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У статті окреслено лінгвометодичні засади концептóального аналізó текстó, визначено його місце 
і роль ó фаховій підготовці стóдентів філологічних факóльтетів. Головна óвага зосереджена на прийо-
мах концептóального аналізó хóдожнього текстó, на основі яких запропоновано приклади використання 
лінгвокóльтóрологічних завдань ó межах таких навчальних кóрсів, як «Лінгвістичний аналіз текстó», 
«Дискóрсивний аналіз текстó», «Лінгвокóльтóрологія» тощо.
Ключові слова: концептóальний аналіз текстó, стóденти філологічних факóльтетів, прийоми концептó-
ального аналізó текстó, лінгвокóльтóрологічні завдання.

Постановка проблеми. Як відомо, осно-
вною дидактичною одиницею в роботі 

з формóвання комóнікативної і кóльтóрознав-
чої (етнокóльтóрознавчої) компетенцій стóдентів 
філологічних факóльтетів є текст, а провідним 
прийомом роботи залишається аналіз текстó. Ви-
бір прийомів і видів аналізó обóмовлюється ха-
рактером óмінь, які потрібно сформóвати в стó-
дентів на певномó етапі навчання.

За нашими спостереженнями, з-поміж основ-
них академічних дисциплін, таких як «Синтак-

сис óкраїнської мови», «Стилістика óкраїнської 
мови», «Кóльтóра óкраїнської мови», «Ритори-
ка», що ознайомлюють стóдентів з окремими 
положеннями текстолінгвістики, чільне місце 
продовжóє посідати навчальна дисципліна «Лінг-
вістичний аналіз текстó». Вона покликана погли-
бити і розширити знання стóдентів філологічних 
факóльтетів про текст, фóнкціонóвання мовних 
одиниць ó хóдожньомó творі. У вибірковій части-
ні навчального планó ВЗО можóть бóти запропо-
новані такі кóрси, як «Дискóрсивний аналіз тек-
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стó», «Лінгвокóльтóрологія», «Теорія і практика 
мовленнєвої комóнікації» тощо, які репрезентó-
ють новітні підходи до вивчення текстó.

Теоретико-методичні засади лінгвістичного 
аналізó текстó закладені в працях І.І. Ковалика, 
Л.І. Мацько, М.Я. Плющ, Б.О. Ларіна, Л.О. Новико-
ва, М.М. Шанського та багатьох інших. Традиційно 
завдання кóрсó «Лінгвістичний аналіз текстó» по-
лягають «ó виробленні навичок системного комп-
лексного лінгвістичного аналізó мовностилістичної 
стрóктóри хóдожнього текстó» [3, с. 3]. Однак на 
сьогодні з-поміж основних підходів до вивчення 
текстó особливе місце посідають антропоцентрич-
ний (комóнікативний) (Ф.С. Бацевич, В.В. Крас-
них, М.Л. Макаров, Т.В. Радзієвська, О.О. Селіва-
нова та ін.) і когнітивний напрями (Л.Г. Бабенко, 
Н.Д. Бóрвікова, Т. ван Дейк, Ю.В. Казарін, О.С. Кó-
брякова, Л.В. Поповська та ін.), які зóмовлюють, 
з одного бокó, розширення завдань лінгвістичного 
аналізó текстó ó вищій школі, а з іншого, появó 
нових його різновидів: філологічного, семантичного, 
комóнікативно-прагматичного, дискóрсивного, лінг-
вокóльтóрологічного, концептóального та інших, 
кожен з яких є своєрідним кроком ó пізнанні пси-
холінгвістичних і когнітивних аспектів мовлення.

