
НАТАЛІЯ МЕХ 
ЗМІСТ ТЕРМІНА КОНЦЕПТ 

 
Термін «концепт» став базовим у сучасній когнітивній та культурологічній лінгвістиці. 
Набувши поширення завдяки працям Г. Фреге та А. Черча з математичної логіки, сьогодні 
він активно побутує не лише в когнітивних науках (в когнітивній психології, в когнітивній 
лінгвістиці), але й у лінгвокультурології. 

Як складний соціальний феномен, концепт поки що не має однозначного тлумачення в 
науці про мову. Дискусійним є питання класифікації концептів, методів їх дослідження. 

Спеціальні історико-етнографічні роботи доводять, що первинною умовою народження 
концептів є спільна колективна діяльність людей. На цьому ґрунті формується колективна 
психологія певних соціальних груп людей. Другою важливою умовою народження концептів 
треба вважати соціалізацію особистості, зумовлену суспільним економічним життям людей. 

Концепти є тими ідеальними, абстрактними одиницями, якими людина оперує в процесі 
мислення. Вони відображають зміст отриманих знань, життєвого досвіду та результати 
пізнання людиною навколишнього світу у вигляді певних одиниць, «квантів» знання. 
Людина мислить концептами. Аналізуючи, порівнюючи та об’єднуючи різні концепти у 
процесі мисленнєвої діяльності, вона формує нові концепти. Передавання будь-якої 
інформації та процес спілкування в цілому також є передаванням або обміном концептами у 
вербальній або невербальній формі. 

У концепті зосереджено відомості про об’єкти та їх властивості, про те, що людина знає, 
думає, уявляє про навколишній світ. На відміну від поняття, що відображає найзагальніші, 
суттєві ознаки предмета або явища, концепт актуалізує один або декілька будь-яких, не 
обов’язково суттєвих, ознак об’єкта. Наприклад, поняття «автомобіль» об’єднує такі ознаки, 
як «транспортний засіб», «перевезення», «колеса», «двигун». Водночас аналогічний концепт 
може включати й такі ознаки, як «бензин», «посвідчення водія», «автоінспекція» тощо. 
Поняття — це раціональний, логічно осмислений концепт. Концепт — результат когніції. 
Іншими словами, розбіжності між поняттям та концептом зумовлені самою розбіжністю 
теоретичного та буденного знання. 

Концепт — це, передусім, інтегративна, сумарна мисленнєва конструкція, яка у 
вербальній формі фіксує саме поняття, його цінність для концептоносіїв та образи їхньої 
мовної свідомості. В концепті як складно оформленій ментальній структурі сфокусовано 
результати освоєння людського світу. Рефлексія дійсності, яка базується на перцепції як 
способі пізнання, приводить до формування певних понять. 

Сформовані вербалізовані поняття забезпечують відповідно комунікативно-
гносеологічний процес. Їх трансформація в концепти як більш складні мисленнєві утворення 
відбувається в конкретному просторово-часовому континуумі певного людського 
суспільства. Отже, концепт — це поняття, занурене в лінгвокультурний контекст, у 
конкретний простір і час. 

Концепт — одиниця мислення. Мислення ж не зводиться, як відомо, лише до логічних 
операцій. Йому властиві ціннісно-образні та оцінно-прагматичні характеристики, зумовлені 
класифікаційно-кваліфікаційною діяльністю самого суб’єкта пізнання. Концепт, у нашому 
розумінні, ширша, ніж поняття, когнітивна одиниця, обтяжена середовищем свого існування 
— культурою. 

Наше сприймання світу та навколишніх предметів відбувається у вигляді цілісних 
образів. Відповідно багато концептів спочатку виникають на предметно-образній, чуттєвій 
основі — як певний емпіричний образ предмета або явища. Ці образи й надалі (після того, як 
початковий зміст концепту ускладнюється за рахунок знань, що отримані в результаті інших 
видів пізнавальної діяльності) зберігають за собою функцію виразно наочного представника 
даного концепту в свідомості людини. Вони завжди конкретні, мають здебільшого 
індивідуальний характер, оскільки формуються на основі особистого чуттєвого досвіду 
кожної окремої людини. Концепт «автомобіль», наприклад, в однієї людини пов’язаний з 



образом особистого авто, в другої — з образом престижної або дорогої автомобільної марки, 
у третьої — із запахом бензину та ін. Ці образи виступають як одиниці предметного коду. 
Вони кодують концепти у свідомості людини та забезпечують найлегший доступ до їх 
змісту, становлячи найбільш яскраву, наочну, сталу частину концепту, його ядро. 

Отже, початковий емпіричний образ спочатку виступає засобом кодування, знаком 
багатовимірного концепту, що з набуванням досвіду ускладнюється. 

