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Вступ 

Ціннісний (аксіологічний) аспект є одним з основних аспектів, що 

відображають взаємодію людини з навколишнім світом. Цінності – це вищі 

орієнтири, які визначають поведінку людей, утворюють найважливішу частину 

мовної картини світу. Вони не виражені явно повністю у певному тексті, а 

існують в культурі та формують ціннісну картину світу (частину мовної 

картини світу). В.І. Карасик стверджує, що лінгвістично цінності можуть бути 

описані у вигляді культурних концептів, тобто багатовимірних, культурно-

значимих соціопсихічних утворень у колективній свідомості, що знаходять 

відображення у певній мовній формі [9; 117]. 

Одним з ключових завдань аксіологічної лінгвістики є проблема 

вираження цінностей та антицінностей у мові, наприклад, М.Я. Блох та Н.В. 

Ільїна вважають, що поняття цінності пов’язано лише з позитивним значенням, 

що й відрізняє цінність від оцінки. Негативних цінностей бути не може, 

оскільки одне явище не може бути одночасно позитивним та негативним в 

однаковому відношенні і стосовно однієї людини [2; 16]. 

Аксіологічний аспект процесу пізнання закріплюється в особливих 

ціннісних концептах. Ціннісним концептам як абстрактним поняттям, що 

втілюють конкретні форми зацікавленого ставлення людини до реальності, у 

мовній картині світу відповідають семантичні поля сформовані за 

денотативною та конотативною ознаками [4; 3]. 

Незважаючи на значний комплекс досліджень категорії оцінки 

(Н.Д. Арутюнова, О.М. Вольф, О.В. Кунін, Г.Ф. Гібатова, В.М. Кирилова, 

І.В. Кононенко, Г.Г. Кошель, С.С. Кузьмін, Л.Б. Нікітіна, М.С. Ретунська, 

О.М. Старикова, С.В. Татаренко, І. Арнольд, В.М. Телія, В.І. Шаховський, 



Н. Бойченко, Т. Вендіна, Н. Падич), проблема аналізу засобів вираження 

категорії цінності у мові залишалася поза увагою лінгвістів. Не знайшли 

висвітлення питання функціонування одиниць ціннісної лексики у тексті, 

проблема порівняльної характеристики лексем на позначення цінності у 

художньому, публіцистичному та науковому дискурсах. 

Теорія цінностей потребує парадигми засобів вираження. Отже, 

актуальність нашого дослідження полягає у необхідності розробки нової 

теоретичної та практичної бази для вивчення категорії цінності, опису ціннісної 

лексики як системного явища, зокрема в аспекті антропоцентризму, а також з 

культурологічних і когнітивних позицій. 

   Мета нашої роботи змоделювати лексико-семантичне поле прикметників 

на позначення матеріальної цінності у сучасній англійській мові, визначити 

його структуру та виявити характер і природу зв’язків між складовими поля. 

Прикметникові лексеми матеріальної цінності виступають об’єктом 

дослідження. Предмет розвідки становлять лексичні та семантичні зв’язки між 

елементами ЛСП у системі мови.   

 

У процесі пізнання оточуючого світу люди одночасно виражають своє 

оцінне ставлення до нього. Зацікавлення категорією цінності у сучасному 

мовознавстві можна пояснити, по-перше, багатоаспектною природою явища 

цінності, її безпосереднім зв’язком з іншими лінгвістичними категоріями, що 

надає дослідникам широкі можливості для наукових досліджень за різними 

лінгвістичними векторами; по-друге, наявністю великої кількості суперечливих 

питань у рамках вказаної аксіологічної категорії як об’єкта лінгвістичного 

аналізу. 

Отже, співвідношення мови і цінностей багатогранне. Мова як 

метасеміотична система, що описує будь-які артефакти та природний світ, 

включає у свої смислові структури ціннісні моделі, фіксуючи їх у лексемах [5; 

85]. 



Як зазначає Н. Іщенко, одним з найважливіших проявів системності 

лексики є принципова можливість послідовно описати словниковий склад 

шляхом перерозподілу його одиниць за семантичними полями, класами слів зі 

спільним значенням. Увесь словниковий склад поділяється на великі класи слів, 

потім на підкласи, на лексико-семантичні групи. Одиниці лексики, що 

розподілені за такими групами, можуть бути протиставлені один одному. Така 

систематизація ґрунтується на послідовному включенні одиниць більш 

низького рівня в класи одиниць більш ієрархічно виконаного рівня. [8; 4-5]. 

