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КОНЦЕПТ FASHION У СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Одним з провідних понять сучасної когнітивної лінгвістики є 

концепт. У своїх роботах лінгвісти розробляють методики 

концептуального аналізу, типологізують концепти, визначають їхні 

характерні особливості. Незважаючи на те, що поняттям “концепт” 

послуговуються представники різних напрямів лінгвістичної науки, 

єдиного визначення все ще немає.  

Існують різні точки зору щодо трактування поняття “концепт”. 

Аналізуючи концепт з точки зору когнітивної лінгвістики, О. С. 

Кубрякова визначає його як засіб пояснення “ментальних ресурсів” 

людської свідомості; вона звертає увагу на природу та 

функціональність концепту, наголошуючи на його ключовій ролі у 

формуванні “концептуальної системи та мови мозку”, а відтак і 

мовної картини світу людини [7: 90]. Подібного погляду дотримується 

і В. А. Маслова, яка розглядає концепти як ментальні сутності [8]. 

Ю. Є. Прохоров у монографії “У пошуках концепту” виділяє такі 

підходи у визначенні концепту: лінгвокогнітивне явище (Е.С. 

Кубрякова); психолінгвістичне явище (А.А. Залевська); абстрактне 

наукове поняття (А.М. Соломоник); базова одиниця культури (Ю.С. 

Степанов); лінгвокультурне явище (Г.Г. Слишкін, В.И. Карасик)[1: 

20].  



Очевидно, що існує досить велика кількість методів та підходів до 

опису концептів, але необхідно визнати, що певної інструкції як 

описувати концепти лінгвістичними засобами, поки що немає. 

Потрібно зазначити, що концепт відображає одну або кілька будь-

яких, істотних ознак об’єкта, на відміну від поняття, яке відображає 

тільки найбільш загальні ознаки предмета чи явища. Можна вважати, 

що концепт – це немов посередник між словом та дійсністю, що 

залишається у семантичній пам’яті людини та формує її 

концептуальну картину світу.   

На підставі узагальнення існуючого досвіду науковці 

сформулювали й обґрунтували такі характеристики концепту: 

цінність, комплексність побутування, обмеженість свідомістю носія, 

умовність і нечіткість, мінливість, складноструктурованість, 

трирівневе мовне втілення [13]. 

Концепт FASHION належить до актуальних концептів сьогодення, 

адже мода є невід’ємною частиною життя людини. Проаналізувавши 

всі характеристики концепту, можна помітити, що змінюється не 

тільки обсяг його змісту, але й з'являються нові концептуальні ознаки 

та зникають неактуальні компоненти його змістовної структури. 

Концепт FASHION представляє собою мову моди в його національних 

та соціально-культурних параметрах. Специфіка концепту визначена 

характером лексичних одиниць, які вербaлізують цей концепт. Можна 

стверджувати, що концепт FASHION не має єдиної універсальної 

концептосфери, це загальнолюдський код, який активно передається в 

різних культурах. 

Концепт FASHION ми відносимо до соціокультурних концептів-

регулятивів, які, слідом за В.І. Карасиком, висловлюють оціночний 

кодекс лінгвокультур і в своєму системному вираженні пояснюють 

культурні домінанти поведінки [6: 150-151]. По відношенню до моди 

це виражається в дотриманні особливих правил поведінки, манери 

триматися або одягатися за певних обставин і в конкретних ситуаціях. 

Подібні соціокультурні концепти є семіотичними одиницями, 

інтегруючими національну культуру, мову й етнічну ментальність. 

Динаміка концепту детермінована його польовою структурою, що 



містить, крім статичної (константної, архетипічної) понятійної 

частини, соціокультурний фон – динамічну частину, яка під впливом 

зовнішніх, соціальних і культурних факторів еволюціонує в процесі 

зміни цінісно-смислових компонентів. Як один з концептів-

регулятивів, змістом яких є норми поведінки, мода є явищем 

соціального порядку та регулює відносини в суспільстві, з одного 

боку, і містить набір ознак, відповідних “модній” поведінці, – з іншого 

[6: 152-153]. 

Класичні підручники з дизайну надають безліч визначень поняття 

моди. С.М. Михайлов сформулював його так: “Мода – це нетривала 

єдність та масове поширення тих чи інших зовнішніх проявів 

культури – смаків, поведінки, стилістичних ознак виробів, прийнятих 

критеріїв їх естетичної оцінки” [10: 77]. “Мода” – це багатогранне 

поняття, вона входить в різні сфери життя соціуму. У своїй роботі 

“Система моди” Р. Барт докладно розглядає феномен вестіментарного 

коду і справедливо вказує на те, що мода є доволі складною системою 

[2: 187].  

Ставлення людей до моди формується через їхнє ставлення до 

одягу. Якщо міркувати з цих позицій, то мода бере активну участь у 

формуванні субкультур. Аналізуючи численні роботи як вітчизняних, 

так і зарубіжних авторів, які присвячені проблематиці дослідження 

феномену моди в різних аспектах, ми не можемо не відзначити, що 

безсумнівний інтерес до цього явища не тільки не слабшає, а й 

постійно зростає. Наприклад, це можна пояснити тим, що мода є 

одним з найбільш поширених видів мистецтва, вона швидко реагує на 

будь-які зміни в різних сферах життя людей. Процес вивчення явища 

моди сприяє тому, що більш глибоко починають розумітися потреби 

суспільства. У моді відображаються істотні риси свого часу, це, в 

свою чергу, допомагає простежити, як пов'язані зміни в країні з тими 

процесами, які відбуваються культурної в сфері та соціальному житті 

суспільства. Мода є цілісним і універсальним явищем, яке існує в 

різних областях життєдіяльності людей. Вона належить не до світу 

речей, а людей, це допомагає ідентифікувати її як інструмент 

соціального розвитку людського суспільства. З плином часу 



відбуваються зміни існуючих ціннісних установок в модній галузі, 

аналогом поняття “мода” стають періодично повторювані явища 

масової стандартизованої поведінки індивідів [4: 124].  

Концепт FASHION/МОДА неодноразово ставав об’єктом 

досліджень [ 3; 5; 8; 10; 11; 12; 13]. Вивченню словника моди 

присвячена робота Т. А. Терешкович [14]; у дослідженні Т. В. Долгова 

розглядається англійська термінологія дизайну одягу і моди в 

соціолінгвістичному аспекті [5]; у роботі І. В. Попової приділяється 

увага особливостям мови індустрії моди з точки зору лексичної 

семантики і стилістики [12]. Співвідношення понять “мода” і “мовна 

мода” досліджує Е. І. Вогнева [11]. Філософсько-лінгвістичний аспект 

моди знаходить відображення в роботі Л. О. Чернейко [15]. У 

дослідженні Я. С. Матосян розглядаються тенденції формування і 

функціонування номінацій понятійної сфери “одяг і мода” в 

російській мові 20-21 ст [9]. Робота Д. А. Башкатова присвячена 

окремим аспектам дискурсу моди [3]. 

 Мода виступає в якості соціального явища, що представляє собою 

універсальний соціокультурний феномен. Він грає важливу роль в 

житті суспільства і утворює ціннісну систему.  

Отже, зважаючи на актуальність дослідження, в перспективі 

дослідження є аналіз лексики сфери моди та виокремлення дефініцій 

лексеми fashion; визначення засобів об’єктивації концепту FASHION у 

художньому дискурсі; пошук концептуальних метафор, які 

актуалізують цей концепт. 
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