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ПАНЯЦЦЕ КАНЦЭПТ 

У СУЧАСНАЙ НАВУКОВАЙ ПАРАДЫГМЕ 

А. А. Якуба 

Паняцце канцэпт прыйшло з філасофіі і логікі, але за апошнія 

пятнаццаць гадоў яно перажывае перыяд актуалізацыі і пераасэнсавання. 

Трэба адзначыць, што тэрмін канцэпт на сѐння не мае адзінага 

вызначэння, хаця ѐн трывала замацаваўся ў сучаснай лінгвістыцы. 

Справа ў тым, што канцэпт – гэта разумовая катэгорыя, і гэта дае 

вялікую прастору для яго тлумачэння. 

Вывучэнню канцэпту прысвечана мноства прац як у межах 

лінгвістыкі, так і ў нелінгвістычных навуках, такіх як псіхалогія, 

матэматыка, логіка і г. д. 

Само паняцце канцэпт сфарміравалася ў лінгвістыцы не так даўно. У 

1928 г. С. Аскольдаў-Аляксееў апублікаваў артыкул «Канцэпт і слова» 

[1], але яшчэ доўга пасля гэтага паняцце не ўспрымалася як тэрмін у 

навуковай літаратуры. І толькі ў 80-я гг. ХХ ст. у сувязі з перакладамі 

англамоўных аўтараў зноў узнікае паняцце канцэпту. Трэба заўважыць, 

што канцэптам зацікавіліся многія навуковыя даследчыкі, у выніку чаго 

ўзнікла дастаткова вялікая колькасць меркаванняў наконт сутнасці і 

зместу гэтага паняцця. 

Паводле Дз. С. Ліхачова, канцэпт – вынік сутыкнення засвоенага 

значэння з асабістым жыццѐвым вопытам моўцы. Канцэпт не ўзнікае са 

значэння слоў і выконвае замяшчальную функцыю ў моўных зносінах. 

Канцэпты ўзнікаюць у свядомасці чалавека не толькі як «намѐкі на 

магчымыя значэнні», але і як «водгукі на папярэдні моўны вопыт 

чалавека ў цэлым – паэтычны, празаічны, навуковы, сацыяльны, 

гістарычны і г. д». [3, с. 282]. Менавіта ўяўленні Дз. С. Ліхачова пра 

канцэпт ляглі ў аснову сучаснай кагнітыўнай лінгвістыкі, якая трывала 

заняла сваѐ месца ў парадыгме канцэпцый сучаснага сусветнага 

мовазнаўства. 

З. Д. Папова і І. А. Сцярнін разумеюць канцэпт як кагнітыўную 

адзінку і лічаць, што «чалавек думае канцэптамі, камбінуючы іх і 

ажыццяўляючы ў рамках канцэптаў і іх спалучэнняў глыбінныя 

прэдыкацыі, фарміруючы новыя канцэпты ў ходзе мыслення», што 

«чалавек думае не на нацыянальнай мове, а сродкамі ўніверсальнага 
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прадметнага кода – мозга», што «канцэпты выступаюць своеасаблівымі 

цаглінкамі, элементамі разумовага працэсу, з іх складаюцца 

комплексныя канцэптуальныя карціны ў працэсе мыслення» [5, с. 37]. 

Такім чынам, паводле меркаванняў вучоных, мысленне – гэта 

аперыраванне канцэптамі як глабальнымі адзінкамі структураваных ведаў. 

Адной з першых лінгвістычны змест канцэпту як аб‟екта, які мае імя і 

адлюстроўвае пэўныя культурна абумоўленыя ўяўленні чалавека аб 

свеце, вызначыла Г. Вяжбіцкая [2, с. 11]. У цяперашні час у 

мовазнаўстве з тэрмінам канцэпт звязваюць вельмі розныя тэарэтычныя 

разважанні, што значна ўскладняе паразуменне паміж аўтарамі тых ці 

іншых публікацый. 

Канцэпт мае складаную структуру. Так, Ю. С. Сцяпанаў мяркуе, што 

ў канцэпце трэба вылучаць штодзѐнную, агульнавядомую сутнасць, 

сутнасць, вядомую асобным носьбітам мовы, і гістарычную, 

этымалагічную інфармацыю. Так, у канцэпце 8-е Сакавіка даследчык 

вылучае інфармацыю «жаночы дзень» (штодзѐнная сутнасць), «дзень 

абароны правоў жанчын» (вядома асобным носьбітам мовы) і 

«заснаваны па прапанове Клары Цэткін» (гістарычная інфармацыя) [7]. 

