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 Словниковий аналіз концепту “nonconformity”  

Проблемою визначення концептосфери окремих народів і репрезентації їх 

мовної свідомості займались багато мовознавців і літературознавців, серед 

яких І.П. Ільїн, М.М. Рошко, І. Хассан, З. Бауман та інші. Однак питання 

специфіки концепту «нонконформізм» залишається малодослідженим у 

вітчизняному мовознавстві, що визначає актуальність представленої статті.  

Мета статті – здійснити словниковий аналіз концепту “nonconformity” та 

виокремити ядро його значення. 

Часто один концепт відіграє різну роль у концептуальних картинах світу 

двох народів, що ставить перед нами питання щодо змісту тих чи інших 

концептів. Саме тому, задля повного розуміння значення концепту 

“nonconformity”, виокремимо його ядерні та навколо-ядерні характеристики, 

які є універсальними для більшості націй. Для цього, здійснимо словниковий 

аналіз концепту [2]. 

Так, Oxford English Dictionary подає наступні визначення лексеми 

“nonconformity”:  

1. Failure or refusal to conform to a prevailing rule or practice – 

неспроможність чи відмова відповідати поширеним правилам. Окрім 

цього визначення, словник реєструє додаткове уточнення: lack of 

similarity in form or type – яке акцентує нашу увагу тому, що головною 

складовою нонконформізму є відсутність подібності у формі чи типі. 

2. The principles or practice of Nonconformists – інше визначення лексеми, 

яке є спільною назвою принципів і вчень нонконформістів. Поняття 

«нонконформіст» словник визначає як а member of a Protestant church in 



England that dissents from the established Anglican Church. Таким чином, 

якщо узагальнити, нонконформізм можна визначити як поведінку, 

притаманну протестантам, чиї погляди суперечать поглядам англіканців 

[4]. 

У Macmillan Dictionary та Merriam-Webster Dictionary and Thesaurus 

знаходимо ряд дефініцій, які відповідають за змістом представленим у 

Оксфордському словнику, проте мають певні уточнення. Так, Merriam-

Webster Dictionary наголошує саме на відсутності згоди або відповідності 

(absence of agreement or correspondence), а Macmillan Dictionary визначає 

нонконформізм як факт незвичної поведінки чи інакомислення (the fact that 

someone doesn’t think or behave in usual way) [5; 6]. 

Collins English Dictionary пропонує чотири дефініції, три з яких повністю 

збігаються з розглянутими вище – failure or refusal to act 

in conformity with generally accepted beliefs and practices, refusal to accept 

the doctrines or follow the practices of the Anglican Church та lack of agreement 

or harmony. Четверте ж зареєстроване цим словником значення іменника 

nonconformity має інший відтінок: нонконформізм – поведінка або думки, які 

відрізняються від тих, що притаманні більшості людей (behaviour 

or thinking which is different from that of most people) [3]. 

Проведений аналіз свідчить, що лексема «nonconformity» є багатозначною; 

спільною для всіх визначень є наступні компоненти: failure or refusal to act 

in conformity, lack of agreement. 

Також отримані результати дозволяють стверджувати, що поняттєві ознаки 

ядра  лексико-семантичного поля “nonconformity” містять наступні елементи: 

refusal, lack, absence, dissent, failure to act in conform [1]. 

Аналізуючи лексему «nonconformity», варто пам’ятати, що кожне зі 

значень, що є частиною поняттєвої складової концепту «nonconformity», 

може бути представлене синонімічним рядом, що відіграє важливу роль в 

репрезентації концепту.  

Розглянемо детальніше синонімічні ряди, що репрезентують концепт 
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/conformity


«nonconformity»:  

● lack of harmony or correspondence: 

Disagreement, confrontation, encounter, showdown, dissidence, dissent, face-

off, discord, dispute, difference, difference of opinion, conflict; 

● lack of orthodoxy in thoughts or beliefs: 

Unorthodoxy, heterodoxy, heresy, iconoclasm; 

● unorthodoxy as a consequence of not conforming to expected 

standards:  

Unorthodoxy, heterodoxy, unconventionality; 

● failure to conform to accepted standards of behavior: 

Failing, flunk, naught, loss, backsliding, lapse, lapsing, reversion, error, 

misplay, default, nonremittal [3]. 

Представлені в першому синонімічному ряді одиниці носять категоричний 

характер та виражають заперечення, конфлікт та незгоду. Наприклад, 

disagreement – словесне вираження незгоди, суперечка; dissidence – незгода, 

особливо, незгода з урядом; discord – суперечка між союзниками. 

Другий та третій синонімічні ряди містять одиниці, які виражають незгоду 

з офіційними доктринами, позиціями та стандартами. Наприклад, 

unorthodoxy, heresy – думки та погляди на противагу офіційним, 

ортодоксальним; iconoclasm – позиція тих, хто бореться з традиційними 

віруваннями [7]. 

Останній синонімічний ряд представлений одиницями, що виражають 

неспроможність, брак (чогось), невдачу, відсутність, провал. Наприклад, 

flunk – неспроможність досягти необхідного мінімуму [8]. 

Отже, в ході лексикографічного аналізу лексеми “nonconformity”, вдалося 

виокремити основні її значення та дійти висновку про те, що її основними 

семантичними компонентами є неспроможність або відмова діяти відповідно 

до встановлених правил, боротьба з існуючими віруваннями. 

В результаті розгляду синонімічних рядів лексеми “nonconformity”, було 

виявлено додаткові ознаки аналізованого концепту, а також відтінки його 



значення.  
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