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ВСТУП 

Взаємозв’язок мови та етносу – одне з найважливіших питань сучасного 

мовознавства. Це пов’язано з особливим місцем мови серед основних компонентів 

етносу і перш за все з тим, що здавна мова розглядається як один з найважливіших 

факторів етнічної ідентичності. За Вільгельмом фон Гумбольдтом, який 

відроджував ідеї Аристотеля, мова – це світогляд, що визначає людську 

діяльність. Послідовник Гумбольдта Лео Вайсгербер вважав, що мова – це 

безперервна діяльність, яка визначає спосіб сприйняття людиною дійсності, а 

мови різних народів – це різні картини всесвіту, зумовлені особливостями 

«національного духу» цих народів. Укладачі однієї з перших соціально-

психологічних теорій «психології народів» в сер. XIX ст., М.Лацарус та 

Х.Штейнталь, вважали, що мова – це «найперший вияв» народного духу. На 

початку XX ст. питання про зв’язок етносу з мовою розробляли американські 

вчені Е.Сепір і Б. Лі Уорф, які вважали, що існує залежність мислення, світогляду 

і поведінки людей від прийнятих форм слововживання, від природи і характеру 

мови, якою вони висловлюють свої думки і почуття. Низку досліджень мови як 

одного з елементів психології народу розробив В.Вундт. Глибокий аналіз 

взаємозв’язку мови та психології народу знаходимо в працях О.О.Потебні. 

Дослідження взаємозв’язку мови та етносу, мови як виявлення ментальності 

етносу проводяться у сучасній лінгвістиці в різних аспектах: соціолінгвістичному, 

етнолінгвістичному, етнографічному, соціально-психологічному та ін.  

З’єднувальною ланкою в аспекті взаємозв’язків мови з позалінгвальною 

дійсністю виступає концепт культури як складник етносвідомості. Концепти 

структуруються різнорівневими мовними одиницями: словами, фразеологізмами, 

пареміями, синтаксичними конструкціями тощо. Дана робота є спробою 

експериментально дослідити вербалізацію концепту «ВИНА» в українській мовній 

картині світу. Дослідження виконане в ракурсі пріоритетних галузей сучасного 
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українського мовознавства: когнітивної лінгвістики, лінгвоконцептології, 

лінгвокультурології. 

Актуальність теми зумовлена потребою всебічного вивчення концептів як 

ментальних утворень, що є значущим усвідомленням типізованого фрагменту 

досвіду, що зберігається в пам’яті людини. Концепт «ВИНА» репрезентує етичні 

уявлення українців і належить до найважливіших характеристик індивіда й 

суспільства і виявляється в усіх сферах життєдіяльності людини, зокрема й у мові. 

І хоча зазначений концепт є універсальним, однак його реальне семантичне 

наповнення є динамічним і залежить від часових, економічних, етнокультурних, 

соціальних, політичних, психологічних та ін. чинників. Сучасний історичний 

період у розвитку України є тим зламом епох, коли зміни в етичних уявленнях 

проявляються особливо гостро. Тому науковий розгляд етичних уявлень, 

пов’язаних з концептом «ВИНА», вербалізованих у мовній свідомості сучасної 

української студентської молоді з позиції мовознавства, з’ясування когнітивних 

ознак зазначеного концепту є вельми актуальним завданням для української 

лінгвістики.  

Об’єктом дослідження є вербалізовані етичні уявлення про концепт  

«ВИНА» в українській лексиці.  

Предметом вивчення виступають культурно обумовлені, вербально 

виражені характеристики даного концепту в українській мовній картині світу.  

Матеріалом дослідження для слугують дані лексикографічних джерел – 

«Словника української мови» в 11 т.[35]; «Етимологічного словника української 

мови» в 7-и тт.[33]; «Словника синонімів української мови» у 2-х тт.[34], 

вербальні асоціації, отримані в ході декількох етапів експерименту. Було опитано 

50 інформантів.  

Мета роботи – провести дослідження концепту «ВИНА» на мовно-

лексикографічному рівні, визначити когнітивні ознаки етичного концепту 
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«ВИНА» в сприйнятті сучасного українця, охарактеризувати мовні засоби, які 

актуалізують ці ознаки. 

Поставлена мета конкретизується у таких завданнях: 

1) з’ясувати значення терміну «концепт» у когнітивній лінгвістиці; 

2) вивчити особливості методики проведення асоціативного експерименту; 

3) визначити філософсько-етичні та культурологічні характеристики 

феномену ВИНИ, встановити когнітивні ознаки концепту «ВИНА» шляхом 

аналізу словникових дефініцій; 

4) виявити за допомогою словників мовні репрезентанти концептуальної 

змінної ВИНА; 

5) зробити висновки про характер оцінки людиною власної поведінки, 

визнання своєї відповідальності за аморальні дії чи бездію і переживання емоції 

вини в сучасному українському суспільстві. 

У ході розв’язання поставлених завдань було застосовано методи і прийоми 

наукового пізнання: описовий із прийомами наскрізного виписування та 

систематизації (використано для відбору та інтерпретації фактичного матеріалу), 

зіставлення; етимологічний, лексикографічний та компонентний аналізи, 

психолінгвістичний метод асоціативного експерименту. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше досліджується концепт 

«ВИНА» із застосованням методу контент-аналізу. Принципово новим є 

застосування методів асоціативного експерименту та тлумачення для дослідження 

даного етичного концепту. Вперше виявлено актуалізовані когнітивні ознаки 

концепту «ВИНА» у молодіжному наївно-етичному дискурсі.  

Практична цінність роботи. Результати й методика дослідження можуть 

бути використані для подальших розвідок у сфері метаетики, дискурсології, 

лінгвоконцептології, когнітивної лінгвістики, міжкультурної коммунікації. 

Структура роботи визначається її дослідницькими завданнями і 

складається із вступу, двох розділів, висновків, списку бібліографічних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

Теоретичні засади дослідження етичних концептів  

в українській мовній  картині світу 

 

1.1. Поняття концепту в когнітивній лінгвістиці 

Термін «концепт» виник в епоху Середньовіччя і розглядається як 

універсалія, що узагальнює ознаки речей, містить важливу й актуальну 

інформацію та створена розумом для його внутрішнього використання. Цей 

термін набуває особливого значення в межах сучасної парадигми гуманітарного 

знання, здійснює взаємодію між людиною й культурою, несе в собі основні 

уявлення про культурні конструкти. Концепти мають велику узагальнювальну 

силу і є відображенням об’єктивної дійсності в культурі та свідомості людини. 

Концепт має настільки багатий зміст, наскільки багатий є національний, класовий, 

професіональний, сімейний та особистий досвід людини, що вживає цей концепт.  

У сучасній лінгвістиці існує багато тлумачень терміну «концепт». Дефініції 

концепту ґрунтуються на різних підходах. В.Карасик всі підходи до розуміння 

концепту зводить до лінгвокультурного і лінгвокогнітивного [15:75]. Дослідник 

виокремлює лінгвокогнітивний і лінгвокультурний концепти, які розрізняються 

векторами відносно індивіда: лінгвокогнітивний концепт – це напрямок від 

індивідуальної свідомості до культури, а лінгвокультурний – це напрямок від 

культури до індивідуальної свідомості [15:78]. Цієї ж думки притримується й 

У.Карпенко-Іванова, яка зазначає, що ці підходи взаємно не виключають один 

одного й різняться лише векторами відносно особистості: концепт як ментальне 

утворення у свідомості індивіда є виходом на концептосферу соціуму, на 

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

стає надбанням культури. О.С.Кубрякова у словнику когнітивних термінів 

визначила концепт як термін, що пояснює одиниці ментальних і психологічних 

ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що відображає знання й 
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досвід людини; оперативна змістовна одиниця пам’яті, ментального лексикону, 

концептуальної системи мови мозку, всієї картини світу, відображеної у психіці 

людини. Поняття концепту відповідає уявленню про ті змісти, якими оперує 

людина у процесах мислення і які відображають зміст досвіду та знання, зміст 

результатів усієї людської діяльності і процесів пізнання світу у вигляді деяких 

квантів знання   [27:90]. О.О.Селіванова, спираючись на досягнення новітньої 

науки – психонетики, пропонує узагальнювальну структуровану дефініцію: 

«Концепт – інформаційна структура свідомості, різносубстратна, певним чином 

організована одиниця пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт пізнання, 

вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій 

свідомості й позасвідомого» [27:256]. 