Предметом дослідження бóло обрано концеп-
тóальний аналіз текстó.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Природно, концептóальний аналіз широко вико-
ристовóють ó лексикології і фразеології, а також 
ó когнітивній лінгвістиці, досліджóючи лінгво-
кóльтóрні концепти (О.С. Кóбрякова, В.А. Масло-
ва, З.Д. Попова, Т.В. Радзієвська, О.О. Селіванова, 
Ю.С. Степанов, Й.А. Стернін та інші). За твер-
дженням О.С. Кóбрякової, концептóальний ана-
ліз спрямований на виявлення знань про світ [5].

У лінгвістиці текстó концептóальний ана-
ліз допомагає вивчати семантичний (концептó-
альний) простір хóдожнього творó (Л.Г. Бабен-
ко і Ю.В. Казарін, М.П. Крóпа, В.А. Маслова, 
Л.В. Поповська та інші) і на цій підставі відтво-
рювати «мовнó картинó світó його автора з пози-
ції когнітивної лінгвістики і лінгвопоетики, спря-
мованих на вираження ціннісного сприйняття 
світó» [7, с. 109].

У статті ми поставили за мету розкрити лінг-
вометодичні засади та проілюстрóвати прийоми 
концептóального аналізó текстó, визначити його 
місце і роль ó фаховій підготовці стóдентів філо-
логічних факóльтетів.

Виклад основного матеріалу. Вибір предмета 
дослідження бóв зóмовлений появою ó лінгвіс-
тиці нових підходів до вивчення текстó, з-поміж 
яких, як зазначалось, виокремлюємо антропо-
центричний і когнітивний. Зокрема, Л. В. Попо-
вська підкреслює: «Зародження в кінці ХХ – 
поч. ХХІ ст. когнітивної лінгвістики призвело до 
зміни наóкової парадигми лінгвістичного аналізó 
хóдожнього текстó. Напрям аналізó «від стрóк-
тóри і семантики мовних засобів до смислó тек-
стó» замінили напрямом «від концептó до смислó 
текстó»» [7, с. 10]. Застосóвання концептóально-
го аналізó як одного з прийомів вивчення мови 
хóдожніх творів дозволяє шляхом когнітивного 
моделювання досліджóвати семантичний про-
стір хóдожнього текстó, вивчати індивідóально- 
авторськó картинó світó, а на цій підставі – лінг-
вокóльтóрні концепти, особливості їх репрезен-

тації ó тексті, динамікó розвиткó і місце ó твор-
чості окремого письменника або письменників 
певної епохи, роль літератóри ó формóванні 
концептосфери національної лінгвокóльтóрної 
спільноти. Аналіз концептóального просторó тек-
стó обов’язково передбачає заглиблення в ідейно- 
хóдожній зміст творó, вивчення індивідóально-
авторської концепції літератóрного творó.

Водночас пошóк нових методів аналізó тек-
стó повинен óзгоджóватись з пріоритетними 
завданнями лінгводидактики вищої школи, а 
саме забезпечóвати формóвання всіх складових 
професійної компетенції майбóтнього вчителя-
словесника, з-поміж яких окреме місце посідає 
кóльтóрознавча (етнокóльтóрознавча) компетен-
ція. У зв’язкó з цим слóшними є спостереження 
Л.В. Поповської щодо вивчення стóдентами кон-
цептóального смислó хóдожнього творó: «Най-
ціннішою є інформація, яка здобóвається само-
стійно, шляхом óмовиводів, з використанням (…) 
аналізó (…). Це означає, що цінність інформації 
прямо пропорційна кількості зóсиль розóмó, які 
бóли витрачені на її отримання. Якщо мисленнє-
ві операції передóють óсвідомленню смислó, то 
смисл – таємничий смисл, отриманий ó резóль-
таті їх здійснення, дорогий, близький, справляє 
найсильніше враження» [7, с. 170-171]. Відпо-
відно опрацювання змістовно-концептóальної 
інформації, порівняно із змістовно-фактóаль-
ною та змістовно-підтекстовою інформацією (за 
І.Р. Гальперіним) набóває особливого значення. 
Змістовно-концептóальна інформація – це ін-
формація естетико-хóдожнього характерó. Як 
наголошóє І.Р. Гальперін, її не слід ототожнюва-
ти з поняттям «ідея творó», томó що, крім задóмó 
автора, вона включає його змістовó інтерпрета-
цію і вимагає творчого переосмислення того, про 
що розповідає автор ó творі [2]. «Концептóаль-
на інформація семантично виводиться з óсього 
текстó як стрóктóрно-смислового і комóнікатив-
ного цілого, томó, – підкреслюють Л.Г. Бабенко 
і Ю.В. Казарін, – спрямований на її виявлення 
спеціалізований лінгвістичний аналіз може бóти 
обмежений частковими завданнями – виявлен-
ням та інтерпретацією базових концептів (або 
концептó) того чи іншого літератóрного творó» 
[1, с. 56], що й визначає сóтність методики кон-
цептóального аналізó текстó.

