезентують концепт FAMILY, відтворюють предмети та явища 

реального світу. 

Третій етап дослідження спрямований на порівняння репрезентації 

концепту FAMILY в американських сімейних кінотекстах та 

репрезентативному американському національному Браунівському корпусі. За 

допомогою порівняльно-зіставного методу ми встановили, що репрезентація 

концепту FAMILY, реалізована у сімейних кінотекстах, здебільшого збігається 

зі змістом цього концепту в американській лінгвокультурі, представленій 

національним корпусом ВС. Досліджуваний концепт здобув широку 

репрезентацію в американських кіностекстах як на лінгвальному, так і на 

екстралінгвальному рівнях. Образи, що об’єктивують уявлення американців 

про сім’ю, є як загальнокультурними, так і специфічно культурними, але всі 

вони спрямовані на формування у глядача позитивного уявлення про сім’ю та 

сімейні цінності. 

Отже, застосування зазначених методів аналізу на трьох етапах 

дослідження уможливлює здійснення комплексного аналізу лінгвокультурного 
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концепту FAMILY в американських національних корпусах та сімейних 

кінотекстах. 

 

 

2.3 Асоціативний експеримент в дослідженні ціннісного складника 

концепту FAMILY 

 

Засобами активізації концепту у свідомості індивіда можуть слугувати і ті 

мовні знаки, які прямо не називають цей концепт (тобто не є іменем цього 

концепту). У цьому випадку Г.Г. Слишкін говорить про активізацію концепту в 

свідомості носіїв через асоціації за схемою ,,стимул => реакція” [181]. 

Поняття і термін ,,асоціації” був введений у психолінгвальну науку 

Дж. Локком, як позначення неусвідомлених і безконтрольних думок. У 

психології термін асоціації розуміють як ,,зв’язок між психічними явищами, 

утворених за певних обставин, при якому актуалізація одного з них спричиняє 

появу іншого” [303, с.43]. Тобто це – неусвідомлений зв’язок певних думок або 

ідей, які базуються на особистому досвіді індивіда. З розвитком 

психолінгвістики дослідження асоціацій призводить до вивчення внутрішнього 

світу людини. У лінгвістиці ж внутрішній світ мовців – то вже світ концептів. 

Отже, за ланцюгом ,,стимул => реакція”, або, інакше кажучи, ,,слово => 

асоціація”, ми можемо визначити когнітивну організацію певного концепту в 

ментальному лексиконі індивіда, виходячи з факту, що асоціація – це 

розумовий процес, який відбувається у його свідомості.  

Асоціативний експеримент є найбільш розробленою технікою 

психолінгвістичного аналізу семантики. До цього методу у своїх дослідженнях 

вдаються провідні світові та вітчизняні мовознавці (С.Г. Воркачев, 

В.В. Левицький, О.О. Леонтьєв, О.О. Селіванова, С.А. Жаботинська). Зокрема, 

С.Г. Воркачев зазначає, що асоціативний експеримент входить до переліку 

прийомів, необхідних для вивчення будь–якого концепту [34]. Цей метод 

спрямований на виявлення асоціацій, що склалися у індивіда внаслідок 
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попереднього досвіду. Він дозволяє з’ясувати, як влаштовані фрагменти мовної 

свідомості у носіїв тієї чи іншої мови. Асоціативний експеримент спрямований 

на дослідження вербальних репрезентантів змісту свідомості і дозволяє виявити 

дійсність, специфічно відображену в уявленні індивіда. На основі даних 

асоціативного експерименту можлива побудова асоціативно–семантичної 

мережі носія даної конкретної культури. 

Для аналізу ціннісного складника змісту концепту FAMILY була 

використана методика вільного асоціативного експерименту. О.О. Леонт’єв 

виділяє три різновиди асоціативного експерименту [109,с.5], в ході яких 

контексти, з яких виводяться асоціати, не дані в ,,готовому” вигляді як частина 

деякого тексту, а продукуються інформантами в ході самого експерименту: 

1) вільний асоціативний експеримент з реєстрацією первинної відповіді 

(випробуваному пропонується дати першу вербальну реакцію на дане слово–

стимул, яка прийшла в голову, причому на реакції не ставиться ніяких 

обмежень); 

2) спрямований, або контрольований асоціативний експеримент 

(випробуваному пропонується давати асоціації певного граматичного або 

семантичного класу); 

3) ланцюговий асоціативний експеримент, або експеримент з триваючою 

реакцією (випробуваному пропонується реагувати на слово–стимул декількома 

асоціаціями).  

Важливим чинником у методиці проведення асоціативного експерименту 

є умови його проведення. Результати експерименту залежать від багатьох 

показників, таких як вік, стать, освіта, географічні умови, культурно–історичні 

традиції народу тощо. В своїй роботі ми користувались наступними умовами 

проведення асоціативного експерименту, що називає В.В. Левицький:  

1) відбір слів, запропонованих у якості стимулів – у такому випадку 

підбір слів залежить від цілей експерименту;  

2) склад піддослідних – кількість реципієнтів повинні бути не менш 30, 

різної статі, віку, професії тощо;  
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3) інструкція – перед початком проведення експерименту важливу роль 

відіграє так звана ,,пояснювальна записка”, тобто інструкція;  

4) матеріал і форма його подавання – усна чи письмова [107, с.99–100]. 

При проведенні дослідження ми базувались як на змінних, так і на 

незмінних факторах. Ми задали такі незмінні фактори: кількість запропонованих 

стимулів – один (стимул ,family); країна проживання реципієнтів – США; 

національність досліджуваних – американці; умови проведення – он–лайн; 

термін проведення – березень – травень 2016 року. До змінних факторів 

належали: вік досліджуваних; стать досліджуваних; сімейний стан. 

В експерименті взяли участь 218 американців, вік яких варіюється в 

межах від 17 до 46 років, серед них 133 жінки та 85 чоловіків. Опитуваним було 

запропоновано надати першу асоціацію на стимул family, що спаде їм на думку. 

Експеримент проводився у письмовій формі на базі Інтернет–платформи 

Survey–maker за посиланням https://www.survey–maker.com. Анкета, 

запропонована респондентам, представлена в Додатку Г. 

Результатом проведення асоціативного експерименту була побудова 

асоціативного поля концепту FAMILY на матеріалі 218 реакцій представників 

американської лінгвокультури. Асоціативним полем концепту FAMILY 

вважаємо сукупність асоціатів на слово–стимул. Реакції з найбільш високим 

індексом частотності складають ядро асоціативного поля. Асоціати, наведені 

деякими чи окремими учасниками експерименту, утворюють його периферійну 

зону. До дальньої периферії відносимо одиниці, які є одиничними або 

використовуються в специфічних контекстах.  

 

2.4 Методика створення корпусу сімейних кінотекстів 

 

На сьогодні існує значна кількість визначень поняття ,,корпус”, 

запропонованих вітчизняними та зарубіжними дослідниками. Наприклад, у 

визначенні, наведеному в підручнику Е. Фінегана, зазначено, що корпус – це 

репрезентативне зібрання текстів, що зазвичай представлене в електронному 

https://www.survey-maker.com/
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форматі і містить інформацію про ситуацію, в якій текст був створений, тобто 

інформацію про мовця, автора, адресата або аудиторію [254]. Т. МакЕнері та 

Е. Вілсон наводять таке визначення корпусу – це зібрання мовних фрагментів, 

відібраних за чіткими мовними критеріями для використання в якості моделі 

мови [278]. В.В. Риков визначає корпус текстів як певне зібрання текстів, в 

основі якого лежить логічний задум, логічна ідея, яка об’єднує ці тексти і 

втілена в правилах організації текстів в корпус, алгоритмі і програмі аналізу 

корпусу текстів, пов’язаною з цим ідеологією і методологією [163]. 

В.П. Захаров під корпусом текстів розуміє значний за обсягом, представлений в 

електронному вигляді, уніфікований, структурований, розмічений, філологічно 

компетентний масив мовних даних, створений для вирішення конкретних 

лінгвістичних завдань [67, c.3]. О.М. Демська–Кульчицька визначає корпус як 

машиночитане, стандартно організоване зібрання репрезентативних для певної 

мови, діалекту або іншої підмножин(и) мов(и) писемних або усних текстів, 

призначених для лінгвістичного аналізу й опису, відібраних і впорядкованих 

згідно з експліцитними екстра– та інтралінгвальними критеріями [53].  

Виходячи з вищенаведених дефініцій, В.В. Жуковська [63] виділяє низку 

ознак, що відрізняють сучасний корпус текстів від звичайних колекцій текстів в 

електронній формі: репрезентативність, автентичність, відібраність, 

збалансованість, машиночитаність. 

Репрезентативність полягає в здатності корпусу відображати всі 

властивості предметної галузі. Під предметною галуззю розуміється рівень 

реалізації мовної системи, яка містить феномени, що підлягають 

лінгвістичному описові. Репрезентативність більшості корпусів великою мірою 

обумовлюється двома факторами: набір жанрів, включених до корпусу 

(збалансованість), та критерій відбору текстів кожного жанру (відібраність).  

Автентичність передбачає відбір реально створеного носіями мови 

писемного або усного текстів у процесі реальної комунікації. Дотримання 

вимоги автентичності є однією зі складових емпіризації фактичного корпусного 

матеріалу.  
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Відібраність ставить вимогу обмеження фактичного матеріалу шляхом 

відбору певних фрагментів мови з усього мовного континууму. Необхідна 

певна вибірка, яка передбачає застосування чітких правил екстрагування даних, 

що відповідають обраній стратегії побудови корпусу, мотивовані типом 

корпусу і метою його створення.  

Збалансованість полягає у введенні до корпусу пропорційної кількості 

текстових ресурсів. Для досягнення збалансованості корпусу необхідні 

мінімальні критерії відбору текстів, які мають включати розрізнення між 

художньою літературою і нехудожньою літературою; книжкою, журналом або 

газетою; нормативним і ненормативним варіантом мови; з контролем віку, статі 

та походження авторів.  

Машиночитаність є визначальною ознакою до сучасного електронного 

текстового корпусу природної мови. Крім електронної форми подання, ця 

вимога передбачає наявність кодування первинних корпусних даних та 

лінгвальну анотацію [63, с.56–57]. 

Корпус сімейних кінотекстів надає нам багатий репрезентативний 

емпіричний матеріал. Він акцентується на трьох типах даних, які використані в 

ході нашого лінгвістичного дослідження: емпірична підтримка, інформація 

щодо частотності вживання вербалізаторів вираження концепту FAMILY, 

екстралінгвальна інформація, або метаінформація (вік або стать мовця, жанр 

тексту, часова або просторова інформація щодо походження тексту тощо), яка 

дозволяє порівнювати різні типи текстів чи різні групи мовців. 

Корпусна лінгвістика оперує двома різними типами корпусів текстів. 

Корпуси першого типу універсальні, вони відображають в собі все різноманіття 

мовної діяльності. До цього типу належать масштабні корпуси, з якими ми 

працювали в третьому розділі дисертаційного дослідження – Brown University 

Standard Corpus of Present–Day American English та Corpus of Contemporary 

American English. 

Корпуси другого типу відображають об’єктивацію певного 

лінгвістичного або культурного феномена в суспільній мовній практиці, вони 
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побудовані ad hoc (для спеціальної мети) [163]. До укладення таких корпусів 

вдаються, коли виникає необхідність вивчити певні тексти, які до сих пір не 

увійшли у відомі корпуси. В цьому випадку лінгвіст може скласти свій власний 

корпус зі своїх джерел і досліджувати вже його. Послуговуючись цим 

твердженням, для нашого дослідження ми створили власний корпус, що 

складається з текстів англомовних кіносценаріїв як основної складової 

кінотекстів – Corpus of American Family Movies (CAFM). 

При створенні корпусу CAFM ми послуговувались технологічним 

процесом створення корпусу, запропонованим В. В. Жуковською [63, с.85–87], 

що передбачає поступове виконання таких кроків: 

1. Визначення джерел лінгвістичного матеріалу. Ми використовували 

публічно доступні джерела, а саме інтернет–сайти www.imsdb.com, www.script–

o–rama.com, wwww.simplyscripts.com, www.moviescriptsandscreenplays.com, 

ww.springfieldspringfield.co, scripts–onscreen.com, з яких ми обрали 120 

кіносценаріїв, перелічених нижче. 

2. Введення даних. Тексти кіносценаріїв в корпусі представлені в 

простому текстовому форматі (plain text, *.txt). Plain text – це проста 

послідовність літер, пробілів і знаків пунктуації, отже цей формат розпізнає 

більшість корпусних менеджерів. 

3. Попереднє опрацювання тексту. На цьому етапі всі тексти, отримані з 

різних джерел, пройшли перевірку й коректування. Також нами була здійснена 

зовнішня, або метарозмітка (annotation), яка містить відомості про авторів та 

відомості про тексти: автор, назва, рік видання, тематика.  

4. Розмітка тексту. Розмітка (tagging) була зроблена за допомогою 

інтернет ресурсу CLAWS5 (the Constituent Likelihood Automatic Word–tagging 

System), що знаходиться за посилнням http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/. Цей сайт 

пропонує тегування за частинами мови (Part–of–speech (POS) tagging), або 

морфологічне тегування, яке є найпоширенішою формою анотації корпусу. 

Наведемо приклад морфологічної розмітки з корпусу CAFM:  

http://www.imsdb.com/
http://www.script-o-rama.com/
http://www.script-o-rama.com/
http://www.springfieldspringfield.co/
http://www.springfieldspringfield.co/
http://www.springfieldspringfield.co/
http://www.springfieldspringfield.co/
http://www.springfieldspringfield.co/
http://scripts-onscreen.com/
http://ucrel.lancs.ac.uk/claws/
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–––––_PUN CAMERA_NN1 PULLS_VVZ UP_AVP from_PRP the_AT0 

Bailey_NP0 home_NN1 and_CJC travels_VVZ up_AVP through_PRP the_AT0 

sky_NN1 until_CJS it_PNP is_VBZ above_PRP the_AT0 falling_AJ0 snow_NN1 

and_CJC moving_VVG slowly_AV0 toward_PRP a_AT0 firmament_NN1 full_AJ0 

of_PRF stars_NN2 ._SENT –––––_PUN 

Повний перелік символів, використаних для морфологічної розмітки 

текстів корпусу, наведений в Додатку Є. 

5. Заключний етап. Цей етап передбачає конвертування розмічених 

текстів у структуру спеціалізованої лінгвальної інформаційно–пошукової 

системи, або корпусного менеджеру, що забезпечує швидкий багатоаспектний 

пошук і статистичну обробку. В нашому дослідженні ми використовуємо 

менеджер AntConc, який пропонує опції потужного конкордансера, генератора 

частотного списку, аналізатора сполучуваності, візуалізує входження 

досліджуваних слів у певному масиві та має багато інших функцій. 

Розглянувши класифікації корпусів, запропоновані Т. МакЕнері, 

В.В. Риковим, В.П. Захаровим та О. Демською–Кульчицькою, ми дійшли 

висновків, що залежно від певних критеріїв, корпус CAFM можна віднести до 

таких типів: 

• за типом мовних даних це корпус писемного мовлення; 

• за мовою текстів – одномовний, англомовний; 

• за критерієм літературності – змішаний; 

• за доступністю – закритий, оскільки він створений з вузько 

специфічною метою та не призначений для публічного використання; 

• за метою створення – спеціалізований, оскільки обмежується одним 

жанром; 

• за хронологічністю – синхронний, адже він містить тексти конкретного 

часового проміжку, а саме 1941 – 2018 років написання; 

• за способом існування, або динамічністю цей корпус належить до 

статичних, адже він відображає певний часовий стан мовної системи та; 
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• за призначенням – ілюстративний, оскільки він створений не тільки 

задля того, щоб виявити нові факти, але щоб підтвердити і обгрунтувати 

результати, вже отримані нами під час дослідження корпусів BC та COCA; 

• за обсягом текстів – повнотекстовий; 

• за спільністю авторства – загальний, оскільки містить тексти, написані 

різними авторами; 

• за розміткою та її характером цей корпус є розміченим, тобто таким, в 

якому словам та реченням присвоєні певні теги (tags), в даному випадку 

зроблена синтактико–морфологічна розмітка. 

Одиницею зберігання в корпусі є окремий текст кіносценарію, при чому 

назва файлу складається з назви твору та року його написання. 

Корпус складається з текстів ста двадцяти кіносценаріїв, що належать до 

жанру сімейного кіно та були зняті в 1941 – 2018 роках: How Green Was My 

Valley (1941), A Tree Grows in Brooklyn (1945), Miracle on 34th Street (1947), Old 

Yeller (1950), Cheaper by the Dozen (1950), Swiss Family Robinson (1960), To Kill 

a Mockingbird (1962), It’s a Wonderful Life (1964), Mary Poppins (1964), The 

Sound of Music (1965), The Railway Children (1970), The Adventures of the 

Wilderness Family (1975), Kramer vs. Kramer (1979), E.T. the Extra–Terrestrial 

(1982), The Karate Kid (1984), The Flight of the Navigator (1986), The Flinstones 

(1987), Harry and the Hendersons (1987), Big (1988), Field of Dreams (1989), Dad 

(1989), Parenthood (1989), Father of the Bride (1991), The Addams Family (1991), 

My Girl (1991), Mrs. Doubtfire (1993), The Secret Garden (1993), Addams Family 

Values (1993), The Sandlot (1993), Sleepless in Seattle (1993), It Runs in the Family 

(1994), My Girl 2 (1994), Little Women (1994), It Takes Two (1995), Liar! Liar! 

(1996), The Preacher’s Wife (1996), Jack (1996), Parent Trap (1997), Stepmom 

(1998), The Family Man (2000), The Royal Tenenbaums (2001), Stuart Little (2001), 

The Princess Diaries (2001), My Big Fat Greek Wedding (2002), Elf (2003), Freaky 

Friday (2003), Daddy Day Care (2003), Cheaper by the Dozen (2003), Secondhand 

Lions (2003), Confessions of a Teenage Drama Queen (2004), Johnson Family 

Vacation (2004), Cheaper by the Dozen 2 (2005), The Pacifier (2005), Yours, Mine 
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& Ours (2005), Nanny McPhee (2005), The Perfect Man (2005), Akeelah and the 

Bee (2006), Charlotte’s Web (2006), Madea’s Family Reunion (2006), Runaway 

Vacation (2006), The Nanny Diaries (2007), Martian Child (2007), Moondance 

Alexander (2007), Bridge to Terabithia (2007), Daddy Day Camp (2007), In the Land 

of Women (2007), College Road Trip (2008), Nim’s Island (2008), All Roads Lead 

Home (2008), Old Dogs (2009), Imagine That (2009), Tooth Fairy (2010), A Nanny 

for Christmas (2010), Letters to God (2010), The Spy Next Door (2010), Nanny 

McPhee Returns (2010), Ramona and Beezus (2010), It’s Kind Of A Funny Story 

(2010), What If...(2010), A Shine of Rainbows (2010), Opposite Day (2010), The 

Last Song (2010), Diary Of A Wimpy Kid (2010), The Tree of Life (2011), I Don’t 

Know How She Does It (2011), Madea’s Big Happy Family (2011), We Bought a 

Zoo (2011), The Descendants (2011), Truth Be Told (2011), A Better Life (2011), 

Change of Plans (2011), Judy Moody and the Not Bummer Summer (2011), The Odd 

Life of Timothy Green (2012), The Impossible (2012), Parental Guidance (2012), A 

Princess for Christmas (2012), The Fitzgerald Family Christmas (2012), What Maisie 

Knew (2012), Me Again (2012), Moonrise Kingdom (2012), Family Weekend 

(2013), Louder Than Words (2013), The Watsons Go to Birmingham (2013), Annie 

(2014), Heaven Is for Real (2014), Life Inside Out (2014), Coming Home for 

Christmas (2014), Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 

(2014), Raising Izzie (2014), Boyhood (2014), Captain Fantastic (2014), Paddington 

(2015), Mother’s Day (2015), Little Men (2016), The Edge of Seventeen (2016), 

Bridget Jones’s Baby (2016), The Hollars (2016), Miracles from Heaven (2016), A 

Puppy For Christmas (2016), The Real O’Neils (2016), My Big Fat Greek Wedding 2 

(2016), The Great Gilly Hopkins (2016), Anne of Green Gables: The Good Stars 

(2017), The Week Of (2018).  

Вибірка була виконана на основі даних інтернет–сайтів, що пропонують 

перелік найкращих фільмів для сімейного перегляду: 100 Best Family movies 

(https://www.imdb.com/list), Top 50 Kids & Family Movies 

(https://www.rottentomatoes.com/), 50 Best Kids Movies to Watch Together on 

Family Movie Night (https://www.timeout.com),The 100 Best Family & Kids 

https://www.imdb.com/title/tt1065073/
file:///D:/Дисер/Чернівці/100%20Best%20Family%20movies
https://www.imdb.com/list
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivg7m80OfaAhXDKJoKHcFIBTYQFgjKATAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rottentomatoes.com%2Ftop%2Fbestofrt%2Ftop_100_kids__family_movies%2F&usg=AOvVaw1NrJN5bGxZPnMjh2rkCWxo
https://www.rottentomatoes.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivg7m80OfaAhXDKJoKHcFIBTYQFgjSATAC&url=https%3A%2F%2Fwww.timeout.com%2Fnew-york-kids%2Fthings-to-do%2Ffilms-for-families-the-top-50-movies-to-watch-as-a-family&usg=AOvVaw2MxUqNPdDuViUsuFjui_na
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivg7m80OfaAhXDKJoKHcFIBTYQFgjSATAC&url=https%3A%2F%2Fwww.timeout.com%2Fnew-york-kids%2Fthings-to-do%2Ffilms-for-families-the-top-50-movies-to-watch-as-a-family&usg=AOvVaw2MxUqNPdDuViUsuFjui_na
https://www.timeout.com/
file:///D:/Дисер/Чернівці/The%20100%20Best%20Family%20&%20Kids%20Movies
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Movies (https://www.pastemagazine.com). Ці фільми можна оцінити як 

репрезентативні, оскільки вони відповідають всім характеристикам сімейних 

кінофільмів, що були нами виділені в першому розділі, отже вони можуть бути 

розглянуті як модель фільмів для сімейного перегляду. 

Відповідно до вимог до створення корпусів, корпус CAFM володіє усіма 

основними характеристиками, притаманними корпусу, такими як: 

• репрезентативність – корпус CAFM відображає всі властивості 

предметної галузі художніх сімейних кінофільмів;  

• автентичність – в корпусі відбірано писемні тексти, створені 

безпосередньо носіями мови;  

• підібраність – кіносценарії, з яких складається корпус, відповідають 

обраній стратегії побудови корпусу, мотивовані типом корпусу і метою його 

створення; 

• збалансованість – до корпусу введенна пропорційна кількість 

текстових ресурсів; 

• машиночитаність – корпус CAFM існує в електронній формі та в 

ньому наявне кодування первинних корпусних даних та лінгвальна анотація. 

Отже, корпус американських кіносценаріїв CAFM, створений нами для 

дослідження репрезентації концепту FAMILY в кінофільмах для сімейного 

перегляду, може бути оцінений як репрезентативний з огляду на параметри та 

характеристики, які були визначені при відборі текстів та може бути 

розглянутий як модель функціонування мови сучасних англомовних 

кінотекстів. 

 

2.5 Семіотичний аналіз мультимодального концепту FAMILY  

 

З огляду на мультимодальну реалізацію концепту FAMILY в 

американських кінотекстах, однією з складових його аналізу є семіотичний 

аналіз. Семіотика вивчає знаки і знакові системи, через які в людському 

суспільстві і культурі і відбувається передача і зберігання інформації. В рамках 

file:///D:/Дисер/Чернівці/The%20100%20Best%20Family%20&%20Kids%20Movies
https://www.pastemagazine.com/
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семіотичного підходу на перший план виходить аналіз мови культури, тому що 

саме через мову культури відбувається міжкультурна комунікація. Отже, 

важливим кроком в дослідженні реалізації концепту FAMILY в американських 

кінотекстах є аналіз репрезентації його вербальних, візуальних та звукових 

компонентів у їх вазаємодії. 

Як зазначено в першому розділі дисертаційної роботи, в кінотексті 

присутні дві семіотичні системи, які нерозривно пов’язані між собою, але 

оперують знаками різного типу – лінгвальна та екстралінгвальна.  

Зазначимо, що американський філософ Чарльз Сандерс Пірз, якого 

вважають одним з засновників семіотики, визначав знак як те, що в деякому 

відношенні або в деякій ролі заміщає щось інше. Він комусь адресований, що 

означає, що він створює в розумі того, до кого він адресований, еквівалентний 

знак, або, може бути, більш розгорнутий знак [140]. 

Відповідно до класифікації Ч. Пірса, знаки за характером зв’язку знаку з 

об’єктом, який він репрезентує, поділяються на три групи [141]: 

1. знаки–ікони (icon), що формуються на основі подібності знаку до 

означуваного об’єкта; 

2. знаки–індекси (index), що створюються відношенням суміжності знаку 

з об’єктом, який він репрезентує, вони пов’язані з позначуваними предметами, 

як дії зі своїми причинами; 

3. знаки–символи (symbol), що породжуються на основі умовного, 

встановленого ,,за домовленістю” зв’язку між знаком та означуваним об’єктом. 

Лінгвальна система кінотексту обслуговується знаками–символами, 

екстралінгвальна – знаками–індексами і знаками–іконами. 

Серед іконічних та індексальних знаків, які входять до екстралінгвальної 

системи кінотексту, присутня звукова частина кінотексту – це природні шуми 

(дощ, вітер, кроки, голоси тварин і птахів), технічні шуми і музика. Природні 

шуми в кінотексті, як і документальні епізоди в художньому кінотексті, слід 

віднести до індексальних знаків. Крім того, до екстралінгвальної системи 

входить відеоряд – іконічні та / або індексальні знаки (люди, тварини, 
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фантастичні істоти, предмети), які здійснюють послідовність рухів, які також є 

іконічними і / або індексальними знаками (жестіка, міміка, пантоміміка, 

маніпуляції з предметами, різного роду переміщення та інші дії). Усе 

перераховане вище є лексикою кінематографа, або, за визначенням 

Г.Г. Слишкіна, одиницями екстралінгвальної системи кінотексту [180]. 

Проте зазначимо, що в мові кіно не існує єдиного коду, що складається з 

відомих одиниць та способів їх організації, які були б спільними для всіх 

кінофільмів. Так, Ю.М. Лотман визнає, що при аналізі кінофільмів 

розчленування на дискретні одиниці завжди справляє враження штучного 

прийому [112, с.47].  

Структурно значущою екстралінгвальною одиницею кінотексту 

дослідниками визнається кадр, як основний носій значень кіномови. Кадр 

робить кінотекст наближеним до мовлення в природній мові, оскільки вносить 

в нього дискретність, тобто він стає переривчастим, простір і час членуються. 

,,Світ кіно – це видимий нами світ, до якого внесено дискретність”, – пише 

Ю.М. Лотман [112, с. 306]. Кінофільм розпадається на кадри, які з’єднуються за 

допомогою монтажу. Наковець стверджує, що монтаж кадрів функціонально 

ідентичний з’єднанню морфем в слова і з’єднанню слів в пропозиції [112, 

с.343–344]. За словами Ю.М. Лотмана, одна з основних функцій кадру – мати 

значення. Подібно до того, як в мові є значення, властиві морфемам – 

граматичні і властиві словами – лексичні, кадр не єдиним носієм кінозначення. 

Значення мають і менші одиниці – деталі кадру, і більші – послідовності кадрів. 

Але в будь–якому разі, мовознавець стверджує, що саме кадр – основний носій 

значень кіномови [112].  

Невід’ємним елементом екстралінгвальної системи кінотексту вважається 

образ. В.П. Конецька визначає кінообраз як недискретну одиницю, специфічну 

для кіно, що володіє власною структурою, не має аналога у вербальній 

комунікації і передає в узагальнено–образній формі смислову і оцінну 

інформацію про персонажів і їх стосунки, про час та ідеї, про суспільство і 

соціальні цінності [91, с.93]. Таким чином, образи в кадрі, що репрезентують 
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концепт FAMILY, відтворюють предмети та явища реального світу. Предмети 

стають значеннями відтворюваних в кадрі, а отже і на екрані, образів. 

Невербальне вираження концепту FAMILY в сімейних кінотекстах 

знаходять такі образи, як зовнішність персонажів, зокрема расова 

приналежність, предмети побуту, інтер’єр, жести, міміка. Фільм звертається до 

здатності реципієнта розшифровувати світ і людей, не вдаючись до мови. До 

уваги глядачів пропонується природний спосіб буття членів сім’ї в світі 

(спілкування героїв з речами і собі подібними), який вони бачать в міміці, 

жестах, погляді та який з очевидністю визначає знайомі їм ситуації. 