Неоднозначним є питання щодо залежності концепта від мовної вербалізації. 

За О.О.Селівановою, вербалізація – це переведення певного змісту, думки у 

вербальну (словесну) форму природної мови [27:58]. Одні дослідники вважають, 

що концепти є повністю вербалізованими. Н.В.Таценко визначає концепт як 

«зміст слова – і денотативний, і конотативний, який відображає уявлення носіїв 

певної культури про характер явища, що стоїть за словом у різноманітності його 

асоціативних зв’язків» [29:106]. Інші мовознавці дотримуються думки, що 

концепт – це частково вербалізована одиниця концептосистеми. Так, 

В.І.Кононенко вважає, що «найважливіші концепти виражені в мові, але частина 

інформації представлена у психіці принципово іншим способом, тобто 

метальними репрезентаціями іншого типу – образами, картинками, схемами» 

[17:95]. Концепт тлумачать і як квант досвіду, що може мати мовоподібну чи 

картиноподібну репрезентацію, відповідати зоровим образам, ментальним 

моделям і пропозиційним структурам [15:77].  

На думку О.Селіванової, способи вербалізації концептуальної інформації 

визначає мова, її система, що склалася протягом тривалого часу і багато в чому 

сприяла концептуалізації, однак концептуалізація є динамічним і більш нестійким 
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процесом, ніж мовні зміни [27:415]. Процеси концептуалізації змінюються разом 

зі змінами в суспільстві: змінами світоглядних позицій, ідеології, норм моралі і 

цінностей, хоча культурні традиції матеріального і духовного існування народу, 

які фіксуються в фундаментальних дискурсах міфології, фразеології, фольклору, 

релігії тощо загалом залишаються незмінними. Тому З.Д.Попова та І.А.Стернін 

розрізняють стійкі та нестійкі концепти: стійкі мають регулярні, закріплені за 

ними мовні засоби вербалізації, актуальні для мислення та спілкування, другі не 

мають таких мовних засобів, є глибоко особистісними, рідко вербалізуються або 

практично не вербалізуються [24:39]. 

Ми будемо дотримуватися думки О.О.Селіванової та розглядати концепт як 

інформаційну когнітивну структуру свідомості, певним чином організовану та 

вбудовану до колективної чи індивідуальної концептосистеми. Зв’язки концепту із 

внутрішнім лексиконом (знаннями в мові та про мову) впорядковані механізмами 

взаємодії, кодовим переходом вербального й концептуального у свідомості 

людини. Формальною характеристикою концепту є наявність у мові цілого ряду 

одно- або різнорівневих засобів його реалізації, що прямо пов’язана з його 

релевантністю, важливістю для лінгвокультурного соціуму, аксіологічною або 

теоретичною цінністю явища, вираженої у його змісті. Іншим виявом 

релевантності змісту культурного концепту можна вважати його здатність при 

потраплянні у фокус свідомості інтенсифікувати духовне життя людини. 

Центром концепту завжди є цінність, оскільки концепт слугує для 

дослідження культури, а в основу культури покладено саме ціннісний принцип. 

Показником наявності ціннісного відношення до чогось є наявність оцінних 

предикатів. Якщо про якийсь феномен можна сказати, що це, наприклад, добре 

або погано, чи цікаво, то цей феномен формує в даній культурі концепт. Концепт 

групується довкола деякої «сильної», тобто цінносно акцентованої точки 

свідомості, від якої розходяться асоціативні вектори. Найбільш актуальні для 

носіїв мови асоціації –  це ядро концепта, менш значущі для представників певної 
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культури – периферія. Чітких кордонів концепт не має, найбільше асоціацій 

можна виявити в ядрі концепту, в міру віддалення від ядра відбувається поступове 

затихання  асоціацій. Мовна або мовленнєва одиниця, за допомогою якої 

актуалізується ядро, основне значення концепту, виступає його ім’ям.  

У структурі концепту В.І.Карасик виокремлює три сторони: поняття – образ 

– цінність. В основі оцінки, яку робить людина, характеризуючи предмети, якості, 

події, лежать цінності [15:76]. Ціннісна складова особливо актуальна для слів, що 

позначають абстрактні поняття, значущі для багатьох культур (правда, обов’язок, 

воля, гідність, сором, вина тощо), які поєднують у своєму значенні об’єктивне і 

суб’єктивне, соціальне й індивідуальне. В нашій роботі буде розглянуто концепт 

«ВИНА», який є своєрідною «сполукою» поняттєвого, образного, оцінного й 

ціннісного компонентів.  

Інтерпретаційне поле окремого концепту становить концептосфера. 

Об’єктивно це зумовлено природою поля, адже головною властивістю концептів є 

їхня не ізольованість, зв’язаність з іншими подібними структурами знання. Термін 

«концептосфери» був запроваджений у вітчизняній лінгвістиці Д.С.Ліхачовим. Він 

визначав концептосфери як сукупність концептів націй, вона утворюється всіма 

потенціями концептів носіїв мови.  Чим багатша культура нації, її фольклор, 

література, наука, історичний досвід, релігія, тим багатша концептосфера народу.  

Відповідно до картин світу, виділених дослідниками, а також залученої 

інформації виокремлюють концепти: наївні, міфологічні, наукові, повсякденні, 

гносеологічні, художні тощо (С.А.Аскольдов, Н.Д.Арутюнова, А.М.Баранов, 

Т.В.Радзієвська, Ю.С.Степанов). Між картинами світу не існує чітких меж, що 

зумовлює включення тих самих концептів до різних картин світу. Усі типи 

концептів фіксують культурний досвід певного етносу чи людства загалом. Тому 

незалежно від різних принципів поділу усі вони є передусім концептами культури. 

Концепти репрезентують у мові зміст окремого кванту інформації про світ, 

надають можливість оперувати цим змістом у мовленні і зберігають цю 



 10 

інформацію у пам’яті. Ю.Степанов трактує концепт як дифузний, розмитий; він 

представлений не лише одним ключовим словом, але й цілою групою 

споріднених, близьких за значенням або контекстуально пов’язаних слів. 

Щоб дослідити концепт, науковці аналізують зміст лексичних одиниць, 

фразеологію певної нації, пареміологічний фонд, систему стійких порівнянь, що 

допомагає визначити ядро та периферію концепту, його поле, аспекти.  

         

1. 2. Мовна картина світу як вияв ментальності етносу 

У наші дні проблема дослідження національного менталітету продовжує 

залишатися актуальною. Розбудова української державності вимагає глибокого та 

об’єктивного вивчення особливостей «духу» нашого народу. На нашу думку, 

знання базових рис конкретної нації виконують важливу функцію усвідомлення 

національної ідентичності, прогностичну функцію, дозволяють, придивившись 

глибше до себе, краще зрозуміти минуле та зазирнути у майбутнє. За  

К.В.Красовською, «ментальність – це спосіб сприйняття і відображення світу, 

характерний для певного національного колективу, який виражається через 

настрої, установки певного індивіда, формується залежно від традицій культури, 

соціальних структур, у яких живуть люди» [19:120]. З.Д.Попова та  

І.О.Стернін визначають менталітет як специфічний спосіб сприйняття і розуміння 

дійсності, який визначається сукупністю когнітивних стереотипів свідомості, що є 

характерними для певної особистості, соціальної або етнічної групи людей [24:6].  