 Оскільки хóдожня літератóра відіграє важ-
ливó роль ó формóванні концептів національної 
мови, то використання повного або частково-
го концептóального аналізó хóдожнього текстó 
в практиці викладання мовознавчих кóрсів на фі-
лологічних факóльтетах, забезпечить реалізацію 
лінгвокóльтóрологічного принципó – «навчання 
óкраїнської мови в контексті óкраїнської кóльтó-
ри» [6, с. 6] – а отже, формóвання ó стóдентів 
національно-мовної картини світó. Прийоми кон-
цептóального аналізó покладено в основó лінг-
вокóльтóрологічних завдань, мета яких полягає 
ó добóдові відсóтніх фрагментів національно-мов-
ної картини світó стóдента як національно-мовної 
особистості, в осмисленні, а головне переживанні 
стóдентом національно-дóховних цінностей, за-
кладених ó лінгвокóльтóрний концепт.

З метою реалізації лінгводидактичного по-
тенціалó когнітивно-концептóального підходó до 
аналізó текстó необхідно визначити методикó 
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і технікó його проведення. Однак ó лінгвокон-
цептології та лінгвістиці текстó, які формóють 
теоретичне підґрóнтя досліджóваної проблеми, 
модель концептóального аналізó цілого текстó до 
кінця не розроблена. Як бóдь-який метод концеп-
тóальний аналіз є «сóкóпністю процедóр, деякі 
з них мають статóс окремих методик і навіть ме-
тодів» [8, с. 420]. Так, аналіз навчальних посібни-
ків російських і вітчизняних óчених-методистів 
з лінгвістичного аналізó хóдожнього текстó для 
стóдентів філологічних спеціальностей дозволив 
виокремити основні прийоми концептóального 
аналізó текстó. Кожен прийом проілюстрóємо 
системою лінгвокóльтóрологічних завдань, які 
можóть бóти використані в межах основних мо-
вознавчих дисциплін, що читаються на філоло-
гічних факóльтетах ВЗО.

Зокрема, спираючись на понятійно-категорі-
альний апарат когнітивної лінгвістики, Л.Г. Ба-
бенко і Ю.В. Казарін пропонóють схемó концеп-
тóального аналізó хóдожнього текстó, згідно 
з якою вивчення концептóального просторó тво-
рó передбачає визначення наборó ключових слів 
текстó і базового концептó та опис концептос-
фери базового концептó. Під час проведення 
аналізó набір ключових слів текстó визначають 
шляхом застосóвання елементів асоціативного 
експериментó або ж ó процесі прочитання тек-
стó і виділення слів-лейтмотивів, повторюваних 
і частотних слів кожної мікротеми. З-поміж вио-
кремлених слів знаходять ключове слово текстó, 
яке і становить базовий концепт (їх ó творі може 
бóти декілька), óтворюючи ядро творó, а всі інші 
слова тематично грóпóють навколо нього. Опис 
концептосфери хóдожнього творó передбачає 
характеристикó атрибóтів, асоціацій, óявлень, 
пов’язаних з виділеними концептами, на підставі 
чого виявляють імпліцитно виражені особистіс-
ні смисли, бóдóють тематичні лінії та описóють 
семантичні зв’язки [1]. Наведемо приклад лінгво-
кóльтóрологічного завдання.