У зв’язку з цим лексико-семантичні поля є постійним об’єктом 

дослідження і привертають увагу мовознавців (Й. Трір, Г. Іпсен, Л. Вайсгербер, 

Дж. Лайонз, Ш. Баллі, Ст. Ульман, Е. Косеріу, А.А. Уфімцева, Д.М. Шмельов, 

В.В. Левицький, Л.М. Васильєв, З.Н. Вердієва, Й.А. Стернін, Ю.Д. Апресян, 

Ю.М. Караулов, А. Вежбицька, О.М. Селіверстова, Є.М. Галкіна-Федорук, 

В.Г. Гак, Б.О. Плотніков, І.В. Сентенберг, Г.С. Щур та ін.). 

Теорія поля відповідає уявленням про організацію внутрішнього 

лексикону людини. Н.І. Жинкін вказував на те, що при виникненні лексеми 

відбувається особливе явище – слова зникають, а замість них з’являється образ 

тієї дійсності, яка відображена у словах [7; 53].  

Вивчення різноманітних лексичних мікросистем, яке проводилося 

вітчизняними та зарубіжними мовознавцями у ХХ ст., відбувалося, як не 

парадоксально, без належного теоретичного осмислення і чіткого визначення 

таких базових понять, необхідних для системного вивчення лексики, як 

«семантичне поле», «лексико-семантична група», «синонімічний ряд», 

«тематичний ряд», тощо.    

Як зазначає В.П. Абрамов, у мовознавстві термін «поле» позначає 

сукупність змістових одиниць (понять), яка відповідає конкретній сфері 

людського досвіду. Це ієрархічна структура, що включає значну кількість 

лексичних одиниць об’єднаних загальним значенням, які відображають у мові 

окрему понятійну сферу [1; 25].  



І.М. Кобозева перелічує такі основні властивості поля: (1) наявність 

семантичних зв’язків між складовими словами, (2) системний характер 

вищезгаданих зв’язків, (3) взаємозалежність та взаємовизначеність лексичних 

одиниць, (4) відносна автономність поля, (5) безперервність позначення 

смислового простору, (6) взаємозв’язок семантичний полів у межах цілої 

семантичної системи [11; 99]. 

З точки зору когнітивної лінгвістики, С.А. Жаботинська вважає основними 

властивостями поля (а) мережевий (просторовий), а не мозаїчний (площинний) 

характер; (б) наявність базових фреймових відносин предметності, 

акціональності, посесивності, таксономії та компаративності між вузлами 

фреймової сітки; (в) здатність сітки «вкриватися» доменами – зв’язними 

сферами концептуалізації; (г) значення слова отримує визначеність не завдяки 

значенню лексем, що йому протиставляють, а завдяки участі у формуванні 

одного з базових фреймів та доменів [6; 3].    

Ю.М. Караулов вважає, що труднощі при класифікації лексичних 

угрупувань зумовлені, перш за все, термінологічною плутаниною [10; 314]. 

Крім цього лінгвісти наводять ще декілька об’єктивних причин. 

У зв’язку з тим, що структура більшості лексичних одиниць складається із 

значної кількості ознак, вони можуть належати багатьом понятійним полям, 

залежно від кількості їх семантичних ознак. Самі поля як більшість мовних 

знаків взаємоперетинаються, а, отже, не мають чітких меж.  

Типи лексичних парадигм. Серед різноманітних лексичних мікросистем 

можна виділити такі основні типи: лексико-семантичне поле, лексико-

семантична група, синонімічний ряд, антонімічна пара, тематична група, 

асоціативне поле, гіпонімічна група, лексико-фразеологічне поле. 

З.К. Тарланов визначив семантичне поле як компактну частину словника, 

що охоплює певну «понятійну сферу» мови. Поле керується власними 

внутрішніми законами і реалізує власну «картину світу», яка не співпадає з 

аналогічними явищами у різних мовах, або на різних етапах історичного 

розвитку однієї мови. Завдання дослідника полягає у тому, щоб визначити 



специфічні для даної мови розподіл, зв’язок та взаємозумовленість значень  [22; 

20].  

