
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ  

ЯК СКЛАДОВОЇ ІДІОСТИЛЮ 

Ірина Сидоренко (Київ, Україна) 

Когнітологічний напрям лінгвістики знаходиться в центрі сучасних 
антропологічних досліджень. Методи концептуального аналізу є провідними при 
вивченні творів художньої літератури. 

Незважаючи на розбіжність наукових поглядів щодо типології концептів, 
дослідники одностайні в розрізненні художніх та нехудожніх концептів.  

Художні концепти відрізняються своїм змістом, планом вираження, структурою, 
обсягом.  

Художній концепт розглядаємо як багатокомпонентну вербалізовану одиницю 
авторської свідомості, що репрезентує індивідуально-образне осмислення 
сутності явищ навколишнього світу. 

Концептуалізація художнього тексту, з одного боку, відображає загальноприйняті 
реалії буття, а з іншого – унікальні, інколи уявні ідеї – особливий спосіб 
інтерпретації дійсності автором.  

Ідіостиль – це єдність ментальних та мовних процесів. Ментальну складову 
ідіостилю розуміємо як концептуальну ідіосферу. Концептуальна ідіосфера 
інтегрує провідні (домінантні) концепти письменника. 

Для вивчення когнітивного аспекту специфіки ідіостилю автора важливим є 
застосування релевантної методики, яка дозволяє реконструювати провідні 
концепти його творів. 

Методологічні принципи дослідження ідіостилю крізь призму концептуального 
аналізу представлені у наукових розвідках О. Байоль (2008), Л. Брославської 
(2012), Т. Васильєвої (2012), В. Ніконової (2008), І. Шевченко (2012).  

Проведений аналіз методологічних засад вивчення концептів у руслі дослідження 
ідіостилю, дозволяє зробити наступні висновки: художній концепт має цілісну, 
але багаторівневу структуру, яка складається з ядра (понятійний рівень) та 
периферії, пласти якої включають перцептивно-образний, асоціативний та оцінно-
ціннісний рівні. Методика дослідження концептуальної ідіосфери включає в себе 
виявлення домінантних концептів автора, особливостей функціонування 
номінацій даних концептів на поняттєвому рівні та рівнях периферії, вивчення 
контекстуального оточення даних номінацій, розгляд особливостей їх 
репрезентації на різних мовних рівнях, визначення семантичного потенціалу 
ядерних та периферійних номінацій на основі лінгвостилістичного аналізу. 
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