Мова стає посередником між світом предметів, що їх людина пізнає, та 

індивідуумом, який прагне пізнати. Саме мова як елемент культури – визначальна 

ознака кожної суспільної людської спільності; вона допомагає визначити їй власну 

самобутність і неповторність. Через мову здійснюється духовний зв’язок 

представників однієї нації чи етносу в часовому і просторовому вимірі: ми 

усвідомлюємо себе цілісністю завдяки спільній з нашими предками мові; пізнаємо 

співвітчизників у різних куточках Землі знову ж таки за мовою. «Саме мова 
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об’єднує народ і відрізняє його від інших народів. Таким чином, етнічний і 

мовний розподіл людей взаємопов’язані і, як правило, збігаються. Спільність 

мови, культури і самосвідомості є суттєвими ознаками нації» [21:36]. 

У науковий обіг увійшов вислів «мовна картина світу», яку О.О.Селіванова 

визначає як  «представлення предметів, явищ, фактів ситуацій дійсності, ціннісних 

орієнтирів, життєвих стратегій і сценарієв поведінки в мовних знаках, категоріях, 

явищах мовлення, що є семіотичним результатом концептуальної репрезентації 

дійсності в етносвідомості» [27:365]. Як зазначає І.Голубовська, метафоричне 

позначення «мовна картина світу» сьогодні вже практично втратило власну 

образність внаслідок широкого використання у сучасних дослідженнях із 

культурології та лінгвістики і фактично має статус терміну [10:26]. Цей термін був 

вперше застосований фізиком В.Герцем на межі XIX і XX ст. як сукупність 

внутрішніх образів зовнішніх об’єктів, які служать для виведення логічних 

суджень щодо поведінки цих об’єктів. Слід зазначити, що лінгвісти виділяють, 

зазвичай, дві форми існування картини світу, а саме, концептуальної та знакової. 

Образ світу, не втілений у будь-яку знакову систему, іменується концептуальною 

формою картини світу. Картина світу, що існує у концептуальній формі, може 

бути переведена у знакову форму, тобто сформувати мовну картину світу [24:37]. 

Відповідно, концептуальна картина світу багатша за мовну картину світу, оскільки 

в її творенні беруть участь різні типи мислення [19:121]. Концептуальну систему 

та мовну картину світу як її підсистему слід розуміти як етнокультурну 

репрезентацію концептуальної форми думки представника тієї чи іншої 

лінгвокультурної спільноти. Ця система будується за рахунок загальних та 

фонових знань індивіда, його соціокультурного середовища, усього ціннісного 

досвіду лінгвокультурної спільноти, до якої він належить. Концептуальна система 

відповідає за упорядкування змістовного аспекту думок. 

Поняття «мовна картина світу» передбачає відображення в мові (зокрема, в 

лексиці) бачення світу людиною, сприйняття людиною свого оточення та свого 
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місця у світі. Мовна картина світу формує тип ставлення людини до світу, 

детермінує норми поведінки людини. Національна мова не створює суб’єктивну 

картину світу для її носіїв, проте, зумовлює її специфіку у знаковому 

відображенні, впливає на специфічне бачення та розуміння світу. Національна 

мовна картина світу (або модель світу) визначається як «виражене етносом 

засобами певної мови світовідчуття і світорозуміння, вербалізована інтерпретація 

мовним соціумом навколишнього світу і себе самого в цьому світі» [21:39].  

Мова відбиває не світ безпосередньо, а лише засіб концептуалізації цього 

світу мовною спільнотою, тому на базі засвоєння світу різними спільнотами 

формується так звана «наївна картина світу», яка пофрагментарно відтворюється в 

лексичних одиницях мови [9:40; 15:76]. В результаті пізнавально-оцінної 

діяльності людини, у свідомості будь-якого носія мови створюється особливий 

спосіб сприйняття світу/картина світу [7:151]. Будь-який тип картини світу 

створюється людиною, проте, розрізняють два типи: наукова картина світу, що є 

результатом зусиль вчених та мовна картина світу, у формуванні якої вирішальну 

роль відіграє суб’єктивний фактор та яка створюється пересічним мовцем, 

внаслідок чого наукова картина світу є об’єктивнішою за мовну. Науковці 

зазначають, що і мовна і наукова картини світу повинні розглядатися як система 

аналізу оточуючого світу. І.Голубовська ототожнює наукову картину світу з 

концептуальною, зазначаючи, що вона «відбиває сучасний рівень наукової 

інтернаціональної думки» [10:31]. При цьому мовна картина світу 

характеризується національною специфікою (або ідіоетнічністю). Мовна картина 

світу відбивається на всіх мовних рівнях. Навіть «звуки мови мають потенційну 

символічну багатозначність; один і той самий зміст може символізуватися різними 

формами. Проте найяскравіше за все мовна картина світу виявляється на лексико-

семантичному рівні. Помилково пов’язувати мовну картину світу лише з або 

здебільшого з лексичним складом певної мови, таку точку зору іменують 

"лінгвістичним анахронізмом"» [10:28]. Поряд із цим саме лексика та фразеологія 
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є найчутливішим та найвиразнішим показником «мовного картинування». 

Невід’ємним компонентом концептуальної та мовної картин світу є етнічний 

стереотип. Носіями культур є етноси, соціальні групи та окремі індивіди. 

Взаємодіють та здійснюють комунікативні акти не самі культури, а люди, що 

мають можливість пізнавати та оцінювати різні культури, їх матеріальні та 

духовні складники [12:9]. Людина пізнає світ та сприяє формуванню значень 

мовних одиниць як активний суб’єкт. Вона також бере активну участь у виборі 

мовних засобів виразу для вживання їх в тій чи іншій ситуації, усвідомлюючи 

мотиви цього вибору. В результаті пізнання світу людина інтерпретує та позначає 

його мовними засобами. Вочевидь, результати пізнання закріплюються у 

свідомості людини у вигляді певної сітки понять, а точніше, вони формують у 

свідомості людини концептуальну картину світу. Експлікація концептуальної 

картини світу відбувається у мовній картині світу людини. Об’єктивний опис 

предметів та явищ, наукове уявлення про них, як правило, не збігаються з 

картиною світу носія мови, оскільки остання є суб’єктивним образом 

об’єктивного світу. 

 

1.3. Асоціативний та рецептивний експерименти у дослідженні концепту 

Асоціації є найбільш важливим показником організації ментального 

лексикону людини, його вербальної мережі свідомості і мислення. За 

О.О.Селівановою, асоціація є динамічним тимчасовим нервовим зв’язком між 

двома й більше психічними явищами (відчуттями, уявленнями, думками, 

почуттями, образами тощо), а також їхніми позначеннями у мові, який 

утворюється за певних умов на підставі умовного рефлексу суб’єктивного 

реагування на відповідні стимули [27:235]. Деякі дослідники вважають 

можливими архетипні асоціації, що виникають при актуалізації позасвідомого. 

Вивчення асоціацій дало змогу по-новому підійти до способів зберігання знань, 

процесів породження і розуміння мовлення, організцації внутрішньго лексикону й 
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пам’яті людини. У мовознавстві асоціація як явище індивідуальної свідомості, 

співвіднесення якого зі звуком є об’єкивним, уперше з’явилася у працях В. фон 

Гумбольдта. Фердинанд де Соссюр, звів стан мови до теорії синтагм і теорії 

асоціацій, інтуїтивно передбачивши головні механізми сполучення слів 

(синтаксичний і асоціативно-метафоричний).  