У психології концепти часто розрізняються за ступенем конкретності — абстрактності. 
Конкретні концепти, напр. «книга», «стіл», «гарячий» і под., зберігають переважно чуттєвий, 
емпіричний характер і тому легко розпізнаються, розрізняються та відносно легко 
класифікуються. Абстрактні концепти, напр. «управління», «мова», «слово», «пісня», складні 
для опису. Наявність абстрактних концептів у досвіді людини визначає принципову 
відмінність її мислення від мислення тварин, які так само мислять концептами, але їх 
концепти мають конкретно-чуттєву природу. 

Одним з основних інструментів пізнання, концептуалізації та категоризації 
навколишнього світу є мова. Це означає, що, з одного боку, більша частина інформації про 
світ надходить до нас за допомогою мови: з підручників, художньої та наукової літератури, 
довідкових посібників, мовного спілкування, засвоєння мови. З іншого боку, мова допомагає 
узагальнити всю інформацію, що надходить іншими каналами: через зір, слух, дотик, нюх, — 
тобто знання, набуті в результаті сприймання світу чуттєвими органами (чуттєвий досвід), а 
також знання, отримані в результаті предметної діяльності (різноманітні операції з 
навколишніми предметами) та мисленнєвих операцій — роздумів, умовиводів, логічних 
висновків тощо. Інакше кажучи, мова забезпечує доступ до всіх концептів, незалежно від 
того, яким способом вони сформовані: на основі чуттєвого досвіду, предметної або 
мисленнєвої діяльності. Сама ж вона залишається лише одним із можливих засобів 
формування концептів у свідомості людини. 

Для обміну думками, тобто концептами, в процесі спілкування останні потрібно 
вербалізувати, тобто висловити мовними засобами, назвати. Різноманітні засоби 
репрезентації, вираження концептів у мові становлять один з основних предметів 
дослідження когнітивної лінгвістики. 

Концепт може бути вербалізований окремими словами та словосполученнями, 
фразеологічними одиницями, реченнями та цілими текстами. Часто той самий концепт 
передається різними мовними засобами: словом, словосполученням, реченням, наприклад, 
концепт «очікування» — чекати; очікування зустрічі; Я вже три години тут стою; Коли, 
нарешті, прийде літо та ін. 

Деякі концепти розкривають зміст за допомогою цілого тексту або низки творів одного 
чи кількох авторів, наприклад: «англійський гумор», «почуття власної гідності», 
«патріотизм» та ін. Такі концепти, як правило, важко висловити одним реченням або у 
вигляді простого означення. Вони потребують осмислення більшої кількості ситуацій, що 
відображають певні пов’язані між собою аспекти названих концептів. 

Мовні засоби своїми значеннями втілюють лише частину концепту, що підтверджується 
існуванням численних синонімів, різних дефініцій, означень та текстових описів того самого 
концепту. Значення слова — це лише спроба дати загальне уявлення про зміст певного 
концепту. 

У мовних значеннях відбито частину наших знань про світ. Решта знання зберігається в 
людській свідомості у вигляді різноманітних мисленнєвих структур — концептів різної 
складності та абстрактності, що можуть постійно поповнюватися новими індивідуальними 
характеристиками. Останні потребують нових форм вербалізації. При цьому самі концепти у 
випадку додавання принципово нових характеристик та набуття ними статусу самостійних 
концептів можуть отримати повторну репрезентацію у мові (наприклад, романи-
продовження, романи-пародії). 

Неоднорідність організації та змісту різних типів концептів, а також різноманітність 
способів їх репрезентації у свідомості людини відображає неоднорідний характер предметів 



та явищ навколишнього світу. Це виявляється у різноплановості мовних засобів, що 
використовуються для їх вираження. За способом репрезентації в мові виділяють лексичні, 
фразеологічні та граматичні концепти. Концепти, що репрезентуються значенням окремого 
слова, називаються лексичними; концепти, що передаються значеннями фразеологічних 
сполучень, — відповідно фразеологічними, а ті, що знаходять своє відображення в 
граматичних формах, категоріях, синтаксичних структурах, — граматичними концептами. 

Концепт — ніби згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культура 
виходить до ментального світу людини. А з іншого боку, концепт — це те, за допомогою 
чого людина — проста, звичайна людина, не «творець культурних цінностей» — сама 
входить до культури, а в деяких випадках і впливає на неї (Степанов Ю. С. «Константы. 
Словарь руской культуры»). 

Концепти, особливо культурні, мають національну маркованість, оскільки середовищем 
їх існування є сама культура. Омовлений нею культурний концепт акумулює в собі велику 
кількість поняттєвих та образно-асоціативних ознак. Останні мають змогу перетинатися, але 
не ототожнюватися в свідомості представників різних етносів. 

Вважаємо, що не лише для когнітивної лінгвістики, але й для лінгвокультурології й 
етнолінгвістики доцільно вводити в категоріальний апарат останніх термін «концепт». Його 
використання як одиниці аналізу, на нашу думку, дуже продуктивне в дослідницькій 
практиці, яка виявляє особливості мовної національної свідомості, встановлює ментальні 
ознаки носіїв різних культур і мов. 
 