Лексико-семантичне поле – це сукупність або конгломерат значень, кожне 

з яких отримує вираження у мові на рівні лексико-семантичного варіанту 

лексеми [27]. 

У межах семантики поля виділяються лексико-семантичні групи, що є 

підсистемами у полі і об’єднуються ядерними підрядними семами, за якими 

вони видозмінюють основне значення поля [21; 62]. ЛСГ можна також вважати 

одним з багатьох мікрополей, що формують ЛСП  [19; 71]. 

Е.М. Мєднікова стверджувала, що системний характер словникового 

складу проявляється у розподілі слів на окремі лексико-семантичні групи. 

Кожне слово мови входить до певної лексико-семантичної групи, і часто, 

внаслідок багатозначності, не тільки до одної [15;48]. 

При визначенні лексико-семантичної групи А.А. Уфімцева бере до уваги 

положення про те, що слова будь-якої мови, перебуваючи між собою у різних 

смислових зв’язках і лексико-граматичних відношеннях, утворюють цілісну 

систему. При цьому слово як основна одиниця мови володіє самостійним 

лексичним значенням і зв’язок окремого значення слова з семантичною 

системою мови здійснюється за допомогою внутрішньо поєднаних 

різноманітних предметно-смислових і експресивно-синонімічних словесних 

груп [23; 132]. 

Природа та характер ЛСГ розкриваються саме у її парадигматичній 

організації. Традиційно до складу ЛСГ входять слова однієї частини мови, які 

відзначаються спільністю однієї з дескриптивних ознак їх значення (найчастіше 

видо-родової) і можуть протиставитися за іншими ознаками. 

Необхідно відрізняти поняття «лексико-семантична група» і «синонімічна 

група» чи «синонімічний ряд». У синонімічних рядах слова перебувають в 

однакових, однотипних смислових відношеннях, перетинаючись між собою за 

одним зі значень. Синонімічні зв’язки слів розглядаються у межах групи як 

один з випадків часткової або повної семантичної тотожності [23; 143]. 



Синонімічна група – це мінімальна парадигма слів та функціонально 

еквівалентних їм фразеологізмів, яка, зазвичай, є частиною більш складної 

лексико-семантичної парадигми [3; 128].  

Синонімічний ряд базується на позамовних зв’язках денотатів та 

внутрішньомовних зв’язках слів. Одиниці синонімічного ряду можуть бути 

взаємозамінними. Домінантою є слово, що знаходиться всередині ряду.  

Між собою члени субпарадигм пов’язані синонімічними відносинами. 

Синонімічні ряди, антонімічно протипоставлені, утворюють опозиційну 

єдність, пов’язану родовим поняттям. Антонімічна пара ґрунтується на 

позамовних зв’язках денотатів та внутрішньомовних зв’язках слів, при цьому 

елементи мають контрастну дистрибуцію.  

Антонімічна група – це складна семантична парадигма слів та 

фразеологізмів, що складається з двох частин (субпарадигм), члени яких 

(особливо домінанти) протиставляться один одному за певними протилежними, 

полярними компонентами значення, що відносяться до однієї ознаки (аспекту), 

до однієї семантичної категорії [3; 131].  

Між синонімами та антонімами існує тісний взаємозв’язок. З одного боку, 

антоніми певною мірою синонімічні один одному: в їх значеннях обов’язково 

присутній спільний понятійний компонент, з іншого боку, синоніми можуть 

протиставлятися один одному як антоніми. 

Інвентаризація лексичних мікросистем. Вивчення лексики як системи 

стимулювало пошуки об’єктивних методів фіксації та вимірювання 

семантичних зв’язків між словами, перш за все з метою інвентаризації 

лексичних мікросистем. За визначенням Л.В. Цвяк, інвентаризація – це 

визначення складу ЛСГ як набору семантичних об’єктів певного класу. Ця 

методика полягає у використанні нерівноправного положення ЛСВ 

багатозначного слова [24; 40].  

Саме опис багатогранності ЛСГ у мові є найбільш простим та економним 

шляхом опису лексико-семантичної системи мови. У зв’язку з цим з’являється 



проблема детальної розробки усіх процедур та методичних прийомів, 

найважливішим з яких є етап інвентаризації ЛСГ [17; 41].  