Асоціативний експеримент дозволяє з’ясувати, яким чином побудовані 

фрагменти мовної свідомості у носіїв мови, і на якому рівні знання мови 

знаходиться випробувальник. Асоціативний експеримент дає можливість 

побудувати семантичну структуру слова (семантичне поле), віддзеркалює 

об’єктивно існуючі в когнітивній структурі носія мови семантичні зв’язки слів, що 

допомагає відтворити концептуальну картину світу тієї чи іншої особи й 

молодіжної аудиторії в цілому. Френсіс Гальтон, англійський психолог та 

антрополог, який в 1879 році вперше поставив асоціативний експеримент; 

написав, що асоціації показують суть людської думки з дивною точністю і 

достеменністю. Лінгвіст Н.Уфімцева виокремлює такі типи асоціативного зв’язку, 

як синтагматичний, парадигматичний, словотвірний. Професор В.В.Волков типи 

асоціацій розподіляє на формальні (фонетичні, графічні) і семантичні (понятійні, 

тематичні, парадигматичні, синтагматичні). Крім цього, він подає такі різновиди 

асоціативних реакцій як метамовні й атипові. І.П.Смирнова виокремлює асоціації, 

що мають культурологічний характер. Р.В.Алімпієва виділяє оцінні асоціації й 

розподіляє їх на фізіологічні та психологічні, а психологічні, у свою чергу, на 

емоційні, прагматичні й сенсорні. 

У сучасному мовознавстві асоціативний експеримент використовується у 

психолінгвістиці, етнолінгвістиці, лінгвокультурології, контрастивній, ґендерній 

лінгвістиці, когнітології, теорії навчання тощо. Головними умовами асоціативного 

експерименту є відбір стимулів залежно від мети й завдань дослідження, 

визначення складу інформантів (кількісного й якісного – стать, вік, професія і т. 

ін.), форми проведення асоціативного експерименту (усної чи письмової); 
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вироблення інструкції організації експерименту асоціативного експерименту 

потребує концентрації уваги, готовності до сприйняття стимулу. Розрізнюють 

вільний і спрямований  (контрольований) асоціативний експеримент. Перший 

застосовує порядок довільних асоціацій, другий передбачає певне обмеження 

вибору реакцій інформантів (пор. методику семантичного диференціала 

Ч.Осгуда). Ланцюжковий асоціативний експеримент застосовує кілька 

асоціативних реакцій на стимули у певний проміжок часу. Найсучасніші 

дослідження асоціативних норм у різних галузях мовознавства свідчать про 

становлення нової галузі мовознавства – асоціативної лінгвістики, представленою 

асоціативною лексикографією, лексикологією та граматикою. 

За Н.В.Крючковою, метод вільного асоціативного експерименту полягає в 

тому, що опитуваним пропонуються слова-стимули, на які вони повинні 

відповісти будь-якою словесною формою, що спаде їм на думку. Асоціативний 

експеримент дозволяє виявити найбільшу кількість різноманітних ознак концепту, 

а частотність вербальних реакцій може свідчити про його 

актуальність/неактуальність у свідомості респондентів. Метод рецептивного 

експерименту, у свою чергу, має на меті дослідження знання, розуміння значення 

мовної одиниці носіями мови. З.Д.Попова та І.А.Стернін визначають рецептивний 

експеримент як еспериментальне дослідження знання (розуміння) значення мовної 

одиниці носіями мови [24:34]. При цьому використовують низку методик, 

зокрема, надання суб’єктивної дефініції слову; пропонування слів, близьких або 

протилежних за значенням; описання зорового образу, який викликає слово; 

підбір слова, що найближче відповідає конкретній дефініції тощо.  
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РОЗДІЛ 2. 

Вербалізація концепту «ВИНА» в українській мовній картині світу  

 

2.1. Етимологічний аналіз ключових слів концепту «ВИНА» 

Засобами відображення культури є мовні одиниці, або мовні рефлекси 

культурних етноконцептів. Відповідно назви концептів становлять культурно 

марковану лексику, через що їх варто зараховувати до «ключових слів культури». 

Зазначені одиниці репрезентують концепти як вербалізовані «факти культури». 

Назва концепту концентрує у собі знання, що входять до його структури. Тому 

етимологічний аналіз вивчення таких назв дозволяє виявити, «яка частина знань 

про об’єкт, перероблена чи перероблювана свідомістю і перетворена поступово на 

концепт об’єкта, одержує окреме найменування» [31:264].  

Результати етимологічного аналізу, як писав О.Потебня, дозволяють 

побачити напрям думки людини [25:51-52], тому звернення до витоків 

формування понять дає нам змогу краще дослідити проблему формування 

вербалізованої концептосфери. Через це етимологічний аналіз є важливим етапом 

дослідження концепту, він дозволяє вивчати концепти в діахронічній площині їх 

існування та дає можливість пояснити ті або інші концептуальні риси. 

Без сумніву, даний метод має свої особливості та труднощі через певний 

суб’єктивізм укладачів етимологічних словників, неточності, помилки, а часом і 

безпідставні зіставлення [28:70]. Об’єктивні труднощі, які постають на шляху 

науковців при встановленні параметрів життя слів, причин їх виникнення та 

зникнення, різноманітних дивергенцій та конвергенцій, обумовлюють багато 

версій походження того або іншого мовного явища. Тому, згідно з В.А.Масловою, 

доцільніше використовувати поняття «множинної етимології», яка «допускає 

існування кількох, іноді багатьох семасіологічних зв’язків в історії того або 

іншого значення» [22:17].  
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Встановлюючи етимологію слова вина, більшість укладачів етимологічних 

словників вказують на його кореспонденцію зі спорідненими словами 

слов’янської (болг. вина, чес., слц. vina – вина, польськ., верхньо- та 

нижньолужицьке. wina – гріх, винуватість) та балтійської груп (споріднене з лит. 

vaina – помилка, лтс. vaina  – провина, звинувачення). М.Фасмер та 

М.М.Маковський відзначають зв’язок цього слова із латинським vindex, що 

означає «месник», «той, хто призначає пеню» [36:316]. А.Г.Преображенський та 

М.Фасмер простежують генетичний зв’язок слова вина з групою слів з коренем 

вой-(вій-) (війна, воїн; повинжити, тобто підкорити), а також зі старослов’янським 

словом възъ-вить «здобич, прибуток» [36:316]. Вважається, що слово, яке ми 

аналізуємо, кореспондує із давньоіндійським vieti  – «бути позаду, переслідувати, 

прямувати», з латинським venor – «полюю, гоню». Тобто, можна зробити 

припущення, що етимологія сучасного полісемантичного слова вина (провина) 

тісно переплітається з історичними відомостями про війни, які вважалися дієвим 

засобом вирішення конфліктів та який часто застосовували для цього.  

М.М.Маковський згідно з принципом множинної етимології простежує 

кореляцію слів «вина як вчинок» та «дерево»: порівнює вина та давньоіндійське 

vana – дерево, слово кара та давньоперсидське karige «mountain ash», тобто 

горобина. Цей зв’язок вчений пояснює, з одного боку, фактом язичницького 

поклоніння деревам, а з іншого – тим, що жертовних тварин підвішували на 

деревах. В «Сравнительном словаре мифологической символики» є припущення 

про безпосередній зв’язок цього іменника з ідею початку та кінця: «пор. рос. при-

чин-а, і.-є. ken – «починати – закінчувати», герм. аndjiaz «кінець-початок» (пор. 

