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У статті проаналізовано основні реакції студентів кафедр сучасної української мови, 
французької філології та англійської філології Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка на хороніми-концепти Україна, Франція та Англія. Аналіз 
проводився на основі найчастотніших реакцій, у результаті чого були виділені як загальні, так 
і конотативні асоціації.
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Вивчення як концептів, так і топонімів-концептів зокрема, у вітчизняному, росій-
ському й зарубіжному мовознавстві розпочалося відносно недавно. Початком дослі-
джень у сфері концептології вважаються 30-ті роки ХХ століття. За цей час одним із 
основних, і досі невирішених завдань, є трактування поняття «концепт». Складність 
полягає у тому, що зазначений термін не належить до суто лінгвістичної науки й на-
лежить до термінологічної системи багатьох дисциплін, зокрема таких як соціо- та 
психолінгвістика.

Основні дослідження у сфері ономастики та концептології були здійснені 
І.М. Желєзняк, І.О. Голубовською, В.Г. Скляренком, Т.В. Радзієвською, В.В. Лучиком, 
Н.В. Ніколаєвою, З.Д. Поповою, І.А. Стерніним, Л. Депекерком, М.-Н. Гарі-Прієром, 
В. Еванс та ін.
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Новизна дослідження полягає у вивченні топонімів-концептів Україна, Франція 
та Англія через призму асоціативного експерименту, виділивши в асоціативних по-
лях загальні та конотативні реакції. 

Метою статті є аналіз того, які саме реакції на хороніми-концепти Україна, 
Франція та Англія можуть бути конотативними й у яких ситуаціях. У дослідженні 
основним методом аналізу топонімів-концептів Україна, Франція та Англія був ме-
тод асоціативного (психолінгвістичного) експерименту.

Матеріалом дослідження статті є конотативні значення хоронімів-концептів 
Україна, Франція та Англія серед наведених у результаті проведеного психолінгвіс-
тичного експерименту асоціацій. Цей експеримент як метод дослідження топонімів-
концептів є основою ближньої периферії польової структури концептів.

До ближньої периферії як однієї із зон польової структури топонімів-концептів 
В.А. Ніколаєва пропонує зараховувати асоціативи, подані у словникових статтях асо-
ціативних словників, а також «реакції на слова-стимули, отримані в результаті про-
веденого психолінгвістичного експерименту» [Николаева, с. 6]. Зважаючи на такий 
підхід, основним матеріалом для аналізу стають саме результати асоціативного екс-
перименту.

Утворені внаслідок психолінгвістичного експерименту ряди є основою для дослі-
дження конотативного аспекту топонімів-концептів. Відповідно до цього вітчизняний 
дослідник Р.І. Стефурак стверджує, що проблема системної конотонімії торкається, 
з одного боку, форм і законів універсуму, а з іншого – форм і законів їх сприймання 
людиною. На засадах когнітивної ономастики сьогодні доведена ефективність апелю-
вання до людської свідомості, що видно на основі проведеного психолінгвістичного 
(асоціативного) експерименту, в якій поєднуються мовні та позамовні чинники, на-
приклад, умови життя людини, професія, стать, освіта, вік, культурний рівень носія 
мови [Стефурак, с. 5].

На думку французьких дослідників, зокрема М.-Н. Гарі-Прієра, «відсутність ко-
нотації» автоматично сприймається як «відсутність значення» [Gary-Prieur, с. 17]. 
Загалом же французькі мовознавці називають конотацію елементом значення, який 
виникає між певним виразом та контекстом його вживання [Gary-Prieur, с. 52]. Інший 
французький дослідник С. Кербрат-Оречіоні стверджує, що конотація слугує для 
того, щоб розв’язати більш складну проблему зміни значення слова [Kerbrat-Orec-
chioni, с. 21].

Французькі мовознавці виділяють три моделі розуміння власних назв, а саме: 
1) деномінаційне розуміння, яке базується виключно на змісті власної назви; 2) іден-
тифікуюче розуміння, основою якого є власне значення власної назви, а також розу-
міння того, як він співвідноситься з референтом; 3) предикативне розуміння, тобто 
таке, що пов’язане зі значенням і змістом власної назви [Gary-Prieur, с. 58 – 60]. Від-
штовхуючись від цього, отримані в результаті асоціативного експерименту асоціації 
відповідають ідентифікуючим та предикативним розумінням конотації. 