У сучасній лінгвістиці зазвичай виділяють три найбільш відомих методи 

інвентаризації лексичних мікросистем: психофізіологічний, психолінгвістичний 

та лінгвістичний.  

У сучасній лексикографії значення слова відмежовується за допомогою 

контекстологічного аналізу. Техніка останнього передбачає класифікацію на 

основі певної ознаки контекстуальних наборів слів, та об’єднання їх, при 

можливості, у певні підкласи, які слугують формальною опорою для розбиття 

семантики слова на відрізки, які називаються «значеннями» або «лексико-

семантичними варіантами» слова. Ці семантичні відрізки індексуються у 

словниках і отримують певне позначення у вигляді розгорнутих визначень або 

слів, семантично пов’язаних з пояснюваним словом. Таким чином, порівнюючи 

семантику слів на основі їх словникових дефініцій, ми зрештою порівнюємо 

ступінь співпадіння або відмінності їх синтаксичної, лексичної або семантичної 

комбінаторики [13; 228].  

Парадигматичні відношення між словами можуть бути встановлені двома 

шляхами: по-перше, за допомогою аналізу словникових дефініцій, коли 

комбінаторні властивості слова враховуються не прямо, а опосередковано, за 

допомогою тлумачення, яке опирається на ці властивості; по-друге, шляхом 

безпосереднього, прямого звертання до синтагматичних властивостей слова, 

його комбінаторних потенцій. 

З багатьох існуючих в лінгвістиці способів виділення семантичних 

компонентів найбільш ефективним, простим та об’єктивним виявився прийом, 

при якому кожне слово зі словникового тлумачення прирівнюється до 

семантичного компонента. Сукупність методів компонентного аналізу 

словникових дефініцій можна поділити на дві групи: методи, що базуються на 

використанні одного словника; та методи, що базуються на використанні 

кількох словників [13; 229]. 



Формування лексичних мікросистем за допомогою словникових дефініцій 

приховує у собі чимало труднощів. За досить високого рівня формалізації до 

створеного списку можуть потрапити слова, що перебувають на значній 

семантичній відстані від слова-ідентифікатора, тобто які інтуїтивно оцінюються 

як неналежні до даної лексичної мікросистеми.  

Щоб уникнути виникнення таких труднощів необхідно виконати дві не 

завжди сумісні умови: забезпечити досить високий ступінь семантичної 

однорідності групи, і в той же час – достатньо високий ступінь формалізації 

процедури, а, отже, об’єктивності отриманих результатів [13; 232]. 

Чим ближче до пояснюваного слова у словниковій дефініції знаходиться 

слово, що його тлумачить, тим у більшій мірі ці слова семантично пов’язані 

між собою. В.В. Левицький стверджував, що вся процедура інвентаризації 

складається з таких основних етапів: 

1) Визначення домінанти (імені) групи. 

2) Формування вихідного списку на основі одномовних словників. 

3) Тест на ім’я – визначення ваги домінанти в тлумаченні кожного слова 

вихідного списку, формування ядерного складу групи. 

4) Тест на ядро – визначення ваги ядерних лексем в тлумаченні слів 

вихідного списку, які не ввійшли до ядерного складу лексико-семантичної 

групи, і формування на основі емпірично встановлених порогів основного 

складу групи. 

5) Формування периферійного складу групи на основі порогових величин 

ваги домінанти та ядра в тлумаченні слів, які не ввійшли до основного складу 

[14; 102]. 

Дослідження показують, що запропонована процедура може успішно 

застосовуватися для вимірювання сили зв’язку між словами, для інвентаризації 

ЛСГ та синонімічних рядів. 

Т.В. Шведчикова пише, що для опису системних зв’язків окремих ЛСГ 

необхідно: (а) здійснити розподіл лексичного значення слова на ознаки, 

достатні для опису досліджуваної семантичної групи; (б) визначити інваріантні 



та диференціальні ознаки; (в) виявити структурно-семантичну організацію 

групи на основі тих опозицій, які можна спостерігати між її членами [26; 1].   