англ. end – «кінець»), але давньоінд. аdi «початок».  На цій підставі можна зробити 

висновок, що до формування понятійного мислення причинність не 

усвідомлювалася, а замість неї існувала «вина» або «початок». 

В «Етимологічному словнику української мови» зафіксовано, що вина  – 

[винне] «борг»,  [винник], [винниця] «провинниця»,  [виновате] «борг», 
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[винователь] «обвинувач», [винувацтво] «винність», [виновщик] «винуватець» Я, 

винуватець, [винувач] винен, винний, винуватий, винити, винуватити, [винувати], 

звинувачувати, звиняти, [забезвинно, за безневинно, завина, завинина], [ізвина] 

«вибачення», [ізвиняти, ізвинити, невинничати], «обвинувач», [обвина] 

«обвинувачення», [обвинник], обвинувальний, обвинувачувати, [обезневиняти], 

повинний, повинність, повинитися, [повинуватися], провина, провинність, 

провинник, [провинен], провинний, провинений, провинуватитися  «провинитися»; 

– р. болг. вина, бр. віна, др. вина, п. вл.нл. wina, ч. слц. vina, м. вина; - псл. vina; – 

споріднене з лит. vaina «помилка», лтс. vaina «провина», atvainot «вибачити», 

прус. еtwinut «виправдати»; індоєвр. «переслідувати, наступати»; далі 

пов’язується з «воювати, війна» (щодо значення пор. рос. повиноваться 

«підкорятися) [33:320]. 

Тож, як ми бачимо, «передісторія» даного концепту вказує на внутрішній 

зв’язок з поняттями гріх, помилка, борг, війна, переслідування, причина, 

виправдання. Ключові одиниці, похідні від слова вина – винний, винуватий, 

винити, обвинувачувати, провина, повинність, провинність, повинитися  

зберігають ту саму внутрішню форму і пов’язані з певними діями суб’єкта та 

зовнішніми чинниками. Цікавою є думка про внутрішній зв’язок слова вина з 

поняттям, війна, переслідування, борг. Вина виникає в ситуації, коли людина 

відчуває особисту відповідальність за те, що сталося, і що вона сама є причиною 

чужих страждань чи порушення обов’язку. Переживаючи вину, людина надовго 

виявляється стурбованою своїм вчинком чи помилкою. Вина обтяжує її, паралізує 

волю, викликає неприємні думки. Почуття вини саме по собі є руйнівним, звідси – 

зв’язок даного слова з війною та переслідуванням. 

Вина є похідним від винний, винен, яке є полісемічним словом, друге 

значення якого – «Той, який має борг». Особа, здійснивши поганий вчинок, несе 

моральну відповідальність за поганий стан речей, отже, вона повинна вирішити, 
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що зробити, щоб виправити становище чи компенсувати шкоду, заподіяну іншій 

особі; звідси семантичний зв’язок слова винен з ідеєю боргу. 

 

2.2. Лексикографічний аналіз ключових слів концепту «ВИНА» 

Одним із найважливіших та найбільш доступних джерел отримання знань 

про зміст тих або інших концептів є лексикографічний аналіз словникових 

дефініцій. Важливість лексикографічного аналізу зумовлена тим, що словники 

відображають результати ментальних операцій, які здійснюються людською 

свідомістю у процесі опанування світу, і таким чином репрезентують усю 

сукупність знань людини про світ. Як вважає Н.А.Красавський, словники 

вербально фіксують «алфавіт ідей», які надані про те або інше поняття, 

мисленнєві операції і, відповідно, коротко надають узагальнену історію розвитку 

людської цивілізації та є надійним засобом отримання різноманітної інформації 

[18:170]. 

У даному дослідженні увагу зосереджено на репрезентантах ядерної зони 

концепту ВИНА. В українській національній мовній картині світу її передусім 

представляють лексеми ВИНА, ПРОВИНА, похідні від них – ВИННИЙ, ВИНЕН, 

ВИНУВАТИЙ. У дефініційній частині «Тлумачного словника української мови» 

зазначається, що вина і провина одне й те саме. Вина визначається таким чином: 

«1. Негативний вчинок або злочин; причетність до них або до чогось неприємного, 

що сталося. // Відповідальність за негативний вчинок або злочин. Брати (взяти, 

переймати, перейняти і т. ін.) вину на себе – заявляти про свою цілковиту 

відповідальність за який-небудь негативний вчинок або злочин. Складати 

(скласти, звалювати, звалити і т. ін.) вину на кого – несправедливо звинувачувати 

кого-небудь у чомусь. 2. Те, що спричиняє, призводить до чого-небудь; причина». 

В основному значенні, як показує аналіз ілюстративної частини словника, вину 

можна визнавати, заперечувати, «передавати» як важку ношу або приписувати 

комусь іншому (класти, звалювати, ставити щось в вину). 
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«Весною ми не розгорнули як слід будування шпаківень.., і от тепер гусінь 

напала на садок. Чия вина? Наша вина! »). Суб’єкт заподіяної шкоди  не 

виражений у даному контексті прямо як актант слова вина. Немає перед ким нести 

моральну відповідальність. Створюється ситуація очікування покарання.  

Вина – це тягар, який людина може добровільно взяти на себе («Одного разу 

обіймив [обійняв] її й поцілував, то панотець заздрів це крізь відчинене вікно. 

Учитель хотів лишитися, щоби перед її чоловіком узяти свою вину на себе»), 

зняти її з іншої людини, але в той же части може і несправедливо перекласти на 

іншу людину (насправді невинну), наприклад: «Бач, десь там двір злодїї обікрали, 

– ніхто не міг на їх напасти слід, тож шандарі вину на мене склали», «В косовицю 

вони застрягли в калабані, звісно, з вини Давида». Є.В.Падучева пояснює даний 

мовний факт особливістю людської природи: кожен намагається уникнути 

покарання, як і всього, що йому неприємно. Останній приклад демонструє  

абсолютну переконаність мовця в тому, що причиною невдачі є хтось інший, що 

підкреслює вставне слово звісно. В даному випадку ми бачимо не вчинок, а його 

наслідки, вина особи є опосередкованою. І навіть, якщо особа спричинила  

навмисно або через необережність поганий вчинок, або вчинок, який мав погані 

наслідки, вона не може розкаюватися у своїй вині, не може виправдовувати вину 

іншого, не може карати за вину. У цьому полягає відмінність вини від поганого 

вчинку. Відповідальність і погроза покарання – це ті імплікативні компоненти, які 

формують дану відмінність.  

Вину можна відчувати або не відчувати, подібно до того, як можна 

відчувати істоту, яка рухається за кимось позаду: «Тихон, не мавши за собою 

ніякої вини, не боячись, вийшов до нього, поклонивсь...». У даному випадку ми 

бачимо зв’язок з етимологією: індоєвр. переслідувати, бути позаду. Вина ніколи 

не йде попереду людини, а все, що рухається позаду, викликає відчуття небезпеки, 

а, отже, неспокою, страху, тривоги.  
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Вина може бути знята, погашена таким актом, як прощення. Хоча вина, на 

відміну від сорому, справа суто внутрішня, тим не менше прощення – це 

прерогатива того, кому було завдано шкоди. Винний жалкує про свою вину, про 

те, що він заподіяв зло іншому і просить його полегшити душу. Прощення – 

завжди акт великодушності. Справедливість повинна карати винного, а 

великодушність здатна його прощати. Безпосередній зв’язок між виною і 

винуватцем перетворює її в тверду масу: «Забувся, що це ти підпалював стоги? – 

Не забувся, але, поміркуй, хто підказав мені, коли побачив сірники? Значить, вина 

падає на тебе». Вина може зливатися з людиною, перетворюватися в нероздільне 

ціле. У синтаксичній структурі таких речень підмет-суб’єкт стає предикатом-

виною. В такому випадку ми маємо пряме звинувачення і людині не уникнути 

відповідальності: «Еней, на город руки знявши, Латина в зраді укорявши, 

Кричить: «Латин вина злих діл».    