Асоціативний експеримент було проведено зі студентами кафедр сучасної 
української мови, французької філології та англійської філології Інституту філо-
логії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У багатьох 
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асоціативних рядах до хороніма-концепта Україна наявні такі асоціації (всього їх 
2287) як: Батьківщина (53), АТО (10), Майдан (49), війна (28). Також наводять 
асоціації, що відображають реальність нашої країни і, навіть, ставлення до су-
сідньої держави: Росія (2), Донбас (5), кров (1), кордон (1), ПТН-ПНХ (3). Такі 
асоціації є конотативними, оскільки почали входити до асоціативних полів лише 
після певних історичних подій як додаткові значення топоніма-концепта Україна. 
Загалом стосовно хороніма Україна переважають реакції, пов’язані з сьогоденням 
країни (війна (28), Майдан (49), незалежність (37), революція (24)), її культурою 
(Шевченко (27), вишиванка (58), Батьківщина (53), рушник (15), козак (28), ві-
нок (14), жовто-синій прапор (8), борщ (32)). 

За нашими спостереженнями конотативними можуть бути не лише такі реакції, 
як війна (28), АТО (10), революція (24) та інші, а й звичні для українців асоціації. Та-
кий їх аспект проявляється у тому, що вони є характерними для одних асоціативних 
рядів і повністю відсутні у інших. Прикладом цього є така реакція як Шевченко (15 
та 13 відповідно), яка присутня в асоціативному полі студентів кафедр французької 
та англійської філології й розташована на початку й усередині списку відповідно, про-
те відсутня в асоціативному полі студентів кафедри сучасної української мови. Такий 
розподіл асоціацій, особливо останньої, дивний, оскільки для українців і, відповідно, тих, 
для кого українська мова є основною спеціальністю, Т. Шевченко є ключовою постаттю 
культури українського народу. А от реакція Київ (14, 11 та 13 відповідно) як столиця 
України присутня в асоціативних полях, наведених студентами усіх трьох кафедр.

У наведеному переліку найчастотніших асоціацій до головного топоніма країни 
поруч стоять такі топоніми, як Київ і Майдан, а також апелятиви війна й патрі-
отизм. Останні є конотативними, оскільки актуалізувалися лише в останні роки й 
символізують волю та боротьбу за самоідентифікацію, право голосу, незалежність 
в усіх значеннях цього слова. У зв’язку з цим варто зауважити, що хоча Майдан, на 
перший погляд, є лише урбанонімом, проте він часто уживається у значенні «окремої 
демократичної республіки». Про це свідчать не лише результати асоціативного ек-
сперименту, а й аналіз текстів художньої літератури, присвячених Україні. При 
чому в останніх така особливість цього урбаноніма простежується найяскравіше 
(Україна скучила за тобою. Майдан – це простір, де вона себе зустріла [Костенко, 
399]. Він тепер, як велике серце Києва – гуготить, пульсує, б’ється у ритмі барабанів 
Революції [Костенко, с. 392]). У наведеному прикладі урбанонім Майдан замінено 
особовим займенником.

Таким чином, мовна картина світу України формується головним чином на 
патріотичному піднесенні нашої країни, яке формується як через загальні, так 
і конотативні значення. Щодо мовної картини світу Франції, то вона базується 
переважно на згадці про історичне минуле країни. Мовна картина світу Англії 
створюється на базі як історії країни, так і стереотипних уявлень про цю країну. 
Психолінгвістичний аналіз хоронімів-концептів на основі формування асоціативних 
рядів дає можливість проаналізувати й порівняти картини світу України, Франції 
та Англії через призму світосприйняття студентів. Для прикладу, хоронім-концепт 
Україна у свідомості представників різних кафедр має різне асоціативне наповнення
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Якщо реакція Майдан, вишиванка, Батьківщина, борщ, Київ, незалежність 
наведені як студентами-україністами, так і студентами-франкофонами та сту-
дентами-англійцями, то такі реакції, як Шевченко, воля, родина, присутні лише 
в асоціативних рядах студентів кафедр французької та англійської філології. Інший 
асоціативний ряд, до якого входять такі реакції, як сало, козак, Львів, утворений 
представниками кафедр сучасної української мови й французької філології. При цьо-
му в асоціативних рядах виділяються асоціації, наведені студентами лише кафедри 
сучасної української мови, а саме Дніпро, пшениця, свобода. Такі асоціації є одинич-
ними, а тому можуть уважатися конотативними.

Спільними реакціями для студентів кафедр французької та англійської філології 
є воля й родина. Індивідуальний асоціативний ряд студентів-україністів склада-
ється із згаданих асоціацій Дніпро, пшениця, свобода й за кількістю наближаєть-
ся до індивідуального ряду асоціацій студентів, що вивчають французьку мову. Так 
само, як і в ряді студентів-україністів, у студентів-франкофонів можна виділити 
індивідуально їхні асоціації, до яких належать: боротьба, вареники, єдність, жовто-
синій прапор, пісня, Карпати, вінок, Крим і які також можна віднести до коно-
тативних.