Згідно з теорією поля компонентний аналіз є основним дослідницьким 

методом на першому етапі дослідження, при суцільній вибірці матеріалу зі 

словників.  

О.M. Селіверстова вважала, що важливо встановити, чи компоненти, на які 

розпадаються позначувані мовні одиниці, є значеннями різних ознак. Тобто, 

необхідно визначити, яку роль відіграють ці ознаки в організації мовної 

системи [20; 87]. 

Незважаючи на розбіжності у думках і поглядах чисельні дослідження 

семантики різних мов неодноразово підтверджували зручність методики 

компонентного аналізу та компонентного підходу, що дозволило отримати 

значну кількість нових знань про мову.  

Інтеграція компонентного та польового підходів у лінгвістичній семантиці 

призводить до уточнення основних вихідних ідей кожного напрямку. На думку 

А.М. Кузнєцова, найбільшу користь від інтеграції отримує польовий підхід. 

Так, використання компонентного аналізу допомогло встановити, що 

семантичні поля не розділені чіткими межами і володіють сферами 

притягування і відштовхування, які зумовлені наявністю загальних та 

диференціальних ознак [25; 31].  

Лексико-семантичне поле прикметників на позначення матеріальної 

цінності. Метою нашого дослідження є спроба змоделювати лексико-

семантичне поле прикметників матеріальної цінності як метод дослідження 

концептосфери «матеріальна цінність». Для досягнення цієї мети необхідно: 

презентувати прикметники, що позначають матеріальну цінність в англійській 

мові у вигляді сукупності, тобто ЛСП, і дослідити характер семантичних 

зв’язків між його одиницями.  

При вивченні лексики з конкретним значенням або таких ЛСГ, члени яких 

легко визначити за допомогою «інтуїтивного» аналізу, доцільно 



використовувати спрощені процедури інвентаризації, в основі яких лежать 

комбіновані методи – компонентний і статистичний [13; 233]. 

Виділення ЛСП прикметників матеріальної цінності відбувалося у два 

етапи. На першому етапі на основі тлумачного словника Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary (A.S. Hornby. Fifth edition) методом компонентного аналізу 

було проведено суцільну вибірку прикметників, які виражають матеріальну 

цінність у сучасній англійській мові.  

На другому етапі була проведена перевірка відібраних одиниць на 

наявність ціннісного змісту за дефініціями кількох інших словників із 

застосуванням, при потребі, компонентного та трансформаційного аналізу: 

прийому субституції та прийому згортання-розгортання дефініції прикметника. 

Загалом для процедури інвентаризації ЛСП було використано 10 тлумачних та 

синонімічних словників (American Heritage Dictionary of the English Language; 

Chambers English Thesaurus (Hardcover); Collins Essential English Dictionary; 

Collins Thesaurus in A to Z form, Complete and Unabridged; Longman Dictionary of 

Contemporary English. Third edition with New Words supplement; Macmillan 

English Dictionary for Advanced Learners. International student edition; Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary. A.S. Hornby. Fifth edition; Oxford Dictionary of 

Current English (Paperback); Oxford Paperback Thesaurus. Second edition; 

Webster's New World Dictionary and Thesaurus (Hardcover). Second edition). У 

результаті проведеної роботи було відібрано 189 лексем, які були нами 

систематизовані в ЛСП прикметників, що позначають матеріальну цінність. 

Ця цифра, звичайно, є умовною, оскільки вона не включає усієї кількості 

компонентів даного ЛСП, а лише його частину, відображену в тих словниках, 

на основі яких проводилась вибірка. Проте, навіть у цій частині ЛСП 

відображені основні системні зв’язки між елементами, характерні для усього 

поля у цілому. 

На наступному етапі дослідження вдалося виокремити групи у межах поля, 

тобто здійснити диференціацію понять поля і групи. На цьому етапі 

розглядаємо ЛСП як макросистему, а ЛСГ – як мікросистему. У нашому 



дослідженні диференціація понять поля та групи здійснювалася логіко-

семантичним способом, в основі якого лежить процес відмежування. Цей 

процес являє собою логічну техніку відмежування поняття, яка дозволяє 

здійснити перехід від більш загального до менш загального, від поняття 

більшого обсягу до понять меншого обсягу [18; 48]. Перехід здійснюється 

шляхом додавання до ознак початкового поняття нових прикмет, які 

відносяться лише до частини предметів, що входять в обсяг початкового 

поняття.  

