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Концепт доля – універсальний 
концепт. Він є одним з тих концеп-
тів, що формують концептуальну 
картину світу і постають упорядко-
ваною сукупністю загальнолюд-
ських і культурно-специфічних 
смислів, які відображають долю як 
певну понятійну, соціальну й куль-
турну реалію. Розглядати особли-
вості концептів можна за допомо-
гою використання електронних за-
собів навчального призначення, 
які можна впроваджувати у вищій 
школі [7].

Щоб визначити поняттєвий 
складник лексеми доля в сучасній 

українській мові, звернемося до 
кількох словників. За даними «Ети-
мологічного словника» за ред. 
О.С.  Мельничука, лексема доля 
означає: доля, «частина, талан», 
долька «(анат.) мигдалик, [ділянка 
поля]», дольник «вид тонічного ві-
рша» [2, с. 107]. 

У «Великому тлумачному слов-
нику сучасної української мови» 
за ред. В. Т. Бусела подано таке ви-
значення лексеми доля:

ДОЛЯ 1, і, жін.
1.  Хід подій, збіг обставин, на-

прям життєвого шляху, що ніби не 
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залежать від бажання, волі люди-
ни. Моя солдатська доля почалася 
далеко-далеко від рідних країв (Пав-
ло Загребельний, Європа Захід, 
1961); Прокіп Савич одним з пер-
ших порушив звичаї свого містечка 
і пішов шукати долі не на морі, а в 
степах, на суходолі (Любомир Дми-
терко, Наречена, 1959). ♦ Випадати 
(випасти) на долю;  Зв’язувати 
(зв’язати) свою долю.

2.  Стан, у якому перебуває або 
перебуватиме що-небудь; майбут-
нє чогось. Згадає я собі, що Ви обі-
цяли Написати до мене про долю 
комедії Єремієва «Шляхта» (Ми-
хайло Коцюбинський, III, 1956).

ДОЛЯ 2, і, жін.
1. рідко. Частина чого-небудь. Ма-

ленька зірочка горіла в небі, пливла 
над селом, на якусь долю секунди 
притухаючи, щоб потім спалах-
нуть з новою силою  (Василь Кучер, 
Трудна любов, 1960); Праці в школі 
хоч небагато було на мою долю, — 
була вона не цікава, а тяжка  (Сте-
пан Васильченко, IV, 1960).

2.  Частина розміру музичного 
такту. Сильна доля – частина роз-
міру музичного такту, на яку при-
падає наголос.  Такт — це відрізок 
музичного твору, що починається з 

сильної долі (Колесса, Основи тех-
ніки диригування. 1960).

3.  У старій російській системі 
мір – одиниця маси (ваги), що до-
рівнює 44,435 мг. [1, с. 360].

Наші уявлення про долю та його 
концептосферу в українській мові 
доповнюються інформацією «Слов-
ника синонімів української мови» 
за редакцією А. А. Бурячка: ДОЛЯ : 
талан, фортуна, щастя, кн. фа-
тум, планида [4, с.  99]. Слід наго-
лосити на тому, що компетентність 
студента-філолога формується на-
віть тоді, коли він намагається роз-
тлумачити певні поняття, слово-
сполучення, надавши словам се-
мантичного значення [6, с. 75].

У «Словнику епітетів української 
мови» С.  П.  Бибик подано такі ху-
дожні визначення лексеми краса:

«ДОЛЯ. Стихійний, не залеж-
ний від волі людини хід подій; 
талан. Про неспокійну, непостій-
ну, неминучу долю.

Бурхлива, всесильна, героїчна, єди-
на, загадкова, заплутана, легковаж-
на, мінлива, невідома, незапобіглива, 
незвичайна, неминуча, неосяжна, не-
певна, сліпа, суджена, схована, таєм-
нича, фатальна, химерна.