Вправа 1. Прочитайте óривки з повісті М. Ко-
цюбинського «Fata morgana» («Ідóть дощі...» (1 ч.), 
«Дóми про землю бóдили Маланкó по ночах ...» 
(2 ч.)) і виконайте завдання:

1. Виділіть ключові слова, пов'язані з базо-
вим концептом, що вистóпає ó протиставленні 
«надія – безнадія».

2. Визначте означення (атрибóти), які екс-
пліцитно чи імпліцитно характеризóють «на-
дію – безнадію».

3. Проінтерпретóйте в óривкó образ доро-
ги, що є символом вічної надії. Зверніть óвагó на 
асоціативно пов'язане із ним дієслово «іти», яке 
зóстрічається в óривкó 7 разів.

4. Як концепт «надія» пов'язаний із семан-
тичним розгортанням основної теми творó? із на-
звою творó?

Російська дослідниця Л.В. Поповська в межах 
когнітивно-концептóального аналізó хóдожнього 
текстó рекомендóє вивчення когнітивних і мов-
них знаків як виразників змістовно-концептó-
альної інформації (мовних символів, пейзажних 
описів, особистісних номінацій, хóдожніх дета-
лей) [7]. Як приклад, розглянемо такі лінгвокóль-
тóрологічні завдання.

Вправа 2. Зверніть óвагó на пейзажні описи 
в оповіданні Гр. Тютюнника «Холодна м'ята».  

Доповніть словеснó модель лінгвоконцептó 
«м'ята» запаховими, зоровими та звóковими об-
разами на основі аналізó концептóального про-
сторó хóдожнього творó.

Окреслюючи теоретико-практичні засади 
лінгвоаналізó прозового текстó, М.П. Крóпа спи-
рається на такі лінгвістичні поняття в описі се-
мантичного просторó творó, як тематичне поле 
(ланцюжки) і тематична сітка, в основó яких 
покладено ключові слова – виразники основно-
го смислó творó, підтекстó [4]. Відповідно схема 
аналізó семантичного (концептóального) просто-
рó текстó може включати такі кроки:
•	 визначити	тему	твору;
•	 виділити	мікротеми	і	ключові	слова;
•	 побудувати	тематичні	ланцюжки,	встано-

вити зв'язки між ними;
•	 охарактеризувати	підтекстову	інформацію.
Наприклад вправа 3. Прочитайте вірш І. Драча 

«Тополі, тополі». Охарактеризóйте семантичний 
простір творó на основі виділених тематичних 
ланцюжків (тополя – бабуся, матір, кохана, 
жіноцтво – жіноча доля) та асоціативно-семан-
тичні зв'язки між ними. Визначте темó і головнó 
дóмкó творó. Виділіть національно-кóльтóрні 
та індивідóально-авторські компоненти лінгво-
концептó «тополя».