Вина як причина чогось поганого. Вона звалюється на людину несподівано і 

прирівнюється до БІДИ. У цьому випадку суб’єкт не є учасником ситуації вини, 

він пасивний, відповідальність за скоєне перекладається на обставини. 

Відбувається «вивітрювання» смислу – семантична девальвація слова. У словнику 

«вивітрене» вживання подається як окреме значення слова вина. Більш за все 

схильні до вивітрювання предикативні контексти: «Не іди, сивокоса, війною проти 

доньки – невинна вона, тої зустрічі стали виною і літа, і юнак, і весна».  

Вину можна помітити і не помітити, пробачити і не пробачити, простити і не 

простити. Така ознака як видимість/невидимість вини  актуалізується в ситуації, 

де виступає справедливість: («Вона справедлива й ніколи не гримне на безвинного, 

хоч ніколи й не подарує вини...»).  Вина може бути знята, погашена таким актом, як 

прощення. Хоча вина, на відміну від сорому, справа суто внутрішня, тим не менше 

прощення – це прерогатива того, кому було завдано шкоди. Винний жалкує про 

свою вину, про те, що він заподіяв зло іншому і просить його полегшити душу. 

Прощення – завжди акт великодушності. Справедливість повинна карати винного, 
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а великодушність здатна його прощати.  Щоб спокутувати вину і отримати 

прощення, перш за все треба визнати її і, якщо людина може зробити це сама, то 

ставлення до неї поліпшується і вина стає вже не такою тяжкою. 

Є. В. Падучева зазначає, що компонент «Х перебуває в поганому психічному 

стані» відсутній у більшості контекстних вживань слова вина, що «можливо, є 

інцидентним наслідком аксіоми А2», яка каже, що людина відчуває докори 

сумління з приводу свого поганого вчинку. Тому іншим джерелом поповнення 

змісту концепту є слова ВИННИЙ і ВИНУВАТИЙ. 

«ВИННИЙ, ВИНЕН – 1. Який вчинив що-небудь погане, зробив злочин, 

провинився в чомусь // Який є причиною чого-небудь. 2. Який має борг». 

«ВИНУВАТИЙ – 1. Те саме, що винний. 2. У якому виражається 

усвідомлення вини, провини. 3. розм. Який має борг» [35:32].   

ВИННИЙ, ВИНЕН походить від слова ВИНА і є характеристикою людини, 

яка здійснила вчинок, що суперечить певним нормам. Дана лексема описує ту ж 

ситуацію, що і ВИНА. Підставою для визнання суб’єкта винним є вчинення 

навмисно або через необережність  тих чи інших дій (або бездіяльність з його 

боку). За наслідки він несе моральну або правову відповідальність: «– Треба в 

міліцію заявити. Вони нехай шукають винних, а ми повертаймося назад».  

Лексема ВИНУВАТИЙ  має зв’язок із моральною відповідальністю, яку несе 

суб’єкт за свою діяльність/бездіяльність і емоційною сферою (суб’єкт перебуває у 

поганому психічному стані, відчуває докори сумління). Саме ця мовна одиниця 

вказує на приналежність вини до емоційної сфери. В ній простежується прямий 

зв’язок між діями суб’єкта і його здатністю відчувати вину: «Марта сиділа зів’яла 

і винувата. Обняла руками коліна, схилила голову», «Катерина враз опустила униз 

сині винуваті очі». «З обличчя Вадима Успенського весь час не сходила бліда 

винувата усмішка». 
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У «Словнику синонімів української мови» подаються такі синоніми до слова 

ВИНА (причетність когось до якогось негативного вчинку): ПРОВИНА, ГРІХ, 

ПРОВИННІСТЬ рідко, ПРОГРІХ заст., ПРИЧИНА заст. [34:245]. 

Також було розглянуто тлумачення лексеми у словнику В.Даля, так як слово 

вина успадковано  російською і українською мовою від однієї прамови. В.Даль 

включив значний обсяг слів як спільного походження, так і власне українських, 

що на думку доктора філологічних наук Ю.Фесенка, дає «таке системне уявлення 

про українську мову, якого не дає жоден інший словник. Тут відбувається 

взаємодія української і російської мов». За В.Далем, «вина – це початок, причина, 

джерело, привід. | Провина,  злочин, гріх,  (у знач. вини), усякий недозволений, 

негожий учинок. Чужа провина сміх. Чужа провина винуватіша. Провину на шию 

повісити. Напр. украдену річ, або ярлик, дощечку з прописом провини. | Пск. 

повинність, обов’язок, борг. | Іноді грошовий штраф, вира, пеня зветься виною. 

Вина вині ворожнеча. Вина на вину, а гріх на гріх не доводиться. Від вини, як від 

боргу, не відрікайся. Невже вина моя непрощеная? Наша вина – лихо. Наша вина 

непрощена. Чужа вина непрощена. Була б спина, буде й вина. Винний, винуватий, 

провинний, що провинився, зробив яку-небудь провину, що погрішила в чому; | 

причинний чому, що був причиною, приводом; | винний, зобов’язаний кому 

уплатою. Він винний у невдачі нашій. Я перед Богом і государем винуватий. Не я 

винен у твоєї дурості. Винуватий, загальна відповідь усякого, що усвідомлює 

свою вину й просить відпущення. Усяка вина винувата. Не всяка вина винувата. 

Третя вина винувата. Винуватого Бог знайде. Винуватий, так знай про себе. Тим 

і винуватий, що попався. Винність ж. – стан винного, винуватого. Винуватець, 

винуватниця, джерело, причинник, хто провиною, причиною чому, чого. 

Винуватець днів моїх, батько. | Винуватець (вина?) тамб. росл. молодильник, 

конвалія, Convallaria. Винити кого, арх. обвинувачувати, ставати винним у чому; 

винитися, визнавати за собою провину, зізнаватися в ній просити прощення; | бути 

обвинуваченим. Він сам виниться, повинився, зізнається в провині своїй. 
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Обвинувач. Винуватити кого в чому, за що, викривати, ставити винним, 

причинним, обвинувачувати. Винословити, доводити, пояснювати й переконувати 

когось, говорити, обвинувачуючи когось, для доказу [32:80].  

Як ми бачимо, ВИНА – це не тільки поганий вчинок, вада, помилка, гріх, 

прорахунок, це і причина вини, і причетність до вини і покарання за неї та 

особисте ставлення людини до скоєного навмисно або мимоволі. Семантика слова 

вина полягає не тільки в констатації змісту вини, тобто самого факту помилки, 

поганого вчинку, тому існує ще одна семантична ознака  – відповідальність 

людини за скоєне. Спостерігається цікавий факт визнання людини винною чи 

невинною. Навіть якщо суб’єкт невинен, але «попався» («тим і винуватий, що 

попався»), то він вважається винним і обвинувач буде вимагати покарання для цієї 

людини, хоча й знає, що винний хтось інший («не винуватий, а попався, 

поплатися»). Тобто, загалом будь-який поганий вчинок є виною і за будь-який 

людина несе відповідальність, але вина буває різною і осуд винної людини, а 

відповідно й покарання також буває різним. Чужа вина здається більш тяжкою, 

ніж власна. Вину необхідно загладжувати або спокутувати, щоб отримати 

прощення.   