Невербальні інформаційні ряди у кінофільмі можуть демонструвати внутрішній 

стан персонажа за допомогою музики, пейзажу, але найчастіше через поведінку 

героя, отже візуальні елементи, що призводять до мультимодальності тексту, 

створюють емоційний фон. Проте зазначимо, що кіно рідко передає думки 

людини, зазвичай воно демонструє поведінку людини. Моріс Мерло–Понті 

зазначає, що в кінофільмі роздуми, задоволення, біль, любов, ненависть можуть 

бути виражені невербально через форми поведінки [123].  

Подібно до того, як відеоряд фільму не є простою фотографією, що 

рухається, так і звук в кіно – це не просто механічне відтворення шумів і слів, а 

й певна форма, внутрішня організація, яку повинен створити автор фільму. 

Поєднання зображення і звуку створює нове ціле, що не зводиться до складових 

його елементів – зображення видозмінюється через наявність звуку.  

Візуальний знак несе глядачеві наочну інформацію, яка інтерпретується 

ним в певний візуальний ряд, а аудіовізуальний знак дає можливість за 

допомогою звуку підкреслити певні події, що відбуваються в кадрі. Тим самим 

візуальний та аудіовізуальний зміст кадру дозволяють глядачеві сформувати 

логічно завершений художній образ і уявити, відчути певну ситуацію. 

Є. Русинова підкреслює, що накладення аудіокомпонента на зоровий образ 

підсилює виразність цілого, одночасно впливаючи на глядача, використовуючи 

два канали сприйняття [161]. Використання прийомів взаємодії звуку і 

зображення розширює ритмічну і динамічну виразність екранної форми. Тому 
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ми вважаємо, що ввзаємозв’язок аудіовізуальних форм очевидний – звук 

формує зображення, як і в свою чергу, зображення формує звук і малює 

звуковий простір. Так, в нашій роботі ми наголосили на тому, що між 

елементами кінотексту, такими як персонажі, об’єкти та дії, вираженими за 

допомогою різних семіотичних систем (або модусів), тобто за допомогою 

візуальних, вербальних і звукових засобів, існує інтермодальний зв’язок. 

Отже, під час опису лінгвокультурного концепту FAMILY потрібно 

враховувати його мультимодальну структуру, відповідно якій репрезентація 

концепту відбувається через два аспекти – вербалізацію та аудіо–візуалізацію, 

що реалізуються за допомогою двох семіотичних систем – лінгвальної та 

екстралінгвальної. Ссеміотичний аналіз, що передбачає вивчення 

аудіовізуальних елементів, які об’єктивують концепт на екстралінгвальному 

рівні, є невід’ємною складовою аналізу репрезентації цього концепту, зокрема в 

мультимодальних кінотекстах. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Дослідження концепту FAMILY в дисертаційній роботі проведене з 

позицій aнтропоцентричної парадигми, в межах якої мова розглядається як 

продукт культури, як її важлива складник частина і умова існування, як фактор 

формування лінгвокультурних концептів. Вивчення лінгвокультурного 

концепту FAMILY базується на двох підходах: лінгвокогнітивному та 

лінгвокультурологічному, які є взаємодоповнювальними. Лінгвокогнітивний 

підхід вивчає концепт як певне ментальне утворення, що відображає знання і 

досвід людини. З позицій лінгвокультурологічного підходу концепт розглянуто 

як вербалізовану ментальну одиницю, що виявляє ціннісні домінанти у 

представників певної культури. Лінгвокультурний концепт визначено як 

багатокомпонентне утворення, яке в силу своєї культурної маркованості є 

основною одиницею репрезентації культури в мові.  
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2. Окреслено методологічні основи дослідження лінгвокультурного 

концепту FAMILY, процедура якого включає в себе три етапи. Обґрунтувано 

вибір імені концепту FAMILY – основної лексеми, якою найчастіше 

маніфестується концепт в мові. Визначено структуру лінгвокультурного 

концепту, яка включає поняттєвий, образний, ціннісний та значущісний 

складники. Описано використання методів, обраних для дослідження засобів 

реалізації кожного складника концепту FAMILY та порівняння їх репрезентації 

на матеріалі американських національних корпусів та кінотекстів.  

3. Розглянуто методику проведення асоціативного експерименту, 

спрямованого на дослідження вербальних репрезентантів змісту концепту 

FAMILY, специфічно відображеного в свідомості представників американської 

лінгвокультури.  

4. Визначено роль методів корпусного аналізу, що дозволяють отримати 

обєктивні, точні та достовірні результати, а тому є доцільними для даного 

дослідження. Ці методи аналізують слововживання у текстах різної жанрової 

приналежності; використовують репрезентативні за обсягом текстові масиви; 

застосовують комп’ютерні програми аналізу; ґрунтуються на статистичному та 

якісному аналізах; виявляються цільовими, а саме спрямовані на конкретні 

результати; надають можливість здійснювати не тільки якісний, але й 

кількісний аналіз репрезентаціх концепту FAMILY в текстах корпусу. Описано 

методику створення корпусу американських сімейних кінотекстів CAMF, що 

належить до корпусів другого типу, тобто корпусів, створених для певної мети. 

5. Доведено, що задля дослідження концепту FAMILY доцільним було 

залучення даних як із корпусу американських кінотекстів, так і референтних 

корпусів американського варіанту англійської мови, які являють собою 

зібрання письмових та усних текстів різних жанрів, адже об’єктивація 

досліджуваного концепту яскраво виражена в корпусах текстів за допомогою 

різних лексичних засобів. Корпусний аналіз дозволив визначити частотність 

вживання слів і словосполучень, за допомогою яких вербалізується концепт. 

Відповідно до частотності вживання словосполучень, їх наявності або 
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відсутності, ми визначили найбільш характерні слова, сталі вирази і 

фразеологізми, що об’єктивують досліджуваний концепт. Методи корпусного 

аналізу, таким чином, аналізують слововживання у текстах різної жанрової 

класифікації; використовують досить репрезентативну текстову підбірку; 

застосовують комп’ютерні програми аналізу; ґрунтуються на статистичному та 

якісному аналізах; виявляються цільовими, а саме спрямовані на конкретні 

результати; досліджують не тільки лінгвістичні явища, але й частотність 

відповідних одиниць аналізу в текстах корпусу та жанровому балансі. 

6. З семіотичної точки зору концепт FAMILY визнано мультимодальним 

утворенням, оскільки він формується і реалізується з використанням кодів 

різних знакових систем. Одним із шляхів опису вербалізованої частини 

концепту є дослідження структури, семантики та функціонування мовних 

одиниць, що репрезентують концепт. Невербалізовану складову досліджуємо 

шляхом семіотичного аналізу її візуальних та аудіальних компонентів. 

Доведено, що лінгвальні та екстралінгвальні засоби пов’язані кром–модально та 

формують асоціативний ряд, що існує в свідомості людини та формує образ 

сімї, який залежить від таких факторів як вік, ґендер, сімейне становище тощо.  

Основні положення цього розділу відображені в публікаціях авторки 

[175], [178], [179]. 
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РОЗДІЛ 3 

 РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ FAMILY  

В АМЕРИКАНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ КОРПУСАХ 

 

3.1 Поняттєвий складник концепту FAMILY на основі 

парадигматичного та етимологічного аналізу імені концепту 

 

Розроблений нами комплексний алгоритм дослідження 

лінгвокультурного концепту FAMILY включає послідовний опис кожного 

складника його структури. Першим кроком нашого дослідження було 

визначення імені цього концепту, після чого було визначено зміст 

поняттєвого складника концепту FAMILY. 

Ім’я концепту – це мовний знак, який передає зміст концепту найбільш 

повно та адекватно. Для визначення імені концепту FAMILY виявляємо 

ключові слова–репрезентанти цього концепту в англійській мові, тобто основні 

засоби, якими найчастіше маніфестується концепт в мові. За З.Д. Поповою, 

критеріями для їх виділення можуть бути частотність використання в мові, 

достатня абстрактність в мові, загальновідомість тощо [150, с.97], крім того, 

ім’я концепту має збігатися з домінантою відповідного синонімічного ряду. 

Основним засобом вербалізації концепту FAMILY в англійській мовній 

картині світу є лексема family. Ця лексема в словникових статтях представлена 

двома частинами мови: family (іменнник) і family (прикметник). Нами було 

проведено дефініційний аналіз лексеми family (іменника і прикметника), що є 

традиційним методом семантичних досліджень і дає змогу досліджувати 

значення лексичних одиниць за допомогою лексикографічної репрезентації і 

словникових тлумачень. 

Було проаналізовано 11 лексикографічних джерел, а саме Oxford 

Advanced Learner’s dictionary of Current English, Longman Dictionary of 

Contemporary English, Cambridge Dictionary Online, Farlex Dictionary, Collins 

English Dictionary – Complete and Unabridged, Merriam–Webster Dictionary, A 
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Dictionary of the English Language: A Digital Edition of the 1755, American 

Heritage® Dictionary of the English Language, Random House Dictionary, 

Wordsmyth Dictionary Online, Kernerman English Multilingual Dictionary [318, 

319, 321, 323, 325, 329, 332, 334, 337, 341, 342]. 

За отриманими даними, іменник family має 24 визначення: 

1. a group of people who are related to each other, especially a mother, a 

father, and their children; 

2. a social unit living together; 

3. the children of one person or one couple collectively; 

4. the spouse and children of one person; 

5. a person having kinship with another or others, including those who are 

now dead;  

6. a group of persons sharing common ancestry;  

7. approved lineage, esp. noble, titled, famous, or wealthy ancestry; 

8. all the persons living together in one household;  

9. a loose affiliation of gangsters in charge of organized criminal activities, 

crime syndicate;  

10. a group of people who are generally not blood relations but who share 

common attitudes, interests, or goals and, frequently, live together;  

11. the staff or body of assistants;  

12. a pair of adult animals and their babies;  

13. any group of related things or beings, esp when scientifically categorized; 

14. (biology) any of the taxonomic groups into which an order is divided and 

which contains one or more genera;  

15. (ecology) a group of organisms of the same species living together in a 

community; 

16. (linguistics) a group of languages descended from the same parent 

language; 

17. (mathematics) a class of functions or the like defined by an expression 

containing a parameter;  
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18. (mathematics) a group of curves or surfaces whose equations differ from 

a given equation only in the values assigned to one or more constants in each curve;  

19. (mathematics) a set of functions or surfaces that can be generated by 

varying the parameters of a general equation; 

20. (chemistry) a group of elements with similar chemical properties;  

21. (chemistry) a vertical column in the periodic table of elements; 

22. (physics) the isotopes, collectively, that comprise a radioactive series;  

23. (physics) any of the three generations of elementary fermions; 

24. a group of products or product models made by the same manufacturer or 

producer. 

Субстантивний прикметник family налічує 4 визначення:  

1. of, pertaining to, or characteristic of a family, having to do with a family (a 

family trait); 

2. belonging to or used by a family (a family car); 

3. suitable or appropriate for adults and children (a family amusement park); 

4. not containing obscene language (a family newspaper). 

В результаті аналізу словникових дефініцій можемо констатувати, що 

іменник family є багатозначним. Більшість значень стосується визначення сім’ї 

як соціальної групи. Багото словників також подають узагальнену дефініцію 

any group of related things or beings. Словникові статті містять також 

метафоризацію значення лексеми family, тобто перенесення ознак із живого 

предмета на неживий: Germanic family of languages, family of brass instruments, 

family of mosses. Можливість трансформації образу сім’ї як групи людей в групу 

неживих предметів або живих істот з однорідними ознаками демонструє 

здатність концепту відображати світ як живої, так і неживої природи і 

демонструє як семантичний потенціал лексеми family як знака концепту 

FAMILY, так і відкритість концептуального простору, його динамічність. 

Сім словників американського варіанту англійської мови дозволили нам 

виділити ті значення, що стосуються сім’ї як соціальної групи. Так, у словнику 

Merriam–Webster [329] містяться такі значення іменника family: 
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1. a group of individuals living under one roof and usually under one head, 

household; 

2. a group of persons of common ancestry, clan; 

3. a people or group of peoples regarded as deriving from a common stock, race; 

4. the basic unit in society traditionally consisting of two parents rearing their 

children; 

5. any of various social units differing from but regarded as equivalent to the 

traditional family, such as a single–parent family; 

6. spouse and children. 

Словник The American Heritage Dictionary of the English Language [337] 

наводить подібні визначення: 

1. а fundamental social group in society typically consisting of one or two 

parents and their children; 

2. children of one of these groups: 

3. a group of persons related by descent or marriage; 

4. all the members of a household living under one roof. 

В словнику Oxford Advanced Learner’s dictionary of Current English [332] 

наведені такі значення цього іменника: 

1. a group consisting of one or two parents and their children; 

2. a group consisting of one or two parents, their children and close relations; 

3. all the people who are related to each other, including those who are now dead; 

4. a couple’s or a person’s children, especially young children. 

Словник Longman Dictionary of Contemporary English [325] надає подібні 

значення: 

1. a group of people who are related to each other, especially a mother, a 

father, and their children; 

2. all the people you are related to, including those who are now dead; 

3. children; 

У словнику Cambridge Dictionary Online [319] наведені лише два 

значення, які є спільними з вищенаведеними: 
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1. a group of people who are related to each other, such as a mother, a father, 

and their children; 

2. the children of a family. 

Словник Collins English Dictionary – Complete and Unabridged [321] 

містить більше значень даної лексеми: 

1. a primary social group consisting of parents and their offsprings; 

2. one’s wife or husband and one’s children; 

3. one’s children, as distinguished from one’s husband or wife; 

4. a group of persons related by blood; a group descended from a common 

ancestor; 

5. all the persons living together in one household. 

Цікаво зазначити, що в словнику A Dictionary of the English Language: A 

Digital Edition of the 1755 [318], що є, як свідчить його назва, перевиданням 

словника, укладеного в 1755 р., значень лексеми family лише одне, загальне: 

1. those who live in the same house; household. 

Таким чином ми визначили основні компоненти значення лексеми family: 

group, unit, individuals, persons, parents, children, traditional, common, ancestry, 

head, roof, marriage. 

На основі розглянутих вище словникових дефініцій нами була укладена 

таблиця 3.1, яка допомагає унаочнити результати цього аналізу.  

Отже, узагальнений опис значення іменника family, взятого із 

словникових дефініцій, виглядає так: а fundamental social group of common 

ancestry living under one roof, consisting of parents, their children and other 

relatives, including those who are now dead (соціальна група, що живе під одним 

дахом, об’єднана спільними пращурами, походженням та складається з батьків, 

дітей та інших родичів, включаючи померлих). 

 

 

 

 



94 

Таблиця 3.1  

Словникові дефініції значення іменника family 
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a group of individuals living 

under one roof and usually 

under one head 
+ +    + + 

a group of persons of common 

ancestry 
+  + +  +  

the basic unit in society 

traditionally consisting of two 

parents rearing their children 

+ + + + + +  

any of various social units 

differing from but regarded as 

equivalent to the traditional 

family 

+       

children   + + + + +  

a group of persons related by  

marriage 
 +    +  

 

Аналіз фразеологічних засобів репрезентації концепту FAMILY був 

здійснений на матеріалі найбільшого он–лайн словника Farlex Dictionary [323] 

та показав, що здебільшого фразеологізми використовуються для опису членів 

родини, сімейних рис, цінностей та традицій. На фразеологічному рівні 

лексема–репрезентант концепту представлена такими словосполученнями: 

• family man (сім’янин) — a man devoted to taking care of his wife and 

children (Paul goes home every night after work and never likes to spend time away 

from his wife and kids. He’s a real family man.); 

• the black sheep of the family (паршива вівця в сім’ї) — one who is unlike 

other family members, sometimes due to intentional rebelliousness, and often viewed 



95 

unfavorably by them (Everyone likes me because I’m so quiet and obedient. The 

same cannot be said for my wild cousin Nathan, who is the black sheep of the 

family.); 

• run in the/(one’s) family (бути спадковим)— to be a hereditary trait, to 

appear in many (or all) members of a family (Cassie’s drawing will probably win the 

contest — artistic ability just runs in her family.); 

• (all) in the family (в рамках сім’ї) — restricted to one’s own family, as with 

private or embarrassing information (Don’t tell anyone else. Please keep it all in the 

family.);  

• start a family (завести сім’ю) — to conceive or have a first child (Hirsh was 

a hospital pharmacist who needed to hold down two jobs to save money to start a 

family.); 

• In a/the family way (вагітна) — euphemism pregnant (Did you hear the 

good news? Kristin is in the family way!); 

• sell the family silver (торгувати сімейним сріблом) — if you accuse 

someone of selling the family silver, you mean that they are getting rid of something 

valuable in order to get a quick advantage when it would be better to keep it for an 

advantage in the future (He accused the government of selling the family silver by 

allowing foreign investors to purchase the buildings.).  

Отже, на основі фразеологізмів були виокремлені такі додаткові ознаки, 

концепту FAMILY, як відданість сім’ї, важливість спадковості в родині, 

наявність спільних коштовностей, нажитих сімєю. Зазначимо, що два 

фразеологізми ототожнюють сім’ю з дітьми (start a family, іn a/the family way), 

що збігається зі словниковими дефініціями лексеми family, поданими 

тлумачними словниками The American Heritage Dictionary of the English 

Language [337], Oxford Advanced Learner’s dictionary of Current English [332], 

Longman Dictionary of Contemporary English [325], Cambridge Dictionary Online 

[319], Collins English Dictionary – Complete and Unabridged [321], що свідчить 

про надважливу роль дітей у складі типової американської сім’ї. 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/hospital
https://www.ldoceonline.com/dictionary/pharmacist
https://www.ldoceonline.com/dictionary/save
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Аналіз синонімічних рядів був нами проведений на матеріалі словників 

синонімів англійської мови Collins English Dictionary [321], Merriam–Webster 

Online Dictionary and Thesaurus [329], Oxford Dictionaries Online [333], 

Wordsmyth Dictionary [342] та Synonym Finder [336]. Як результат, ми 

побудували таку синонімічну парадигму лексеми family, що має компонент 

значення the basic unit in society : family, group, home, menage, house, background, 

kin, household, clan, relations, folks. Зазначимо, що лексема family має різні 

синонімічні ряди відповідно до її значення, відповідно було виокремлено 4 

синонімічні ряди. Так, синонімічний ряд лексеми family, що має компонент 

значення a group of people related by blood or marriage виглядає таким чином: 

relatives, relations, blood relations, family members, kin, next of kin, kinsfolk, 

kinsmen, kinswomen, kindred, one’s (own) flesh and blood, connections. 

Лексема family зі компонентом значенням the children of a person or couple 

має такі синоніми: children, little ones, youngsters, offspring, progeny, descendants, 

scions, heirs, (informal ) kids, kiddies, kiddiewinks, tots, sprogs. 

Компонент значення all the descendants of a common ancestor 

розкривається через синоніми ancestry, parentage, birth, pedigree, genealogy, 

background, family tree, descent, lineage, line, line of descent, bloodline, blood, 

extraction, derivation, race, strain, stock, breed. 

Також лексема family має компонент значення a group of related things, в 

такому разі синонімічна парадигма виглядає так: group, order, class, subclass, 

genus, species. 

Аналіз синонімічних рядів іменника family показав, що ця лексема є 

домінантою усіх синонімічних рядів, до яких вона входить. Іменник family не 

має такого синоніма, який би співпадав би з ним за змістом повністю. Члени 

парадигми співвідносяться між собою тільки за одним або декількома 

значеннями або відтінками значень семантичної структури базової лексеми та 

характеризують концепт за різними параметрами й ознаками. 
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Наприклад, синонім household має тільки одну спільну семантичну ознаку 

з лексемою family – a house and its occupants regarded as a unit, всі інші 

семантичні ознаки є різними.  

Єдине спільне значення лексеми home це a family living together. 

Основне значення лексема menage близьке до значення базової лексеми: 

all the people who live together in one house, the members of a household. 

Спільне значення синоніма relations таке: a person who is connected by 

blood or marriage; a kinsman or kinswoman. 

Таким чином, на підставі дефініційного аналізу, аналізу фразеологізмів та 

аналізу синонімічного ряду вважаємо іменник family іменем концепту FAMILY. 

Аналіз дериваційної активності показав, що словотворчі можливості 

іменника family досить значні. В даному лексико–семантичному полі ми 

виявили похідні лексеми, що утворені за допомогою префіксації (superfamily, 

subfamily, stepfamily, profamily, multifamily), суфіксації (familial, familiar, familiarly, 

familiarity, familiarization, familiarize, familism, familist) та префіксально–

суфіксального способу (unfamiliar, extrafamilial). Активний словотвір за участю 

іменника family підтверджує його роль як імені концепту FAMILY. 

Як вже було зазначено вище, лінгвокультурний підхід до розуміння 

концепту полягає в тому, що концепт визнається базовою одиницею культури, 

її концентратом, а, за Ю.С. Степановим, в структуру концепту входить усе те, 

що і робить його фактом культури – вихідна форма (етимологія); стисла до 

основних ознак змісту історія; сучасні асоціації; оцінки і т.д. [188, с.41]. Отже, 

досліджуючи ім’я концепту FAMILY, не можна пройти повз його етимологію і 

внутрішню форму слова. Аналізуючи слово, О. О. Потебня приходить до 

висновку, що слово складається з трьох елементів: зовнішньої форми, 

внутрішньої форми і значення [154]. Під внутрішньою формою слова науковець 

розуміє ставлення змісту думки до свідомості; вона показує, як представляється 

людині її власна думка [154, с.98]. 

Внутрішня форма слова – це наявність в значенні слова вказівки на ту 

ознаку предмета або явища, за яким цей предмет або явище були вперше 



98 

названі даним словом. Значення, на відміну від внутрішньої форми слова, 

включає кілька компонентів, що відображають істотні ознаки предмета, в той 

час як внутрішня форма слова відображає одну ознаку, яка не обов’язково є 

істотною для предмета [188].  

Етимологічний аналіз базової лексеми family, що є іменем концепту 

FAMILY, є необхідним кроком для розуміння внутрішньої форми слова та 

визначення місця цього концепту в системі цінностей англійського та 

американського народу. 

Щоб розглянути етимологію іменника family, звернемось спершу до 

словника Farlex Dictionary [323]. В ньому зазначено, що спочатку лексему 

family вживали на позначення домашньої прислуги, а вже пізніше додалося 

значення ,,нащадки спільного предка”. Ця лексема є похідною від латинського 

слова familia – household, household servants, що походить від іншого 

латинського слова famulus – servant. Тільки в 1667 році цим словом почали 

позначати батьків та дітей.  

Словник Online Ethymology Dictionary [331] пропонує більше інформації. 

З нього ми дізнаємось, що вперше лексема family входить у обіг на початку 15 

століття, маючи значення family servants, domestics collectively, the servants in a 

household, тобто ,,домашня прислуга, всі люди, що живуть у одному 

господарстві”. Пізніше значення дещо поширюється, а саме додається 

уточнення про те, що до домогосподарства належать слуги та родичі господаря 

– members of a household, the estate, property; the household, including relatives 

and servants.  

Цікаво зазначити, що латинське слово familia рідко вживається на 

позначення батьків та їхніх дітей. Натомість вживається латинське ж слово 

domus (згадаємо прикметник domestic – ,,домашній”).  

Серед лексем, похідних від famulus можна назвати famula – serving 

woman, maid, famulanter – in the manner of a servant, famulitas – servitude, 

familiaris – of one’s household, private, familiaricus – of household slaves, 

familiaritas – close friendship. 
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Лексема family замінила у вжитку староанглійське hiwscipe, hiwan („сім’я”), 

що співвідноситься з старонормандським hjon–one of the household; married 

couple, man and wife; domestic servant, старогерманським hiwo – husband, hiwa – 

wife, готським haims – village, староанглійським hamvillage, home. 

Як вказує словник Century Dictionary [320], починаючи з 1540–х років 

лексема family починає вживатись в значенні collective body of persons who form 

one household under one head and one domestic government, including parents, 

children, and servants, and as sometimes used even lodgers or boarders. Пізніше, у 

1580–х роках значення дещо звужується, вказуючи на спільного предка – those 

who descend from a common progenitor, a house, a lineage. І вже з 1660–х років ця 

лексема набуває значення parents with their children, whether they dwell together 

or not, а також дещо ширше persons closely related by blood, including aunts, 

uncles, cousins. 

Починаючи з 1660–х років слово family входить у мову в якості 

прикметника, маючи значення suitable for a family – ,,сімейний”, що не 

змінилось і досі. Так, словник The American Heritage Dictionary of the English 

Language [337], наводить такі значення прикметника family:  

1. оf or having to do with a family (family problems); 

2. being suitable for a family (family movies). 

А словник The Random House Dictionary [339] надає такі значення цього 

прикметника:  

1. of, pertaining to, or characteristic of a family (a family trait); 

2. belonging to or used by a family; 

3. suitable or appropriate for adults and children (a family amusement park); 

4. not containing obscene language (a family newspaper). 

Трохи пізніше лексема family стає складовою багатьох словосполучень. 

Так, словосполучення family values – ,,сімейні цінності” вперше зустрічається в 

1966 році. Фраза in a family way, що вживалась в значенні pregnant – ,,вагітна”, 

з’являється в 1796 році. Варто зазначити, що ця фраза зустрічається в 

небагатьох сучасних словниках, а саме в таких, як Longman Dictionary of 
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Contemporary English [325] та Collins English Dictionary [321]. В 1809 році 

входить в обіг словосполучення family circle, ,,сімейне коло”. А в 1856 році 

з’являється словосполучення family man ,,сім’янин”, що має значення man 

devoted to wife and children, man inclined to lead a domestic life. Цікаво, що 

раніше, починаючи з 1788 року, воно означало thief – ,,злодій”, через те, що 

слово family вживалось також в побутовому мовленні у значенні the fraternity of 

thieves. Це значення лексеми family зберіглося, і зараз його можна знайти в 

багатьох словниках, таких як Collins English Dictionary [321], Merriam–Webster 

[329], American Heritage [337], Random House Dictionary [339]. 

Словосполучення family tree – ,,сімейне дерево” у значенні graph of ancestral 

relations датується 1752–м роком.  

Таким чином, етимологічний аналіз дав можливість простежити процес 

утворення нових семантичних ознак і показав, що полісемія в цьому випадку не 

є випадковим явищем, а детермінується внутрішньою формою цієї лексеми. 

Отримані дані дозволили утворити субстантивне мікрополе 

номінативного поля концепту FAMILY (див. додаток Д) та виділити в його 

складі чотири групи, що репрезентують цей концепт з точки зору складу сім’ї 

та представлені відповідними ключовими словами: 

1. нуклеарна сім’я: parents (father, mother), children (son, daugther, 

brother, sister, sibling); 

2. розширена сім’я: household, relatives (cousin, uncle, aunt, nephew, 

grandfather, grandmother); 

3. шлюб: husband ,wife, spouse, relatives by marriage (in–laws, half–

brother; step mother); 

4. рідня: head of a kin (ancestor, forefather, patriarch, matriarch), members 

of a kin (clan, kinsfolk , kinship, relative, blood relation, kinsman, kinswoman). 

Додаткові ознаки поняттєвого складника концепту FAMILY нами були 

виявлені у тезаурусах, представлених в сучасних англомовних тлумачних 

словниках. Зазначимо, що подані реакції більш розгорнуто та детально 

окреслюють обсяг понять, стереотипів, ідей, уявлень, емоцій і асоціацій носіїв 
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мови, пов’язаних з цим концептом та більш адекватно відображають 

досліджувану концептуальну сутність. 

За результатами дослідження, словник Oxford Advanced Learner’s 

dictionary of Current English [332] в асоціативному полі концепту FAMILY 

виводить на перший план лексеми, пов’язані з складом сім’ї та формою 

існування родини, виводячи на перший план походження родини: 

FAMILY: adopt, adoptive, ancestor, ancestry, antecedent, background, 

birthright, blended family, blood, blood relation, blue–blooded, branch, breeding, 

broken home, child, clan, close, consanguinity, descent, dynasty, estranged, extended 

family, extraction family, family tree, forebear, forefather, genealogy, generation, 

heir, heirloom, heritage, illegitimate, inherit, inheritance, in–laws, joint family, kin, 

kinship, legitimate, lineal, marriage, matriarch, matrilineal, near, nuclear family, 

one–parent family, parent, paterfamilias, patriarch, patrilineal, pedigree, related, 

relation, relative, stepfamily, surrogate mother.  