Ряд індивідуальних асоціацій у студентів-англійців, порівняно з «французами», 
дещо вужчий і включає в себе такі індивідуальні реакції на топонім Україна, як 
прапор та революція. У асоціативних полях наявні як індивідуальні, так і спільні 
реакції. Спільними для студентів трьох кафедр є асоціації, пов’язані з недавніми по-
діями в Україні (вишиванка, патріотизм, Київ, Майдан, Батьківщина), а також 
ті, що відображають особливості культури нашої країни (вишиванка, борщ). Такі 
асоціації також можуть уважатися конотативними, оскільки присутні виключно в 
асоціативних рядах хороніма-концепта Україна й не можуть бути використані по 
відношенню до інших країн.

Щодо асоціацій війна і Крим, які присутні в «асоціативних полях» студентів 
кафедр сучасної української мови та французької філології, то їх, зважаючи на події 
останніх років в Україні, можна вважати синонімічними. Хоча, з іншого боку, якщо 
у свідомості мовців поняття війна асоціюється з вогнепальною зброєю, військовою 
технікою і знищенням, то поняття Крим у такому випадку більше розкриває суть 
терміна «холодна війна». Якщо ж проаналізувати ці поняття з позиції соціології 
та історії, то побачимо багато спільного. По-перше, і у звичайній війні, і в Криму 
страждають люди, і там, і там мало робиться для їх порятунку. І в розумінні по-
няття війна, і в сприйнятті Криму прямо чи опосередковано відображаються люд-
ські страждання. І в обох випадках це насамперед страждання моральні. 

Для асоціативних рядів хороніма-концепта Франція основними реакціями сту-
дентів кафедри французької філології є асоціації, пов’язані з «класичним» уявлен-
ням про країну (Париж (17), мода (16), сир (14), вино (18), круасани (15), Лувр 
(11)). Асоціативне поле студентів кафедри англійської філології теж базується на 
такому ж типі асоціацій, що й у студентів кафедри французької філології, але є 
дещо ширшим (Ейфелева вежа (32), круасан (8), кафе (5), Лувр (13), вишуканість 
(5), кохання (7), Прованс (7), сир (5), романтика (12), парфуми (11), вино (9)). 
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Асоціативний ряд у студентів кафедри Сучасної української мови акумулює в собі ви-
щенаведені асоціації (мода (20), Єлисейські поля (10), круасани (12), Париж (38), 
вино (16), Прованс (10), романтика (13), парфуми (15), Лувр (11)). 

Деякі асоціації до хороніма-концепта Франція базуються на відомих антропо-
німах цієї країни (Коко Шанель, Франсув Оланд, Джо Дассен), власних відчуттях 
і сприйнятті країни. Для цього хороніма такі антропонімні асоціації також є ко-
нотативними, оскільки розширюють/поглиблюють знання про країну. Окрім цього, 
такий характер реакцій є одиничним і не повторюється для жодного іншого хоро-
німа-концепта. Такі асоціації спостерігаються також у асоціативних рядах до хо-
ронімів-концептів Україна та Англія. Проте вони є вужчими, аніж вищенаведені. 
Утворюючи асоціативні ряди до хоронімів-концептів Україна, Франція та Англія, 
студенти кафедри французької філології, окрім традиційних асоціацій, увели також 
і відомих особистостей для кожної з трьох країн (Едіт Піаф, Шерлок Холмс, Шек-
спір, Шевченко та Гаррі Поттер).

У наведених асоціативних рядах до хороніма-концепта Франція значну кількість 
становлять спільні для реципієнтів трьох кафедр асоціації. До таких належать: 
Ейфелева вежа, Прованс, мода, круасани, Лувр, романтика. Окрім цього, мож-
на виокремити асоціації, притаманні представникам лише двох кафедр. Наприклад, 
спільними для студентів кафедр сучасної української мови й французької філології є 
такі асоціації, як сир та Прованс. А от для студентів, що вивчають французьку та 
англійську мови, спільною є лише одна асоціація – жаби. Для студентів, що вивча-
ють українську та англійську мови об’єднуючою є асоціація парфуми.

