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Рясновської Тетяни



• порівняння;
•компаративна фразеологія;
• ментальний світ;
• лінгвокультурологія



ПорівнянняПорівняння ― феномен, що лежить в ― феномен, що лежить в

основі когнітивних механізмів людини;основі когнітивних механізмів людини;

базова структура, механізм, операціябазова структура, механізм, операція

складників розумового процесу людини.складників розумового процесу людини.



Порівняння

Квінтесенція
 пізнавальної

діяльності
 людини

Створення уявного 
світу людини, 
реалізація здатності
 до зіставлення 
фрагментів 
мовної картини світу, 
що є 
фундаментом 
категоризації 
та концептуалізації, - 
процесів, що 
виявляють
феномен людської 
логіки 



 гносеологічний (порівняння як прийом, процес 
пізнання) − філософія;

 логічний (порівняння як певна логічна модель побудови 
мовних структур) − логіка, психологія, лінгвістика;

 лінгвістичний (порівняння як специфічна мовна 
структура) − мовознавство та літературознавство . 

 





     

     1) порівнянням формуються категорії одиничного, особливого й загального;

     2) будь – який рух не може бути виявленим і пізнаним без порівняння;

     3) порівняння слугує пізнанню причин явищ;

     4) систематизація предметів і явищ навколишнього світу, кожна класифікація 
використовує порівняння;

     5) лежить в основі безпосереднього пізнання об'єктивної дійсності шляхом умовиводу, 
оскільки порівняння використовується як один з найнеобхідніших засобів доводу. Однак 
якщо довід звичайно здійснюється у формі умовиводів, а умовивід завжди містить у 
собі порівняння, то й довід так чи інакше пов'язаний з порівнянням

     6) дає базу для  складніших розумових операцій, таких як синтез, аналіз, абстрагування, 
узагальнення.



ПорівнянняПорівняння 
Предмет логіко 

– гносеологічного 
аналізу 

Засіб
пізнання 

Логічна дія
(прийом) 

Ментальна
операція 



Сучасне бачення 
природи порівняння 
лежить  у площині 
лінгвокультурології

Вчення В. Фон Гумбольдта 
про  визначальний вплив 
мови на культуру (мова як 
“дух народу”

Гіпотеза  Сепіра-Уорфа про “мовну 
відносність”. Реальний світ, за 
Е.Сепіром, неусвідомлено будується 
на основі мовних норм певної групи. 
Ми бачимо, чуємо, сприймаємо світ 
так, як  передбачають норми 
суспільства, в якому ми живемо.

Усунення межі між 
фізичною та 
ідеальною 
природою 
вивчення 
порівняння





ПорівнянняПорівняння АвторАвтор  Образ Образ  

Уява Уява  

ПсихікаПсихіка 

Семантика Семантика 
словаслова 

РеципієнтРеципієнт   

Ментальний і Ментальний і 
вербальний вербальний 

зв'язок зв'язок  
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