Словник Cambridge Dictionary Online [319] зв’язує в першу чергу сім’ю з 

членами нуклеарної родини та близькими родичами і пропонує такі 

асоціати: 

FAMILY: аunt, auntie, background, be sb’s own flesh and blood, biological, 

birth mother, birth parent, black sheep, blood, blood relation, blood ties, brother, 

child, children, clan, clannish, close, cousin, cousin–brother, cousin–sister, daughter, 

dependant, dependent, direct, distant, extended family, familial, family, family circle, 

family man, father, fatherhood, filial, first cousin, flesh, fraternal, fraternal twin, 

grandchild, granddaughter, grandfather, grandmother, grandparent, grandson, 

great, half–brother, half–sister, home, household, immediate, joint family, junior, kid, 

kin, kinfolk, kinship, kinsman, kinswoman, kith and kin, long–lost, loved one, maiden 

aunt, maternal, maternity, matriarch, middle, mom–and–pop, mother, motherhood, 

nan, near, nephew, next of kin, niece, nuclear family, own, paternal, paternity, 

patriarch, patriarchal, patrilineal, people, prodigal son, related, relation, 

relationship, relative, removed, second cousin, sibling, sister, sisterhood, son, uncle. 
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Словник Edingburgh Associative Thesaurus [322] акцентує увагу на типах 

сімей та зв’язках між членами сімей і містить асоціати: 

relations, people, children, issue, relatives, household, folk, descendants, 

brood, kin, nuclear family, progeny, kindred, next of kin, kinsmen, ménage, kith and 

kin, your nearest and dearest, kinsfolk, your own flesh and blood, children, kids, 

offspring, little ones, munchkins, littlies, ancestors, forebears, parentage, forefathers, 

house, line, race, blood, birth, strain, tribe, sept, clan, descent, dynasty, pedigree, 

extraction, ancestry, lineage, genealogy, line of descent, stemma, stirps. 

Отже, проведений аналіз поняттєвого складника концепту FAMILY на 

основі лексикографічних джерел уможливив виокремлення таких тематичних 

понятійних ознак:  

• тип сім’ї (extended family, nuclear family, extraction family, stepfamily, kin, 

clan, patriarchal, dynasty); 

• члени сім’ї (parent, mother,offspring, kids, grandchild, nephew, sibling); 

• предки (ancestry, lineage, genealogy, line of descent); 

• спільне місце проживання (home, household); 

• міжособистісні відносини в сім’ї (loved one, close, you rown flesh and 

blood, black sheep, your nearest and dearest, blood ties); 

• форма існування та розвиток сім’ї (adopt, inherit, removed, in–laws, 

marriage). 

Констатуємо, що статті тезаурусів та асоціативних словників більш 

розгорнуто представляють поняттєвий складник концепту FAMILY, ніж 

лексичне значення іменника family у тлумачних словниках.  

 

3.2 Ціннісний складник концепту FAMILY в американській 

лінгвокультурі на основі асоціативного експерименту 

 

Досліджуючи ціннісний складник концепту FAMILY, ми звернулись до 

асоціативного експерименту, за допомогою якого створили асоціативне поле 

за матеріалами опитування представників американської лінгвокультури. 
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Зазначимо, що вперше єдність психологічної основи асоціації та 

семантичних компонентів значення сформулював американський психолінгвіст 

Джеймс Діз. Йому належить поняття ,,асоціативного значення”, яке науковець 

розглядав як психологічну структуру значення і під яким розумів потенційний 

розподіл відповідей на певне слово–стимул [115, с.29]. Отримання 

асоціативного значення слова досягається за допомогою проведення 

асоціативного експерименту. Результати асоціативного експерименту 

відображають універсальні когнітивні структури, що стоять за мовними 

значеннями, і індивідуальні особливості опитуваних, зміст їх особистісних 

смислів, тобто дозволяють отримувати знання про специфіку етнічної мовної 

свідомості. Один із способів вивчення системності образу світу за матеріалами 

асоціативного експерименту – виявлення ядра мовної свідомості, тобто тих 

одиниць семантичної мережі, які мають найбільшу кількість зв’язків з іншими 

одиницями семантичної мережі. Іншими словами, ядро мовної свідомості 

включає ті слова (позначені ними ідеї, поняття, концепти) в асоціативно–

вербальній мережі, які мають найбільшу кількість зв’язків, що виділяються на 

основі принципу частотності. 

Методика проведення вільного асоціативного експерименту детально 

описана нами в другому розділі дисертації. Звернемось до результатів цього 

дослідження, за якими сформовано асоціативне поле концепту FAMILY. 

Асоціативне поле стимулу family за матеріалами вільного асоціативного 

експерименту виглядає наступним чином: (в дужках наведена частотність): 

love (26), support (13), understanding (13), home (12), children (11), 

happiness (9), care (8), mother (6), warmth (6), trust (6), friendship (5), marriage 

(5), respect (5), helping each other (4), responsibility (4), father (4), child (4), 

husband (4), together (3), commitment (3), sister (3), wife (2), parents (2), brother 

(2), siblings (2), faithfulness (2), cozy (2), holidays (2), hometown (2), smile (2), 

partnership (2), house (2), tenderness (2), comfort (2), coziness (2), laughter (2), 

honesty, relations, the main thing, relatives, spouse, friendly atmosphere, spending 

time together, forgiving, my world, positive, camping, sense of life, welfare, 
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fulfillment, travel, homesick, hugs, cooking, dog, pet, long–lasting, depending, dear, 

stress, duties, tired, calm, fun, motion, chat, finance, joy, trouble, necessary. 

Наведені вище дані впорядковані за показником частотності асоціацій, що 

супроводжують концепт FAMILY. Для більш детального розуміння його змісту 

ми упорядкували ці дані тематично, що дало такий результат: 

• базовий смисловий компонент: marriage (5), relations; 

• члени сім’ї: children (11), mother (6), father (4), child (4), husband (4), 

sister (3), wife (2), parents (2), brother (2), siblings (2), relatives, spouse; 

• міжособистісні стосунки членів сім’ї: love (26), support (13), 

understanding (9), happiness (9), care (8), warmth (6), trust (6), friendship (5), 

respect (5), helping each other (4), responsibility (4), together (3), commitment (3), 

faithfulness (2), cozy (2), smile (2), tenderness (2), partnership (2), comfort (2), 

coziness (2), laughter (2), honesty, friendly atmosphere, fulfillment, forgiving, 

positive, homesick, hugs, partnership, depending, dear, comfort, stress, tired, calm, 

fun, motion, chat; 

• спільне місце проживання: home (12), hometown (2), house (2); 

• спільні заняття: holidays (2), spending time together, camping, travel, cooking; 

• домашні улюбленці: dog, pet; 

• емоційно–оцінне ставлення до сім’ї: the main thing, my world, sense of 

life, welfare, long–lasting, joy, trouble, necessary. 

Отримані дані представлені у вигляді діаграми (див. рис. 3.1). 

Як бачимо, значно переважає група асоціацій на позначення 

міжособистісних стосунків між членами сім’ї, що свідчить про те, що для 

американців сім’я – це насамперед почуття, що поєднують членів родини у 

єдине ціле. 

У нашому дослідженні ми вважаємо за доцільне послідовно розглянути 

отримане асоціативне поле, приділяючи увагу перш за все ядерним зонам, які 

допомагають виявити найбільш стабільні складники мовної свідомості носіїв 

американської культури. Проте суб’єктивне осмислення феномена виявляється 

і в яскравих одиничних судженнях, тому ми погоджуємось з 
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В.А. Пищальниковою, що потрібно не відкидати поодинокі асоціативні реакції, 

а уважно їх вивчати, відповідаючи на питання, наскільки вони актуалізують 

структуру ядра значення [142, с.217].  
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емоційно-оцінне ставлення до 

сім’ї

 

Рис. 3.1. Смислові компоненти асоціативного поля концепту FAMILY  

за даними асоціативного експерименту 

 

Ядро асоціативного поля концепту FAMILY, до якого ми умовно 

віднесли 10 реакцій з найбільш високим індексом частотності, містить лексеми 

love, support, understanding, home, children, happiness, care, mother, warmth, trust. 

Для наочності представимо ядро асоціативного поля концепту FAMILY у 

вигляді таблиці 3.2. Ми розділили випробовуваних на групи з урахуванням 

статі та сімейного стану. 

Аналіз реакцій на слово–стимул family у чоловіків та жінок показав, що у 

більшості американських інформантів незалежно від статі сім’я асоціюється з 

коханням, яке, згідно з соціологічними і психологічними дослідженнями, є 

головним фактором вибору шлюбного партнера. При чому більшість жінок, що 

обрали цю асоціацію, перебувають в шлюбі, на відміну від чоловіків, які ще не 

були одружені. Стосовно інших асоціацій показники різняться, окрім слова 
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mother, яке назвала однакова кількість чоловіків та жінок, що свідчить про 

велику роль матері як берегині сім’ї. 

 

Таблиця 3.2  

Ядро асоціативного поля концепту FAMILY 

групи 
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love 5 10 1 8 2 0 16 10 26 

support 6 5 1 0 1 0 12 1 13 

understanding 3 3 2 2 3 0 8 5 13 

home 8 0 1 2 0 1 9 3 12 

children 2 3 2 2 2 0 7 4 11 

happiness 4 4 0 0 1 0 8 1 9 

care 5 2 0 0 1 0 7 1 8 

mother 0 2 1 0 1 2 3 3 6 

warmth 2 2 0 1 1 0 4 2 6 

trust 2 3 0 1 0 0 5 1 6 

Всього 37 34 8 16 12 3 79 31 110 

 

Асоціюють сім’ю з домівкою втричі більше жінок, ніж чоловіків, що є 

цілком зрозумілим, адже саме жінка традиційно є берегинею сімейного 

вогнища. До того ж майже всі ці жінки заміжні. Також для жінок вкрай 

важливою є підтримка, розуміння турбота та довіра інших членів родини (12 

рекацій support, 8 реакцій understanding, 7 реакцій care, 5 реакцій trust ).  Серед 

чоловіків таких асоціацій значно менше, так, реакції support, care та trust була 

названі чоловіками лише по одному разу. Натомість, для чоловіків важливим є 
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розуміння в сім’ї, про що свідчить досить велика кількість асоціацій 

understanding (5 реакцій). 

Окрім статевої приналежності, ми враховували сімейний стан 

респондентів, що важливо при аналізі результатів дослідження в зв’язку зі 

специфікою розглянутого концепту. Ми вважаємо, що у випробовуваних, які не 

перебувають у шлюбі, реакції на дане слово вмотивовані уявленням про це 

соціальне явище, що базується на моделі батьківської сім’ї і його 

передбаченням щодо майбутньої власної сім’ї. Респонденти, що перебувають у 

шлюбі, реагують на слово–стимул family, керуючись наявними відчуттями і 

власним досвідом. Нарешті, критично сприймають сім’ю громадяни, що 

розірвали шлюб та повернулись до батьківської родини або проживають 

окремо, тому їх асоціації з даним словом також обумовлені емпірично. 

Американська мовна свідомість також фіксує такі моральні цінності, як 

support, understanding, care, warmth, trust, які є серед найбільш частотних 

асоціацій та зустрічаються в матеріалах представників всіх вікових груп. Така ж 

позитивна емотивно–оцінна конотація характерна для реакції happiness. 

Зазначимо, що деякі асоціації варіюються в залежності від вікового 

показника: лексеми на позначення членів сім’ї mother, father, sister в молодшій 

групі (від 17 до 25 років) перетворюються в child, husband, wife у інформантів 

від 26 до 46 років. До того ж, саме респонденти молодшого віку включили в 

коло своєї сім’ї домашніх тварин, що доводить розширення поняттєвого змісту 

досліджуваного концепту в даній віковій групі. 

Показово, що досить велика респондентів, незалежно від віку, статі та 

сімейного стану, не мислить сім’ї без дітей. 

При аналізі реакцій асоціативного експерименту вітчизняна лінгвістка 

В.О. Калмикова виділяє парадигматичні та синтагматичні асоціації. 

Парадигматичні асоціації – це реакції того ж граматичного класу, що й слово–

стимул. Синтагматичними називають асоціації, граматичний клас яких 

відрізняється від граматичного класу слова–стимулу [77]. Серед лексем, вжитих 

для опису концепту FAMILY, переважають парадигматичні асоціації (192) – 
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іменники на позначення ставлення до сім’ї та її членів (love, support, 

understanding, happiness, care) та на позначення членів сім’ї та місця 

проживання (children, mother, father, child, husband, home, hometown). Також 

наявні синтагматичні асоціації (26) – словосполучення (15) (helping each other, 

the main thing, my world, sense of life), та прикметники (11) (cozy, long–lasting, 

necessary, positive). Зазначимо, що ядро асоціативного поля цього концепту 

утворене парадигматичними реакціями. 

Отримані дані асоціативного експерименту використовуємо для 

визначення ціннісного складника осліджуваного концепту. Усі дані групуємо у 

позитивні, нейтральні та негативні, опираючись на семантику слів–асоціатів.  

 

65%
2%

33%

позитивна

негативна

нейтральна

 

Рис. 3.2. Конотація асоціацій, що складають асоціативне поле  

концепту FAMILY 

 

Як ми бачимо з рис. 3.2, значно переважають реакції з позитивною (love, 

support, understanding, happiness, care, warmth, trust, friendship) та нейтральною 

(marriage, relations, mother, father) конотацією. Кількість реакцій з негативною 

(trouble, tired, stress) конотацією незначна. Таким чином, ми можемо твердити, 

що в свідомості американців, що брали участь у експерименті, концепт 

FAMILY отримує позитивну оцінку, хоча негативне ставлення до сім’ї має 

місце. 
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Отже, підсумовуючи проведений асоціативний експеримент, зробимо 

висновок, що в американській лінгвокультурі концепт FAMILY розуміється як 

family members living together who share their activities, have pets and are friendly 

to each other (члени сім’ї, що проживають спільно, мають спільні заняття та 

домашніх улюбленців та приязно ставляться одне до одного). Асоціативне поле 

концепту FAMILY формують лексеми, які фіксують культурно і соціально 

значущу інформацію про цей концепт, пов’язану зі здебільшого зі структурою 

сім’ї та міжособистісними стосунками її членів. На думку учасників 

експерименту, концепт FAMILY нерозривно пов’язаний із коханням, 

підтримкою та розумінням між членами сім’ї, що виступають необхідною 

умовою щасливого сімейного життя. 

 

3.3 Значущісний складник концепту FAMILY на основі аналізу 

американських національних корпусів 

 

Задля того, щоб порівняти реалізацію змісту значущісного складника 

концепту FAMILY в американських кінотекстах до реалізації змісту цього 

складника концепту в американській лінгвокультурі загалом, ми вдалися до 

аналізу двох американських національних корпусів у якості референтних, 

тобто репрезентативних стосовно нашого дослідження, а саме Brown University 

Standard Corpus of Present–Day American English та Corpus of Contemporary 

American English.  

Проведений нами загальний кількісний аналіз частотності вживання 

іменника family, який ми визначили іменем концепту FAMILY, дозволяє судити 

про те, що концепт FAMILY досить широко представлений в англійській мові, 

оскільки вербалізуються, як правило, найбільш значущі для людини поняття. 

Зміст значущісного складника концепту FAMILY вказує на високу 

номінативну щільність цого концепту, що дає підстави вважати, що він дуже 

важливий для американської ментальності. Лексема family зустрічається 345 і 

272121 рази в корпусах BC і COCA відповідно:  
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The bushes can be cleaned and sterilized by boiling and are detachable so that 

every member of the family can have his own. (BC) 

Specifically, we examined how growing up in a two–parent family with one or 

more alcoholic parents affects womens’ coping methods. (COCA) 

До того ж, корпуси дають можливість структурувати отримані дані за 

жанрами текстів, представлених в корпусах, наприклад: 

- усна мова: And it wasn’t long before the Sommer family got into financial 

trouble. (COCA)  

- художня література: The family goes back twelve generations in this part of 

Virginia. (COCA)  

His name was George Needham and he , too , had come from a good family. (BC) 

- публіцистика (журнали та газети): Our favorite activity as a family is... 

horseback riding at our farm. (COCA)  

Every member of the family must have a vital place in its life. (BC) 

Buchsbaum believes it’s the natural progression of the fraying of the nuclear 

American family dating back three decades. (COCA)  

Furhmann ‘s faculty is proud that this has been a spontaneous effort , started 

largely among the students themselves , because of fondness for Vicky and sympathy 

for her entire family , Pohly said . (BC) 

- наукова література: It is important to consider cases where catastrophic 

illnesses or other unexpected financial calamities that have impacted a family or 

individual to the point where their debts are too heavy to carry a loan. (COCA) 

In steering the family toward ego–adaptive and away from maladaptive 

responses, the worker uses time–honored focused casework techniques of specific 

emotional support, clarification , and anticipatory guidance. (BC) 

Необхідно зазначити, що безпосередні підрахунки показують кількість 

випадків, коли слово зустрічається в певному корпусі або підкорпусі (регістрі). 

Наприклад, в корпусі BC в репортажах преси лексема family зустрічається 79 

разів, а в корпусі COCA – 65154 рази. Однак ці підкорпуси включають різну 

кількість слів: в корпусі BC в даному регістрі міститься 176 тисяч слів, а в 
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корпусі COCA – 81 мільйон слів. З цієї причини порівняння безпосередніх 

підрахунків не можна використовувати як критерій для виведення про більшу 

чи меншу частотність слова в одному корпусі або регістрі в порівнянні з іншим, 

проте дозволяють відстежити загальні тенденції вживання лексеми family в 

текстах різних жанрів.  

Отже, потрібні такі підрахунки, які говорять про відносну, або ж 

нормовану частотність слововживань. Нормовані підрахунки перетворюють 

кількість випадків слововживань за стандартною шкалою, зазвичай в 

перерахунку на 1 мільйон або на 100 тисяч слововживань. В нашому прикладі, 

при застосуванні нормованих підрахунків, в репортажах преси ми бачимо 23 

випадки слововживань в корпусі BC і 24 випадки слововживань в корпусі 

COCA. Отже, тільки нормовані підрахунки забезпечують достовірні підстави 

для порівняння. 

В таблиці 3.3 представлені безпосередні та нормовані підрахунки, 

представлені в обох досліджуваних корпусах. 

 

Таблиця 3.3  

Частотність використання лексеми family в корпусах BC і COCA 

 BC COCA 

Жанр 

безпосередні 

підрахунки  

нормовані 

підрахунки 

безпосередні 

підрахунки  

нормовані 

підрахунки 

Усна мова   –   –  61377 23 

Художня література  56 16 39572 15 

Журнали  169 49 61168 22 

Газети  79 23 65154 24 

Наукова література  41 12 44850 16 

Всього 345 100 272121 100 

 

Ми бачимо, що в обох корпусах лексема family найчастіше зустрічається в 

текстах, отриманих з журналів та газет. На думку спеціалістів з корпусної 

лінгвістики, це зумовлено специфікою періодики публіцистичного характеру 

охоплювати художню і наукову літературу, а також тим, що саме в текстах 
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цього стилю найбільш широко представлена нова лексика загального вживання 

[221]. Також досить значний відсоток слововживань представлений в записах 

усної мови в корпусі COCA. 

Динамічний корпус COCA дозволяє зробити аналіз частотності 

вживання імені концепту в діахронічній послідовності. Протягом усього 

представленого в корпусі часового проміжку досліджувана лексема 

представлена достатньо стабільно, що свідчить про те, що важливість сім’ї та 

сімейних цінностей в американській лінгвокультурі з плином років 

збільшується (див. табл. 3.4).  

Кожні чотири роки до корпусу додавалось близько 4,5 – 5 тисяч 

слововживань, окрім останнього часового проміжку, де ця лексема 

представлена в значно меншій кількості. Ймовірно, це відбулось через те, що 

дані були представлені не по закінченню 2017 року, а значно раніше.  

 

Таблиця 3.4 

Частотність використання лексеми family в корпусі COCA 

Роки Частотність 

1990–1994 45663 

1995–1999 48534 

2000–2004 48314 

2005–2009 52693 

2010–2014 49360 

2015–2017 27557 

 

Корпуси дозволяють досліджувати значення слів шляхом використання 

конкордансів. Почати дослідження значень слова можна з аналізу його 

колокатів (collocates). – слів, з якими аналізоване слово зустрічається разом. 

Виділяючи найбільш частотні колокації слова, можна ефективно і надійно 

аналізувати коло значень слова, виділяючи їх ієрархічний взаємозв’язок. 

У таблиці 3.5 наведені 10 найчастотніших колокатів для лексеми family в 

двох досліджуваних корпусах. Ліві колокати – це слова, які безпосередньо 

передують іменнику family. Праві колокати – це слова, які безпосередньо 
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слідують за іменником family. Списки в цій таблиці представляють тільки 

перше слово справа і зліва від лексеми family.  

 

Таблиця 3.5 

Найчастотніші колокати для лексеми family в корпусах BC і COCA 

  лівий   правий 

  слово 
безпосередні 

підрахунки 
 слово 

безпосередні 

підрахунки 

COCA a 22710  and 15177 

  his 20400  members 10866 

  my 13271 family  ‘s 10825 

  her 11904  of 6966 

  and 10805  in 4957 

   ‘s 8549  is  4925 

  your 7685  to 4196 

  of 6854  was 3844 

  our 4143 family has 2984 

  the 46233  had 2880 

BC the 96  of 19 

  a 31  and 17 

  his 26  business 8 

  of 11  in 7 

   ‘s 9  can  7 

  your 8  was 6 

  and 7  the  6 

  my 6   ‘s 6 

  for 6  planning 6 

  entire 5   life 6 

 

Як видно з таблиці, в корпусі COCA найчастішими лівими колокатами 

іменника family є артиклі (the, a) та займенники (his, my, her, your, our), також 

досить часто вживається сполучник and, прийменник of та іменники в 

присвійному відмінку. Найчастішими правими колокатами є сполучник and, 

іменник members, прийменники (of, in, to) дієслова (is, was, has, had), також 

досить часто іменник family вживається в присвійному відмінку. Це свідчить 

про те, що американська сім’я співвідноситься з конкретною особою (his, my, 

her, your, our) та має ознаку належності комусь (присвійний відмінок). Сім’я 
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часто постає як сукупність членів родини (members), вона існує (is, was) та 

володіє (has, had). Наприклад:  

His family is incredible... but he should have been brought home a long time ago. 

It’s my contention that just about every family has at least one psychopath, if 

not two. 

Jon has another family member who is about to have a major impact on his 

life: Daenerys. 

Daruka Ajang’s new African braiding salon holds her family’s hopes for the future. 

В корпусі BC спостерігаємо схожі результати – найуживанішими лівими 

колокатами також виявились артиклі, займенники, сполучник and, 

прийменники of, for та іменники в присвійному відмінку. На відміну від COCA, 

у першу десятку потрапив прикметник entire, наприклад: 

We’ll do everything we can to support Mike, his wife Kia and the entire family 

over this tragedy. 

Щодо правих колокатів, картина також подібна до даних корпусу COCA. 

Тут також найчастіше зустрічаються сполучник and, прийменники (of, in), 

дієслова (can, was), іменник family також часто вживається в присвійному 

відмінку. До того ж, до списку колокатів потрапили іменники business, life та 

planning. Наприклад:  

After more years of concentrated effort, Roy and his brother Max finally 

established a thriving family business at the old stand. 

In their views on dating, courtship, sex, and family life, our students prefer 

what they are expected to prefer. 

Family planning is encouraged, so that parents will be able to provide 

properly for their offspring. 

Зазначимо, що коли ми збільшили кількість лівих та правих колокатів для 

іменника family до чотирьох з кожної сторони, частотні дані майже не 

змінились – найуживанішими словами в обох корпусах залишились артиклі 

(the, a), займенники (his, my, her, your, our), прийменники (of, in, to, for), 

дієслова (is, was, has, had, can) та сполучник and. Кількісні показники 
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безпосередніх підрахунків очікувано збільшились, наприклад, кількість 

вживань артикля the в корпусі COCA зросла з 46233 до 125483, а в корпусі BC з 

96 до 237.  

Одним з алгоритмів корпусного дослідження є кластерний аналіз. 

Кластером в лінгвістиці називають сегмент інформаційного поля, сукупність 

лексем, які належать до різних частин мови та репрезентують фрагмент 

картини світу [238, с.73]. Під кластерним аналізом розуміють лексикографічний 

опис лексем, що входять в кластер, з паралельним встановленням усіх зв’язків 

кожного слова з іншими словами, що представляють один і той же фрагмент 

картини світу [238]. 

Ми дослідили сполучуваність слова family з прикметниками та 

іменниками, що його описують, тобто найпоширеніші кластери прикметник + 

 family (іменник) та family (прикметник ) + іменник, які найяскравіше 

ілюструють значення досліджуваної лексеми в обох досліджуваних корпусах. 

Десять найбільш вживаних кластерів наведені в таблиці 3.6.  

 

Таблиця 3.6 

Найбільш вживані кластери прикметник  + family (іменник) 

в корпусах BC і COCA 

COCA BC 

прикметник  + family (іменник) прикметник  + family (іменник) 

extended family entire family 

royal family ordinary family 

immediate family national family 

wealthy family happy family 

loving family good family 

middle–class family Christian family 

median family Catholic family 

close–knit family unusual family 

reunited family royal family 

marital family prominent family 
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В обох корпусах в складі кластерів прикметник  + family (іменник) 

найбільш широко представлені прикметники, що характеризують сім’ю з 

огляду на її склад (entire, extended, reunited), сімейні цінності (loving, happy, 

good, close–knit) та соціальне становище (wealthy, prominent, middle–class, 

median, ordinary, marital). 

Цікаво, що єдиним спільним прикметником в обох корпусах є 

прикметник royal. Наприклад: 

It was the first meet between a member of the British royal family and a 

member of the Trump administration. (COCA)  

The grouping in the Green Drawing Room – the Queen surrounded by the 

youngest members of the Royal family–  is pleasingly classical yet charmingly true. (BC) 

Вочевидь, інтерес американців до життя Британської королівської родини 

не згасає, на що значно впливає те, що подробиці життя членів королівської 

родини, такі як одруження, народження майбутніх спадкоємців трону тощо 

широко освітлюються в американських засобах масової інформації. То того ж, 

дружина Британського принця Гаррі – американська акторка. 

Подальших збігів у десятці найбільш вживаних словосполучень в 

досліджуваних корпусах немає.  

Відмітимо, що в корпусі BC до списку найчисельніших потрапили 

словосполучення з прикметниками Christian і Catholic, що свідчить про 

важливе місце релігії в американській сім’ї. Наприклад: 

Typically, in a lower–middle class Catholic family, a son will be sent to an 

out–of–town school. 

В корпусі COCA прикметники, що характеризують релігійне життя сім’ї 

також досить чисельні. Наприклад: 

Miller was born in 1915 to a middle–class Jewish family in Brooklyn and 

attended New York public schools. 

Цікаво, що словосполучення American family зустрічається в корпусі BC 

тільки один раз, до того ж в релігійному контексті – запрошенні на лекцію до 

церкви. Наприклад: 
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Jack Blanton will lead a discussion on "The Changes in the American Family" 

at 7:30 p.m . Sunday at Christ Lutheran Church. 

Натомість, в корпусі COCA це словосполучення зустрічається досить 

часто (1145 слововживань). Наприклад: 

No American family should suffer at the hands of convicted foreign felons who 

defy deportation. 

Також ми бачимо похідні від нього словосполучення, що характеризують 

американську родину з огляду на її коріння: African American family (46 

слововживаннь), Native American family (8), Mexican American family (5), Latin 

American family (4), Chinese American family (4), Asian American family (3), Italian 

American family (3), Filipino American family (2), Negro American family (2), Greek 

American family (2), Arab American family (2), Polish American family (1), Iranian 

American family (1). Наприклад: 

Now, the story of an African American family that knows autism firsthand and 

the particular challenges facing communities of color. 

Це свідчить про те, що, не забуваючи про походження, такі родини 

вважають себе перш за все американськими родинами та підтримують 

доктрину національної ідентичності, про яку говорить, зокрема, Барак Обама в 

своїй концепції ,,єдиної американської родини”, яка базується на двох 

принципах національної єдності: по–перше, всі американці, незалежно від 

походження і культурних традицій, можуть і повинні ідентифікувати себе з 

Америкою як своєю країною, заснованою на спільних демократичних 

цінностях, загальній історії і спільній долі, а по–друге, Америці слід прийняти 

всіх своїх громадян як активних членів однієї сім’ї [288]. 

Важливим фактом є те, що в корпусі COCA в текстах, що датовані кінцем 

20–го та початком 21–го тисячоліття, можна побачити нові колокації з 

лексемою family (mother–child family, lone–parent family, two–earner family, 

conjugal–based family, maritally–disrupted family, female–headed family, single–

parent family, weekend family), які не існували раніше. Це пояснюється тим, що 
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мова відобразила позалінгвальні зміни в сімейних стосунках, що зазнала 

американська родина протягом останніх років. Наприклад: 

Оur weekend family structure does not have the will or the resources to 

perform its responsibilities without support from the society.( COCA) 

Звернемось до кластерів family (прикметник ) + іменник. Десять найбільш 

вживаних кластерів наведені в таблиці 3.7.  

