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відтворенні мовної картини світу, збагаченому досвідом інтелектуально-

емоційного освоєння носіями мови відповідних обʼєктів позамовної 

дійсності, тобто лексичне і граматичне значення як співвідносні семантичні 

категорії відрізняються ступенем мовної абстракції. 
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НАЗВИ ФІЗИЧНОГО Й ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ В 

СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

У сучасному українському мовознавстві найменування фізичного й 

психічного стану людини відносять до абстрактних іменників, які становлять 

значний науковий інтерес для різних розділів лінгвістики, зокрема 

граматики, лексикології, когнітивної лінгвістики, психолінгвістики. Це 
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пояснюється тим, що абстракти є, з одного боку, мовним явищем і відповідно 

потребують вивчення в системі інших одиниць певної мови. З іншого боку, 

сам процес абстрагування і здатність людини до нього привертають увагу 

вчених, які займаються вивченням психічної, розумової, мовленнєвої 

діяльності істоти. Дослідники зазначають, що узагальнені поняття властиві 

природі людини й не повʼязані з прагненням створити філософські концепти, 

а абстрактні іменники наявні в мовах будь-яких культур незалежно від рівня 

їх розвитку [2, с. 270]. 

Актуальність обраної теми визначена потребою часу, оскільки саме 

тепер спостерігається кульмінація розвитку абстрактних іменників та 

щільність міжрівневої мовної взаємодії. Мета розвідки – аналіз лексико-

семантичних груп абстрактних іменників сучасної української мови з 

узагальненим значенням фізичного й психічного стану людини. Фактичний 

матеріал дослідження дібрано з найбільшого за обсягом серед сучасних 

лексикографічних джерел – 11-томного словника української мови [1].  

Найпоширенішими, за нашими даними, в сучасній українській мові 

виявилися найменування психічного стану, внутрішніх відчуттів людини. 

Серед таких іменників відокремлюються як позитивні, так і негативні, 

неприємні відчуття і стани. До позитивних варто віднести наступні: бачність 

(СУМ І 115) ―обачність, обережністьˮ; безжурність (128) ―стан за значенням 

безжурний – який не журиться, не схильний до журби, турбот; веселий, 

безтурботнийˮ; веселість (339) ―стан за значенням веселий – сповнений 

веселощів, радісного, безтурботного настроюˮ; відкритість (598) ―прямота, 

відвертість, щирістьˮ; концентрування (ІV 275) ―зосередження на чому-

небудьˮ тощо. 

Негативні почуття, стани істоти представлені в аналізованому словнику 

не менш численними найменуваннями, наприклад: безладдя (СУМ І 132) 

―розлад, неспокійˮ; безвідрадісність (121) ―відсутність радості; тяжкість, 

похмурістьˮ; безвідрадність (121) ―те самеˮ; безвстидність (123) 

―безстидність, безсоромністьˮ; безініціативність (130) ―відсутність вияву 
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або неможливість вияву ініціативиˮ; безличність (133) ―безсоромність, 

безстидністьˮ; безнадійність (135) ―стан за значенням безнадійний – який не 

подає надії на щасливий кінець, на успіх або покращення, на одужанняˮ; 

безрадісність (143) ―відсутність радості, стан сумногоˮ; дразливість (ІІ 405) 

―перебування у стані нервового збудження; швидке роздратуванняˮ; 

дратівливість (409) ―те самеˮ; лякливість (ІV 579) ―стан за значенням 

лякливий – який легко лякається, усього боїться; якого легко сполохатиˮ; 

неприкаяність (V 368) ―стан за значенням неприкаяний – який не знаходить 

собі місця, притулку; який не знає, що робити, чим зайнятисьˮ; нерішучість 

(376) ―стан за значенням нерішучий – якому не властива рішучість, твердість; 

який вагається при вирішенні чого-небудьˮ; несмілість, несміливість (385) 

―соромливість, нерішучістьˮ; нетерпеливість, нетерпливість (394) ―стан за 

значенням нетерпеливий – якому не терпиться, який не може довго терпіти, 

витримувати, чекатиˮ; осатанілість (753) ―крайня роздратованість, 

розлюченістьˮ; роздратованість (VІІІ 669) ―втрата спокою, вихід із 

нормального стануˮ та ін.  