Таким чином, основний зміст концепту ВИНА в українській лінгвокультурі 

розкривається в таких ознаках: а) понятійну сторону даного концепту складає 

усвідомлення людиною помилковості власних дій, розплата, покарання за 

помилки або їх прощення; б) образну сторону даного концепту формують стійкі 

асоціації вини з істотою та тяжкою ношею; в) ціннісна сторона даного концепту 

виражена в оцінному ставленні до переживання вини індивідом. 

 

2.3. Зовнішні конституенти концепту «ВИНА»: безпосереднє 

тлумачення слова  

Всі інформанти давали доволі чітко сформовані теоретичні визначення 

поняттю гріх. За результатами цього ми бачимо, що дійсно молодь володіє 
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великим теоретичним запасом знань, що на їх основі у її свідомості сформоване 

відносно вірне визначення поняття. Усі відповіді було розподілено на групи за 

основною ознакою: 

1. Вина – це почуття  (23 визначення), наприклад: вина – почуття, яке 

супроводжує людину, коли вона вчинила щось таке, що ображає людину іншу, що 

не відповідає моральним нормам; – почуття провини, яке виникає у людини, що 

скоїла недобросовісний вчинок; – певні почуття, які виникають у людини після 

скоєння якогось вчинку, що оцінюється людиною як негативний. 

2. Вина – це психічний стан людини (12 визначень), наприклад: вина – це 

особливість психічного стану людини, при якому особа визначає свою провину 

перед собою; – такий психічний стан людини, коли ти почуваєшся винним перед 

кимось; – стан душі, коли людина відчуває, що вона зробила щось не так, що 

могло б образити інших людей. 

3. Вина як ставлення людини до власних дій (6 визначень), наприклад: вина 

– негативне ставлення людини до наслідків певних дій чи відсутності цих дій; 

психічне ставлення особи до власних дій та їх наслідків.  

4. Вина – це дії людини (5 визначень), наприклад: вина – сукупність дій, 

вчинків, за які відчуваєш сором; – людина вчинила погано, зробила поганий 

поступок і тоді вона буде винною.  

5. Вина – це провина (2 визначення).  

6. Вина – це поняття (2 визначення), наприклад: вина – термін, який 

використовується при визначенні відповідальності людини за якусь погану дію; – 

поняття, яке визначає причасність певної особи до скоєння якогось поганого 

вчинку.  

Були визначені такі когнітивні ознаки ВИНИ: 1. вина – почуття людини, її 

психічний стан; 2. вина – це дії людини; 3. вина – це ставлення людини до власних 

дій, оцінка своїх дій; 4. вина – це дії людини.  
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2.4. Вільний асоціативний експеримент: кількісний та якісний аналіз 

асоціативних реакцій 

Наступним етапом дослідження є асоціативний експеримент. Загальна 

кількість асоціацій становить 188. Найчастотнішими є: 

провина – 12 – 6,4%; совість – 10 – 5,3%; покарання (кара)  – (10) – 5,3%; 

сором – 8 – 4,3%; злочин – 7 – 3,7%; зрада  – 6 – 3,2%; відповідальність – 5 – 2,6%; 

образа – 5 – 2,6%; біль – 5 – 2,6%.  

Крім того було надані такі асоціації: проступок (4), гріх (4), відповідальність 

(4), сумління (3), каяття (3), поганий настрій (3), сум (2), негатив (2), муки (2), 

поганий вчинок (2), страх (2), зло (2), неспокій (2), тривога (2), злість (2), помилка 

(2), переживання (2), наслідки (2), обов’язок (2), смерть (2), причина (2), апатія до 

багатьох речей, печаль, смута, конфлікт, дискомфорт, жалкування, отримати 

по шиї, відповідати за свої дії, сісти у в’язницю, нести покарання, депресія, 

відчуття чогось незакінченого, усвідомлення, безсонні ночі, муки совісті, опущені 

очі, плач, жаль, нервовість, пригнічений стан, пробачення, помста, безглуздя, 

розкаяння, сльози, пошук, угризіння совісті, неприємне відчуття, яке гложить 

душу, рум’яні щоки, відчуття, негативні емоції, агресія, безсилля,  психоаналіз, 

самоаналіз, гризе душу, не дає перепочити, коричневий, брудний, легкий, чорне, 

похмура погода, дощ, підлість, невиконане прохання, борг, брехня, 

необережність, протиправна дія, сварка, ненависть, злодій, правда, треба 

виправитися, співчуття, погана ситуація, закон, бінарне відношення, вина, 

смуток, моя вина, але його провина, Вина мені!, вона (це Україна), ВИНАхідник, 

ВИНегрет, горе, невідповідальність за вчинки, людина, аморальність, 

випадковість,  «корінь зла», мотив. 

Асоціації було розподілено за суміжністю та за подібністю.  

Асоціації за суміжністю – 133: біль, сумління, каяття, совість, покарання, 

кара, сором, відповідальність, образа, сум, негатив, муки, страх, неспокій, зло, 

тривога, злість, переживання, наслідки, обов’язки, смерть, апатія до багатьох 
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речей, печаль, смута, конфлікт, дискомфорт, жалкування, отримати по шиї, 

відповідати за свої дії, сісти у в’язницю, нести покарання, депресія, відчуття 

чогось незакінченого, усвідомлення, безсонні ночі, муки совісті, опущені очі, плач, 

жаль, нервовість, пригнічений стан, пробачення, помста, безглуздя, розкаяння, 

сльози, пошук, муки совісті, неприємне відчуття, яке терзає душу, рум’яні щоки, 

відчуття, негативні емоції, агресія, безсилля,  психоаналіз, самоаналіз, гризе 

душу, не дає перепочити, поганий настрій, похмура погода, дощ, злодій, правда, 

треба виправитися, співчуття, погана ситуація, закон, бінарне відношення, Вина 

мені!, вона (це Україна), ВИНАхідник, ВИНегрет, горе, людина, аморальність, 

випадковість,  «корінь зла», мотив. 

Асоціації за подібністю: 

Детермінаційні (сигніфікативного характеру) – 3: коричневий, брудний, 

легкий; 

Класифікаційні (парадигматичного характеру) – 52: провина, проступок, 

гріх, вина, моя вина, але його провина, причина, злочин, зрада, поганий вчинок, 

помилка, підлість, невиконане прохання, борг, брехня, необережність, 

протиправна дія, сварка, ненависть, невідповідальність за вчинки. 

Також асоціації були розподілені на категорії: асоціація – визначення 

суб’єктом поняття вини, асоціації – дії, що призводять до почуття вини та 

асоціації – наслідки вини (почуття суб’єкта та осуд з боку суспільства).  

До першої категорії були віднесені такі асоціації, загальна кількість яких 

становить 25 відповідей: провина, проступок, смерть, причина, зло, аморальність, 

моя вина, але його провина, злодій, людина.  

До другої категорії належать асоціації, загальна кількість яких становить 34 

відповіді: злочин, зрада, образа, гріх, поганий вчинок, помилка, підлість, 

невиконане прохання, борг, брехня, необережність, протиправна дія, сварка, 

ненависть, мотив.  
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До третьої групи належать такі асоціації, як ставлення суб’єкта до власних 

дій, почуття вини – 63: відповідальність, каяття, поганий настрій, сум, негатив, 

муки, страх, неспокій, тривога, злість, переживання, наслідки, апатія до 

багатьох речей, печаль, смута, конфлікт, дискомфорт, жалкування, депресія, 

відчуття чогось незакінченого, усвідомлення, безсонні ночі, муки совісті, опущені 

очі, плач, жаль, нервовість, пригнічений стан, розкаяння, сльози, пошук, муки 

совісті, неприємне відчуття, яке терзає душу, рум’яні щоки, відчуття, негативні 

емоції, агресія, безсилля,  похмура погода, дощ, психоаналіз, самоаналіз, гризе 

душу, не дає перепочити, поганий настрій, горе; осуд суб’єкта з боку суспільства 

– 8: одержати по шиї, відповідати за свої дії, сісти у в’язницю, нести покарання, 

пробачення, помста, співчуття, закон. 