 

Таблиця 3.7 

Найбільш вживані кластери family (прикметник ) + іменник 

в корпусах BC і COCA 

COCA BC 

family (прикметник ) + іменник family (прикметник ) + іменник 

family members family members 

family friends family business 

family member family service 

family values family planning 

family planning family home 

family income family life 

family farm family church 

family ties family support 

family vacation family size 

family reunion family welfare 

 

В обох корпусах в списку кластерів family (прикметник ) + іменник 

найбільш широко представлені іменники, що характеризують сім’ю з огляду на 

її заняття (business, service, vacation, church, farm) та сімейні цінності (values, 

ties, support, reunion, welfare). 

В обох корпусах на першому місці в списку кластерів 

family (прикметник ) + іменник є іменник members, до того ж в корпусі COCA 

він повторюється, тепер вже у формі однини. Наприклад: 
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It may be important to accompany family members in their use of these 

resources if their problem–solving behavior is to be constructive rather than 

defeating. (BC)  

Mr. Miranda said some of his family members who are in the U.S. illegally 

have felt threatened by the current administration’s immigration policies. (COCA) 

Це вказує не те, що для американців сім’я – це в першу чергу члени, з 

яких вона складається, що підтверджує словникова дефініція ,,a group of people 

who are related to each other” [319].  

Ще одним збігом є лексема planning, що знаходиться на 4–му місці в 

корпусі BC та на один щабель нижче в корпусі COCA, що є досить високим 

показником. Отже, можна зробити висновок про важливість питання 

планування сім’ї в американських родинах. 

Previous studies show that family planning is the major life decision affected 

by greater eligibility for insurance provided by the ACA. (COCA) 

People who have more control over family planning have the ability to better 

invest in careers and education and to start families when they are ready. (BC) 

Загалом, проаналізувавши найбільш вживані кластери прикметник  

+ іменник та іменник + іменник з лексемою family, ми побачили, що в обох 

корпусах найбільш широко представлені лексеми, що характеризують сім’ю з 

огляду на її склад (entire, extended, members, reunion, reunited, close–knit), 

сімейні цінності (values, ties, support, happy, home) та соціальне становище 

(prominent, business, service, middle–class, marital). 

Окрім розглянутих, лексема family також може входити у склад таких 

кластерів: 

- іменник в якості підмета + дієслово (family move, family live, family own, 

family reside, family plan). Наприклад: 

Fearing for their safety, hundreds of Christian families fled the area overnight. 

- дієслово + іменник в якості додатка (help a family, settle a family, raise a 

family, move a family, start a family) Наприклад: 

Many of the team members settled down and started families during this time. 
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- іменник + дієслово + прикметник (family is friendly, family is wealthy, 

family is homeless, family is supportive).Наприклад: 

My family is supportive but they are getting somewhat sick of listening to me 

complain. 

- іменник + and + іменник (family and friends, family and community, family 

and children, family and society, family and individual). Наприклад: 

The stereotypical role–playing that we see in our families and society may 

affect our fear of rejection. 

Отже, лексема family демонструє багаті комбінаторні можливості і 

здебільшого вживається у словосполученнях у номінативній (supportive family, 

wealthy family) і в атрибутивній (family organisation, family economy) функціях. 

 

3.4 Образний складник концепту FAMILY на основі аналізу 

концептуальних метафор 

 

Структуру досліджуваного концепту доповнює образний складник, який 

об’єктивують чисельні концептуальні метафори. Матеріалом дослідження нами 

було обрано американський національний корпус COCA. В результаті аналізу 

концептуальних метафор на основі констектуальної сполучуваності 

номінацій, що об’єктивують концепт, нами було виділено типологічні групи 

метафор, характерні для досліджуваного концепту: біоморфні, предметні, 

темпоральні, просторові, реляційні. Репрезентація цих концептуальних кодів 

представлена у таблиці 3.8 та додатку Д.  

Біоморфний код представлений такими ознаками, як антропоморфні, 

зооморфні (орнітологічні та анімалістичні), вегетативні. Детальну об’єктивацію 

отримують антропоморфні ознаки концепту. Антропоцентричність в 

сприйнятті концепту FAMILY виявляється в уподібненні сім’ї як соціальної 

групи до однєї людини та приписуванні сімейній групі антропоморфних 

характеристик людського тіла, тобто таких ознак, як національність, сила чи 

слабкість, стан здоров’я чи хвороби, дії, притаманні людині, наприклад: 
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• Сім’я є особа: The family that prays together stays together.  

Family and friendships are two of the greatest facilitators of happiness.  

When his life was ruined, his family killed, his farm destroyed, Job knelt down 

on the ground and yelled up to the heavens, ‘Why god? Why me?’  

My family doesn’t understand trying to chase your dreams because they were 

all about survival.  

Таблиця 3.8 

Метафорична об’єктивація концепту FAMILY в корпусі COCA 

референт концептуальний код частотність (%) 

 

 

 

FAMILY 

 

 

 

антропоморфний 11 

зооморфний 11 

вегетативний 4 

предметний 21 

темпоральний 13 

просторовий 17 

реляційний 23 

 Всього 100 

 

Вегетативні ознаки здебільшого представлені ознаками дерева, його 

коріння та гілок як символів родинних зв’язків, наприклад: 

• Сім’я є дерево: Family is a tree: its branches may grow in different 

directions, but its roost will stay as one. 

Також сім’я жартівливо представлені в образі картоплі, наприклад: 

• Сім’я є картопля: Families are potatoes: the best parts are underground. 

Анімалістичні ознаки представляють спільне походження членів родини, 

яке порівнюється з виводком однієї отари та характеристикою неуспішного 

члена родини як чорної овечки, наприклад: 

• Сім’я є отара: One scabbed sheep in a family is enough to spoil a flock. 

Сім’я уподоблена левиному прайду, що захищає своє левеня, наприклад: 

• Сім’я є прайд: When I had that trouble, it was my family who defended me 

by all means, like lions defend their only cub. 

Також сім’я порівнюється з восьминогом, наприклад: 
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• Сім’я є восьминіг: The family, that dear octopus from whose tentacles we 

never quite escape, nor in our innermost hearts never quite wish to. 

Орнітологічні ознаки виявлені в символічному образі сім’ї та її членів як 

гнізда та пташок, наприклад:  

• Сім’я є гніздо: We happily nest in our family, and willingly return there, 

when are way tired to fly the sky. 

Ознаки неживої природи згруповані в коди предметних ознак, які є 

частотнішими, та коди ознак речовини чи продукту, наприклад: 

• Сім’я є ключ: My family and friends were definitely the key to my recovery.  

• Сім’я є скеля: The only rock I know that stays steady is the family. 

• Сім’я є їжа: Family is a lot like a soup. Each ingredient enhances the 

others; each batch has its own characteristics; and it needs time to simmer to reach 

full flavor.  

Families are like fudge: mostly sweet with few nuts. 

• Сім’я є компас: Families are the compass that guides us. 

Предметні ознаки відображають уявлення американців про груповий 

характер сім’ї через образ цілого, що поділяється на частини, наприклад: 

• Сім’я є головоломка: Parents and children are pieces of a puzzle: each has 

to be in its place. 

Також власне сім’я уподоблюється складникий частині суспільства та 

людства, наприклад: 

• Сім’я є клітина: The family is the first essential cell of human society.  

• Сім’я є ядро: The family is the nucleus of civilization. 

• Сім’я є кістка: Family is the backbone of mankind, and that life is 

dependent upon mutual giving, sharing, and receiving from each other. 

Метафоричні ознаки механізму, тобто його здатність працювати або 

зламатися, перенесені на сім’ю, наприклад:  

• Сім’я є прилад: Oh, God! I just don’t know how to make this family work! I 

need an instruction or something! 
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Темпоральний код відображає погляди американців на сім’ю як на етап в 

житі людини, що протікає у часі та пов’язаний з спільним проживання з 

іншими людьми. Сім’я концептуалізується як процес, пов’язаний зі створенням 

сім’ї та перелік динамічних подій, що актуалізують ознаки життєвого циклу 

сім’ї, наприклад: 

• Сім’я є процес: Family begins with the beginning of life and never ends. 

• Сім’я є цикл: The emotional and intellectual stages you pass through from 

childhood to your retirement, years as a member of a family are called the family life 

cycle. 

Концепт FAMILY актуалізує ознаку відносного часу, що відображена в 

понятті часу, проведеного сім’єю разом. Ця ознака несе в собі важливий 

культурний смисл – час, проведений разом, робить сім’ю міцнішою та 

згуртованішою, це гарантія успішного функціонування сім’ї, наприклад: 

• Сім’я є час: The most valuable thing about my family is that precious time 

we spend together.  

Сімейні зв’язки, що продовжують існувати після розлучення, 

актуалізують темпоральні ознаки з точки зору переосмислення часових 

відрізків спільного та окремого проживання членів сім’ї, наприклад: 

• Сім’я є чиїсь час: When I was a child, my family life consisted of Mom’s 

weekdays and a Dad’s weekends. 

Часова ознака майбутнього виражає занепокоєність суспільства через 

долю сім’ї як частини суспільства, наприклад: 

• Сім’я є майбутнє: Future of the American nation lies in the institution of a 

family. 

• Сім’я є зв’язок між часами: In every conceivable manner, the family is link 

to our past, bridge to our future. 

Просторовий код, що репрезентує концепт FAMILY актуалізується як 

певне вмістилище, яке займає сім’я у зовнішньому просторі, тобто соціумі, 

наприклад: 

• Сім’я є місце: I have a wonderful shelter, which is my family.  
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I have very good relationships with my family, and if I don’t fit in somewhere 

else, I fit in at home.  

A family is such a wonderful place to be, surrounded by people who love you 

for who you are. 

Family is a place where life begins and love never ends. 

Family is a place where, when you have to go there, they have to take you in. 

A family is a place where principles are hammered and honed on the anvil of 

everyday living. 

Стійким образом в просторовій концептуалізації сім’ї є образ будинку як 

універсального символічного еквіваленту сім’ї, наприклад: 

• Сім’я є дім: My family is the coisiest home ever. 

Іще одним аспектом реалізації просторового коду є визначення сім’ї як 

засобу, який пов’язує її членів та таким чином визначає їх місце в соціальному 

просторі, наприклад: 

• Сім’я є зв’язок: Family is an incredible and unbreakable bond — created 

by mothers, fathers, sisters, brothers. 

Реляційний код відображає образні, аксіологічно насичені ознаки 

соціальної взаємодії в межах сім’ї – міжособистісні стосунки та почуттєво–

емоційна сфера, наприклад: 

• Сім’я є рай: A happy family is but an earlier heaven. 

• Сім’я є важлива: Family is the most important thing in the world.  

The most important thing in the world is family and love.  

Family is not just an important thing. It’s everything. 

• Сім’я є дарунок: Family is a unique gift that needs to be appreciated and 

treasured.The love of a family is a world’s greatest blessing. 

You don’t choose your family. It is God’s gift to you. 

• Сім’я є витвір мистецтва: The family is one of nature’s masterpieces. 

• Сім’я є натхнення: Families are the inspiration to reach great heights, and 

our comfort when we occasionally falter. 
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Також у парадигму інтерперсональних та почуттєво–емоційних ознак, 

необхідних для успішної взаємодії членів сім’ї, що відображають ціннісні 

смисли сім’ї в свідомості американців,входять такі ознаки, як любов, довіра, 

повага, взаємодопомога, вірність та інші, наприклад: 

• Сім’я є почуття: Family is love and support. It’s that warm and fuzzy 

feeling. It’s wonderful. And it’s necessary. 

Family is a smile of a child, a love of a mother, a joy of a father. 

Family is caring and appreciation. 

Отже, образний зміст концепту FAMILY втілено концептуальною 

метафорою – ментальним феноменом, засобом мислення, структуризації й 

тлумачення дійсності, когнітивним механізмом, що уподібнює гетерогенні 

явища для синтезування нового абстрактного значення. 

Образний складник концепту FAMILY ми також розглядаємо на 

екстралінгвальному рівні. Візуалізацію концепту FAMILY ми дослідили на 

матеріалі, представленому пошуковою системою GOOGLE на запити American 

family та family in America. З–поміж отриманих зображень ми відібрали перші 

100, що надійшли з IP–адрес, які належать США, що зумовило достовірність 

отриманих результатів. Отримані зображення та відсоткове представлення 

отриманих результатів представлені в додатках (див. Додаток Е).  

Для більш детального розуміння ми упорядкували ці дані за низкою 

ознак, що дало такий результат: 

1. Раса: 

- європеоїдна (49); 

- афроамериканська (30); 

- змішана (17); 

- інші (4). 

Більшість сімей, що візуалізують уявлення про американську сім’ю, 

належать до європеоїдної раси, афроамериканські сім’ї знаходяться на другій 

позиції за чисельністю. Також представлена значна кількість змішаних сімей та 

сімей іншого походження, а саме азіатські, мексиканські, арабські. 
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2. Тип: 

- нуклеарна (78); 

- розширена (18); 

- сім’я, що має одного з батьків (3); 

- одностатева (1). 

Більша частина представлених на зображеннях родин належить до 

нуклеарного типу, тобто батьків та їхніх дітей. Цікаво, що афроамериканські 

сім’ї представляють розширений тип сім’ї, що включає бабусь та дідусів, в 9 

випадках з 18, що підтверджує дані соціологічних досліджень, згідно яких 47% 

афроамериканських сімей належать до розширеного типу, порівняно з 12% 

сімей іншої расової приналежності [296]. Серед 100 зображень присутнє одне, 

що візуалізує сім’ю, в якій батьки належать до однієї статі, а саме двоє 

чоловіків, що виховують трьох дівчаток. Це, безсумнівно, відображає соціальні 

зміни, що їх зазнає американська родина як на громадському, так і юридичному 

рівні, та зміни в громадській думці щодо цього типу родин.  

3. Символи: 

- обійми (22); 

- будиночок у передмісті (22); 

- прапор США (6); 

- сімейний обід (4); 

- сімейні читання (4); 

- сімейні походи (3); 

- домашній улюбленець (собака) (1). 

Всі американські сім’ї, представлені на зображеннях, широко 

посміхаються та досить часто обіймаються, що підтверджує позитивне 

емоційне ставлення американців до сім’ї. Також серед типових символів, що 

візуалізують американську сім’ю, одним з найчастотніших є будинок у 

передмісті, що втілює одну із складових ,,американської мрії”. Також 

представлені спільні родинні заняття, а саме сімейні обіди, читання та 

відпочинок на природі, що певним чином корелюється з даними, отриманими 
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нами в результаті асоціативного експерименту. Національно специфічним є 

зображення американського прапору, який знаходиться на даху будинку або 

який тримають в руках члени сім’ї. 

Спираючись на числові дані аналізу і нашу спробу їх інтерпретації, 

можна з достатньою точністю говорити про численну та багатогранну 

реалізацію образного складника концепту FAMILY в американському варіанті 

англійської мови. Загалом, виходячи з кількісних і якісних характеристик 

проаналізованих засобів вираження концепту, можна зазначити, що значна 

кількість репрезентацій на лінгвальному та екстралінгвальному рівні говорить 

про значущість цього концепту в свідомості носіїв американського варіанту 

англійської мови. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. В третьому розділі представлене багатоаспектне дослідження 

репрезентації концепту FAMILY в американській лінгвокультурі, а саме на 

матеріалі американських національних корпусів. Іменем концепту FAMILY 

визначено іменник family. Узагальнений опис значення іменника family 

виглядає так: а fundamental social group of common ancestry living under one roof, 

consisting of parents, their children and other relatives, including those who are now 

dead. В складі субстантивного мікрополя номінативного поля концепту 

FAMILY представлені чотири групи: nuclear family; extended family; marriage; kin. 

2. Ціннісний складник концепту FAMILY було досліджено за 

допомогою асоціативного експерименту, результатом якого виступає така 

дефініція концепту FAMILY: family members living together who share their 

activities, have pets and are friendly to each other. Ядро асоціативного поля 

концепту представляють лексеми love, support, understanding, home, children, 

happiness, care, mother, warmth, trust. Проаналізувавши ціннісний складник 

концепту, було виявлено, що в свідомості американців концепт FAMILY є 

позитивним, хоча негативне ставлення до сім’ї має місце. Асоціативне поле 
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концепту формують лексеми, які фіксують культурно і соціально значущу 

інформацію про цей концепт, пов’язану здебільшого зі структурою сім’ї та 

міжособистісними стосунками її членів. 

3. За допомогою корпусного аналізу, проведеного на матеріалі двох 

найвідоміших корпусів, що містять тексти американського варіанту англійської 

мови, виявлено зміст значущісного складника концепту FAMILY. Ми 

з’ясували, що цей концепт досить широко представлений в англійській мові та 

дуже важливий для американської ментальності. Протягом усього 

представленого в корпусах часового проміжку лексема family зустрічається 

стабільно часто з тенденцією до зростання, що свідчить про те, що важливість 

сім’ї та сімейних цінностей в американській лінгвокультурі з плином років 

збільшується. 

4. Проаналізувавши найбільш вживані кластери з лексемою family, ми 

побачили, що в досліджуваних корпусах американського варіанту англійської 

мови найбільш широко представлені лексеми, що характеризують сім’ю з 

огляду на її склад (entire, extended, members, reunion, reunited, close–knit), 

сімейні цінності (values, ties, support, happy, home) та соціальне становище 

(prominent, business, service, middle–class, marital). Лексема family демонструє 

багаті комбінаторні можливості і здебільшого вживається у словосполученнях у 

номінативній (supportive family, wealthy family) і в атрибутивній (family 

organisation, family economy) функціях. 

5. В корпусі COCA присутні нові колокації з лексемою family (mother–

child family, lone–parent family, two–earner family, female–headed family, single–

parent family, weekend family), які не існували раніше, що пояснюється тим, що у 

мові відображені позалінгвальні зміни в сімейних стосунках. В корпусі BC до 

списку найчисельніших потрапили словосполучення з прикметниками Christian 

і Catholic, що свідчить про важливе місце релігії в американській сім’ї. В 

корпусі COCA досить часто зустрічається словосполучення American family, 

також досить чисельні похідні від нього словосполучення, що характеризують 

американську родину з огляду на її коріння: African American family, Native 
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American family, Mexican American family тощо, що свідчить про те, що, не 

забуваючи про походження, такі родини вважають себе перш за все 

американськими родинами. 

6. Структуру досліджуваного концепту доповнює образний складник, 

який об’єктивують чисельні концептуальні метафори, в складі яких нами були 

виділені такі концептуальні коди, як біоморфний, що поділяється на 

антропоморфний, зооморфний та вегетативний; предметний, речовинний, 

темпоральний, просторовий, реляційний, найчисельнішим з яких є реляційний. 

На позамовному рівні концепт FAMILY в американській лінгвокультурі 

репрезентують такі найчастотніші образи, як європеоїдна або 

афроамериканська нуклеарна сім’я, будинок в передмісті, посмішки, обійми, 

спільні сімейні заняття, прапор США. 

Основні положення цього розділу відображені в публікаціях авторки [170, 

172, 176]. 
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РОЗДІЛ 4 

КОНВЕРГЕНЦІЯ ЛІНГВАЛЬНИХ ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНИХ  

ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ FAMILY  

В АМЕРИКАНСЬКИХ КІНОТЕКСТАХ 

 

4.1 Актуалізація концепту FAMILY в американських кінотекстах 

 

4 . 1 . 1  К і л ь к і с н и й  р о з п о д і л  л е к с е м - в е р б а л і з а т о р і в  

к о н ц е п т у  F A M I L Y  в  к о р п у с і  C A F M  я к  п о к а з н и к  з н а ч у щ о с т і .  

Концепт FAMILY знаходить своє відображення в багатьох аспектах 

американської лінгвокультури, але надзвичайно широко він представлений в 

фільмах, призначених для сімейного перегляду. Сімейні фільми розкривають 

тему сімейних цінностей і справжнього життєвого щастя, являють собою 

приклад того, якими мають бути реальні сімейні стосунки. Вони допомагають 

формувати моральні ідеали дитини, вчать соціальним нормам. Саме тому 

матеріалом для дослідження репрезентації концепту FAMILY нами було обрано 

американські кінотексти, на основі яких було укладено корпус американських 

сімейних кінотекстів Corpus of American Family Movies (CAMF).  

Розглянемо загальні характеристики цього корпусу. Загальна кількість 

слововживань (tokens) в корпусі CAFM складає 1775160 одиниці, загальна 

кількість словоформ (types) складає 31266 одиниці.  

Лексична насиченість корпусу (type–token ratio, або TTR), що складає 

2,16%, була обчислена за формулою, запропонованою Е. Харді та Т. МакЕнері 

[258]: 

 

TTR = Vt / Nt x 100,     (4.1) 

 

де Vt – кількість словоформ, 

Nt – кількість слововживань.  
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Зазначимо, що індекс TTR залежить від обсягу тексту – що більший текст, 

то менший відсоток. Більш показовим є показник стандартизованої лексичної 

насиченості (standard type–token ratio, або STTR), яка вираховується за тією ж 

формулою [279, с.323], проте в основі обчислення цього індексу лежить метод 

випадкового відбору з тексту фрагментів довжиною 1000 слів і обчислення для 

них TTR з подальшим усередненням одержаних даних. Скориставшись цим 

методом, ми обчислили TTR у п’яти фрагментах і з’ясували, що STTR корпусу 

CAFM дорівнює 2,3%. Це менше ніж, наприклад, в корпусі Brown Corpus, 

індекс STTR якого складає 4%. Це цілком очікуваний результат з огляду на те, 

що кінотексти, які входять до корпусу CAFM, належать до художнього стилю 

та містять більш різноманітну лексику, ніж корпус ВС, що включає 

різножанрові тексти, серед значне місце посідають наукові та публіцистичні.  

Попереднє проведення морфологічної розмітки за тег–сетом CLAWS5 

(див. Додаток Є) дало нам змогу з’ясувати, що розподіл частотності різних 

частин мови в корпусі виводить на перше місце вживання дієслів та виглядає 

таким чином (див. Додаток Є): 

• дієслова (V) 309346 од., серед них смислові дієслова (VV) 195758 од., 

модальні дієслова (VM) 18888 од., 

• іменники (NN) 239462 од., серед них власні назви (NP) 10688 од.; 

• займенники (PN) 155462 од.; 

• прислівники (AV) 113176 од.; 

• прийменники (PR) 100528 од.; 

• артиклі (AT) 85314 од.; 

• прикметники (AJ) 72744 од.; 

• сполучники (CJ) 50918 од.; 

• вигуки (IT) 24438 од.; 

• числівники (RD) 10850 од., серед них кількісні (CRD) 8110 од. та 

порядкові (ORD) 2740 од. 

Стосовно частин мови, найчастотнішими є такі лексеми: займенник you 

(48645 одиниць), сполучник and (24231 одиниця), дієслово is (13447 одиниць), 
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прислівник just (6839 одиниць), вигук oh (5463 одиниці), числівник one (3936 

одиниць), прикметник good (3859 одиниць), іменник day (2472 одиниці). 

Ми бачимо, що найчастіше у корпусі зустрічаються дієслова та пов’язані 

з ними прислівники, які у сумі складають 37% від усіх слів, а іменники та 

прикметники, що їх характеризують, у сумі складають лише 27%. Це свідчить 

про те, що тип текстів кіносценаріїв здебільшого наближений до розповіді з 

акцентом на дії та їх ознаки, відводячи на другий план предмети та їх 

атрибуцію. Прикметники в кіносценаріях становлять лише 6%, оскільки частка 

описів в цьому жанрі невелика. 

За допомогою співставлення корпусу CAFM з референтним корпусом 

Brown Corpus ми склали список ключових слів (key words) досліджуваного 

корпусу.  

Ключові слова обчислюються шляхом порівняння частотності слова в 

досліджуваному корпусі з частотністю слова в корпусі довідковому 

(референтному, або опорному). В результаті порівняння частоти слововживань 

система привласнює одиницям, що відрізняється несподівано високою 

частотністю, статистичну назву ключового слова. Зазначимо, що ключові слова 

визначаються лише у порівнянні до референтного корпусу, який, як правило, 

більшого розміру, та не тотожні словам з найвищою частотністю. Наприклад, 

найчастотніше слово в досліджуваному корпусі, означений артикль the, не є 

ключовим. 

У досліджуваному тексті (корпусі) обробляються всі слова, за винятком 

тих слів, які сам дослідник може помістити в так званий StopList. На даному 

етапі ми визначили список заборонених слів (stop–words) з метою відсіяти 

службову лексику (прийменники, сполучники та ін.) та власні назви.  

Задля підрахунку величини ,,ключового характеру” (keyness) програма 

обробляє чотири параметри: частотність слова в досліджуваному корпусі, 

частотність слова в опорному корпусі, кількість всіх слів в досліджуваному 

корпусі і кількість всіх слів в опорному корпусі. 

Наведемо перші 50 ключових слів для корпусу CAFM:  
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little, think, want, mom, really, room, house, night, continued, say, something, 

door, kids, tell, never, way, mean, sorry, buddy, love, please, thank, marry, home, 

thing, again, sure, head, old, new, still, even, great, only, should, because, family, 

hand, people, turns, cut, face, later, car, life, mother, give, first, next, help. 

Ми бачимо, що більшість слів є лексично нейтральними та належать до 

базового вокабуляру (core vocabulary) та стосуються повсякденного сімейного 

життя (room, house, mother, love, please, thank, home). Два слова зі списку 

належать до розмовного стилю (mom, buddy). Також наявні слова, що входять 

до складу технічних та режисерських ремарок (next, cut, turns, face). 

Отже, корпус CAFM ми оцінюємо як репрезентативний та розглядаємо як 

модель функціонування мови сучасних кінотекстів та матеріал дослідження 

репрезентації концепту FAMILY в американських кінотекстах. 

Квантитативний аналіз мовних одиниць посідає значне місце в 

дослідженні актуалізації концептів у текстах, адже дає змогу опиратися на 

точні числові дані для підтвердження висновків під час аналізу лінгвістичного 

матеріалу. Такий кількісний аналіз допомагає виявити точну картину 

частотності лексем–вербалізаторів концепту, що є вираженням значущісного 

складника лінгвокультурного концепту. 

Аналіз концепту FAMILY на матеріалі корпусу CAFM ми розпочали з 

аналізу частотності вживання лексеми family, яку ми визначили іменем 

концепту FAMILY і яка, до того ж, входить до списку ключових слів корпусу. 

Ці підрахунки були виконані за допомогою інструменту Concordance Tool 

корпусного менеджера AntConc. Загальна кількість вживань лексеми family 

становить 1101 слововживання у 120 проаналізованих кіносценаріях. 

Використавши інструмент Concordance Plot ми змогли побачити, що ця 

лексема присутня майже у всіх сценаріях за винятком двох – “Charlotte’s Web” 

та “Ramona and Beezus”. Найчастіше лексема family зустрічається в таких 

сценаріях: 

- “Addams Family Values” – 62 рази, наприклад: 

These terrifying changes are most often the result of a troubled family life. 
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What a wonderful family, although there’s one fella I haven’t met yet. 

- “The Addams Family” – 53 рази, наприклад: 

That’s how much you mean to this family. 

When he was lost, our family grieved. 

- “My Big Fat Greek Wedding 2” – 53 рази, наприклад: 

You’re standing on our lawn making fun of my family. 

Did you invite the family?! 

З метою розглянути частотність вживання лексеми family в діахронії, ми 

підрахували кількість вживань цієї лексеми в сценаріях, розділивши сценарії за 

роком їх написання на дві великі підкорпуси – 1941 – 1999рр. та 2000 – 2018рр. 

Застосувавши безпосередні підрахунки, ми отримали такі результати: 216 

одиниць в першому підкорпусі та 885 одиниці в другому.  

Ці підрахунки говорять про відносну, або ж нормовану частотність 

слововживань та забезпечують достовірні підстави для порівняння. Такі дані 

становлять індекс 5,60 для першого часового зрізу та індекс 8,09 для другого. 

Звідси ми бачимо, що репрезентованість сім’ї в американських кіносценаріях з 

плином років збільшується, що свідчить про важливість сімейних стосунків та 

цінностей в американській лінгвокультурі. 

Також ми виконали кількісний аналіз синонімічного ряду іменника family 

та представили отримані результати в таблиці 4.1.  