Може, вона і є та сама, його [Та-
раса] єдина, суджена, його щаслива 
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нещасна доля (В. Шевчук). Проща-
лись поспіхом, тамуючи тугу, від-
ходили швидко, ніби навздогін за 
своєю незвичайною долею (О.  До-
вженко). О, збережи мені мою со-
рочку, / непевна доле… (Ірина Ка-
линець). Задумалися, бо обидва лю-
били князя, бажали йому добра. 
Йому й своїй землі. Бо знали, що 
для князя і землі нероздільна доля 
(Б. Лепкий).

Про щасливу, велику долю.
Багата, благодатна, блискуча, ве-

лика, висока, горда, грошовита, 
дивна, дивовижна, добра, добро-
зичлива, довгождана, прекрасна, 
прихильна, світла, свята, славна, 
тихенька, хороша, чудова, щаслива, 
яскрава.

А найкраще тому, кому доля ба-
гата не захоче нічого дати – ані 
глузду, ні сорому – нічогісінько 
(В.  Симоненко). І всім Троянцям 
добру долю, мов по звіздам, все ві-
щував (І.  Котляревський). А тим 
часом цілує мати [мати] тебе та ба-
жає красної долі (М.  Коцюбин-
ський).

Про нещасливу, тяжку долю.
Безглузда, безжалісна, безрадіс-

на, гірка, глузлива, гнітюча, драма-
тична, жаліслива, жахлива, жор-
стока, заздрісна, згубна, зла, зловіс-

на, знівечена, клята, лиха, незави-
дна, немилосердна, неслухняна, 
несправедлива, нещаслива, нещас-
на, образлива, підступна, понура, 
сирітська, скалічена, собача (розм.), 
страхітлива, страшна, сувора, 
сумна, трагікомічна, трагічна, 
тривожна, тяжка, убога, хижа, 
щербата та ін.» 

Сьогодні існує безліч образів су-
часності, які можна розглядати з 
різної точки зору [8, с.  28]. Відпо-
відно і  концепт доля трактується 
сьогодні багатозначно. В україн-
ській народній творчості концепту 
доля теж приділялося багато уваги. 
Наш народ склав прислів’я, при-
казки, які уособлюють мудрість ба-
гатьох поколінь: У народній твор-
чості є дуже багато прислів’їв та 
приказок, що означають певне ро-
зуміння того чи іншого асоціатив-
ного поняття: 

Від долі не втечеш.
Дитинка спить, а доля її росте.
Доля – не собака: палицею не 

відіб’єшся.
Погладила доля мене, тільки 

проти шерсті [5, с. 202].
Отже, аналіз словникових ста-

тей дав змогу встановити семан-
тичну структуру лексеми доля, що 
має основне лексичне значення 
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«хід подій, збіг обставин, напрям 
життєвого шляху, що ніби не зале-
жать від бажання, волі людини». 
Концепт доля – один з найяскраві-
ших концептів українського куль-
турного ареалу, що віддзеркалює 
ментальність українського народу. 
Внутрішня форма цієї лексичної 
одиниці розкриває уявлення укра-
їнців про існування вищої сили, 
яка наділяє кожну людину щасли-
вим (щаслива доля) або нещасли-
вим життям (лиха доля, гірка доля, 
щербата доля). Саме вона за прин-
ципом випадковості визначає голо-
вний вектор життєвого шляху лю-
дини, не зважаючи на його власні 
прагнення і бажання: випадати, 
перепадати, діставатися на долю; 
доля занесла, привела, судила; доля 
обділила, підставила ногу, оберну-
лась іншим боком, увірвала нитку; 
зв’язувати, випробувати, попита-
ти долю; доля спокушає тощо.

Про переважно позитивну кате-
горизацію концепту доля україн-
ською колективною свідомістю 
свідчать словотвірні деривати з по-
хідною основою дол- (долати, по-
долати), а також фразеологічні єд-
ності, у яких доля виступає персо-
ніфікованою сутністю, утворюючи 
антропоморфні метафори: доля 

зглянеться, доля маслом губи мас-
тить, доля послужить, доля усміх-
неться тощо. Концепт доля визна-
чає специфіку вітчизняної афорис-
тичної площини. Саме вона постає 
ціннісно-смисловим феноменом 
духовної культури, що формує кон-
цептосферу мови.
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