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КОНЦЕПТ HAIRВ АНГЛОМОВНИХ ЖІНОЧИХ 
 

ЖУРНАЛАХ 
 

Мова є одним із основних інструментів пізнання та 

концептуалізації навколишнього світу, а відтак й інструментом опису 

концептів. Як зазначають З.Д. Попова та Й.А. Стернін, шлях 

дослідження від мови до концепту є найбільш надійним, аналіз 

мовних засобів дозволяє найбільш простим та ефективним способом 

виявити ознаки концепту та змоделювати його [2, с. 179]. Аналіз 

складу того чи іншого концепту виявляється через значення мовних 

одиниць, що репрезентують даний концепт, їх словникові тлумачення 

та мовленнєві контексти [1, с. 31]. 
 

За соматичною ознакою виокремлюємо три лексико-семантичні 

групи (далі – ЛСГ), які вербалізують концепт HAIRв англійській мові, 
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а саме: ЛСГ “headhair”, ЛСГ “facialhair” та ЛСГ “bodyhair”. 
 

Розглянемо особливості представленості конституентів зазначених 

груп в англомовних глянцевих журналах. 
 

Матеріалом дослідження особливостей вербалізації концепту 
 

HAIR у глянцевих журналах стали електронні сторінки двох 

найпопулярніших видань для жінок – (Elle і Harper’sBazaar). Дані 

журнали поділяються на декілька тематичних блоків, наприклад, 
 

мода, зіркове життя тощо. Зазначимо, що номінації, які вербалізують 

досліджуваний концепт, найчастіше зустрічаються у таких блоках, як 

стиль, зіркове життя та у рекламі. 
 

Відмінною рисою функціонування конституентів ЛСГ headhairв 
 

жіночих глянцях є їх вживання не лише в статтях, які містять 

практичні поради зі стилю, а в матеріалах, які тільки описують 

зовнішній вигляд знаменитостей, як, наприклад, у наступному 

захопливому відгуку про волосся герцогині Кембриджської, яке, на 

думку автора, просто зачаровує людей, які знаходяться поряд: 
 

“The royals' New York trip kicks off tomorrow, which means soon we 

will be in the presence of Prince William, KateMiddleton, 

andKateMiddleton's hair. Though we're very excited for all the outfit 

changes the Duchess of Cambridge will squeeze into the three day trip— 

and seeing her tiny baby bump in them—it's the opportunity to see KMidd's 

glorious, gorgeous hair up close (or, at least, occupying the same air 

space) that has us giddy. And we won't be the first to be overcome by her 

magnificent mane. To celebrate the royals' arrival, see 38 photos of people 

completely mesmerized by Kate Middleton's hair” (4). 
 

Стосовно наступної ЛСГ facialhair відзначимо, що жіночі глянці 

сфокусовані виключно на віях та бровах і містять безліч порад з 

їхнього догляду, наприклад: 
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“Your Guide to the Perfect Eyebrows. If the eyes are the windows to 

the soul, the eyebrows are the window treatments. Many makeup artists 

will tell you that the eyebrows are the most important feature on your face 

and, therefore, the most important feature to shape and maintain. Your 

eyebrows provide expression to your face and help prevent moisture from 

getting into your peepers. But aesthetically speaking, eyebrows can become 

a great beauty asset to the structure of your face and the framing of your 

eyes, creating drama and a focus. So for all you first-time pluckers or those 

of you interested in redefining your look by redefining your eyebrows, 

follow this guide to your brow makeover. Plus, take our quiz to find out if 

your makeup skills could use a makeover” (3). 
 

Остання із виокремлених ЛСГ body hairтакож зафіксована у 

жіночих журналах, в основному в рекламі засобів для видалення 

небажаного волосся на тілі, наприклад, body hair removal crème. 
 

Таким чином, проведений аналіз уможливив виділення таких 

концептуальних ознак досліджуваного концепту як краса та 

успішність. 
 

Подальше дослідження особливостей вербалізації даного 

концепту є перспективним на матеріалі різножанрових художніх 

творів. 
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Zhytomyr 
 

ORGANIZING FUNCTION OF EPITHET IN THE SYSTEM 
 

OF TROPES 
 

(problems of presentation in teaching english stylistics) 
 

In the process of studying various tropes in Modern English scholars 

inevitably pay attention to the systematic character of this field. One is 

tempted to ask what forms the nucleus of the system of tropes and what 

makes up the peripheral zones. 
 

In this connection, the diachronic aspect of tropes and the question 

about the hypothetical “prototype” that served as a source for the creation 

of the great variety of tropes existing in modern English are of the utmost 

interest. According to some linguists, the part of the prototrope was played 

by metonymy (especially by synecdoche as its variety) since it is based on 

the associative contiguity of the context (situation) and the referent. For 

instance, P. Todorov believes that the doubling of synecdoche results in 

metaphor [7]. This view is shared by A. Henry who defines metaphor as 

double metonymy [6]. 
 

From our point of view, however, metonymy (including synecdoche) 

cannot be regarded as a source prototrope. It goes without saying that the 

main function of metonymy is identifying things, but not characterizing 

them. Metonymy is the least expressive of all tropes. 
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