Унаслідок процесу відмежування при диференціації понять ЛСП та ЛСГ 

значна кількість прикметників на позначення матеріальної цінності у сучасній 

англійській мові розподіляється на 4 підкласи, тобто окремі лексико-семантичні 

групи, які характеризуються видовою лексико-семантичною спільністю. На 

основі ідеографічного словника ідентифікаторами лексико-семантичних груп 

вибрані такі прикметники: expensive, cheap, rich та poor. 

Для більш детального ознайомлення розглянемо кожну із отриманих 

лексико-семантичних груп.  

1. ЛСГ прикметників типу «цінний» (costing a lot of money; charging high 

prices). 

  На основі словникових тлумачень значень конституентів словом-

ідентифікатором вибране «expensive», тому що воно відповідає вимогам назви 

групи. Дана лексико-семантична група є досить великою та відрізняється 

складністю семантичних зв'язків, оскільки у її межах можна виділити 7 

синонімічних рядів (СР). 

1) СР об’єднаний домінантою «costly»: valuable, precious, dear, big-ticket, 

high, high-priced, high-end, high-ticket, priceless, pricey, spendy; 

2) CР об’єднаний домінантою «overpriced»: exorbitant, prohibitive, steep, 

stiff, unaffordable, extortionate; 

3) CР об’єднаний домінантою «superior»: deluxe, luxurious, sumptuous, 

lush, luxuriant, opulent, plush, posh, exclusive, premium, select, first-class, upmarket, 

high-class, classy, upscale, rare, ritzy;  



4) СР об’єднаний домінантою «beneficial»: profitable, money-making, 

commercial, cost-effective, gainful, lucrative, remunerative, utile;  

5) СР об’єднаний домінантою «valued»: treasured, cherished, inestimable, 

prized, collectible, invaluable, appreciated, worth, worthwhile, worthy;  

6) СР об’єднаний домінантою «extravagant»: fancy, grand, ostentatious, 

swanky, flashy;  

7) СР об’єднаний домінантою «wasteful»: spendthrift, prodigal, profligate, 

uneconomical, unreasonable.  

2. ЛСГ прикметників типу «знецінений» (costing little money; charging low 

prices). 

Дана ЛСГ також є досить значною за обсягом і може бути поділена на 5 

синонімічних рядів. 

1) СР об’єднаний домінантою «affordable»: budget, cheapo, chintzy, cut-

price, cut-rate, uncostly, discounted, inexpensive, depreciated, half-price, low-cost, 

low-priced, catchpenny; 

2) CР об’єднаний домінантою «inferior»: paltry, shoddy, base, second-class, 

second-rate, third-rate, low-end, downscale, downmarket,  cheesy, crummy, sleazy, 

tawdry, trashy, tacky; 

3) СР об’єднаний домінантою «worthless»: valueless, good-for-nothing, 

unworthy, junky, no-account, meretricious, brummagem, trifling, trivial, picayune, 

nugatory;  

4) СР об’єднаний домінантою «mean»: mingy, miserly, penny-pinching, 

stingy, thrifty, closefisted, niggardly, parsimonious, tight-fisted, ungenerous, 

grasping, greedy, acquisitive, avaricious, covetous, rapacious, mercenary, frugal, 

sparing, economical,  pennywise, pinchpenny, hard-fisted; 

5) СР об’єднаний домінантою «free»: gratis, gratuitous, costless, chargeless, 

complimentary, unpaid, freebie.  

Словом-ідентифікатором цієї лексико-семантичної групи виступає 

прикметник «cheap». 



3. ЛСГ прикметників типу «бідний» (having very little money and not many 

possessions). 

Словом-ідентифікатором даної групи був обраний прикметник «poor». До 

складу лексико-семантичної групи входять прикметники, які за семантичними 

зв’язками поділяються на 2 синонімічні ряди. 

1) СР об’єднаний домінантою «impoverished»: beggared, beggarly, 

destitute, down-and-out, fortuneless, impecunious, indigent, moneyless, necessitous, 

needy, penniless, penurious, poverty-stricken, suffering, unmoneyed, dirtpoor; 

2) СР об’єднаний домінантою «bankrupt»: broke, insolvent, bust, hard-up, 

strapped, unprosperous, low-income, straitened, distressed. 