Як ми бачимо, найбільша кількість реакцій стосується внутрішніх 

переживань людиною почуття вини, цих переживань може бути дуже багато та 

вони дуже різноманітні, та найменша кількість реакцій стосується покарання з 

боку інших людей, суспільства, закону. Тобто за результатами опитування можна 

зробити висновок, що найбільш актуалізованим є саме інтернальний локус 

контролю. Майже не хвилює сучасну молоду людину осуд з боку суспільства, 

покарання з боку закону.  Більшість вважає себе винними, зобов’язаними перед 

людьми, а не суспільством, перед Божим законом, а не законами держави.  

 

 2.5. Рецептивний експеримент: синонімічний ряд означуваного 

концепту 

Як вже було зазначено, у «Словнику синонімів української мови» подаються 

такі синоніми до слова ВИНА: провина, гріх, провинність рідко, прогріх заст., 

причина заст. Що ж до нашого експерименту, загальна кількість реакцій становить 

97 слів. Найчастотнішими є: провина – 36 слів, тобто 37,1 % від загальної кількості 

реакцій; проступок – 10 слів – 10, 3 %; гріх – 7 слів – 7, 2 %; совість – 4 слова – 4, 
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2 %; сумління – 4 слова – 4, 2 %; злочин – 3 слова 3, 1%; зрада, шкода, докори 

сумління, поганий вчинок, винний – по 2 слова – по 2, 1 % від загальної кількості.  

Крім того, було надано такі відповіді: причетність до чогось негативного (у 

найширшому сенсі), моральний злочин, сором, огидність, досада, погрішність, 

першопричина, шкода, «милість», образа, сварка, зло, помилка, наслідок, кара, 

вина, муки совісті, тягар, винність, відповідальність, звинувачення, пробудження 

совісті, картання себе за щось, загальна кількість яких становить 23 слова, тобто 

23, 7%.  

Як ми бачимо, хоч загалом надані відповіді відповідають синонімам, 

зазначеним у словниках та саме ці відповіді становлять найбільшу кількість, проте 

сучасна українська молодь виділяє також наступні ознаки вини. Вина – це зло та 

першопричина. Вина може бути різною, це може бути злочин або моральний 

злочин, причетність до чогось негативного, погрішність, помилка, наслідок, 

наслідок сварки або образи когось. Відчуття вини тісно пов’язано з сумлінням та 

супроводжується відчуттям сорому, досади, шкоди, муками совісті, пробудженням 

совісті, тягаром, картанням себе. Якщо людина винна, то вона має бути готовою 

до наслідків,  відповідальності, звинувачення або «милості». 

Отже, для сучасного українця важливі власне переживання почуття вини, 

усвідомлення вини, страждання, докори сумління.  

За результатами опитування молодих українців були визначені такі 

когнітивні ознаки концепту «ВИНА»: 

1) вина – це почуття людини, її психічний стан;  

2) вина – це дії людини; 

3) вина – це ставлення людини до власних дій, оцінка своїх дій.  
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ВИСНОВКИ 

Концепт «ВИНА»  є важливим морально-етичним концептом для кожного 

суспільства. Значення концепту еволюціонувало разом з людством. У часи 

античності ВИНА полягала лише у несплаті грошового боргу, проте вже в 

класичний період античності значення концепту зазнає серйозних змін, тепер 

провинитися означає порушити моральні норми та вперше йдеться про навмисне 

порушення. Нового значення поняття набуває в етиці християнства і вперше мова 

йде про метафізичне розуміння вини, людина безумовно винна, бо така її 

первинна сутність, на яку вплинув первісний гріх. Новий поштовх до роздумів 

щодо поняття вини дає розвиток правознавства. 

Вивчення концептів, що відображають духовну сферу життя українців, 

становить особливий інтерес для лінгвістичних досліджень як матеріал та шлях до 

розуміння мовної картини світу українця, національного менталітету. У даному 

дослідженні були визначені когнітивні ознаки етичного концепту «ВИНА» у 

свідомості сучасної української молоді, охарактеризовані мовні засоби, що 

актуалізують ці смисли та був виявлений тип локусу-контролю за дотриманням 

морально-етичних норм. Концепт «ВИНИ» був та є надзвичайно важливим для 

сучасного суспільства, він об’єктивує санкції, що регулюють та належним чином 

організовують життя народу. Почуття вини, яке відчуває людина за скоєний 

поганий вчинок, є показником високої духовності суспільства, а його відсутність є 

ознакою духовного занепаду. 

На основі аналізу словникових дефініцій концепту було виявлено когнітивні 

ознаки концепту «ВИНА»: понятійну сторону даного концепту складає 

усвідомлення людиною помилковості власних дій, розплата, покарання за 

помилки або їх прощення; образну сторону даного концепту формують стійкі 

асоціації вини з істотою та тяжкою ношею; ціннісна сторона даного концепту 

виражена в оцінному ставленні до переживання вини індивідом. 
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Під час проведення асоціативного експерименту було тримано 188 

асоціацій. Найчастотнішими є: провина – 12 – 6,4%; совість – 10 – 5,3%; 

покарання (кара)  – (10) – 5,3%; сором – 8 – 4,3%; злочин – 7 – 3,7%; зрада  – 6 – 

3,2%; відповідальність – 5 – 2,6%; образа – 5 – 2,6%; біль – 5 – 2,6%. Найбільша 

кількість реакцій стосується внутрішніх переживань людиною почуття вини, цих 

переживань може бути дуже багато та вони дуже різноманітні, та найменша 

кількість реакцій стосується покарання з боку інших людей, суспільства, закону. 

Тобто за результатами опитування можна зробити висновок, що найбільш 

актуалізованим є саме інтернальний локус контролю. Майже не хвилює сучасну 

молоду людину осуд з боку суспільства, покарання з боку закону.  Більшість 

вважає себе винними, зобов’язаними перед людьми, а не суспільством, перед 

Божим законом, а не законами держави. Що ж до рецептивного експерименту, то 

загальна кількість реакцій становить 97 слів. Найчастотнішими є: провина – 36 

слів, тобто 37,1 % від загальної кількості реакцій; проступок – 10 слів – 10, 3 %; 

гріх – 7 слів – 7, 2 %; совість – 4 слова – 4, 2 %; сумління – 4 слова – 4, 2 %; злочин 

– 3 слова 3, 1%; зрада, шкода, докори сумління, поганий вчинок, винний – по 2 

слова – по 2, 1 %. Вина може бути різною, це може бути злочин або моральний 

злочин, причетність до чогось негативного, погрішність, помилка, наслідок, 

наслідок сварки або образи когось. Відчуття вини в свідомості української молоді 

тісно пов’язано із сумлінням та супроводжується відчуттям сорому, прикрості, 

шкоди, муками совісті, пробудженням совісті, тягарем, картанням себе. Якщо 

людина винна, то вона має бути готовою до наслідків,  відповідальності, 

звинувачення або «милості». Проте найважливішими є саме внутрішні 

переживання цього почуття, визнання своєї вини самою людиною, а не 

суспільством, законом. Для сучасного українця важливі власне переживання 

почуття вини, усвідомлення вини, страждання, докори сумління. Важливо 

спокутувати свою вину та отримати прощення.  
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