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«Концепт» - основне семантичне поняття у когнітивній 
лінгвістиці 

С. Аскольдов – «Концепти – це ембріони мисленнєвих 
операцій. Коли вимовлене ким-небудь слово розуміється 
у власному значенні, то це значить, що той хто його 
розуміє здійснює деякий миттєвий акт, який служить 
зародком цілої системи мисленнєвих операцій. Концепт 
значно ширше, ніж лексичне значення» 

Д. Лихачов – вважав концепт «алгебраїчним 
вираженням значення, яким носії мови оперують в 
усному й письмовому мовленні» 



За своєю внутрішньою формою в українській мові 
слова концепт і поняття однакові: концепт є 
калькою з латинської мови conceptus «поняття» 
від дієслова «зачинати», тобто буквально 
означає «поняття, зачаття.»

На сучасному етапі науковці стали достатньо чітко диференціювати 
терміни «поняття» та «концепт», тому, що вони не рівнозначні. 

 Поняття – це 
сукупність пізнаних 
вагомих ознак 
об’єкта. 

Концепт – ментальне 
національно-специфічне 
утворення, змістом котрого є 
вся сукупність знань про 
певний об’єкт, а планом 
вираження його є сукупність 
мовних засобів (лексичних, 
фразеологічних та ін.)



Концепт - це все те, що ми знаємо про об'єкт 
Бєлоноженко В

Концепт – це об'єкт із світу “ Ідеальне ”  , що має ім'я й 
відбиває певні культурно-обумовлені знання людини 
про світ “ Дійсність ” 

Вежбицька А

«Концепт - це оперативна змістовна одиниця пам'яті, 
ментального лексикону, концептуальної системи й 
мови мозку…всієї картини світу, відбитої в людській 
психіці» 

Кубрякова Е



Концепт – це «одиниця, покликана зв'язати воєдино 
наукові вишукування в області культури, свідомості й 
мови, тому що він належить свідомості, 
детермінується культурою в мові» 

Слишкін Г

Концепт-це інформація, яку знак несе про можливі 
денотати, про їх положення в системі реалій, про їх 
місце в універсумі 

Ю. Шрейдер
Концепт-конденсоване втілення змісту тексту 

О. Селіванова
«Концепт – це ніби згусток культури у свідомості 

людини; те, у вигляді чого культура входить у 
ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт - це 
те, за допомогою чого людина сама входить у культуру, а 
в деяких випадках і впливає на неї» 

Степанов Ю



За спостереженнями В. Іващенко, обсяг цієї 
термінологічної одиниці (концепт)становить 
близько 70 наукових дефініцій лише в таких 

напрямках лінгвістичних досліджень, як філософія 
мови, психолінгвістика та лінгвокультурологія, а 

також 140 лексикографічних інтерпретацій у 
романських, германських  і слов’янських мовах



Психічна - ідеальний 
образ, чи, точніше, 
прообраз, що уособлює 
культурно зумовлені 
уявлення мовця про 
світ

Мовна – має певне ім’я 
у мові







концепти можуть бути картиноподібні й мовоподібні.

Концептосистема і ментальний лексикон 
перебувають у відношенні «ціле — 
частина», оскільки концептосистема — це 
єдиний рівень представлення знань, що 
поєднує мовну, сенсорну й моторну 
інформацію 

Селіванова .О 



Концепти існують і в індивідуальній свідомості особистості, 
і в колективній свідомості групи. Концепти є одиницями 
свідомості й інформаційної структури, що відбиває 
людський досвід.
Варто сказати, що індивідуальні концепти різноманітніші, 
ніж колективні, тому що «колективна свідомість і досвід є 
не що інше, як умовна похідна від свідомості й досвіду 
окремих індивідів, що входять у колектив» [Слышкин Г.Г].
Таким чином, концепт – це «одиниця, покликана зв'язати 
воєдино наукові вишукування в області культури, 
свідомості й мови, тому що він належить свідомості, 
детермінується культурою в мові» [Слышкин Г.Г.].
Концепти займають важливе положення в колективній 
мовній свідомості, і тому їхнє дослідження стає 
надзвичайно актуальною проблемою.
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