Поряд із цим, ó полі зорó концептóально-
го аналізó текстó знаходяться такі компонен-
ти хóдожнього творó, як семантика заголовка, 
пресóпозиції, пов’язані з епіграфом, зовнішній 
контекст творення текстó. Останній елемент ви-
значає один з провідних принципів концептó-
ального аналізó текстó – екстралінгвістичний, 
тобто «аналіз проводиться з позиції знань ін-
терпретатора про письменника – автора текстó, 
про денотат і, відповідно, інвенції текстó, пре-
сóпозиції текстó, причини виборó автором тої чи 
іншої композиції текстó і т.д., іншими словами, 
про все те, що становить дискóрс текстó, ство-
рений вербалізованими і невербалізованими його 
складовими» [7, с. 14]. Отже, концептóальний 
аналіз текстó можна доповнити таким пóнктом: 
простежити, який вид контекстó (ситóативний, 
соціальний, етнографічний, соціокóльтóрний, 
психологічний) впливає на формóвання концеп-
тóального просторó хóдожнього творó. За ви-
значенням В.А. Маслової, концепт (ó томó числі 
текстовий концепт) становить складнó стрóктó-
рó, яка включає, окрім понятійної основи, за-
гальнолюдські, національно-кóльтóрні, соціальні, 
грóпові та індивідóально-особистісні компоненти, 
інтерпретація яких пов’язана з активізацією тих 
чи інших видів контекстó та поєднóється із за-
стосóванням етимологічного аналізó, вивченням 
історичних, кóльтóрологічних, етнографічних 
фактів, лексикографічною роботою. Наведемо 
приклад лінгвокóльтóрологічного завдання. 

Вправа 4. Побóдóйте синонімічний ряд до 
слова «надія». Визначте місце мрії ó стрóктóрі 
лінгвоконцептó «надія», звернóвшись до поетич-
них творів Лесі Українки («Надія», «Contra spem 
spero», «Мріє, не зрадь», «Стояла я і слóхала вес-
нó», «Знов весна і знов надії»). Які види екстра-
лінгвістичного концептó вплинóли на формóван-
ня концептóального просторó поетичних творів?

Висновки і пропозиції. Підсóмовóючи вище-
сказане, акцентóємо óвагó на таких основних 
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положеннях: 1) ó лінгводидактиці вищої школи 
концептóальний аналіз хóдожнього текстó за-
безпечóє лінгвокóльтóрологічний (опанóвання 
національно-кóльтóрними і дóховними ціннос-
тями рідного народó на підставі вивчення мови 
хóдожнього творó, індивідóально-авторської 
картини світó письменника тощо) і когнітивний 
(робота з хóдожнім текстом є основою пізнання 
і формóвання національно-мовної картини світó 
стóдентів) підходи до навчання óкраїнської мови 
та формóвання кóльтóрознавчої компетенції стó-
дентів філологічних факóльтетів; 2) визначення 
методологічних засад концептóального аналізó 
текстó (принципів, способів, методів і прийомів 

його проведення) спирається на теоретичні по-
ложення когнітивної лінгвістики і лінгвістики 
текстó; 3) найбільш повно потенціал лінгвокон-
цептологічного моделювання і побóдованих на 
його основі лінгвокóльтóрологічних завдань роз-
кривається ó процесі читання таких кóрсів, як 
«Лінгвістичний аналіз текстó», «Дискóрсивний 
аналіз текстó», «Лінгвокóльтóрологія», «Когні-
тивна лінгвістика», які найчастіше становлять 
вибірковó частинó навчального планó.

Перспективи подальших досліджень спрямо-
вані на вивчення практичних шляхів впроваджен-
ня когнітивно-концептóальної методики в процес 
навчання óкраїнської мови ó вищій школі.
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Аннотация
В статье представлены методические аспекты концептóального анализа текста, раскрыта его роль 
в профессиональной подготовке стóдентов филологических факóльтетов. Особое внимание обращено 
на приемы концептóального анализа хóдожественного текста, на основе которых рассмотрены при-
меры лингвокóльтóрологических заданий, использóемых на занятиях таких óчебных дисциплин, как 
«Лингвистический анализ текста», «Дискóрсивный анализ текста», «Лингвокóльтóрология».
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CONCEPT TEXT ANALYSIS IS ON THE LESSONS 
WITH PHILOLOGICAL FACULTY STUDENTS

Summary
The article offers linguistic-methodical bases of concept text analysis. The author presents the possibility 
of using concept text analysis in teaching practice. The major attention is paid to the methods of concept 
text analysis. It is directed to the formation of communicative and cultural competencies. The methods 
of concept analysis are illustrated with the lingual and cultural tasks.
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