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Відображення моральнихякостейлюдини в сучасній американській 

мовній картині світу. 

На сучасному етапі розвитку мовознавства активно використовується 

когнітивний підхід до вивчення мовних явищ, які розглядаються як 

відображення структур людської свідомості, мислення, пізнання. Одним із 

актуальних завдань когнітивної лінгвістики є моделювання мовної картини 

світу та її окремих фрагментів. 

 Дослідження різних груп лексики сприяє збагаченню лінгвістичної 

теорії та формуванню нашого уявлення про мовну картину світу. Для 

повнішого її опису необхідне вивчення окремих фрагментів мовної 

картини світу, один із яких складають назви позиивних та негативних 

моральних якостей людини, що поєднані в концептуальну систему 

МОРАЛЬ(MoralConceptualSystem).Відношення, що складаються між 

компонентами цієї системи, поєднують їх в різні підструктури – своєрідні 

концептуальні поєднання. Ті концептуальні поєднання, в яких превалюють 

відношення протиставлення, являють собою опозиції, серед яких головною 

є антимонія Моральність/Аморальність,що має специфічні особливості 

втілення в американській лінгвокультурі. 

Аналіз цього фрагмента  американської мовної картини світу є 

важливим не тільки для лінгвістичних студій, але й сприяє вивченню 

зв’язків між мовою та мисленням, зокрема визначенню специфіки 

вираження картини світу мовними засобами. 

Когнітивний підхід до мовних явищ дозволяє визначити, як 

взаємодіють з мовою людська свідомість, мислення та пізнання. Завдяки 

наявності в мові одиниць, що називають конкретні або абстрактні поняття, 

вона фіксує й певним чином організує знання людини про об’єктивний світ 

і закріплює їх у людській свідомості 



Кожнанаціональнаспільнота, засвоюючизнання про світ, відбиваєйого 

через призму рідноїмови, тобтостворює свою мовну картину світу. 

Мовнікартинисвітурозрізняютьсянаціональнимелементом. 

Категоризаціябезпосередньопов’язана з мовною картиною світу, 

щовідображаєоб’єктивнудійсність. Це– одна з пізнавальних форм 

мисленнялюдини, щостає основою для здійсненнякласифікації, головного 

засобу “надатисприйнятомусвітовіупорядкованого характеру, 

систематизуватиякосьте, щоспостерігається, і побачити в ньомуподібність 

одних явищ на противагувідмінностіінших” (О.С.Кубрякова). 

Слід відмітити, що поняттю моралікореферентнопоняття 

"наївнаєтика", що використовується в лінгвістичних описах разом з 

поняттями "наївнаанатомія", "наївнафілософія" [1]. 

Як в теоретичних концепціях так і в наївній картині світуМораль и 

Аморальність – поняття з нечіткими границями : "Визначити мораль... 

означає відділити моральне схвалення від будь-якого іншого, тобто 

вказати критерій моральної модальності" [2:  30]. 

Перший член в опозиціїmorality/amoralityвизначається як сукупність 

стандартів поведінки (standardsofbehavior, orprinciplesofrightandwrong [3]; 

standardsofbehavior [4]), а антонім - нівелювання таких стандартів - Amorality 

(трактується в лексикографії як"withoutmorals” [3]). 

Мовна репрезентація опозиціїМоральність/Аморальністьє важливим 

структурним компонентом наївної етики. В 

основіконцептуальноїсистемиMorality лежитьуявлення про сукупність норм 

поведінки(standards),прийнятих у суспільстві. 
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