4. ЛСГ прикметників типу «заможний» (having plenty of money, nice houses, 

expensive things). 

Ідентифікатором цієї лексико-семантичної групи був визначений 

прикметник «rich». У групі не прослідковується поділ на синонімічні ряди, що 

пояснюється однорідністю семантичних зв’язків між елементами. До складу 

ЛСГ входять: affluent, comfortable, flush, loaded, moneyed, propertied, prosperous, 

wealthy, well-heeled, well-off, well-to-do, successful, flourishing, substantial, 

thriving, well-endowed, well-fixed. 

У семантичних полях виділяють центральні та периферійні зони. Як 

стверджує С.Г. Шафіков, центр є більш консолідованим і репрезентує увесь 

семантичний комплекс. У периферійних зонах, навпаки, смислові зв’язки більш 

послаблені, утворюючи сфери семантичного заміщення, елементи яких 

сигналізують про зв’язки з іншими семантичними полями [25; 31].      

У якості ядерної лексеми або групи лексем на роль імені поля можна 

обрати будь-яку лексему, яка цікавить дослідника, проте, результати аналізу 

можуть бути обмеженими, якщо лексема підібрана невдало, якщо вона не 

володіє властивостями притягувати велику кількість лексем. Приналежність до 

ядра чи периферії прямо залежить від семантики слів, що визначає їх зміст та 

місце в лексико-семантичному полі. 



А.М. Кузнєцов запропонував такі неформальні критерії виділення ядра та 

периферії поля: (1) Слова, що відносяться до ядра, як правило, прості за своєю 

морфологічною структурою. (2) Ядерні лексеми володіють більш широкою 

комбінаторністю, що доведено рядом статистичних досліджень. (3) Ядерні 

лексеми є більш психологічно значимими. (4) Слова-запозичення, зазвичай, 

відносяться до периферії, а не до центру. (5) Семантика ядерних слів є, як 

правило, ширшою, ніж семантика периферійних лексем [12; 77]. 

Цілком справедливою видається думка Г.С.Щура про те, що «визнання 

співвідношення центру і периферії загальним принципом організації і 

функціонування мови протистоїть метафізичній моделі мови як абсолютно 

впорядкованої системи» [28; 68].  

Унаслідок проведеного аналізу елементів поля було встановлено, що центр 

ЛСП прикметників на позначення матеріальної цінності складають лексеми, що 

характеризуються більшою щільністю семантичних відношень між семами, 

мають більш загальні значення, а периферію – слова з меншою щільністю цих 

відношень, мають вузькі специфічні значення.  

Отже, ядро даного лексико-семантичного поля складають високочастотні 

лексичні одиниці, які одночасно є іменами (словами-ідентифікаторами) 

лексико-семантичних груп, які входять до складу поля: expensive, cheap, rich, 

poor; та високочастотні прикметники, за допомогою яких тлумачаться згадані 

імена ЛСГ: costly, overpriced, superior, beneficial, valued, extravagant, wasteful, 

affordable, inferior, worthless, mean, free, impoverished, bankrupt, wealthy, 

precious, greedy. Їхні значення мають загальний характер, а лексеми, що 

належать до периферії (lush, opulent, upscale, money-making, appreciated, 

collectible, fancy, swanky, profligate, budget, discounted, half-price, shoddy, base, 

sleazy, tacky, no-account, trivial, picayune, mercenary, covetous, freebie, unpaid, 

suffering, unmoneyed, fortuneless, distressed, low-income, flourishing, well-endowed, 

comfortable), мають вузькі специфічні значення, що зумовлює нижчу частоту 

вживання. 
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Прикметники expensive, cheap, poor та rich становлять структурне ядро 

лексико-семантичного поля прикметників матеріальної цінності а, отже, 

виконують функцію системної ідентифікації. Перехідну область від власне ядра 

до периферії становить актуальне ядро, яке містить лексеми, що за своєю 

семантикою є реалізацією одного з семантичних типів понять, переданих 

елементами власне ядра; та яким властивий менший ступінь приналежності, 

оскільки їх значення характеризується семами, що є ознаками інших, суміжних 

семантичних підсистем. До актуального ядра даного ЛСП відносяться такі 

прикметники: costly, wealthy, precious, overpriced, superior, beneficial, valued, 

extravagant, wasteful, affordable, inferior, worthless, mean, greedy, free, 

impoverished, bankrupt (мал.1). 