Велика кількість іменників цього типу має нейтральну семантику або 

вживається на позначення як негативних, так і позитивних відчуттів, станів 

людини, наприклад: дивування (СУМ ІІ 273) ―стан людини, викликаний тим, 

що вражає, дивує своєю незвичайністю, незрозумілістю або несподіваністюˮ; 

екстаз (465) ―крайній, найвищий ступінь захоплення; надмірно збуджений 

психічний стан, що доходить до нестями, самозабуттяˮ; замисленість (ІІІ 

209) ―стан за значенням замислений – який про що-небудь зосереджено 

думає, розмірковує над чимось; сповнений думок, задуманийˮ та ін.  

Менш поширеними, на наш погляд, у сучасній українській мові є 

найменування фізичного стану, відчуттів істоти. Фізичний стан людини, 

викликаний приємними відчуттями, позначають такі іменники: 

безболісність (СУМ І 120) ―відсутність болюˮ; міць (ІV 759) ―фізична сила; 

велика сила, міцністьˮ; легкість (463) ―плавність, граційність; здатність 

швидко і плавно рухатисяˮ. 
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Негативні фізичні відчуття, неприємні стани, зумовлені хворобами, 

наслідками якихось руйнівних вчинків, насильницьких дій, називають 

наступні іменники: важкість (СУМ І 279); бездітність (126) ―відсутність 

дітейˮ; задеревʼянілість (ІІІ 104) ―втрата чутливості, рухливості; 

отерплістьˮ; напівнепритомність (V 147) ―стан за значенням 

напівнепритомний – майже непритомний; який майже втратив свідомістьˮ; 

отерплість (804) ―втрата чутливості, здатності реагувати на дотикˮ; 

обрюзглість (574) ―стан за значенням обрюзглийˮ; розіпрілість (VІІІ 685) 

―стан за значенням розіпрілий – який покрився потом від утоми, задухи, 

сильно розігрівсяˮ; умлівання, вмлівання (Х 441) ―стан за значенням 

умлівати – знемагати від якого-небудь сильного переживання, враження, 

відчуття великої втоми; ставати нечутливимˮ тощо. 

Варто зауважити, що розподіл аналізованих іменників за такими 

лексико-семантичними групами є певною мірою умовним. Деякі іменники 

позначають такі стани людини, які зумовлюються як фізичними, так і 

психічними відчуттями, наприклад: безмовність (СУМ І 135) ―мовчанняˮ; 

злам (ІІІ 585) ―стан за значенням зламатися – втратити силу, енергію, волю, 

знесилитися фізично або моральноˮ; заціпенілість (ІІІ 397) ―стан 

нерухомого, нечутливого, що виникає здебільшого від якого-небудь сильного 

переживання; занімілість, застиглістьˮ; заціпеніння (397) ―те самеˮ; 

оціпенілість (V 829) ―те самеˮ; непорадність (361) ―безпорадністьˮ; 

очамріння (829) ―стан за значенням очамріти – втратити здатність 

нормально мислити, міркувати або нормально діяти, рухатися; одурітиˮ; 

очманіння (834) ―те самеˮ тощо. 

Отже, найменування фізичних і психічних відчуттів людини становлять 

доволі виразну групу в лексичній системі сучасної української мови, яка 

містить підгрупи позитивних і негативних станів, у яких перебуває або може 

перебувати істота. Назви психічних відчуттів виявилися більш поширеними. 

Вони представлені різноманітними за структурою й семантичними 

відтінками іменниками. Відносно обмежено вживаються в сучасній 
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українській мові найменування фізичних станів і відчуттів. Дібрані мовні 

факти свідчать про те, що окрему підгрупу утворюють іменники на 

позначення станів, які поєднують у собі психічні й фізичні відчуття людини.  

Перспективою подальшого дослідження вважаємо вивчення 

словотвірної структури таких іменників із залученням більшої кількості 

джерел фактичного матеріалу, зокрема термінологічних словників. 
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КОГНІТИВНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД  

У КОНЦЕПТОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ 

 

Досягнення природничих наук, побудова загальнонаукової картини світу 

вимагають адекватнішого погляду на онтологію концепту. Поступово 

змінюється класичний когнітивний підхід до концепту як до ментальної 

репрезентації, підлягають перегляду навіть його глибинні філософські 

основи. Основним недоліком когнітивізму є відсутність пояснення фізичного 

в природі ментального, переконливих біологічних основ природи когніції. 

«Елегантне» вирішення цієї проблеми пропонує «біологічний натуралізм»: 