 

Таблиця 4.1  

Cинонімічний ряд іменика family в корпусі CAFM 

синонім кількість 

folks 116 

family members  11 

relatives  17 

household  14 

kin 0 

clan 4 

 



135 

Серед синонімів лексеми family найчастіше зустрічається лексема folks 

(116 слововживань), наприклад: 

I appreciate it. It means a lot to Annie and her folks, you know. (“Boyhood”) 

Bud Searcy told me about an old, stray dog you folks had. (“Old Yeller”) 

Всі інші синоніми зустрічаються значно рідше: relatives (17 

слововживань), наприклад: 

Amongst the mostly older friends and relatives of the deceased are Brian’s 

sister Audrey and her husband James. (“Little Men”); 

household (14 слововживань), наприклад: 

I may say extremely odd about the behavior of this household since that woman 

arrived. (“Mary Poppins”). 

family members (11 слововживань), наприклад:  

The family members troop to the car with their possessions. (“The Addams 

Family”); 

Лексема relations зустрічається лише 1 раз, наприклад: 

As we watch, the contrite buffalos are bailed out by friends and relations. 

(“The Flinstones”) 

Такі лексеми, як menage, kin, kinsfolk в досліджуваних кіносценаріях не 

представлені. Це свідчить про то, що у фокус інтересу кінотекстів потрапляє 

нуклеарна сім’я, що складається з дітей та їх батьків (folks).  

Наступним кроком було дослідити колокати лексеми family (іменника та 

прикметника) – слів, з якими аналізоване слово зустрічається разом. Аналіз 

сполучуваності лексеми–імені концепту та лексем–колокатів допомагає 

об’єднати складники цього концепту в єдине ціле завдяки асоціативним 

зв’язкам, що відтворюються в семантичній сполучуваності лексем–

вербалізаторів. В процесі дослідження цієї сполучуваності нами враховується 

частотність тих чи інших лексем, що демонструють певні характеристики імені 

концепту. Висока частотність підкреслює важливість певного колоката для 

вираження досліджуваного концепту. 
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Результати цього аналізу представлені в таблиці 4.2, в якій наведені 10 

найчастотніших колокатів для лексеми family в корпусі CAFM та в 

референтному корпусі BC. Списки в цій таблиці представляють тільки перше 

слово справа і зліва від лексеми family.  

 

Таблиця 4.2 

Найчастотніші колокати для лексеми family в корпусах CAFM та BC 

корпус 

 

        колокат 

лівий   правий 

слово частотність  слово частотність 

CAFM the 276  is 93 

  a 134  and 45 

  my 122  ‘s 33 

  your 52  of 31 

  his 52  members 11 

  this 43  that 10 

  her 38  room  6 

  whole 33  has 5 

  Addams 31 family as 5 

  our 24  photos 5 

BC the 96  of 19 

  a 31  and 17 

  his 26  business 8 

  of 11  in 7 

   ‘s 9  can  7 

  your 8  was 6 

  and 7  the  6 

  my 6   ‘s 6 

  for 6  planning 6 

  entire 5   life 6 

 

Як бачимо, дані в корпусі CAFM істотно не відрізняються від даних 

референтного корпусу BC. Найчастішими лівими колокатами іменника family є 

артиклі (the, a) та займенники (my, your, his, her, our), відмінність полягає лише 

в порядку частотності – наприклад, в корпусі CAFM найуживанішим є 

займенник my, а корпусі BC – his.  

Сполучники та прийменники до списку не потрапили, на відміну від 

корпусу BC, в якому досить часто зустрічається сполучник and та прийменник 
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of. Цікаво, що до списку корпусу CAFM потрапила лексема whole, яка є 

синонімом до лексеми entire, яку ми зустрічаємо в корпусі BC. Це свідчить про 

те, що для представників американської лінгвокультури дуже цінним є те, коли 

вся родина збирається разом. Лексема entire присутня і в корпусі CAFM, але 

налічує всього 9 слововживань. Наприклад: 

The whole family sits around a table enjoying their snacks , while Dad smokes 

a cigarette.(“Boyhood”) 

We hear the anxious voices of the entire Little family as they race toward him. 

(“Stuart Little”) 

В списку також присутній один іменник, що позначає власну назву, а 

саме прізвище Addams, наприклад: 

Shots of various people in the crowd, staring at the Addams family in horror 

and disbelief. (“The Addams Family”) 

Щодо правих колокатів, то найчастішим є дієслово is, яке відсутнє у 

корпусі BC, в якому, проте є минула форма цього дієслова (was). В обох 

корпусах в списку наявний сполучник and, прийменник of, також досить часто 

іменник family вживається в присвійному відмінку. Наприклад:  

Paris is delighted with how uncomfortable her family is. (“My Big Fat Greek 

Wedding”) 

It’s my whole family’s decision. (“The Descendants”) 

В списку корпусу CAFM наявні декілька іменників, які відсутні у ВС: 

members, room та photos. Наприклад: 

This scene explores the emotional relationships between the family members in 

greater detail. (“E.T.”) 

Samantha leaps into the family room. (“Boyhood”) 

Shane looks in the case: it’s empty, except for the phone and family photos. 

(“The Pacifier”) 

Проте іменники, які є найуживанішими в корпусі BC (business, planning, 

life) не входять до списку в досліджуваному корпусі, за вийнятком іменника 
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business. Звідси випливає, що тема планування сім’ї в досліджуваних 

кіносценаріях не представлена. 

Окрім вищезазначених, лексема family входить до складу багатьох 

кластерів. Ми дослідили основні кластери family (прикметник) + іменник та 

прикметник + family (іменник) за допомогою інструменту Clusters/N/Grams. 

Найчисельніші кластери family (прикметник) + іменник представлені в 

таблиці 4.3, повні дані наведені в Додатку Є.  

 

Таблиця 4.3 

Найбільш вживані кластери family (прикметник) + іменник  

в корпусі CAFM 

family (прикметник) + іменник  

колокат кількість 

family members  11 

family room  6 

family photos  5 

family area  4 

family photo  4 

family man  3 

family portrait  3 

family activities  3 

family values  3 

family tradition  2 

 

Наприклад:  

- family members (11 слововживань): 

Six family members, walking on the sidewalk with kayaks, wearing T–shirts 

reading “Melnick Family Reunion”. (“The Descendants”) 

- family room (6 слововживань): 

House / family room – night. Shane rushes in and finds Lulu screaming and 

giggling in front of a video game. (“Little Men”) 

- family photos (5 слововживань): 
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His head darts around the room – it’s cramped and lived in, clothes and toys 

are strewn about, family photos on the dresser, Laura Ashley curtains, a tiny poster 

bed and a charming little bay window. (“Family man”) 

Цікаво, що п’ять разів з дев’яти словосполучення family members 

зустрічається в реченнях, що відносяться до режисерських ремарок, як ми 

бачимо в прикладі, наведеному вище. Стосовно словосполучень family room, 

family area та family photos, вони входять до складу режисерських ремарок у 

всіх випадках. Це ми пов’язуємо з тим, що в сценарії часто виникає 

необхідність описати локацію, в якій знімається мізансцена та вказати, які 

персонажі до неї входять (set the scene). 

Зазначимо, що 38 словосполучень family (прикметник) + іменник 

зустрічається в копусі лише один раз, а саме: family business, family bloodline, 

family Facebook, family group, family home, family matter, family musical, family 

picture, family restaurant, family trip, family walk, family butler, family chart, family 

memorabilia, family motto, family attorney, family canoe, family celebration, family 

circus, family concert, family consultation, family dinner, family disaster, family 

driveway, family friend, family fun, family gatherings, family holiday, family house, 

family member, family party, family patriarch, family power, family problems, family 

reunion, family secrets, family therapist, family time.  

Стосовно референтного корпусу ВС, спільними є такі кластери: family 

members, family business, family home, family fun, family gatherings, family house, 

family man, family party, family picture, family portrait, family problems.  

Розглянувши всі випадки колокацій family (adjective) + noun в 

досліджуваному корпусі, ми упорядкували ці дані тематично, що дало такий 

результат: 

- склад сім’ї: family members, family group, family bloodline, family 

patriarch; 

- місце проживання сім’ї: family home, family driveway, family house; 

- спільні заняття сім’ї: family business, family Facebook, family picture, 

family restaurant, family trip, family walk, family chart, family memorabilia, family 
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motto, family canoe, family celebration, family circus, family concert, family 

consultation, family dinner, family fun, family gatherings, family holiday, family 

party, family time; 

- люди, пов’язані з сім’єю: family butler, family attorney, family friend, 

family therapist; 

- внутрішні процеси сім’ї: family disaster, family power, family problems, 

family reunion, family secrets. 

Ми бачимо, що найчисельніша тематична група представляє спільні 

заняття сім’ї, отже можна зробити висновок, що ця сторона сімейного життя є 

найбільш значущою для американських родин. 

Отримані результати перекликаються з результатами асоціативного 

експерименту, описаного нами в другому розділі дисертаційного дослідження 

наявністю спільних тематичних груп, а саме: склад сім’ї, місце проживання 

сім’ї та спільні заняття сім’ї.  

Найчисельніші кластерами прикметник + family (іменник), представлені в 

корпусі CAFM, відображені в таблиці 4.4, повні дані наведені в Додатку Є. 

 

Таблиця 4.4 

Найбільш вживані кластери прикметник  + family (іменник)  

в корпусі CAFM 

прикметник + family (іменник) 

колокат кількість 

whole family  33 

entire family  9 

real family  9 

happy family 8 

new family 8 

own family 7 

perfect family 7 

big family 4 

old family 2 

Greek family  2 
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Наприклад: 

- whole family (33 слововживання): 

The whole point of the vacation is that the whole family is together. (“Cheaper 

by the Dozen”) 

My whole family loves you. (“The Week Of“) 

- entire family (9 слововживань): 

He emerges from the drain empty–handed but to the cheers of his entire family. 

(“Stuart Little”) 

- real family (9 слововживань): 

And I went to find my real family when I was fourteen. (“The Royal 

Tenenbaums”) 

- happy family (8 слововживань): 

Everything’s great. We’re a big, happy family. (“Cheaper by the Dozen”) 

Значна кількість словосполучень прикметник + family (іменник) 

зустрічається в копусі лише один раз (25 одиниць), а саме: picture–perfect 

family, perfect–looking family, brightly–colored family, All–American family, happier 

and stronger family, typical family, Catholic family, divorcing family, disgraced 

family, strong family, law–breaking family, gay family, shoked family, weird family, 

crazy family, gigantic family, dreadful family, good family, joyful family, normal 

family, pleasant family, royal family, troubled family, typical family, small family.  

Заначимо, що співпадінь з референтним корпусом ВС серед кластерів 

цього типу небагато, а саме спільними є такі словосполучення: entire family, 

whole family, good family, happy family, royal family, normal family, own family.  

Відмітимо, що в корпусі BC до списку найчисельніших потрапили 

словосполучення Christian family та Catholic family, натомість в корпусі CAFM 

словосполучення Christian family відсутнє, а словосполучення Catholic family 

вжите тільки один раз. Прикметник Catholic зустрічається в текстах ще 6 разів 

та стосується віросповідання окремої людини та освіти (Catholic school), а 

прикметник Christian не зустрічається жодного разу, що свідчить про низький 
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рівень інтересу до релігійного життя американської сім’ї, зображеної в 

досліджуваних кіносценаріях. 

Ці дані додатково відображають ціннісний складник концепту FAMILY. 

Розглянувши прикметники, які містять емотивно–оцінну конотацію, ми 

з’ясували, що переважна більшість з них (11 одиниць) забарвлені позитивно: 

happy, perfect, picture–perfect, perfect–looking, happier and stronger, strong, gay, 

good, joyful, pleasant. Кількість негативно забарвлених прикметників значно 

менша (4 одиниці): disgraced, hoked, dreadful, troubled.  

Про позитивну оцінку свідчать такі приклад из текстів корпусу: 

And you’ll have a family in your heart for ever. (“Mrs. Doubtfire”) 

And each day, it’s the number of times I’m thankful there’s such a thing as 

family. (“Cheaper by the Dozen”) 

You know what I learned while I was gone? That family is more important than 

any company or anything else. (“A Nanny for Christmas”) 

Кластери іменник (присвійний відмінок) + family (іменник) представлені в 

корпусі 3 рази: girl’s family, bride’s family, husband’s family. Наприклад: 

No offence, but this girl’s family has got you by the short ones. (“My Big Fat 

Greek Wedding”) 

Not only is this not a joke, but eight of them are from Copenhagen and they’re 

the bride’s family. (“Father of the Bride”) 

It’s been in my husband’s family for generations. (“Nanny McPhee Returns”) 

Серед іменників, що входять до кластеру іменник + family (іменник) є 

власні назви. Здебільшого це прізвища сімей, які є героями фільмів. 

Найчастотніше з них, що увійшло до списку найчастотніших колокатів для 

лексеми family в корпусі CAFM (31 одиниця), це прізвище Addams. Зазначимо, 

що словосполучення Addams family присутнє в тезаурусах лексеми family в 

таких відомих словниках, як Oxford Advanced Learner’s dictionary of Current 

English [332], Longman Dictionary of Contemporary English [325], The American 

Heritage Dictionary of the English Language [337]. Це прізвище належить 

найвідомішій американській кіносім’ї – дуже дивним людям, які виглядають 
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досить моторошно та мають своєрідне почуття гумору. Але любові, 

життєрадісності, відданості і чесності в них більше, ніж у деяких звичайних 

людей, саме тому їх готичний клан являє собою гідний приклад того, якими 

мають бути справжні сімейні стосунки. Це видно з прикладів: 

Our credo is “We gladly feast on those who would subdue us”. Not just pretty 

words! As a member of Addams family, you understand completely, don’t you ? (“The 

Addams Family”) 

FESTER: You know, all the old sayings are true. There’s no place like home. 

And blood is thicker than water. (“The Addams Family”) 

Окрім Адамсів, в корпусі присутні інші прізвища: Portokalos family, 

Heffley family, Tenenbaum family, O’Neal family, Miller family, Zangzini family, 

Partrige family, Little family, Melnik family, Fitzgerald family, Von Trapp family. 

Наприклад: 

Окрім розглянутих вище, іменник family входить до складу наступних 

кластерів, поданих в таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 

Види кластерів з іменником family в корпусі CAFM 

кластер кількість 

Family (іменник в однині)+ дієслово 12 

Family (іменник в множині) + дієслово 1 

Family (іменник) + дієслово + прикметник 6 

Family (іменник) + дієслово + іменник 3 

Family (іменник) + дієслово + прислівник 1 

Family (іменник) + дієслово + дієслово 2 

Family (іменник) + сполучник + іменник 3 

Family (іменник) + сполучник + займенник 1 

Family (іменник) + прийменник + іменник 10 

Дієслово + family (іменник) 32 

Іменник + сполучник + family (іменник) 4 

Іменник + прийменник +family (іменник) 11 

Всього 86 
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Наприклад: 

• Family (іменник в однині)+ дієслово: family is, family has, family are, 

family sits, family does, family can, family eats, family sings, family walks, family 

talks, family sleeps, family watches, family gathers тощо. Наприклад: 

And my whole family is big and loud ... and everybody’s always in each other’s 

lives and business. (“My Big Fat Greek Wedding”) 

The family sits around the table, swapping fun stories and pictures from their 

time apart. (“Boyhood”) 

• Family (іменник в множині) + дієслово: family are. Наприклад: 

The family are squashed on the couch, chairs, etc. (“My Big Fat Greek 

Wedding 2”) 

• Family (іменник) + дієслово + прикметник: family is big, family is 

important, family is excited, family is important, family is unhappy, family was crazy. 

Наприклад: 

My family is big and loud ... but they’re my family. (“My Big Fat Greek 

Wedding 2”) 

The family is excited to see George again. (“My Big Fat Greek Wedding”) 

That family is more important than any company or anything else. (“A Nanny 

for Christmas”) 

Boy, l thought my family was crazy, but this is the craziest thing ever. (“Field 

of Dreams”) 

• Family (іменник) + дієслово + іменник: family is an example, family was 

an option, family is a support system. Наприклад: 

Eileen, your family truly is an example for us all. (“The Real O’Neils”) 

Twelve’s an insane number of kids ... but having a small family was never an 

option for us. (“Cheaper by the Dozen”) 

A family is a support system, Butch. (“Cheaper by the Dozen”) 

• Family (іменник) + дієслово + прислівник: family is together. Наприклад:  

The whole point of the vacation is that the whole family is together. (“Cheaper 

by the Dozen 2”) 
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• Family (іменник) + дієслово + дієслово: family can access, family can 

nail. Наприклад: 

Swiss law says only his family can access it. (“The Pacifier”) 

And I know if any family can nail it, the O’Neals can. (“The Real O’Neils”) 

• Family (іменник) + сполучник + іменник: family and friends, family and 

neighborhood, family and home. Наприклад: 

Family and friends chit chat throughout the house. (“Boyhood”) 

The entire family and neighborhood wait. (“My Big Fat Greek Wedding 2”) 

• Family (іменник) + сполучник + займенник: family and I. Наприклад: 

My family and I – we used to all go down to the pond and ice skate. (“A Nanny 

for Christmas”) 

• Family (іменник) + прийменник + іменник: family of farmers, family of 

Elves, family of geniuses, family of pranksters, family of the future, family on 

vacation, family in your heart, family in the crowd, family in the neighborhood, 

family at the table. Наприклад: 

A fourteen–year–old Margot stands behind a barn with a family of blond 

farmers. (“The Royal Tenenbaums”) 

The parents of that family of pranksters I told you about. (“Cheaper by the 

Dozen”) 

Go back to the lake. The whole family on vacation, like we used to. (“Cheaper 

by the Dozen 2”) 

And you’ll have a family in your heart for ever. (“Mrs. Doubtfire”) 

• Дієслово + family (іменник): be a family, have a family, have no family, 

join the family, want a family, enjoy a family, know a family, find a family, make fun 

of the family, meet the family, happen to the family, love a family, lose a family, miss 

a family, invite the family, leave a family, plan a family, address the family, stay with 

the family, stick with a family, support my family, hurt my family, start a family, visit 

a family, call his family, represent a family, save her family, rescue his family, turn to 

the family, forget the family, welcome to the family, manage a family. Наприклад: 

We’re a family again. (“Parental Guidance”) 
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You blind–sided me, with the chance to have a family. (“Bridget Jones’s Baby”) 

He subtly indicates for her to get off her laptop and join the family. (“Boyhood”) 

So I went into Christmas vacation feeling pretty good and ready to enjoy our 

Heffley family. (“Diary Of A Wimpy Kid”) 

• Іменник + сполучник + family (іменник): (friends and family, Annie and 

her family, Carol and her family, thing as family). Наприклад: 

But as much as Buddy was accepted by his friends and family, there were 

drawbacks to being a human in an elves’ world. (“Elf”) 

And each day, it’s the number of times I’m thankful there’s such a thing as 

family. (“Cheaper by the Dozen”) 

Hey, folks, Mr. Stacks is thrilled for Annie and her family. (“Annie”) 

• Іменник + прийменник +family (іменник): rest of the family, part of the 

family, story of my family, addition to our family, boys in the family, death in the 

family, faces of the family, fears of his family, pictures of the family, story about my 

family, presence of a family. Наприклад: 

Shelly and Danny walk over to the table where the rest of the family are seated. 

(“Cheaper by the Dozen”) 

I want to know what you think about making Meredith part of the family? 

(“Parent Trap”) 

This is the story of my family, of my seven children , who are all very clever but 

all very, very, very naughty. (“Nanny McPhee”) 

Dear Lord, we thank you for this most bountiful feast, and for the gift and 

privilege to share it with the newest addition to our family. (“It’s Kind Of A Funny 

Story”) 

Отже, виконавши кластерний аналіз, ми можемо зробити висновок, що в 

корпусі кіносценаріїв CAFM лексема family демонструє багаті комбінаторні 

можливості. 

В результаті аналізу фразеологізмів, які об’єктивують концепт FAMILY, 

ми побачили, що вони зустрічаються в корпусі лише декілька разів, а саме: 

- family man (3 слововживання), наприклад: 
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My client is a family man, raising his sons alone after the tragic death of their 

mother. (“Liar! Liar!”); 

- be family (3 слововживання), наприклад: 

My mother says all of us are family. (“The Secret Garden”) 

Now you are family. (“My Big Fat Greek Wedding”) 

GEORGE ( uncomfortable ) Stuart ... she ‘s just a bird.  

STUART No, George, she ‘s family. (“Stuart Little”) 

- run in the family (2 слововживання), наприклад: 

She was always reading. It runs in the family. (“My Girl”) 

I bet he’s a genius. Must run in the family. (“Elf”); 

- in the family (2 слововживання), наприклад: 

It’s her secret. And it belongs in the family. (“The Addams Family”) 

It’s been in my husband’s family for generations. (“Nanny McPhee Returns”) 

Окрім дослідження вживання лексеми family у кіносценаріях, ми 

розглянули наявність в корпусі лексем, що представляють ключові поняттєві 

ознаки концепту FAMILY, а саме: nuclear family, extended family, marriage та kin. 

Отже, група nuclear family представлена в корпусі CAFM такими 

лексемами (в дужках зазначена кількість слововживань): Dad (2832), Mom 

(2266), kids (1530), mother (984), father (836), baby (748), kid (572), son (430), 

children (426), brother (336), parents (332), Daddy (286), child (252), sister (214), 

daughter (212), Mommy (196), Mum (172), pregnant (94), pregnant (92), Рop (76), 

parent (62), folks (40), adopted (33), sis (20), bro (18), stepmother (13), motherhood 

(7), adoption (4), junior (4), maternal (4), maternity (4), stepfather (3), paternity (1), 

stepmom (1), munchkins (1), усього 13042 слововживання. Наприклад: 

HALLIE: Oh my God, I love your room, Mom ... it’s so... totally Mom–like.  

ELIZABETH: Nothing’s new... it’s just as Mom–like as it’s always been. 

(“Parent Trap”) 

Групу extended family представляють такі лексеми: uncle (562), cousin 

(278), granny (186), grandma (158), grandpa (124), grandfather (44), grandparent 

(44), grandmother (24), aunt (21), nephew (18), relatives (14), granddaughter (12), 
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grandson (10), niece (9), grandparents (8), relative (8), relations (1), grandchild (1), 

усього 1521 слововживань. Наприклад: 

I’m a hip old granny who could hip–hop, bebop, dance till ya drop, make a 

wicked cup of cocoa. (“Mrs. Doubtfire”) 

Група marriage містить такі лексеми:  

wedding (285), wife (276), married (208), husband (203), marry (114), 

marriage (61), bride (58), divorce (50), couple (48), ex–wife (18), ex–husband (14), 

in–laws (10), brother–in–law (10), ex (4), matrimony (4), remarry (4), groom (2), 

sister–in–law (1), усього 1343 слововживань. 

I used to think a wedding was a simple affair. A boy and girl meet, they fall in 

love, he buys a ring, she buys a dress, they say “I do.” I was wrong. That’s getting 

married. A wedding is an entirely different proposition. (“Father of the Bride”) 

Групу kin представляють такі лексеми:  

ancestors (6), clan (5), ancestry (5), descendants (4), offspring (3), descendant 

(2), brood (1), patriarch (1), bloodline (1,) усього 28 слововживань. Наприклад: 

Matt wedges his way in beside his third cousin, who despite his booziness and 

very local flavor, is nonetheless a King family patriarch. (“The Descendants”) 

Як ми бачимо, найчисельнішою групою є nuclear family, яка майже 

вдесятеро більша, ніж групи extended family та marriage. Найменшою кількістю 

лексем представлена група kin. Це свідчить про те, що нуклеарна сім’я все ще 

домінує у сучасному суспільстві, незважаючи на зростаючу кількість 

розлучень, повторних шлюбів та позашлюбних стосунків [296]. Зазначимо, що 

вперше помітна кількість сімей такого типу з’явилися в США ще в 17 столітті. 

Сам термін ,,нуклеарна сім’я” був введений у 1949 р. американським 

соціологом Джорджем Мердоком [302]. 

Також цей факт відображений втому, що визначення сім’ї ,,а fundamental 

social group in society typically consisting of one or two parents and their children” 

(,,основна соціальна група, що зазвичай складається з одного або двох батьків 

та їх дітей”) знаходиться на першій позиції в таких найбільших тлумачних 

словниках англійської мови, як The American Heritage Dictionary of the English 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9F%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Language [337], Oxford Advanced Learner’s dictionary of Current English [332], 

Longman Dictionary of Contemporary English [325], Cambridge Dictionary Online 

[319], Collins English Dictionary [321]. 

Як ми бачимо, найширше в корпусі представлені лексичні одиниці, що 

позначають звернення дітей до тата й мами: Dad (2832), father (836), Daddy 

(286), Рop (76) (всього 4030 слововживань) та Mom (2266), mother (984), Mommy 

(196), Mum (172) (всього 3619 слововживань). Те, що переважають лексеми на 

позначення батька, підтверджує думку американської дослідниці Клер 

Дженкінс, яка стверджує, що в Голівудських сімейних фільмах основна роль 

відводиться стосункам дітей саме з їх батьком та зазначає, що традиційно 

розповідь від особи дитини передається через стосунки батька й сина, коли 

сюжетна лінія ,,батько–син” (father–son story) фокусується на передачі 

спадкових сімейних рис та традицій. Проте дослідниця зауважує, що в останні 

роки, завдяки зміні соціальної ролі жінки, хоча Голівуд і залишає ключовою 

особою сімейного фільму батька, однак зосереджує увагу на сюжетній дінії 

,,батько–дочка” (father–daughter storу) [269]. 

Величезну роль батька та матері в дитячому житті можуть 

проілюструвати такі приклади: 

And a Dad is an irreplaceable person in a girls’ life. I mean think about it, 

there’s a whole day, devoted to celebrating Fathers, right? Just imagine , someone’s 

life without a Father. Never buying a Father’s Day card , never getting their Father a 

birthday present, never sitting on their Father’s lap, never being able to say, “Hi, 

Dad”, “What’s up, Dad?”, “Bye, Dad, catch you later, Dad”. A baby’s first words 

are always Dada, aren’t they? Then there’s Daddy, Daddio, Pop, My old man... Not 

to mention, “Wait ‘til your father gets home, and ...” (“Parent Trap”) 

SHAKE: Mom’s home!  

CHARLIE: Mommy! Mommy!  

MARK: Mommy! Never go away again!  

TOM: Hi, Mom, listen up… 

MOM: I missed you, honey. (“Cheaper by the Dozen”) 
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Таким чином, ми можемо зробити висновок, що зміст значущісно-

поняттєвого складника концепту FAMILY в корпусі CAFM вказує на високу 

номінативну щільність цого концепту. Це дає підстави вважати, що він дуже 

важливий для американської ментальності, що знаходить своє відображення в 

американських сімейних кінотекстах. 

4 . 1 . 2  Р е п р е з е н т а ц і я  о б р а з н о – ц і н н і с н о г о  с к л а д н и к а  

к о н ц е п т у  F A M I L Y  в  к о р п у с і  C A F M .  В результаті дослідження було 

з’ясовано, що кількість концептуальних метафор, що розкривають образний 

складник концепту FAMILY в корпусі CAFM, є досить незначною, а серед 

виділених концептуальних кодів представлені предметний, посторовий  та 

антропоморфний. Аналіз виявив наступні приклади метафор, що належать до 

предметного коду: 

- сім’я є система підтримки, наприклад: 

BUTCH In Midland, we were a family. Now we’re a support system?  

JAKE A family is a support system, Butch. (“Cheaper by the Dozen”) 

- сім’я є клей, наприклад: 

I guess you could say the role of the family is the glue. Always trying to get 

everyone to stick together. (“Louder Than Words”) 

- сім’я є володіння, наприклад: 

Nothing’s really a prized possession except my family, you know? (“Family man”); 

- сім’я є ліки, наприклад: 

Her family is the best medicine right now. (“Miracles from Heaven”) 

- сім’я є заклад, наприклад: 

I find the family the most mysterious and fascinating institution in the world. 

(“Nanny McPhee Returns”) 

- сім’я є їжа, наприклад: 

That family is like a piece of toast. No honey, no jam, just dry. (“My Big Fat 

Greek Wedding”). 

Просторовий код реалізує одна метафора: 

- сім’я є місце, наприклад: 
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Family is always there, my darling. You can always return to your nest. (“A 

Tree Grows in Brooklyn”). 

Антропоморфний код також представлений однією метафорою: 

- сім’я є особа, наприклад: 

I think that our family needs treatment. Maybe we should call for a doctor. 

(“Madea’s Family Reunion”) 

Така незначна кількість метафор свідчить про те, що сімейним 

кінотекстам не надто притаманна образність. Мовлення героїв здебільшого 

належить до розмовного стилю, який є засобом невимушеного спілкування та 

живого обміну думками. Герої не часто вдаються до обговорень абстрактних 

тем, натомість переважають теми, що стосуються з’ясування побутових 

стосунків. Незважаючи на незначну кількість, вищенаведені фразеологізми та 

метафори відображають ставлення американців до сім’ї як до великої цінності в 

своєму житті. 

Образності додає кіносценаріям використання пісень. Прикладом 

братерської любові може слугувати пісня, яку співає головний герой фільму 

“Letters to God” своєму братові та додає в кінці “I love you, bro. I love you.”: 

I look at your smiling face.  