Чим далі від центру знаходиться лексема, тим вільніші її відносини з 

ядром, і, навпаки, чим ближче до центру, тим тісніше семантичні зв’язки [16; 

484] 

Семний критерій, який дозволяє розмежувати ядро та периферію, 

визначити той рівень ієрархії ідентифікаторів, де проходить межа між ними, є 

непридатним для структуралізації периферії, для визначення ступеня 

приналежності периферійних систем. Він поступається критерію актуальності, 

значущості семеми для мовного колективу. 

Використання двох конкуруючих критеріїв для розмежування структурних 

частин ЛСП зумовлене суттєвою відмінністю в системних якостях і функціях 

ядерної і периферійної зон. До ядра принципово не може належати лексема, що 

зазнає безпосереднього впливу позамовної дійсності, називає конкретну 

соціальну позицію, статус, посаду, чутливо реагує на зміну оцінки за ознакою 

«актуальність/неактуальність». ЇЇ місце на периферії групи і поля. Ядро не 

зазнає безпосереднього впливу екстралінгвістичної реальності. Воно 

«ховається» за периферією. Поява чи зникнення окремих семем не викликає 

негайних змін семантичних інваріантів, що становлять ядро, здатне завдяки 

цьому забезпечити стабільність ЛСП як підсистеми словника природної мови 

[28; 169]. 



Висновки  

Прикметники матеріальної цінності – одне з маловивчених і досить 

складних для дослідження мовних явищ. Це пов’язано з рядом обставин, які 

зачіпають як власну семантику прикметників, так і їх вживання у тексті. 

Прикметникам притаманна характерна риса – надзвичайна семантична 

мобільність: вони легко пристосовуються до іменників різної семантики, 

припускаючи найрізноманітніші зміни у значенні. Таким чином, прикметники 

на позначення матеріальної цінності легко набувають похідних, вторинних 

значень, які, розповсюджуючись на різні предмети та явища, утворюють 

семантичну сферу вживання, яку важко уловити й описати.  

У нашому дослідженні описані результати, отримані при аналізі мовного 

матеріалу польовим методом, націленим на виявлення ядра та периферії 

лексико-семантичного поля прикметників матеріальної цінності у сучасній 

англійській мові. 

Лексичні одиниці входять до складу певного семантичного поля на основі 

того, що вони містять спільну архісему. Тобто, поле можна визначити як 

сукупність мовних одиниць, які поєднані спільністю змісту і відображають 

понятійну, предметну або функціональну схожість позначуваних явищ. 

Розмежування понять ЛСП та ЛСГ логіко-семантичним способом дало 

можливість глибше пізнати кореляції між словами у межах однієї окремо взятої 

ЛСГ та встановити зовнішні зв’язки між усіма ЛСГ. У кожній групі, що була 

виділена нами, слова об’єднуються за семантичним принципом навколо 

центрального слова, що як компонент входить до значення більшості членів 

групи, а з рештою пов’язане опосередковано, через свої синоніми. Такі лексеми 

належать до периферії групи.   

Унаслідок розгляду семантичних зв’язків між одиницями лексико-

семантичного поля прикметників матеріальної цінності була виявлена його 

структура у складі 4 лексико-семантичних груп. У ЛСГ виділено 15 

синонімічних рядів. Ієрархія структурних компонентів ЛСП прикметників 



матеріальної цінності виявилася, у цілому, аналогічною структурі властивій 

будь-якому ЛСП: основним структурним елементом є ЛСГ, а граничним – СР. 

Варто відзначити, що виділене нами ЛСП прикметників на позначення 

матеріальної цінності відповідає усім основним ознакам лексико-семантичного 

поля. У ньому можна виділити ядро, тобто коло тієї лексики, єдина функція 

якої – вираження матеріальної цінності, та периферія різного ступеня глибини, 

в яку входить більша частина ад’єктивних лексичних одиниць, і яку можна 

також вживати з метою іншою ніж виразити цінність.   
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