Аналізуючы структуру канцэпту, Г. Г. Слышкін вылучае чатыры 

зоны, сярод якіх асноўныя (інтразона, экстразона) і дадатковыя 

(квазізона і квазіэкстразона) [6, с. 17–18]. Інтразона (інакш, унутраная 

зона) – гэта прыметы канцэпту, якія адлюстроўваюць уласныя прыметы 

дэнатату (напрыклад, калі ўзяць для аналізу такую рэалію, як мядзведзь, 

то вылучым наступнае: любіць мѐд, касалапы, моцны, куртаты хвост, 

вяршынствуе ў лесе, яго дрэсіруюць і інш.). У экстразону ўваходзяць 

прыметы, закладзеныя ў парэміях і пераносных значэннях (працягваем 

разглядаць абраную намі для ілюстрацыі рэалію мядзведзь: у парэміях 

ѐн лянівы (напрыклад, моцны мядзведзь, ды ў балоце ляжыць), цяжкі 

(калі ўзяць пад увагу пераноснае значэнне лексемы мядзведзь – каток 

для кладкі дарогі), мае багатую поўсць (напрыклад, бровы, што 

мядзведзь ляжаць); у гэтым кірунку можна аналізаваць экстразону 

канцэпту і далей, падрабязна разглядаючы ўвесь комплекс пераносных 

значэнняў і ўстойлівых выразаў з пэўным словам). Дарэчы, 

старажытнаславянская назва мядзведзь узнікла як эўфемізм са 

складаным значэннем „той, хто есць мѐд‟ да адпаведнага слова 

індаеўрапейскага паходжання. Пазней жа старажытнае індаеўрапейскае 

абазначэнне гэтага звера выйшла з ужытку. Назва-табу страціла 

«недазволены» адпаведнік і стала прамой намінацыяй. Цяпер слова 

мядзведзь не мае статусу эўфемізма [8, с. 95]. 

Квазіінтразона і квазіэкстразона звязаны з фармальнымі асацыяцыямі, 

якія ўзнікаюць у выніку сугучча імя канцэпту з іншым словам, 
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выкарыстаннем эўфемізмаў і інш. [6, с. 65–66]. Пры вылучэнні і апісанні 

квазіінтразоны і квазіэкстразоны канцэпту варта звяртацца да 

матэрыялаў асацыятыўных слоўнікаў адпаведных моў або карыстацца 

вынікамі праведзеных уласнымі намаганнямі асацыятыўных 

эксперыментаў. 

На думку М. В. Нікіціна, канцэпт складаецца з вобраза, паняцця, 

кагнітыўнага імплікацыянала і прагматычнага імплікацыянала [4, с. 59–

60]. Варта адзначыць, што такога меркавання прытрымліваецца 

большасць даследчыкаў, якія вылучаюць у складзе канцэпту вобраз, 

вызначанае інфармацыйна-паняційнае ядро і некаторыя дадатковыя 

прыметы, што сведчыць у цэлым пра пэўную ўніверсальнасць у 

разуменні структуры канцэпту ў розных навуковых школах. 

Такім чынам, прааналізаваныя намі меркаванні розных даследчыкаў 

адносна пытання структуры канцэпту дазваляюць нам гаварыць пра тры 

базавыя структурныя кампаненты (або элементы) канцэпту – вобраз, 

інфармацыйны змест і інтэрпрэтацыйнае поле. 

Што да беларускіх вучоных, якія звярталіся да даследавання паняцця 

канцэпту і яго структурна-зместавага напаўнення, то варта адзначыць 

перадусім працы В. А. Маславай, С. М. Прохаравай і яе вучаніц, 

А. М. Рудэнка, Б. Ю. Нормана і іншых лінгвістаў. 

Найбольш слушным і навукова абгрунтаваным нам падаецца 

разуменне канцэпту Б. Ю. Норманам, які разглядае яго як ментальную 

адзінку, што складаецца з: 

 паняційнай базы (або так званай інтэлектуальнай часткі канцэпту), 

куды ўваходзяць, як мы разумеем, слоўнікавыя дэфініцыі і перадусім 

уласныя прыметы дэнатата; 

 пачуццѐвай, эмпірычнай інфармацыі, атрыманай чалавекам у 

працэсе яго жыццѐвай практыкі (маецца на ўвазе той абагульнены 

вобраз, які складваецца і замацоўваецца ў свядомасці канкрэтнага 

чалавека за пэўнай рэаліяй і паняццем, наша ўяўленне пра штосьці), 

інакш – гештальт (вобраз, форма), адсюль жа, напрыклад, і назва 

сучаснага кірунку псіхалогіі гештальт-псіхалогія; 

 культурных традыцый, уласцівых дадзенаму соцыуму; 

 ацэнкі, аксіялогіі, ацэначнага вопыту па лініі «добра – дрэнна»; 

 фальклорна-літаратурнага фону. 

Такім чынам, канцэпт разумеецца намі як вербалізаваны ў 

свядомасці згустак культуры, у структуру якога ўключаюцца 

наступныя базавыя кампаненты: паняційная база (інтэлектуальная 

частка), па азначэнні некаторых іншых вучоных – інфармацыйны 

змест; пачуццѐва-эмпірычная інфармацыя (так званы вобразны 

кампанент); культурныя традыцыі, уласцівыя дадзенаму соцыуму, у 
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тым ліку і фальклорна-літаратурны фон, і, урэшце, ацэнкава-

аксіялагічны кампанент (ацэнкавы вопыт па лініі «добра – дрэнна»), 

які ўключаецца іншымі даследчыкамі ў інтэрпрэтацыйнае поле 

канцэпту. 
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