You ‘re so weak, and yet you have such strength.  

You take a glance around this place,  

You make the best of everything,  

You give me hope in spite of everything.  

You show me love even with so much pain.  

So, I’ll take this life and live like I was given another try.  

We laugh, we cry. Sometimes we’re broken and we don’t know why.  

When I’m tired and I lose my way  

You help me find faith! (“Letters to God”) 

Образом материнської любові є, звичайно, колискові, які зустрічаються в 

текстах багатьох кіносценаріїв. Так, лексема lullaby зустрічається в корпусі 6 

разів. Наприклад: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0


152 

MASIE: What did you sing me when I was little?  

MOM: Um, like, you know, Rock–a–bye Baby.  

MASIE: That’s for babies.  

MOM: So? Why don’t you just close your eyes and try, okay?  

MASIE: Okay. 

MOM: I’ll help you fall asleep. 

“When the wind blows 

The cradle will rock  

When the bough breaks 

The cradle will fall  

Down will come baby 

Cradle and all.”  

Are you sleepy?  

MASIE: A little. (“What Masie knew”) 

“Go to sleep, my little one  

The sun has said goodbye for now  

The moon shines on your beautiful face”.  

My mom used to sing that lullaby to make me feel safe. (“Sharlotte’s Web”) 

Для дослідження репрезентації ціннісного складника концепту FAMILY 

в кінотекстах ми дослідили емоційно забарвлені колокати з найчастотнішими 

лексемами на позначення членів сім’ї, детальні результати чого подані в 

Додатку Є. Для наочності ми представили отримані результати за допомогою 

діаграми (див. рис. 4.1).  

Ми бачимо, що словосполучень з позитивною конотацією значно більше, 

що свідчить про позитивний образ сім’ї, створений в американських сімейних 

кіносценаріях. 
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Рис. 4.1. Емоційно забарвлені колокати з найчастотнішими лексемами  

на позначення членів сім’ї в корпусі CAFM. 

 

Оскільки кіносценарії сучасного американського кінематографу значною 

мірою ґрунтуються на реальних поліях із життя американців, то слушною нам 

видається думка про порівняння даних корпусу CAFM з результатами 

проведеного нами вільного асоціативного експерименту. Ми виявили, що 

спільними лексемами є такі (в дужках зазначена кількість слововживань в 

корпусі CAFM): 

• базовий смисловий компонент: marriage (61), relations (1); 

• члени сім’ї: mother (984), father (836), children (426), brother (336), 

parents (332), wife (276), child (252), sister (214), husband (203), relatives (14); 

• міжособистісні стосунки членів сім’ї: love (1358), together (586), fun 

(491), dear (468), care (456), smile (328), hugs (306), trust (170), trouble (141), 

calm (124), tired (92), laughter (76), joy (76), support (61), respect (60), forgiving 

(52), responsibility (44), understanding (32), chat (30), motion (30), happiness (28), 

positive (27), comfort (27), commitment (24), friendship (24), friendly atmosphere 

(8), necessary (8), cozy (6), warmth (5), faithfulness (5), honesty (4), depending (4), 

helping each other (3), stress (3), tenderness (2), homesick (2); 

• спільне місце проживання: house (1454), home (1336), hometown (5); 
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• спільні заняття: camping (57), cooking (16), travel (12), holidays (10), 

spending time together (4);  

• домашні улюбленці: dog (373), pet (35). 

Лексеми, що наявні серед асоціатів концепту FAMILY, але не з’явяються 

в кінотекстах, не чисельні: siblings, spouse, partnership, fulfillment.  

Як бачимо, значно переважає група асоціацій на позначення 

міжособистісних стосунків між членами сім’ї, що свідчить про те, що для 

американців сім’я це насамперед ті почуття, що поєднують членів родини у 

єдине ціле. 

До того ж для американських сімей, представлених в кінотекстах, дуже 

важливою є власна оселя, де проживає родина, оскільки лексеми house та home 

зустрічаються в корпусі дуже часто (1454 та 1336 рази відповідно), наприклад: 

What a lovely home you have. Did you decorate this yourself? (“Secondhand 

Lions”) 

Проте дім це не тільки оселя, але й ті почуття, що пов’язують сім’ї, те 

місце, куди завжди хочеться повернутись, наприклад: 

Home is not a place…it’s a feeling. (“Stuart Little”) 

The magic thing about home is that it feels good to leave, and it feels even 

better to come back. (“Parent Trap”) 

Зазначимо, що в усіх досліджених кінотекстах родина мешкає у власному 

будинку в передмісті, проте це ніяк не виражається на мовному рівні, а може 

бути прослідковане тільки за допомогою візуальних засобів при перегляді фільму. 

Згідно з підрахунками, головним почуттям для героїв кінотекстів є 

почуття любові до членів родини та власної домівки, адже лексема love 

зустрічається в корпусі 1358 рази, наприклад: 

ANNIE: Thank Mom for everything, okay? And Dad? I love you. I love you 

very much.  

GEORGE: I love you too, Sweetheart. (“Father of the Bride”) 

I love that old house. (“It’s a Wonderful Life”) 
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Для американців також дуже важливі фізичні та емоційні прояви любові, 

такі як обійми, радість, веселощі, наприклад: 

Mom arrives at the front yard and greets Dad with a hug. (“Boyhood”) 

I’m so glad you came. It wouldn’t be any fun without you. (“Mary Poppins”) 

Значне місце в житті сім’ї посідають спільні заняття, і найбільше 

американцям подобається подорожувати разом та куховарити, наприклад: 

Here’s our proposition. We go back to Dad’s house, pack our stuff and the four 

of us leave on the camping trip. (“Parent Trap”) 

GEORGE: Boy, I love camping.  

STUART: Yeah. This is fun. (“Stuart Little”) 

My mom was always cooking foods filled with warmth and wisdom... (“My Big 

Fat Greek Wedding”) 

ROYAL: What’s cooking, Pop?  

HENRY: You’ll see. (“The Royal Tenenbaums”) 

В американській родині є місце для домашніх улюбленців, і це не 

обов’язково має бути собака, наприклад: 

KATE: She’s your dog, Jack. 

JACK: No, she’s not.  

KATE: Fine, she’s the kids’ dog. Let’s go wake Josh, see if he wants to walk 

her. (“Family Man”) 

Oh my God, most importantly, Meg’s family just got a miniature pet pig. 

(“Boyhood”) 

JANE: Okay, Becca, where’s your pet? 

BECCA: I had a tarantula, but I don’t know where he is. (“Daddy Day Care”) 

Звичайно, в сім’ї можуть виникнути певні проблеми, але члени родини 

намагаються їх вирішувати, наприклад: 

I am so tired of you playing this silly game! Just stop it! (“Little Men”) 

Mom will be home soon. Remember what Dad said? We can’t make any 

trouble for Mom now. (“Ramona and Beezus”) 

BILL: (to Grandma) They give you any trouble?  
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MINDY: No, not at all! (“Boyhood”) 

Отже, ми дійшли висновку, що репрезентація змісту образно-ціннісного 

складника концепту FAMILY відображає ставлення американців до сім’ї як до 

великої цінності в своєму житті. Більшість лексем, що представляють концепт 

FAMILY в корпусі CAFM на асоціативному рівні, забарвлені позитивно або 

нейтрально, кількість негативних конотацій незначна. Це свідчить, що на 

аксіологічному рівні концепт FAMILY в американських сімейних кінотекстах 

представлений позитивно. 

4 . 1 . 3  Ф р е й м о в а  м о д е л ь  к о н ц е п т у  F A M I L Y  в  к о р п у с і  

C A F M .  Проведений лінгвокогнітивний аналіз дав нам змогу виконати 

моделювання концепту FAMILY на основі методики семантики лінгвальних 

мереж (СЛМ), яка розроблена С.А. Жаботинською [61] для концептуального 

аналізу значень одиниць мови та мовлення та виявити наповнення базових та 

допоміжних пропозиційних схем концептуальної моделі. Точні кількісні 

показники представлені в Додатку Є. 

Предметний фрейм експлікується в корпусі CAFM такими схемами: 

- якісна (квалітативна) ,,FAMILY є ТАКОЮ”:  

,,FAMILY є ТАКА” (з позитивною оцінкою), наприклад: FAMILY is 

PERFECT: Peter is fresh faced, smiling, Tyler is asleep: a perfect family. (“The 

Pacifier”); FAMILY is JOYFUL: Welcome to our joyful family. (“Mary Poppins”); 

FAMILY is HAPPY: We’re a big, happy family. (“Cheaper by the Dozen”); 

,,FAMILY є ТАКА” (з негативною оцінкою), наприклад: FAMILY is 

DREADFUL: And meanwhile, we have this little nest. Just the two of us, away from 

that dreadful family. (“The Addams Family”); FAMILY is TROUBLED: I can 

counsel the troubled family. (“The Spy Next Door”); 

,,FAMILY є ТАКА” (з нейтральною оцінкою), наприклад: FAMILY is 

TYPICAL: Here, we see a typical family, free of the cares and worries of today. 

(“The Preacher’s Wife”); FAMILY is AVERAGE: Like an average family, we 

started our morning with a well–balanced breakfast. (“Family Weekend”); 
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- локативна ,,FAMILY існує ТАМ”, наприклад: FAMILY lives IN THE 

CITY: And all our family lives in Seattle. (“Sleepless in Seattle”); FAMILY lives IN 

THE HOUSE: I and my family live down the street, in that old house. (“A Shine of 

Rainbows”); 

-  кількісна (квантитативна) ,,FAMILY є СТІЛЬКИ”: FAMILY of THREE: 

There’s just three of us. Not a big family, you know. (“It Runs in the Family”); 

- темпоральна ,,FAMILY існує ТОДІ–час”, наприклад: FAMILY is IN 

THE PRESENT: THIS FAMILY: Do you still like us, this family? Of course, I do. 

(“What If…”); FAMILY is IN THE FUTURE: IMPENDING FAMILY: Now, how 

did you know about this impending family? (“Imagine That”); FAMILY is IN THE 

PAST: FAMILY is BROKEN: My family’s broken, just like my friend’s. (“All Roads 

Lead Home”); FAMILY CAME TO AN END: What do you mean? This is how our 

family ends? (“Truth Be Told”). 

- способу буття ,,FAMILY існує ТАК–спосіб”, наприклад: FAMILY 

DEVELOPS: Our family is going to grow bigger, Buddy. (“The Preacher’s Wife”). 

Посесивний фрейм представлений такими схемами: 

- партитивна ,,WH–людина має PR–FAMILY”: sb’s (pronoun) FAMILY, 

наприклад: MY FAMILY: This is where I belong. It’s my home, my family. It’s my 

life. (“The Sound of Music”); sb(‘s) (noun) FAMILY, наприклад: PARENTS’ 

FAMILY: His parent’s family used to live in the neighborhood. (“The Watsons Go to 

Birmingham”); 

-  посесивна інклюзивна ,,CR–FAMILY має CT–вміст”, наприклад: 

FAMILY contains MEMBERS: This scene explores the emotional relationships 

between the family members in greater detail. (“E.T.”), FAMILY contains 

CHILDREN: What did you say? How many children in you family? (“Yours, Mine & 

Ours”). 

Акціональний фрейм представлений такими схемами: 

- процесу ,,AG–агенс FAMILY діє”, наприклад: FAMILY TALKS: The 

family talks over one another. (“Boyhood”); FAMILY SINGS: Dad plays guitar as 
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the family sings along. (“The Fitzgerald Family Christmas”); FAMILY SLEEPS: The 

family sleeps – all but Morticia. (“Addams Family Values’”); 

- каузації ,,AG–агенс FAMILY–каузатор спричиняє ЩОСЬ–фактатив”, 

наприклад: FAMILY MAKES HAPPY: This is my family that makes me happy. 

(“It’s a Wonderful Life”); FAMILY BRINGS JOY: Because... music and...love and... 

family... they’re gonna bring you joy. (“The Last Song”); 

- контактної дії ,,AG ЩОСЬ/ХТОСЬ–агенс діє на РТ FAMILY–пацієнс”, 

наприклад: sb SUPPORTS FAMILY: He knows I love and support my family no 

matter what. (“Daddy Day Camp”); sb HURTS FAMILY: Come on, Diane, they’re 

my family! I ain’t going to hurt them. (“It Takes Two”); sb WANTS FAMILY: And I 

want to have family before I’m an old man. (“The Fitzgerald Family Christmas”); sb 

STARTS FAMILY: But it’s time for me to start my own family. (“Madea’s Family 

Reunion”); 

- контактної дії ,,AG FAMILY–агенс діє на РТ–афектив”, наприклад: 

FAMILY HELPS sb: I look at all the kids at school... and they have family to help 

them. (“Madea’s Family Reunion”); FAMILY DEFENDS sb: Then you better learn 

to defend yourself. Your family is not going to defend you forever. (“Raising Izzie”); 

- контактної дії ,,AG ЩОСЬ/ХТОСЬ–агенс діє + локатив FAMILY”, 

наприклад: sb LIVES in the FAMILY: Would you have me to live in this family, and 

have my wages? (“How Green Was My Valley”). 

Ідентифікаційний фрейм представлений схемами: 

- класифікації ,,ID FAMILY–ідентифікатор є CL–класифікатором видом / 

родом”, наприклад: FAMILY is UNIT: But somebody could be part of a new family. 

Its own kind of cool, new, little unit. (“Freaky Friday”); 

- характеризації ,,ID– FAMILY–ідентифікатор є CH–характеризатор”, 

наприклад: FAMILY is the EXAMPLE: We’re your family. We have to set an 

example. (“Addams Family Values”); FAMILY is the OPTION: Twelve’s an insane 

number of kids ... but having a small family was never the option for us. (“Cheaper by 

the Dozen”). 



159 

Компаративний фрейм, що розвинувся із ідентифікаційного 

(таксономічного) фрейму, є основою для концептуальної метафори та 

представлений схемою: 

- схожості: ,,FAMILY–референт є наче ЩОСЬ–корелят”, наприклад: 

FAMILY is like TOAST: That family is like a piece of toast. No honey, no jam, just 

dry. (“My Big Fat Greek Wedding”); FAMILY is like NEST: Family is always there, 

my darling. You can always return to your nest. (“A Tree Grows in Brooklyn”); 

FAMILY is like PERSON: I think that our family needs treatment. Maybe we should 

call for a doctor. (“Madea’s Family Reunion”). 

Ми бачимо, що концепт FAMILY в корпусі CAMF здебільшого 

реалізується у вигляді партитивної схеми, яка вказує на приналежність сім’ї 

певній особі, якісної схеми, яка характеризує сім’ю за різними показниками та 

схеми котактної дії, яка вказує на дію особи по відношенню до сім’ї. Відсоткове 

розподілення пропозиційних схем представлене в Додатку Є. 

Аналіз логічних предикатів–вербалізаторів концепту FAMILY дав нам 

змогу оформити виділені нами пропозиційні схеми у концептуальну модель, 

що відтворює відношення між концептом FAMILY та його реалізаціями в 

американських кінотекстах, яка представлена в додатках. 

Згідно даним аналізу, концепт FAMILY в кінотекстах може бути 

змодельованим у вигляді такої схеми: 

Сім’я – це яке? [happy/ perfect/ joyful/ dreadful/ troubled/ strong/ small/ 

typical/ average] що? [group/system/ unit], яке має хто? [we/ Addams/ farmers], яке 

є чим? [example/ institution/ option], що є наче що? [glue/ toast/ nest], яке існує 

як? [grows/ develops/ breaks], що складається з кого? [members/ children/ faces], 

яке існує де? [house/ suburbs/ city], яке існує коли? [in the past, in the future], 

робить що? [gathers/ talks/ sings] як? [together], а також робить що? [helps/ 

defends/ makes happy] та спричиняє що? [joy]. 

Мереживну концептуальну модель ми перетворили на когнітивну модель 

за допомогою фактору промінантності, який ми розуміємо як поняттєвий 

акцетованість компонента, виражену кількісним показником, тобто частотністю 
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контекстів, у яких він фігурує. В концепті FAMILY інтенсіонал представлений 

лексемою family. Тип імплікаціоналу залежить від кількісного вияву компоненту 

в корпусі CAMF (величина кількісного показника обирається умовно). 

Отримані результати ми унаочнили за допомогою рисунка 4.2. 

 

 

Рис. 4.2. Когнітивна мережа концепту FAMILY в сімейних кінотекстах 

 

1) жорсткий (фактичний) імплікаціонал (більше 100 прикладів) – сім’я 

ідентифікується через приналежність певній людині, яка певним чином впливає 

на свою сім’ю; сім’я має різноманітні характеристики, в основному позитивні, 

серед яких найчастотнішою є ступінь повноти; 

2) вірогідний імплікаціонал (20–50 прикладів) – сім’я складається з її 

членів, існує певним чином та має місце існування, виконує певні дії;  

3) слабкий імплікаціонал (менше 20 прикладів) – сім’я існує в певний 

проміжок часу та не є статичною, але розвивається; сім’я містить певну 

кількість осіб, на яких певним чином впливає, сім’я може бути представлена у 

вигляді певних предметів або порівняна з ними. 
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Отже, ми дійшли висновку, що для американців сім’я – це, в першу чергу, 

люди, з яких вона складається, їх дії та стосунки між ними. Для них дуже 

важливо, щоб родина була повною та збиралась разом. Сім’ї, представлені в 

кінотекстах, що складають корпус CAMF, зображені позитивно – вони щасливі, 

милі, веселі, радісні та чудово виглядають. Саме такий образ американської 

сім’ї пропонують глядачам сімейні кінофільми. 

 

4.2 Інтермодальний зв’язок засобів репрезентації концепту FAMILY в 

кінотекстах 

 

Мовознавці, що присвятили свої праці дослідженню кінотекстів, 

Т.А. Вархотов та А.Г. Рижков погоджуються, що аналіз аудіовізуальних 

компонентів кінотексту зводиться до послідовного опису їх семантики [28, 

160]. Ч. Ценг пропонує підхід, в якому основним об’єктом аналізу є саме крос–

модальний зв’язок аудіовізуальних компонентів [297]. Серед таких компонентів 

ми виділяємо візуальний та звуковий ряд кінотексту: персонажі (міміка, жести, 

расова приналежність) та неживі предмети (колір, функціональність), 

письмовий текст, який можна прочитати з екрану, усне мовлення, звук та 

музику як додаткові виразники концепту FAMILY.  

Отже, ми проаналізували сімейні кінофільми, сценарії яких склали корпус 

CAMF, та з’ясували, що на екстралінгвальному рівні концепт FAMILY широко 

репрезентований в них за допомогою численних аудіовізуальних засобів. В 

результаті аналізу візуального ряду концепту FAMILY ми виділили основні 

ознаки, за якими упорядкували отримані дані, а саме: расова приналежність 

членів сім’ї, типи та символіка американських сімей. У 120 кінофільмах кадри, 

які містять відповідні образи, засвідчували такі дані. 

Расова приналежність членів сім’ї: 

- європеоїдна (109); 

- афроамериканська (9); 

- змішану (1); 
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- інші (1). 

Досить часто візуальне зображення в кадрі не має вербальних 

відповідників та представлене мономодально. Так, це стосується 

національності сімей героїв фільмів. В переважній більшості (109) 

досліджуваних кінотекстів зображене життя американської сім’ї, що належить 

до етнічної європеоїдної раси. Серед таких сімей є грекоамериканська (“My Big 

Fat Greek Wedding”) та ірландськоамериканська (“The Real O’Neils”) сім’ї. 

Окрім цих сімей, національність яких можна з’ясувати за назвою фільму, інші 

європеоїдні сім’ї позбавлені яскравої національної приналежності, яку не 

можна визначити в кінотекстах на лінгвальному рівні. Американська сім’я 

мексиканського походження представлена в фільмі “Ramona and Beezus”, 

афроамериканська сім’я представлена в фільмах “Annie”, “Akeelah and the Bee”, 

“Madea’s Big Happy Family”, “Madea’s Family Reunion”, “The Fitzgerald Family 

Christmas”, “Imagine That”, “The Watsons Go to Birmingham”, “College Road 

Trip”, “The Preacher’s Wife”, проте це передане мономодально на візуальному 

рівні. В фільмі “Raising Izzie” ми бачимо змішану родину, в якій тато 

афроамериканець, а мама належить до етнічної європеоїдної раси.  

В кінофільмах спостерігаємо такі типи сімей: 

- нуклеарна (89); 

- розширена (5); 

- сім’я, що має одного з батьків (26); 

- одностатева (0). 

Основним типом, що представляє американську родину в сімейних 

кінофільмах є нуклеарна сім’я. Класична нуклеарна сім’я, де тато розумний і 

відповідальний, мама ніжна і турботлива, діти пустотливі, але завжди улюблені, 

представлена в 89 кінофільмах. В 26 кінофільмах представлена сім’я, що 

складається з одного з батьків та дітей (“Me Again”, “Moondance Alexander”, “A 

Tree Grows in Brooklyn”, “The Last Song”), проте в більшості з них (17) з 

розгортанням сюжету склад сім’ї змінюється і родина стає повною (“Parent 
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Trap”, “Cheaper by the Dozen”, “Letters to God”, “Boyhood”, “A Princess for 

Christmas”, “Sleepless in Seattle”, “Raising Izzie” тощо). 

Проте в сімейних кінофільмах знаходить своє відображення і розширена 

сім’я, що складається з декількох вікових поколінь: бабусі, дідусі, дядьки, тітки 

та кузени. Така сім’я асоціативно сприймається глядачем як певний гарант і 

еталона стабільності та гармонії та представлена в таких кінофільмах, як “The 

Tree of Life”, “The Addams Family”, “My Big Fat Greek Wedding”, “Yours, Mine 

& Ours”, “Parental Guidance” тощо. Американські родини збираються в такому 

складі лише декілька разів на рік, в основному на День Подяки та на Різдво. В 

кадрі, за столом, збираються як мінімум два покоління сім’ї. Тут поєднуються, з 

одного боку, приклади сімейних традицій, що збереглися або передані минулим 

поколінням; з іншого боку, досвід сімейних відносин, збудованих завдяки 

спільному проживанню окремої нуклеарної сім’ї, найчастіше, в новому 

будинку, з сучасним інтер’єром і акцентом на стиль, що відображає емоційно–

комфортний стан сім’ї.  

Великий інтерес представляють символи американських сімей, присутні в 

кінофільмах: 

- посмішка (120); 

- обійми (120); 

- будинок в передмісті (120); 

- прапор США (8); 

- сімейний обід (117); 

- сімейне читання (32); 

- сімейні турпоходи (12); 

- сімейні фотографії (109); 

- домашній улюбленець (28). 

Цікавим є той факт, що в усіх досліджуваних кінотекстах американська 

родина проживає не в квартирі у великому місті, а у власному будиночку, 

найчастіше в маленькому містечці або передмісті. Це може буди великий 
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маєток або невеличка хатка, але навколо неї є своя ділянка, газон та місце, де 

члени сім’ї проводять на свіжому повітрі. 

Найчастіше образ міцної нуклеарної сім’ї втілений в кінофільмах за 

допомогою кадрів, в яких вся родина збирається за обіднім столом. 

Американський сценарист Х. Перрі Хортон визначає ,,сцену за обіднім столом” 

однією з ключових сцен типового сімейного кінофільму та називає сімейний 

стіл символом єдності сім’ї [262]. Цей образ зустрічається майже у всіх 

досліджених фільмах, незалежно від року виходу на екран (117). В кінофільмі 

“Odd Life of Timothy Green”, наприклад, він представлений мономодально, на 

візуальному рівні, а в кінофільмі “Dad”, презентація відбувається крос-

модально, за допомогою візуального, вербального та звукового рівнів (див. рис. 

4.3). 

 

Візуальне зображення Вербальний відповідник 

 

– What a picture–perfect family 

dinner! 

 

відсутній 

Рис. 4.3. Кадри з фільмів “Dad”, “The Odd Life of Timothy Green”,  

що реалізують образ “сімейний обід”. 
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Для американської сім’ї, представленої в досліджуваних кінотекстах, 

характерна згуртованість, яка підкреслюється вибором відповідних мізансцен. 

Сімейне дозвілля і відпочинок приносить масу приємних емоцій, розвиває 

фізично, зміцнює здоров’я; спільне переживання нових відчуттів зближує 

людей, отже це невід’ємний атрибут американської родини. Цей невербальний 

образ ми зустрічаємо в усіх досліджуваних кінотекстах, при чому одним з 

найулюбленішим є сімейні турпоходи, які ми бачимо в 12 кінотекстах, 

наприклад “Cheaper by the Dozen”,“Yours, Mine & Ours”, “Boyhood” тощо. 

Іншим способом проведення членами родини часу разом, широко 

представленим на екрані, є читання книжок, що представлений в 32 

кінотекстах, а саме “The Family Man”, “Boyhood”, “Field of Dreams”, “The 

Pacifier”, “Tooth Fairy” тощо (див. рис. 4.4).  

 

Візуальне зображення Вербальний відповідник 

 

– You like to read, Meg? I got 

something for you to read, right 

here! 

 

– OK now, Mommy’s gonna 

read bedtime stories. 

 

Рис. 4.4. Кадри з фільмів “ Field of Dreams ”, “Boyhood”, що реалізують 

образ “сімейне читання”. 
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В таких кадрах здебільшого використовується крупний план, що висуває 

героїв на передній план і фокусує на них увагу глядача. Репрезентація 

відбувається в більшості випадків крос–модально, за допомогою візуального, 

вербального та звукового модусів. Зазначимо, що традиційно в американській 

сім’ї роль оповідача належить саме матері, і на цей факт не вплинули зміни, що 

їх зазнала американська сім’я протягом десятиліть. Підтвердження цьому ми 

знаходимо у роботі американської дослідниці Робін Фіваш, яка наголошує, що 

в традиційних родинах, що знайшли відображення в кінофільмах 50–х та 60–х 

роках, саме мати була ключовою фігурою в сімейних оповідках та щодня 

піклувалась про емоційний стан своєї сім’ї. В наші дні жінки вийшли на ринок 

праці, тож емоційний баланс в родині значно змінився, проте спільне читання 

книжок чи казочка перед сном, розказана мамою, підримує емоційний сімейний 

зв’язок [251]. 

Одним з візуальних образів, які репрезентують батьківську любов, є мати 

або батько, що схиляється над ліжечком дитини. Його ми зустрітли в 9 

сімейних кінофільмах, а саме “It’s a Wonderful Life”, “Liar! Liar!”, “Stuart Little”, 

“Louder Than Words” тощо. Музичний супровід значно підсилює ефект цього 

візуального засобу. Так, в епізоді з кінофільму “The Family Man”, коли 

маленькій дівчинці наснився нічний кошмар, музика напружена та лякаюча. Та 

коли її втішає тато, музика змінюється і стає мелодійною та ніжною (див. рис. 

4.5). 

Візуальне зображення Вербальний відповідник 

 

– Hush, dear, Daddy’s here. 

Рис. 4.5. Кадр з фільму“ The Family Man”, що реалізує образ “батьківська 

любов” 
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Одним з найчастотніших образів, що репрезентують концепт FAMILY в 

американських кінофільмах, є сімейні фотографії. На пітдвердження цього 

зазначимо, що в режисерських ремарках в описі мізансцен словосполучення 

family photos зустрічається дуже часто. Майже в усіх фільмах (“Big”, “The Royal 

Tenenbaums”, “Liar! Liar!” тощо) ми бачимо сімейні фото, що стоять на 

камінній полиці, на робочому столі батька або матері, висять на стінах кімнат.  

Одним з найважливіших образів, що репрезентують концепт FAMILY, є обійми 

членів сім’ї. Це підтверджує чисельна лінгвальна презентація лексеми hugs в 

корпусі кіносценаріїв – 306. Цей образ представлених в усіх досліджуваних 

кінофільмах без вийнятку та дуже часто представленй крос–модально (див. рис. 

4.6). 

 

Візуальне зображення Вербальний відповідник 

 

– Well...gang, let’s get in on 

this group–hug thing. 

 

– I love you! 

– Wow! That is some kind of a 

hug! 

Рис. 4.6. Кадри з фільмів “ Opposite Day ”, “ A Shine of Rainbows ”, що 

реалізують образ “сімейні обійми ” 

 



168 

Досить часто американська сім’я має домашнього улюбленця, при чому 

найчастіше це собака. Кадри, в яких собака є повноцінним членом родини, ми 

зустріли в 28 фільмах, а саме “E.T. the Extra–Terrestrial”, “The Family Man”, 

“Cheaper by the Dozen”, “Diary Of A Wimpy Kid” тощо. 

В багатьох кінофільмах, таких як “Tree of Life”, “Daddy Day Care”, 

“Nanny McPhee Returns” тощо ми бачимо американський прапор, який 

знаходиться на даху будинку або на подвір’ї. Це свідчить про те, що американці 

пишаються приналежністю до своєї держави та шанують її символи.  