Окрім спільних, можна виділити також індивідуальні асоціації. Для представни-
ків кафедри сучасної української мови характерними для хороніма-концепта Фран-
ція є такі асоціації, як Єлисейські поля, кохання та шампанське, які відсутні в 
асоціативних рядах студентів кафедри французької філології. Натомість, у асоціа-
тивних полях представників цієї кафедри наявні асоціації, що відсутні у рядах пред-
ставників кафедри сучасної української мови, а саме Едіт Піаф, берет, революція, 
свобода. При цьому дві останні асоціації перетинаються з індивідуальними асоціа-
ціями до хороніма-концепта Україна в представників кафедри сучасної української 
філології. Цікавим є те, що у студентів англійської філології узагалі відсутні індиві-
дуальні асоціації до хороніма-концепта Франція.

Для цього топоніма-концепта найістотнішими є асоціації, пов’язані з визначни-
ми місцями (Париж, Лувр, Ейфелева вежа), історичним минулим країни (револю-
ція), зі світом моди (мода, парфуми, берет) та кухні (сири, круасани), а також з 
романтичним образом країни (романтика).

Для хороніма-концепта Англія відмінним від проаналізованих асоціативних ря-
дів хоронімів Україна та Франція є те, що індивідуальні асоціації переважають 
над спільними (Біг Бен, королева, дощ, чай та ін.). Спільні асоціації можна ви-
ділити як для представників усіх трьох кафедр (Біг Бен, королева, дощ, Лондон, 
футбол), так і для представників двох кафедр. Наприклад, асоціація чай присутня в 
асоціативних рядах студентів кафедр сучасної української мови та французької фі-
лології, асоціація Темза – кафедр англійської філології та сучасної української мови, 
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а реакція Шерлок Холмс входить до асоціативних полів лише студентів кафедр 
французької та англійської філології.

Щодо згаданих вище індивідуальних асоціацій, вони наявні в асоціативних рядах 
студентів кафедр сучасної української мови та англійської філології. До індивідуаль-
них асоціацій студентів кафедри сучасної української мови належать стриманість, 
Гаррі Поттер, монархія, англійська мова, пунктуальність. А в асоціативному полі 
студентів кафедри англійської філології присутні такі індивідуальні реакції, як му-
зика, Оксфорд, скали, BigBen, університет, Кембридж, двоповерхові автобуси.

Серед найчастотніших асоціацій до хороніма-концепта Англія можна віднести 
такі: Лондон, Біг Бен, дощ, чай та деякі інші. Такий ряд, як і у випадку з хоронімом-
концептом Франція, є дещо стереотипним. 

Асоціативне поле хороніма-концепта Англія у студентів кафедри англійської фі-
лології характеризується глибшими знаннями про цю країну порівняно зі студентами 
інших кафедр. До асоціативного ряду аналізованого концепта входять як імена відо-
мих особистостей (Шерлок Холмс, Шекспір), назви навчальних закладів (Оксфорд, 
Кембридж), традиційні асоціації (туман, Лондон, чай, двоповерхові автобуси), так 
і асоціації, що відображають державний устрій Англії (монархія, королева). 

Зіставляючи асоціативні ряди для хоронімів-концептів Україна, Франція та 
Англія, утворені студентами кафедри сучасної української мови, відзначаємо, що 
асоціативне поле для нашої Батьківщини поєднує в собі асоціації культури та істо-
рії. Щодо асоціативних рядів хоронімів Франція та Англія, то вони є результатом 
хорошого знання як літератури, так і культури та історії цих країн.

Спільною рисою для всіх трьох країн є наявність в їхньому асоціативному полі 
назв столиць (Київ, Париж, Лондон). Інші асоціації носять здебільшого відмінний 
характер.

На основі асоціативного експерименту можна зробити висновок, що асоціативні 
ряди хоронімів-концептів Україна та Англія мають трохи більше спільних рис, аніж 
ряди України й Франції або Франції та Англії. Подібність цих асоціативних полів 
полягає у наявності в них, крім назв столиць країн Англія, Франція та Україна, імен 
відомих особистостей, що здебільшого стосується саме Англії та України, пам’яток 
культури, що простежується в асоціативних рядах топонімів Англії та Франції.

З проаналізованого матеріалу видно, що конотативне значення топоніми-концеп-
ти отримують не лише у художніх текстах, а й у ході проведення психолінгвістичного 
(асоціативного) експерименту. Його результати вказують на те, що конотативними 
здебільшого є індивідуальні асоціації, а також такі, які не є характерними для всіх 
аналізованих країн.
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АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)
В статье проанализированы основные реакции студентов кафедр современного украин-

ского языка, французской филологии и английской филологии Института филологии Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко на хоронимы-концепты Украина, Фран-
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