Ми погоджуємось з думкою американського дослідника Девіда 

Бешвінера щодо того, що музика в кінотексті відіграє дуже важливу роль. Вона 

створює емоційно–смисловий простір в часі сприйняття, організовуючи умови 

для співпереживання, участі глядачів в процесі перегляду фільму. Музика 

залишає гігантський шлейф емоційного сприйняття, навіть коли перегляд того 

чи іншого фільму закінчився [234].  

Музика в сімейних кінотекстах слугує для передачі додаткової 

інформації. Коли необхідна інформація передається словами, музичний 

супровід затихає або зникає зовсім. Але коли слів немає, музика відіграє роль 

коментатора подій. Так, у кінофільмі “Letters to God” cтарший брат співає під 

супровід гітари пісню, що виражає його любов до молодшого брата. А пізніше 

протягом усього фільму ця мелодія, що звучить вже без слів, з’вляється під час 

найбільш емоційно насичених моментів фільму. Поєднання в кадрі цієї мелодії 

з візуальними образами найповнішим чином репрезентує братерську любов. 

Доволі часто вербальний та візуальний модуси супроводжуються 

музикою, яка ідентифікується з певним персонажем та може додати необхідної 

повноти образу героя кінофільму. Так, наприклад, з появою в кадрі головної 

героїні фільму “Mrs. Doubtfire” домогосподині місіс Даутфайер, починає грати 

,,її” музика. А коли героїня іде з родиною в ресторан, мелодія, яка її 

супроводжує, починає звучати ще до того, коли вона власне з’являється в кадрі, 

і це готує глядача до її появи. 
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В кінофільмі “Parent Trap” музика доповнює характеристику будинку, в 

якому мешкає родина. Коли події відбуваються в сімейному особняку, що 

належить батькові однієї з головних героїнь, задля підкреслення заможньості та 

елітарності цієї сім’ї, за кадром лунає класична музика у виконанні оркестру. 

На противагу цьому, в простому, невибагливому будинку, що належить матері 

іншої дівчинки, звучать мелодії з простих популярних пісень. 

Музичне рішення використовується і в якості своєрідного авторського 

коментаря. Наприклад, у фільмі “Annie” в кадрах, де діти веселяться і 

розважаються під час піжамної вечірки, автор використовує завзяту музику, яка 

є його своєрідним відгуком на події,що відбуваються на екрані. 

Також музика може вказувати і на географічне розташування подій, що 

розгортаються на екрані. Наприклад, у кінофільмі “Cheaper by the Dozen”, коли 

родина виїжджає на відпочинок у табір, звучать популярні мелодії стилю 

кантрі.  

Отже, в досліджуваних сімейних кінотекстах концепт FAMILY широко 

репрезентований на екстралінгвальному рівні за допомогою численних 

аудіовізуальних засобів, які знаходяться в тісному крос–модальному зв’язку з 

вербальними засобами.  

 

4.3 Компаративний аналіз актуалізації концепту FAMILY в корпусі 

ВС, зображеннях GOOGLE та корпусі CAFM 

 

Порівнюючи особливості структури концепту FAMILY, виокремленої на 

основі аналізу американських національних корпусів та кінотекстів, доходимо 

висновків, що в ній наявні такі складники, як поняттєвий, образний, ціннісний 

та значущісний, проте в наповненні цих складників існують певні відмінності. 

Отже, задля того, щоб виявити, як саме корелює образ типової 

американської родини, дослідженої нами на матеріалі американських 

національних корпусів та зображень, представлених пошуковою системою 

GOOGLE з образом американської родини, представленою в сімейних 
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кінотекстах, ми провели компаративний аналіз компонентів, що складають 

зміст концепту FAMILY. Для цього основним референтним корпусом ми 

обрали Браунівський національний корпус з огляду на те, що він є статичним і 

це уможливлює виконання кількісних підрахунків під час дослідження. Також 

вагомим фактором були розмір цього корпусу, що більшою мірою відповідає 

розміру корпусу кінотекстів CAMF, та зручність виконання підрахунків за 

допомогою корпусного менеджера AntConc. Корпус СОСА ми 

використовували як додатковий референтний корпус, оскільки він є 

динамічним, тобто інформація в ньому щорічно оновлюється, тому ми беремо 

до уваги не кількісті, а якісні показники, отримані в результаті роботи з цим 

корпусом. 

Зміст поняттєвого складника не містить значних відмінностей між 

американськими національними корпусами та сімейними кінотекстами, хоча 

існують певні розбіжності. Так, при порівнянні вживання синонімів лексеми 

family ми з’ясували, що в корпусі CAMF найчисельнішим є синонім folks (116), 

натомість в корпусі ВC найчастіше зустрічаємо снинім relatives (22) (див. рис. 

4.7). На нашу думку, це свідчить про те, що фокус інтересу в кінотекстах 

зміщується від розширеної сім’ї, що включає у себе родичів, до нуклеарної, що 

складається з дітей та їх батьків. Синоніми clan та kin майже не представлені в 

обох корпусах, отже американці не надо часто згадують про своїх предків та 

далеких родичів.  
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Рис. 4.7 Синонімічний ряд лексеми family в корпусах ВC та CAMF 

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/antconc_index.html
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Це також підтверджує значне кількісне наповнення групи nuclear family з-

поміж лексем-вербалізаторів концепту FAMILY) (див. рис. 4.8). В корпусі 

CAMF ця група є найчисельнішою (81%) та майже вдесятеро більша, ніж групи 

extended family (10%) та marriage (8%), отже в кінотекстах головна увага 

приділяється стосункам батьків та їх дітей. В обох корпусах найменшою 

кількістю лексем представлена група kin (1%). 
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Рис. 4.8. Групи субстантивного мікрополя номінативного поля концепту 

FAMILY в корпусах ВC та CAMF 

 

Цьому також знаходимо підтвердження на візуальному рівні, адже як на 

зображеннях, представлених пошуковою системою на запит family, так і в 

кінотекстах ми бачимо здебільшого нуклеарну родину) (див. рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Типи американських сімей, представлених на зображеннях GOOGLE 

та в сімейних кінотекстах 
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Аналіз значущісного складника концепту FAMILY, що виражається в 

чисельності мовних одиниць, які є засобами репрезентації цього концепту, 

показав, що його номінативна щільність в корпусі CAMF значно вища, оскільки 

індекс частотності вживання лексеми family як імені концепту FAMILY 

становить 3,4 в корпусі ВC та 7,25 в корпусі CAMF, що свідчить про те, що 

досліджувані кінотексти є сімейно-орієнтованими. 

Ознаки, що характеризують американську сім’ю в кінотекстах та 

репрезентовані в кластерах з лексемою family (прикметник), цілком 

відображають уявлення про родину, представлене в американських 

національних корпусах. Однак в корпусі CAMF, як ми бачимо з таблиці 4.6, на 

перший план виходять ті характеристики, що описують спільні заняття членів 

родини, отже ми робимо висновок, що ця сторона сімейного життя дуже 

важлива для американських родин, представлених в кінотекстах. 

 

Таблиця 4.6 

Кластери family (прикметник) + іменник в корпусах ВC та CAMF 

Характеристики BC CAFM 

склад сім’ї 
family members, 

family, family circle 

family members, family group, family 

bloodline, family patriarch 

місце проживання 

сім’ї 

family dwelling, 

family home, family 

estate 

family home, family driveway, family house 

внутрішні 

процеси та 

цінності сім’ї 

family values, family 

ties, family support, 

family loyalty, family 

reunion 

family disaster, family values, family 

tradition, family power, family problems, 

family reunion, family secrets 

спільні заняття 

сім’ї 

family gatherings, 

family party, family 

fun, family picnic, 

family entertainment 

family business, family Facebook, family 

picture, family restaurant, family trip, 

family walk, family chart, family 

memorabilia, family motto, family canoe, 

family celebration, family circus, family 

concert, family consultation, family dinner, 

family fun, family gatherings, family 

holiday, family party, family time 

особи, пов’язані з 

сім’єю 

family doctor family 

physician 

family butler, family attorney, family friend, 

family therapist 
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Відзначимо, що словосполучення family planning, що часто вживається в 

корпусі BC, не зустрічається в корпусі CAFM, звідси ми робимо висновок, що 

тема планування сім’ї в досліджуваних кінотекстах не представлена та не 

входить до приорітетної сфери інтересів американців. 

Характиристики, що репрезентують кластери прикметник + family 

(іменник) представляють американську сім’ю з огляду на типові фактори, 

представлені в таблиці 4.7, причому в корпусі кінотекстів найчастіше виявлені 

оцінні прикметники.  

 

Таблиця 4.7 

Кластери прикметник + family (іменник) в корпусах ВC та CAMF 

Характеристики BC CAFM 

Оцінка happy family happy family, perfect family, nice family, 

good family, lovely family, great family, 

dreadful family, troubled family 

типовість real family, normal 

family, usual family, 

outstanding family  

real family, typical family, average 

family, normal family, weird family 

повнота whole family, entire 

family 
whole family, entire family 

Обсяг large family large family, big family, small family, 

gigantic family 

походження Southern family, Greek 

family, Jewish family  
Greek family, All–American family 

 

Зазначимо, що в корпусі BC серед найчисельніших наявні 

словосполучення Christian family та Catholic family, натомість в корпусі CAFM 

словосполучення Christian family відсутнє, а словосполучення Catholic family 

вжите тільки один раз. Прикметник Catholic зустрічається в текстах ще 6 разів 

та стосується віросповідання окремої людини та освіти (Catholic school), а 

прикметник Christian не зустрічається жодного разу, що свідчить про низький 

рівень інтересу до релігійного життя американської сім’ї, зображеної в 

досліджуваних кінотекстах.  
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В динамічному корпусі СОСА наявні нові колокації з лексемою family 

(mother–child family, lone–parent family, two–earner family, conjugal–based family, 

maritally–disrupted family, female–headed family, single–parent family, weekend 

family), що відображають сучасні зміни в сім’ї як соціальному феномені, проте 

в корпусі CAFM ми не зустрічаємо жодного з них, що свідчить про те, що в 

американських сімейних кінофільмах глядачеві пропонують образ ідеальної, 

традиційної нуклеарної сім’ї як приклада для наслідування.  

До того ж в цьому корпусі присутні словосполучення, що характеризують 

американську родину з огляду на її коріння: African American family, Native 

American family, Mexican American family, Latin American family, Chinese 

American family, Asian American family, Italian American family, Filipino American 

family тощо. Натомість, в корпусі кінотекстів вербально ця інформація майже 

не представлена (за вийнятком Greek family) та частково експлікується з 

прізвища родини (Portokalos family, O’Neal family, Melnik family). Також в 

деяких випадках це можна визначити на візуальному рівні, так само як і 

належність до певної раси (див. рис. 4.10). 
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Рис. 4.10. Расова приналежність американських сімей, представлених на 

зображеннях GOOGLE та в сімейних кінотекстах 

 

В результаті аналізу наповнення ціннісного складника концепту FAMILY 

ми дійшли висновку, що на аксіологічному рівні концепт FAMILY 
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представлений здебільшого позитивно як за результатами асоціативного 

експерименту (65%), так і в кінотекстах (59%), що показано на діаграмі (див. 

рис. 4.11).  

 

позитивна негативна нейтральна

0

50

100

150

200

250

Асоціативний експеримент

Корпус кінотекстів

 

Рис. 4.11. Конотація концепту FAMILY в свідомості американців  

та в корпусі CAMF 

 

Зазначимо, що найчисельнішу смислову групу в обох випадках складають 

лексеми на позначення міжособистісних стосунків членів сім’ї, а наступними за 

важливістю є лексеми на позначення членів родини та спільного місця їх 

проживання. Такий розподіл доводить, що сімейні кінотексти цілком адекватно 

відображають ставлення до родини в свідомості американців. 

Проаналізувавши образний складник концепту FAMILY, ми побачили, 

що в цьому випадку є значні розбіжності. Так, серед концептуальних метафор, 

що репрезентують концепт FAMILY в мовній свідомості американців, в 

національних корпусах знаходимо численні приклади, в яких сім’я 

порівнюється з людиною, твариною, рослиною, різними предметами та 

речовинами. В американських кінотекстах метафор значно менше та сім’ї 

надаються ознаки людини та декількох предметів. 

Чіткіше уявлення про образне представлення американської сім’ї можна 

отримати з символів, реалізованих на візуальному рівні та представлених в 

діаграмі 4.12. В кінотекстах основними є посмішка та обійми членів родини, а 

також власний дім та сімейний обід як образне втілення єдності сім’ї. 
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Рис. 4.12. Символи американських сімей, представлених на зображеннях 

GOOGLE та в сімейних кінотекстах 

 

Отже, ми дійшли висновку, що актуалізація концепту FAMILY, 

реалізована у сімейних кінотекстах, здебільшого збгається зі змістом цього 

концепту в американських національних корпусах, хоча зафіксовано певні 

відмінності. Досліджуваний концепт здобув широку репрезентацію в 

американських кіностекстах як на лінгвальному, так і на екстралінгвальному 

рівнях. Образи, що об’єктивують уявлення американців про сім’ю, є як 

загальнокультурними, так і специфічно культурними, але всі вони спрямовані 

на формування у глядача позитивного уявлення про сім’ю та сімейні цінності. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. В четвертому розділі представлене дослідження мультимодальної 

репрезентації концепту FAMILY в американських сімейних кінотекстах, 

об’єднаних в корпус CAMF та компаративний аналіз актуалізації цього 

концепту порівняно з референтним американським національним корпусом ВС. 

Ми з’ясували, що нормована частотність слововживань для лексеми family в 

корпусі CAFM становить 8,09, в той час як в референтному корпусі ВС цей 

індекс становить індекс 5,60. Отже, репрезентованість сім’ї в американських 
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кіносценаріях є більшою, що свідчить про важливість передачі моделей 

сімейних стосунків та цінностей в американській лінгвокультурі шляхом 

кінотекстів. В результаті порівняння кількісних показників частотності 

вживання лексеми family, частотності вживання синонімів лексеми family, 

колокатів та кластерів з лексемою family, фразеологічної активності лексеми 

family та лексем-вербалізаторів, які репрезентують концепт FAMILY, 

отриманих в результаті опрацювання корпусу CAFM та референтного корпусу 

ВС, ми з’ясували, що кінотексти, що входять до корпусу CAFM, є сімейно-

орієнтованими. 

2. Серед кластерів прикметник + family (іменник) найчисельнішими є 

прикметники з позитивною конотацією (happy family, perfect family, nice family, 

good family, lovely family, great family). Найчисельніша група кластерів 

family (прикметник) + іменник представляє спільні заняття сім’ї (family trip, 

family walk, family chart, family memorabilia, family motto, family canoe, family 

celebration, family circus, family concert), отже можна зробити висновок, що ця 

сторона сімейного життя дуже важлива для американських родин.  

3. Лексеми-вербалізатори, які репрезентують концепт FAMILY в 

досліджених корпусах американського варіанту англійської мови, а саме nuclear 

family, extended family, marriage та kin, присутні в корпусі американських 

кінотекстів, при чому найчисельнішою групою є nuclear family (81%), яка 

майже вдесятеро більша, ніж групи extended family (10%) та marriage (8%). 

Найменшою кількістю лексем представлена група kin (1%). Це свідчить про те, 

що до фокусу інтересу сімейного кіно потрапляє традиційна сім’я, що 

складається з батьків та їх дітей.  

4. Концептуальні метафори, візуальні образи, прикметники, що 

входять до складу кластерів з лексемою family та містять оцінну конотацію, 

відображають ставлення американців до сім’ї як до великої цінності в своєму 

житті. Більшість лексем, що представляють концепт FAMILY в корпусі CAFM 

на асоціативному рівні, забарвлені позитивно (59%) або нейтрально (27%), 

кількість негативних конотацій (14%) значно менша.  
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5. Згідно даних аналізу логічних предикатів, концепт FAMILY в 

кінотекстах може бути концептуально змодельованим у вигляді такої схеми: 

FAMILY – це яке? [happy/ perfect/ joyful/ dreadful/ troubled/ strong/ small/ typical/ 

average] що? [group/system/ unit], яке має хто? [we/ Addams/ farmers], яке є чим? 

[example/ institution/ option], що є наче що? [glue/ toast/ nest], яке існує як? 

[grows/ develops/ breaks], що складається з кого? [members/ children/ faces], яке 

існує де? [house/ suburbs/ city], яке існує коли? [in the past, in the future], робить 

що? [gathers/ talks/ sings] як? [together], а також робить що? [helps/ defends/ 

makes happy] та спричиняє що? [joy]. 

6. В межах когнітивної моделі інтенсіонал концепту FAMILY 

представлений лексемою family та вміщує жорсткий (фактичний) імплікаціонал, 

де сім’я ідентифікується через приналежність певній людині, яка певним чином 

впливає на свою сім’ю; сім’я має різноманітні характеристики, в основному 

позитивні, серед яких найчастотнішою є ступінь повноти; вірогідний 

імплікаціонал, де сім’я складається з її членів, існує певним чином, має місце 

існування та виконує певні дії; слабкий імплікаціонал: сім’я існує в певний 

проміжок часу та не є статичною, але розвивається, сім’я містить певну 

кількість осіб, на яких певним чином впливає та може бути представлена у 

вигляді певних предметів або порівняна з ними. 

7. Основними мультимодальними образами, що репрезентують 

концепт FAMILY на екстралінгвальному рівні є європеоїдна нуклеарна сім’я, 

сімейний обід, сімейний відпочинок, сімейні фотографії, обійми. Репрезентація 

концепту FAMILY в у сімейних кінотекстах здебільшого збгається зі змістом 

цього концепту в американському національному корпусі ВС та на 

зображеннях, представлений пошуковою системою GOОGLE. Використання 

вербальних, візуальних та звукових засобів, пов’язаних між собою крос-

модально, спрямоване на формування у глядача позитивного уявлення про 

американську сім’ю та трансляцію традиційних сімейних цінностей.  

Основні положення цього розділу відображені в публікаціях авторки 

[171], [177].
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дисертацію присвячено дослідженню засобів вираження концепту 

FAMILY в американських національних корпусах та кінотекстах із позицій 

aнтропоцентричної парадигми, в межах якої мову розглядаємо як продукт 

культури та чинник формування лінгвокультурних концептів.  

Теоретико-методологічну основу дисертаційної роботи виформовують 

сучасні напрацювання в галузях лінгвокогнітології, лінгвокультурології, 

лінгвосеміотики. Вивчення лінгвокультурного концепту FAMILY ґрунтується 

на двох підходах: лінгвокогнітивному та лінгвокультурологічному, які є 

взаємодоповнювальними. У роботі використано комплексний підхід до 

дослідження засобів об’єктивації концепту FAMILY, у якому зінтегровано 

методики концептуального аналізу з інструментарієм корпусної лінгвістики, 

психолінгвістики, теорій концептуальної метафори та лінгвосеміотики. 

Основна перевага запропонованого комплексного підходу полягає в наданні 

підґрунтя для опису засобів лінгвальної та екстралінгвальної репрезентації 

концепту FAMILY в американських національних корпусах та сімейних 

кінотекстах та їх зіставленні. 

Концепт визначаємо як оперативну одиницю, що обслуговує інтереси 

кількох наукових напрямів, зокрема лінгвокогнітології та лінгвокультурології. 

Лінгвокультурний концепт розуміємо як вербалізовану одиницю національного 

менталітету, специфічний індивідуальний та груповий засіб сприйняття та 

відображення світу, важливою ознакою якого є здатність виявляти ціннісні 

домінанти у представників певної культури. Лінгвокультурний концепт 

визнаємо основною одиницею репрезентації культури в мові в силу його 

культурної маркованості. 

Дослідження лінгвокультурного концепту FAMILY та його ознак 

виконане шляхом багатоаспектного аналізу його репрезентантів. Вибір методів 

дослідження зумовлений його багатовимірною структурою, яка охоплює не 
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тільки поняттєвий, образний та ціннісний складники, але ще й значущісний 

складник, який виражається в номінативній щільності та граматичній і 

лексичній сполучуваності мовних одиниць, які є засобами репрезентації цього 

концепту. Дослідження концепту таким чином зведено до послідовного опису 

кожного складника його структури, при чому першим етапом обґрунтувано ім’я 

концепту на підставі аналізу номінативної щільності, словотвірного потенціалу 

та синонімічного ряду його вербалізаторів. 

Поняттєвий складник концепту FAMILY визначено шляхом 

дефініційного та семантичного аналізу імені цього концепту, результатом чого 

є дефініція лексеми family: а fundamental social group of common ancestry living 

under one roof, consisting of parents, their children and other relatives, including 

those who are now dead. Субстантивне мікропіле номінативного поля концепту 

FAMILY змодельоване у вигляді чотирьох основних тематичних груп, що 

репрезентують концепт з опертям на склад сім’ї: нуклеарна сім’я, розширена 

сім’я, шлюб, рідня; додатковими тематичними групами є спільне місце 

проживання та міжособистісні відносини в сім’ї.  

В складі образного складника концепту FAMILY виділено концептуальні 

коди, які об’єктивують концептуальні метафори: біоморфний (антропоморфний 

(family is a person), зооморфний (family is a lion pride), вегетативний (family is a 

tree)); предметний (family is a key), речовинний (family is food), темпоральний 

(family is time), просторовий (family is a place), реляційний (family is important). 

На екстралінгвальному рівні концепт FAMILY в американській лінгвокультурі 

репрезентують такі найчастотніші образи, як європеоїдна або 

афроамериканська нуклеарна сім’я, будинок в передмісті, обійми, спільні 

сімейні заняття, прапор США. 

Ціннісний складник концепту FAMILY схарактеризовано на основі 

побудови асоціативного поля слова–імені концепту за допомогою 

асоціативного експерименту. Він містить 7 тематичних груп асоціацій: базовий 

смисловий компонент, члени сім’ї, міжособистісні стосунки членів сім’ї, 

спільне місце проживання, сумісні заняття, домашні улюбленці, позитивне 
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емоційно-оцінне ставлення до сім’ї. Концепт FAMILY представлено як family 

members living together who share their activities, have pets pets and are friendly to 

each other. Серед асоціацій виділено реакції з позитивною (love, support, 

understanding, happiness, care, warmth, trust, friendship), нейтральною (marriage, 

relations, mother, father), негативною (trouble, tired, stress) конотацією, аналіз 

яких показав, що в свідомості американців концепт FAMILY є позитивним. 

Асоціативне поле концепту формують лексеми, які фіксують культурно і 

соціально значущу інформацію про цей концепт, пов’язану зі здебільшого зі 

структурою сім’ї та міжособистісними стосунками її членів.  

Реалізацію значущісного складника концепту FAMILY перевірено 

методом кількісних підрахунків за допомогою корпусного аналізу на матеріалв 

американських національних корпусів. Відсоток частотності вживання лексеми 

family відповідно до загальної кількості слів становить 0.035% (345) у корпусі 

ВC та 0.048% (272121) у корпусі CОСА. Проаналізовано найбільш вживані 

кластери прикметник + іменник та іменник + іменник з лексемою family та 

виявлено, що найбільш широко представлені лексеми, що характеризують 

сім’ю з огляду на її склад (entire, extended, members, reunion, reunited, close–

knit), сімейні цінності (values, ties, support, happy, home) та соціальне становище 

(prominent, business, service, middle–class, marital). В текстах, що датовані 

кінцем 20–го та початком 21–го тисячоліття, виявлено нові колокації з 

лексемою family (mother–child family, lone–parent family, two–earner family, 

conjugal–based family, maritally–disrupted family, female–headed family, single–

parent family, weekend family), які відображають позалінгвальні зміни в сімейних 

стосунках, що зазнала американська родина протягом останніх років. Виявлено, 

що лексема family демонструє багаті комбінаторні можливості і здебільшого 

вживається у словосполученнях у номінативній (supportive family, wealthy family) 

і в атрибутивній (family organisation, family economy) функціях. 

На матеріалі корпусу американських сімейних кінотекстів розкрито 

мультимодальні структурно-семантичні особливості актуалізації концепту 

FAMILY. Корпус американських кіносценаріїв Corpus of American Family 
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Movies, створений нами для дослідження репрезентації концепту FAMILY в 

кінофільмах для сімейного перегляду, володіє усіма основними 

характеристиками, притаманними корпусу, такими як: репрезентативність, 

автентичність, підібраність, збалансованість, машино читаність, отже може 

бути оцінений як репрезентативний з огляду на параметри та характеристики, 

які були визначені при відборі текстів та може бути розглянутий як модель 

функціонування мови сучасних англомовних кінотекстів. В результаті 

опрацювання отриманих кількісних показників та їх порівняння з показниками, 

отриманими в результаті опрацювання референтного корпусу ВС з’ясовано, що 

кіносценарії, що входять до корпусу CAFM, є сімейно-орієнтованими, про що 

свідчить значне числове представлення лексем, що репрезентують концепт 

FAMILY. Підраховано, що нормована частотність слововживань для лексеми 

family в корпусі ВС становить індекс 3,4, а в корпусі CAFM індекс 7,25, отже 

така значна репрезентованість сім’ї в американських кіносценаріях свідчить 

про важливість сімейних стосунків та цінностей в цій частині американській 

лінгвокультури. 

Групи субстантивного мікрополя номінативного поля, які репрезентують 

концепт FAMILY в досліджених нами корпусах американського варіанту 

англійської мови, а саме nuclear family, extended family, marriage та kin, присутні 

в копусі американських кіносценаріїв, при чому найчисельнішою групою є 

nuclear family, яка майже вдесятеро більша, ніж групи extended family та 

marriage, що підтверджує той факт, що нуклеарна сім’я все ще домінує у 

сучасному суспільстві. Найменшою кількістю лексем представлена група kin. 

В результаті аналізу синтагматичного аспекту семантичного значення 

вербалізатора концепту FAMILY виявлено, що його реалізація в корпусі CAFM 

відбувається здебільшого через кластери family (прикметник) + іменник (family 

business, family bloodline, family Facebook, family group,); прикметник 

+ family (іменник) (picture–perfect family, perfect–looking family, brightly–colored 

family, All–American family); family (іменник) + дієслово (family eats, family sings, 

family walks, family talks); дієслово + family (іменник) (be a family, have a family, 
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join the family, want a family). Найчисельніша тематична група представляє 

спільні заняття сім’ї (family trip, family walk, family chart, family memorabilia, 

family motto, family canoe, family celebration, family circus, family concert), отже 

доведено, що ця сторона сімейного життя дуже важлива для американських 

родин. 

Фразеологізми, які об’єктивують концепт FAMILY, трапляються в 

корпусі лише 10 разів (family man, be family, run in the family, in the family). 

Кількість концептуальних метафор, що розкривають образний складник 

концепту FAMILY в корпусі CAFM, є досить незначною, а серед виділених 

концептуальних кодів представлено предметний, наприклад family is glue, 

просторовий: family is place та антропоморфний: family is person.  

Емоційно забарвлені колокації з найчастотнішими лексемами на 

позначення членів сім’ї в корпусі CAFM здебільшого забарвлені позитивно 

(adorable family, great parents, super mommy, gorgeous sister), кількість 

негативних конотацій значно менша (horrible father, irritating children). 

Концептуальні метафори (family is a support system, family is a prized possession), 

прикметники, що входять до складу кластерів з лексемою family та містять 

емотивно-оцінну конотацію (happy, perfect, picture–perfect, perfect–looking, 

important), відображають ставлення американців до сім’ї як до великої цінності 

в своєму житті. 

За допомогою аналізу логічних предикативів-вербалізаторів концепту 

FAMILY у кіносценаріях, що увійшли до корпусу CAFM, досліджено фреймову 

структуру концепту на основі методики семантики лінгвальних мереж та 

виявлено наповнення базових та допоміжних фреймових схем. Концептуальну 

модель концепту представляють 15 схем, найчисельніші з яких указують на 

належність сім’ї певній особі, характеризують сім’ю за різними показниками та 

вказують на дію особи у стосунку до сім’ї. Предметний фрейм експлікується в 

корпусі CAFM такими схемами, як квалітативна (FAMILY is PERFECT), 

локативна (FAMILY lives in the CITY), квантитативна (FAMILY of THREE), 

темпоральна (IMPENDING FAMILY), способу буття (BROKEN FAMILY). 
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Посесивний фрейм представлений такими схемами, як партитивна (PARENTS’ 

FAMILY), посесивна інклюзивна (FAMILY contains CHILDREN). Акціональний 

фрейм включає такі схемами, як процесу (FAMILY TALKS), каузації (FAMILY 

MAKES HAPPY), контактної дії (sb SUPPORTS FAMILY, FAMILY DEFENDS 

sb). Ідентифікаційний фрейм представлений схемами класифікації (FAMILY is 

a UNIT) та характеризації (FAMILY is EXAMPLE). Компаративний фрейм, що 

розвинувся із ідентифікаційного фрейму, є основою для концептуальної 

метафори, та представлений схемою схожості: (FAMILY is like PERSON, 

FAMILY is like NEST). 

Фреймова модель, що відтворює відношення між концептом FAMILY та 

його реалізаціями в американських кіносценаріях, представлена таким чином: 

FAMILY – це яке? [happy/ perfect/ joyful/ dreadful/ troubled/ strong/ small/ 

typical/ average] що? [group/system/ unit], яке має хто? [we/ Addams/ farmers], яке 

є чим? [example/ institution/ option], що є наче що? [glue/ toast/ nest], яке існує 

як? [grows/ develops/ breaks], що складається з кого? [members/ children/ faces], 

яке існує де? [house/ suburbs/ city], яке існує коли? [in the past, in the future], 

робить що? [gathers/ talks/ sings] як? [together], а також робить що? [helps/ 

defends/ makes happy] та спричиняє що? [joy]. 

В межах когнітивної моделі інтенсіонал концепту FAMILY 

представлений лексемою family та вміщує жорсткий імплікаціонал, де сім’я 

ідентифікується через приналежність певній людині, яка певним чином впливає 

на свою сім’ю; сім’я має різноманітні характеристики, в основному позитивні, 

серед яких найчастотнішою є ступінь повноти; вірогідний імплікаціонал, де 

сім’я складається з її членів, існує певним чином, має місце існування та 

виконує певні дії; слабкий імплікаціонал: сім’я існує в певний проміжок часу та 

не є статичною, але розвивається, сім’я містить певну кількість осіб, на яких 

певним чином впливає та може бути представлена у вигляді певних предметів 

або порівняна з ними. 

Мультимодальність концепту FAMILY в американських кінотекстах 

репрезентується за допомогою взаємодії засобів двох семіотичних рівнів 
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(вербального та візуального-звукового). Між елементами цих систем 

(персонажами, об’єктами та діями) існує крос-модальний зв’язок. Розширення 

арсеналу засобів репрезентації концепту відбувається за допомогою 

використання музики, звукових ефектів, візуального ряду, за допомогою яких 

елементи кінотексту поєднуються у єдине ціле. На екстралінгвальному рівні 

концепт експлікують такі о́брази, як нуклеарна сім’я, що належить до етнічної 

європеоїдної раси, сімейний обід, сімейний відпочинок, сімейні фотографії, 

обійми, національний прапор.  

Репрезентація концепту FAMILY, реалізована у сімейних кінотекстах, 

здебільшого збгається зі змістом цього концепту в американських національних 

корпусах. Номінативна щільність у досліджуваних кінотекстах є вищою, що 

доводить їх сімейно-орієнтованість. Фокус інтересу в кінотекстах зміщується 

від розширеної сім’ї, що об’єднує родичів, до нуклеарної, яка складається лише 

з дітей та їхніх батьків, причому на перший план виходять характеристики, що 

описують спільні заняття членів родини, до яких, окрім турпоходів, читання 

книжок та занять спортом, додаються сімейні обіди. Надзвичайно велика 

кількість репрезентацій концепту FAMILY на рівні двох семіотичних систем 

свідчить про значущість цього концепту в свідомості носіїв американського 

варіанту англійської мови, а їх культурна маркованість обумовлена 

соціолінгвістичними параметрами. Використання інтермодально пов’язаних 

лінгвальних та екстралінгвальних засобів, що об’єктивують уявлення 

американців про сім’ю, спрямоване на формування в глядача позитивного 

уявлення про американську сім’ю та передачу традиційних сімейних цінностей. 

Сімейні кінотексти постають як важливим засобом відображення американської 

лінгвокультури, так і засобом формування образу сім’ї в менталітеті 

американців. 

Проведений у дисертаційній роботі аналіз концепту FAMILY в 

американських національних корпусах та сімейних кінотекстах не є вичерпним. 

Результати цього аналізу у лінгвокогнітивному напрямку із застосуванням 

комплексного підходу відкривають перспективи подальших досліджень 
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репрезентації концепту FAMILY на матеріалі кінотекстів інших жанрів. Також 

перспективним видається вивчення та порівняння особливостей репрезентації 

концепту FAMILY на матеріалі інших різнотипних національно-маркованих 

дискурсів в синхронії та діахронії. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Знаки  

кінотексту 

Лінгвальна система Екстралінгвальна система 

Усні 

(звукові)  

Мова персонажів, 

закадровий текст, пісні 

Природні та технічні шуми, музика 

Письмові 

(візуальні)  

Титри ініціальні, фінальні 

та внутрішньотекстові, 

написи які є частиною 

світу речей фільму 

(частина інтер’єру чи 

реквізиту) 

Образи персонажів, рухи 

персонажів, пейзаж, інтер’єр, 

реквізит, спецеффекти 

Рис. А.1. Мультимодальна структура кінотексту 

 

Додаток Б 

 

Рис. Б.1. Маркування сімейного кінофільму на сайті для американських 

батьків www.parentguide.com. 

 

http://www.parentguide.com/
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Додаток В 

 

Рис. В.1. Жанри текстів, представлені в корпусі Brown University Standard 

Corpus of Present–Day American English 

 

 

Рис. В.2. Жанри текстів, представлені в корпусі Corpus of Contemporary 

American English 
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Додаток Г 

 

Рис.Г.1. Анкета, створена для проведення асоціативного експерименту на 

визначення реакцій на стимул family 
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Продовження Додатку Г 

 

Рис.Г.2. Частотність асоціатів на стимул family за матеріалами проведеного 

асоціативного експерименту 
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Продовження Додатку Г 

 

Рис.Г.3. Ядро та периферія асоціативного поля концепту FAMILY за 

матеріалами проведеного асоціативного експерименту 
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Додаток Д 

нуклеарна
сім'я

шлюб рідня

батьки діти домочадці родичі

чоловік/жінка родичі голова роду члени роду

FAMILY

розширена
сім'я

 

Рис. Д.1 Структурно–семантичні компоненти субстантивного мікрополя 

номінативного поля концепту FAMILY 

 

 

Рис. Д.2. Частотність використання лексеми family в корпусах BC і COCA 
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Продовження Додатку Д 

 

Рис. Д.3. Частотність використання лексеми family в корпусі COCA 
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Рис.Д.4. Метафорична об’єктивація концепту FAMILY в корпусі СОСА 
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Продовження Додатку Д 

 

Рис.Д.5. Основні типи кластерів з лексемою family в корпусі BC 
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Продовження Додатку Д 

 

Рис.Д.6. Основні типи кластерів з лексемою family в корпусі СОСА 
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Додаток Е 

 

 

Рис.Е.1.Візуальна репрезентація концепту FAMILY 

згідно пошукової системи GOOGLE 
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Продовження Додатку Е 
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Рис. Е.2. Расова приналежність американських сімей, представлених на 

зображеннях згідно пошукової системи GOOGLE 
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Рис.Е.3. Типи американських сімей, представлених на зображеннях згідно 

пошукової системи GOOGLE 

 

smile

hugs 

suburbian house

USA flag 

family dinner 

family reading 

family camping 

pet

0

20

40

60

80

100

120

 

Рис.Е.4. Символи американських сімей, представлених на зображеннях згідно 

пошукової системи GOOGLE 
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Додаток Ж 

 

Рис. Ж.1. Розподіл частотності частин мови в корпусі CAFM 
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Продовження Додатку Ж 

Таблиця Ж.1 

Основні кластери з лексемою family за даними корпусів BC та CAFM 

кластер BC CAFM  кластер BC CAFM 

family (прикметник) + іменник   прикметник + family (іменник) 

family members  2 11  whole family  3 33 

family room  0 6  entire family  5 9 

family photos  0 5  real family  3 9 

family area  0 4  happy family 1 8 

family photo  0 4  new family 0 8 

family man  1 3  own family 0 7 

family portrait  1 3  perfect family 0 7 

family activities  0 3  big family 0 4 

family values  0 3  old family 0 2 

family tradition  0 2  Greek family  0 2 

family business 8 1  picture–perfect family 0 1 

family bloodline 0 1  perfect–looking family 0 1 

family Facebook 0 1  brightly–colored family 0 1 

family group 0 1  All–American family 0 1 

family home 2 1  stronger family 0 1 

family matter 0 1  typical family 0 1 

family musical 0 1  Catholic family 0 1 

family picture 1 1  divorcing family 0 1 

family restaurant 0 1  disgraced family 0 1 

family trip 0 1  strong family 0 1 

family walk 0 1  law–breaking family 0 1 

family butler 0 1  gay family 0 1 

family chart 0 1  shoked family 0 1 

family memorabilia 0 1  weird family 0 1 

family motto 0 1  crazy family 0 1 

family attorney 0 1  gigantic family 0 1 

family canoe 0 1  dreadful family 0 1 

family celebration 0 1  good family 2 1 

family circus 0 1  joyful family 0 1 

family concert 0 1  normal family 1 1 

family consultation 0 1  pleasant family 0 1 

family dinner 0 1  royal family 2 1 

family disaster 0 1  troubled family 0 1 

family driveway 0 1  typical family 0 1 
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Продовження табл. Ж.1 

family friend 0 1  small family 0 1 

family fun 1 1  Christian family  2 0 

family gatherings 1 1  wealthy family  1 0 

family holiday 0 1  vigorous family  1 0 

family house 1 1  usual family  1 0 

family member 0 1  unusual family  1 0 

family party 1 1  Southern family  1 0 

family patriarch 0 1  prosperous family  1 0 

family power 0 1  prominent family  1 0 

family problems 1 1  outstanding family  1 0 

family reunion 0 1  musical family  1 0 

family secrets 0 1  loving family  1 0 

family therapist 0 1  large family  1 0 

family time 0 1  Jewish family  1 0 

family planning 6 11  courageous family  1 0 

family life 6 0  American family  1 0 

family dwelling 7 0  total 33 114 

family circle 3 0     

family physician 2 0     

family estate 2 0     

family experience 2 0     

family affair 2 0     

family worship 1 0     

family welfare 1 0     

family ties 1 0     

family privacy 1 0     

family posessions 1 0     

family picnic 1 0     

family newspaper 1 0     

family nicknames 1 0     

family doctor 1 0     

family crisis 1 0     

family club 1 0     

family car 1 0     

family breakdown 1 0     

total 71 100     
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Продовження Додатку Ж 

 

Рис. Ж.2. Розподіл лексем у смислових групах субстантивного номінативного 

мікрополя концепту FAMILY в корпусі CAFM. 
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Рис. Ж.3. Смислові компоненти асоціативного поля концепту FAMILY 

в корпусі CAFM 
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Продовження Додатку Ж 

Таблиця Ж.2 

Лексико–семантичні групи, які репрезентують концепт FAMILY 

за даними корпусів BC та CAFM 

 

word BC CAFM 

nuclear family 

Dad  16 2832 

Mom  4 2266 

kids  32 1530 

mother  257 984 

father  227 836 

baby  72 748 

kid  74 572 

son  182 430 

children  378 426 

brother  90 336 

parents  98 332 

Daddy  7 286 

child  251 252 

sister  43 214 

daughter  78 212 

Mommy  2 196 

Mum  0 172 

pregnant  8 94 

Рop  0 76 

parent  18 62 

folks  19 40 

sis  1 20 

bro  0 18 

junior  1 4 

maternal  5 4 

maternity  0 41 

paternity  0 1 

motherhood  1 7 

munchkins  0 1 

adoption  0 4 

total 1864 13042 

 

word BC CAFM 

extended family  

uncle  62 562 

cousin  54 278 

granny  7 186 

grandma  16 158 

grandpa  0 124 

grandfather  15 44 

grandparent  1 44 

grandmother  13 24 

aunt  23 21 

nephew  9 18 

relatives  22 14 

granddaughter  2 12 

grandson  6 10 

niece  8 9 

grandparents  3 8 

relative  1 8 

grandchild  0 1 

total 242 1521 
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word BC CAFM 

marriage  

wedding  32 258 

wife  243 276 

married  109 208 

husband  150 203 

marry  18 114 

marriage  95 61 

bride  39 58 

divorce  29 50 

couple  43 48 

in–laws  2 10 

ex–wife  2 18 

brother–in–law  5 10 

ex–husband  0 14 

ex 0 4 

matrimony  3 4 

remarry  1 4 

groom  4 2 

sister–in–law  2 1 

total 777 1343 

 

Продовження табл. Ж.2 

word BC CAFM 

kin  

clan  2 5 

ancestry  8 5 

ancestors  6 6 

descendants  4 4 

offspring  7 3 

descendant  2 2 

brood  9 1 

patriarch  2 1 

bloodline  0 1 

heir 7 0 

total 47 28 
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Рис. Ж.4. Лексико–семантичні групи, які репрезентують концепт FAMILY 

за даними корпусів BC та CAFM 
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Продовження Додатку Ж 

Таблиця Ж.3 

Емоційно забарвлені колокації з найчастотнішими лексемами 

на позначення членів сім’ї в корпусі CAFM 

positive negative 

1 2 

family 

I love my family (2), my family is important 

(1), happy family (8), perfect family(6), nice 

family (5), strong family (2), good family 

(4), lovely family (3), great family (2), 

beautiful family (2), joyful family (1), fine 

family (1), adorable family (1), my dearest 

family (1), pleasant family (1), wonderful 

family (1), dear family (1), I enjoy my family 

(1), I miss my family (1), I support my family 

(1), family is a support system (1), family is 

a prized possession (1) 

crazy family (2), my family is 

unhappy (1), disgraced family (1), 

hoked family (1), dreadful family (1), 

troubled family (2), unhappy family 

(1), unfortunate family (1), I hurt my 

family (1) 

parents 

I love you, guys (6), I love you both (2), I 

love you, Mom and Dad (2), sensible 

parents (1), supportive parents (1), loving 

parents (1), great parents (1), good parents 

(2), caring parents (2), responsible parents 

(1), dear Mom and Dad (4), my Mom and 

Dad trust me (1) 

I hate you (1), I hate them (2), pushy 

parents (1), terrible parents (1), the 

worst parents ever (1)  

Father 

I love my father (4), I love you, Dad (6), 

Dad is irreplaceable (1), Dad is perfect (1), 

I have the greatest Dad (2), my dear old 

Dad (1), you’re a great Dad (1), precious 

father (1), cherished father (1), loving father 

(1),  wonderful father (3), dear father (2), 

great father (1), you’re a great father (2), 

my Dad loves me (1), I miss Dad (1), kiss 

Dad on the cheek (1), give Dad a hug (3), I 

have Dad to hug (1), the greatest Dad in the 

world (1), tell my Dad I love him (1), give 

Dad a kiss for me (1)  

I hate you (2), Dad is stubborn (1), 

my Dad doesn’t care (1), shitty 

father (1), horrible father (1), 

terrible father (1), awful father (1), 

unwise father (1), you’re a bad 

father (2), my Dad’s an asshole (1), 

lousy father (1), my dad was very 

cold to me (1) 
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Продовження табл.Ж.3 

1 2 

mother 

I love my mother (4), I love you, Mom (8), I 

love you, Mommy (2), you’re a good mother 

(4), Mom is incredible (2), you’re a great 

mother (4), Mom is beautiful (1), my sweet 

mother (1), Mom is fun (1), Mom is smart  

(1), Mom is amazing (1), Mom is cool (1), 

loving mother (2), ideal mother (1), Mom is 

a sweetie (1), Mommy dearest (1), tell Mommy 

that I love her (1), You look very pretty, 

Mommy (1), you’re super mommy (1), you’re 

world’s greatest mom (1), nsuper Mom (1), 

happy Mom (1), I know Mom loves me (1), I 

like my Mom (1), give Mom a hug (4) 

my Mom is a total Nazi (1),crazy 

mother (1), damn mother 91), awful 

mother (1), Mom is angry (1), my 

mom is mad (1), my Mom’s a psycho 

(1) 

kids 

wonderful kids (2), terrific kids (1), I love my 

kids (3), the cutiest kids I’ve ever seen (1), my 

beautiful children (2), lovely children (2), 

happy kids (2), perfect child (1), brilliant 

child (1), perfect child (1), clever children (1), 

beautiful child (2),  give each child a kiss (1), 

dear children (1), kiss the kids (2), adorable 

children (1), excellent child (1), exceptional 

child (1), give (name) a kiss (4), glorious 

children (1), I love you, sweetheart (2), incre-

dible children (1), intelligent child (1), wonder-

ful child (1), gorgeous child (1), sweet child 

(1), I love you, pumpkin (1), I love you, sweetie 

(1), I love you, buddy (7), I love you, (name) 

(17), I love you, darling (1), I love you, guys (1) 

goddamn kids (2), bad children (1), 

badly–behaved children (1), damn 

children (1), my kids are  screw–ups 

(1), terrible kid (1), disgusting 

children (1), horrible child (1), 

hysterical children (1), I have 

problems with kids (1), damn child 

(1), kids are mean (1), manipulative 

child (1), naughty children (1), 

irritating children (1), miserable 

child (1), the kids lie (1), messy kids 

(1) 

siblings 

I love you, bro (2), I love my brother (3), 

(Name), I love you (2), (Name) is OK (1), my 

dear brother (2), lovable brother (1), kind 

brother (1), you’re my brother and I love you 

(1), you’re the best brother (1), the best bro-

ther in the whole world (1), I love you, my 

brother (1), hug the brother (1), I love my 

sister (2), perfect sister (1), cool sister (1), 

gorgeous sister (1), my dear sister (1), my 

darling little sister (1) 

I hate him (2), my idiot brother (3), 

yell at my brother (1), my little 

asshole brother (1), my stupid 

brother (1), I hate her (2), my 

sister’s an imbecile (1), my sister is 

a dumbass (1) 
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Рис. Ж.5. Емоційно забарвлені колокації з найчастотнішими лексемами 

на позначення членів сім’ї в корпусі CAFM 

 

Таблиця Ж.4 

Тематичне впорядкування логічних предикатів пов’язаних з концептом 

FAMILY на матеріалі корпусу CAMF. Предметний фрейм. 

пропозиційна 

схема 
логічні предикати 

1 2 

якісна 

(квалітативна 

оцінна) 

1) ,,FAMILY є ТАКА” (73): ,,FAMILY є ТАКА” (з позитивною 

оцінкою) (43): happy (8), perfect (7), nice (5), good (4), lovely (3), 

great (2), strong (2), perfect (1), picture–perfect (1), perfect–looking 

(1), happier and stronger (1), fine (1), adorable (1), dearest (1) 

strong (1), gay (1), joyful (1), pleasant (1), important (1) family 

,,FAMILY є ТАКА” (з нейтральною оцінкою) (20): new (8), own 

(7), old(4), Catholic (1) family; ,,FAMILY є ТАКА” (з негативною 

оцінкою) (10): crazy (2), disgraced (1), hoked (1), dreadful (1), 

troubled (1), law–breaking (1), shoked (1), unhappy (1), unfortunate 

(1) family 

 

якісна 

(квалітативна) 

1) ,,FAMILY є ТАКА” (73): ,,FAMILY є ТАКА” ( за повнотою) 

(42): whole (33), entire (9) family; ,,FAMILY є ТАКА” ( за 

типовістю) (14): real (9), typical (1), average(1), normal (1), weird 

(1), nuts (1) family; ,,FAMILY є ТАКА” (за обсягом) (11): family is 

not large (4), big (4), small (1), such a large (1), gigantic (1) family; 

,,FAMILY є ТАКА” ( за похожденням) (6): Greek (4), All–

American (1), royal (1) family 
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Продовження табл.Ж.4 

1 2 

локативна 

2) ,,FAMILY існує ТАМ” (32): family lives in the house (8), family 

on vacation (7), family lives in the suburbs (6), family lives in the 

city (4), family at the table (3), family in your heart (1), family is in 

my heart (1), family in the crowd (1), family in the neighborhood (1) 

кількісна 

(квантитативна)  

3) ,,FAMILY є СТІЛЬКИ” (11): seven children in the family (5), 

12 children in the family (2), seven children in one family (1), 

eleven children in the family (1), family of two (1), family of three 

(1) 

темпоральна 
4) ,,FAMILY існує ТОДІ–час” (4): impending family (1), broken 

family (1), family came to an end (1), family of the future (1) 

способу буття  

5) ,,FAMILY існує ТАК–спосіб” (25): family gets together (16), 

family stands together (6), the whole family is together (1), family 

develops (1), divorcing family (1) 

 

Таблиця Ж.5 

Тематичне впорядкування логічних предикатів пов’язаних з концептом 

FAMILY на матеріалі корпусу CAMF. Посесивний фрейм 

пропозиційна 

схема 
логічні предикати 

партитивна 

6) ,,WH–людина має PR–FAMILY” (391): sb’s (pronoun) FAMILY 

(293): my (121), your (68), his (39), our (36), her (26), their (3), sb(‘s) 

(family name) FAMILY (60): Addams (31), Von Trapp (8), Portokalos 

(5) , Heffley (3), Little (3), Tenenbaum (2), O’Neal (2), Miller (2), 

Zangzini (1), Partrige (1), Melnik (1), Fitzgerald (1) family, sb has 

FAMILY (15): you (7), we (5), I (2), he (1), sb’s (name) FAMILY (9): 

Nate’s (3), Meg’s (2), Madea’s (1), Mack’s (1), Toula’s (1), Bish’s (1) 

family, FAMILY of sb (7): family of yours (1), family of wolves (1), 

family of geniuses (1), family of farmers (1), family of pranksters (1), 

family of Elves (1), family of herbivores (1), sb(‘s) (noun) FAMILY 

(6): husband’s family (3), girl’s family (1), bride’s family (1), brother’s 

(1), FAMILY to sb (1): family to me (1) 

інклюзивна  

7) ,,CR–FAMILY має CT–вміст” (18): members of family (11), rest of 

the family (3), part of the family (2), addition to our family (1), faces of 

the family (1) 
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Таблиця Ж.6 

Тематичне впорядкування логічних предикатів пов’язаних з концептом 

FAMILY на матеріалі корпусу CAMF. Акціональний фрейм 

пропозиційна 

схема 
логічні предикати 

процесу  

8) ,,AG–агенс FAMILY діє” (20): family sits (4), family eats (4), 

family sings (2), family sleeps (2), family watches (2), family gathers 

(1), family runs (1), family decorates (1), family walks (1), family 

celebrates (1), family talks (1) 

каузації 
9) ,,AG–агенс FAMILY–каузатор спричиняє ЩОСЬ–фактатив” 

(3): family brings joy (3) 

контактної дії 1 

10) ,,AG ЩОСЬ/ХТОСЬ–агенс діє на РТ FAMILY–пацієнс” (255): 

find (46), support (36), meet (29), hurt (27), stay with (16), love (14), 

want (11), manage (9), join (8), welcome to (7), enjoy (6), start (6), 

leave (6), know (5), lose (4), stick with (4), make fun of (3), plan (3), 

open to (2), invite (2),visit (2), call (2), forget (2), address (1), 

represent (1), save (1), rescue (1), turn to (1) 

контактної дії 2 
11) ,,AG FAMILY–агенс діє на РТ–афектив” (12): family helps sb 

(6), family defends sb (4), family makes sb happy (2) 

контактної дії 

+ локатив  

12) ,,AG ЩОСЬ/ХТОСЬ–агенс діє + локатив FAMILY” (4): live in 

this family (4) 

Таблиця Ж.7 

Тематичне впорядкування логічних предикатів пов’язаних з концептом 

FAMILY на матеріалі корпусу CAMF. Ідентифікаційний фрейм 

пропозиційна 

схема 
логічні предикати 

класифікації  

13) ,,ID FAMILY–ідентифікатор є CL–класифікатором видом / 

родом” (4): family is a group (2), family is a kind of unit (1), family is 

a system (1) 

характеризації  

14) ,,ID– FAMILY–ідентифікатор є CH–характеризатор” (9): 

family is the example (5), family is that option (1), family is the best 

medicine (1), family the most mysterious and fascinating institution 

(1), family is a prized possession (1) 

Таблиця Ж.8 

Тематичне впорядкування логічних предикатів пов’язаних з концептом 

FAMILY на матеріалі корпусу CAMF. Компаративний фрейм 

схожості 
15) ,,FAMILY–референт є наче ЩОСЬ–корелят” (3): family is like a piece 

of toast (1), family is our nest (1), family is like glue (1) 



250 

 

 

Продовження Додатку Ж 

 

16%

3%

1%

0%

3%

42%

2%

2%

0%

27%

1% 0% 0% 1% 0% якісна (квалітативна)

локативна

 кількісна (квантитативна) 

темпоральна

способу буття 

партитивна

інклюзивна 

процесу 

каузації

контактної дії 1

контактної дії 2

контактної дії + локатив 

класифікації 

характеризації 

схожості

 

Рис. Ж.6. Базові та допоміжні пропозиційні схеми концептуальної моделі 

концепту FAMILY в корпусі CAMF 
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Рис.Ж.7. Концептуальна мережа концепту FAMILY в корпусі CAMF 
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Додаток З 

Візуальна репрезентація концепту FAMILY в сімейних кінотекстах 

 

Рис. З.1. Кадри з фільмів “Cheaper by the Dozen ”, “The Odd Life of Timothy 

Green”, що візуалізують образ ,,сімейний обід нуклеарної сім’ї” 

 

 

Рис. З.2. Кадри з фільмів “The Tree of Life”, “Coming Home for Christmas”, 

що візуалізують образ ,,сімейний обід розширеної сім’ї” 

 

  
Рис. З.3. Кадри з фільмів “Cheaper by the Dozen 2”, “Parent Trap”, 

що візуалізують образ ,,сімейний похід” 
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Продовження Додатку З 

 

 

Рис. З.4. Кадри з фільмів “It’s a Wonderful Life”, “Ramona and Beezus”, 

що візуалізують образ ,,сімейні обійми” 

 

Рис. З.5. Кадри з фільмів “Boyhood”, “Field of Dreams”, 

що візуалізують образ ,,сімейні читання” 

 

Рис. З.6. Кадри з фільмів “Cheaper by the Dozen”, “The Family Man”,  

що візуалізують образ ,,сімейний улюбленець”
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Додаток К 

Список публікацій та відомості про апробацію результатів  

дисертаційного дослідження 

Основні твердження та результати дослідження висвітлено у 20 одноосібних 

наукових публікаціях, з яких: 7 наукових статей у фахових виданнях України 

(3,39 др. арк.), 1 наукова стаття у періодичному виданні України, яке включене до 

міжнародних наукометричних баз (0,66 др. арк.) та 2 наукові статті у періодичних 

виданнях інших держав (0,91 др. Арк.); 10 тез доповідей на міжнародних і 

всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях (1,2 др. арк.). 

Загальний обсяг наукових публікацій становить 6,17 др. арк. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці у фахових виданнях України 

1. Скобнікова О.В. Лінгвотекстові характеристики та типологія кіносценаріїв. 

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових 

праць. Вінниця: ТОВ ,,Планер”, 2016. Вип.23. С. 235–241. 

2. Скобнікова О.В. Вербальна репрезентація концепту FAMILY. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса: 

Міжнародний гуманітарний університет, 2017. Вип. 23, том 2. С. 49–51. 

3. Скобнікова О.В. Психолінгвістичний аналіз концепту FAMILY. Актуальні 

питання іноземної філології. Луцьк: Східноєвропейський національний 

університет ім. Л. Українки, 2017. № 7. С. 161–165. 

4. Скобнікова О.В. Аналіз концепту FAMILY на базі американських 
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7. Скобнікова О.В. Фреймовий метод когнітивного моделювання 
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Апробація результатів дослідження. Результати кандидатської дисертації 

обговорено на засіданнях кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (2015 − 2019), та висвітлено у формі доповідей 

та виступів на 10 наукових конференціях, у тому числі 9 міжнародних: 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Полілог 

культур: освітній і культурологічний аспекти» (м. Чернігів, 2015) (заочна участь), 

ІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, 

літературознавства і міжкультурної комунікації» (м. Івано-Франківськ, 2015) 

(заочна участь), VII міжнародна конференція «Развитие науки в XXI веке» 

(м. Харків, 2015) (заочна участь), міжнародна науково-практична конференція 

«Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, 

соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти» (м. Київ, 2015 − 

2017)(очна участь), міжнародна наукова конференція УАКЛіП «Когнітивна 

лінгвістика у міждисциплінарному контексті: теорія і практика» (м. Черкаси, 

2016) (очна участь), ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Зимові наукові підсумки 2017 року» (м. Дніпро. 2017) (заочна участь), 

міжнародна міждисциплінарна конференція «Комунікативний дискурс у 

полікультурному просторі» (м. Миколаїв, 2017) (заочна участь), міжнародна 

науково-практична конференція «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних 

парадигм» (м. Львів, 2018) (заочна участь). Дисертацію обговорено на засіданні 

кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (протокол засідання № 1 від 29 серпня 2019 р.). 


