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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
У сучасних умовах глобалізації всіх сфер життя і зростання 

міжкультурних контактів освоєння концептуального поля  культур, що 
контактують, є запорукою успішності цих контактів. 

Розуміння турецької лінгвокультури носіями російської мови 
відбувається крізь призму їхньої власної ментальності і національно-
культурних цінностей. Лінгвокультурологічне дослідження концепту 
ТУРЕЧЧИНА надасть багатий матеріал для вивчення власне російського 
національного характеру. Уявлення про розробку ключових концептів чужої 
культури допомагає взаємній корекції мовних картин світу в умовах 
міжкультурного діалогу, позитивно впливаючи на його якість, формуючи 
взаємну толерантність.  

Дослідження когнітивного і культурологічного матеріалу, який 
репрезентує концепти, об'єктивовані в мові; аналіз мовних способів і засобів 
маніфестації концептів відповідає загальнотеоретичним завданням сучасної 
лінгвістики. Усе це зумовлює актуальність обраної теми дослідження.  

Проблема концептуальних досліджень тісно пов'язана з питаннями 
мовної особистості, національної культури, проблемами ментальності та 
національної самосвідомості. У русистиці вивчено значну кількість іншомовних 
концептів, є окремі розвідки щодо турецьких культурем у російському 
дискурсі, однак, наскільки нам відомо, концепт ТУРЕЧЧИНА ще не отримав 
комплексного висвітлення в лінгвістичній літературі. Когнітивно-дискурсивний 
підхід до вивчення концепту базується на аналізі функціонування його 
вербалізаторів з урахуванням культурного контексту і відкриває можливості 
об’єктивної репрезентації ментальної сутності у різних проявах мовного буття.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах науково-дослідної теми Київського 
національного лінгвістичного університету, затвердженої Міністерством освіти 
і науки України, «Дослідження слов’янських мов в антропоцентричній 
парадигмі» (№ 0117U005499). Тему дисертації затверджено вченою радою 
Київського національного лінгвістичного університету (протокол № 10 від 
14.01.2016 р.), уточнено рішенням спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у 
Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 
МОН України (протокол № 6 від 28.09.2020 р.). 

Мета презентованої дисертаційної роботи полягає у встановленні змісту, 
структури і особливостей мовного втілення концепту ТУРЕЧЧИНА в сучасній 
російській мовній картині світу. 

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 
− визначити підходи до вивчення концепту в лінгвістиці; 
− систематизувати досягнення русистики в галузі концептології та 

імагології; 
− розробити методику дослідження концепту ТУРЕЧЧИНА; 
− надати оцінну характеристику елементів концептосфери ТУРЕЧЧИНА в 

політичному та побутовому російськомовному дискурсі; 
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− дослідити образну стереотипізацію концепту ТУРЕЧЧИНА в ЗМІ; 
− розробити образні фрейми концепту ТУРЕЧЧИНА в побутовому 

дискурсі; 
− структурувати на експериментальному матеріалі концепт ТУРЕЧЧИНА в 

російській мовній свідомості); 
− визначити проблеми формування образу Туреччини в мовній свідомості 

російських школярів, які навчаються в цій країні, та окреслити шляхи їх 
подолання. 
Об’єктом дослідження є семантичний зміст, структура та мовне 

вираження концепту ТУРЕЧЧИНА в російській мовній картині світу. 
Предмет дослідження – вербалізація семантичних компонентів і 

елементів концептуального поля  ТУРЕЧЧИНА в  російськомовному медійному 
та побутовому дискурсі. 

Матеріал дослідження складають близько 3 тисяч фрагментів з 
компонентом-вербалізатором концепту ТУРЕЧЧИНА, відібраних з інтернет-
джерел. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 2010 по 2017 рік. 
З огляду на завдання дослідження, аналізувалися як тексти газет, так і 
матеріали блогів, форумів. У матеріал дослідження були включені дані 
тлумачних, енциклопедичних, синонімічних словників, матеріали 
Національного корпусу російської мови (НКРМ), а також лінгвістичних 
опитувань. 

Зміст і структура концептуального поля ТУРЕЧЧИНА в російській 
лінгвокультурі наводиться з позиції питомого носія турецької мови –
представника турецької культури. Для оцінки точності й повноти концепту, 
напрямків його стереотипізації в російській мовній свідомості зміст концепту в 
роботі розкривається крізь турецьку лінгвокультуру, що необхідно з метою 
експланаторності викладу. 

Мета і завдання зумовили методологію роботи та використані в 
дослідженні методи. Методологічною основою дослідження стали роботи 
представників когнітивного (Н. Д. Арутюнова, О. С. Кубрякова, Д. С. Лихачов, 
Й. А. Стернін та ін.) та лінгвокультурологічного підходів (С. Г. Воркачов, 
В. І. Карасик, Н. А. Красовський, Ю. С. Степанова та ін.) в галузі концептології. 
Методи дослідження відповідають поставленим завданням.  

У роботі використовується комплексна методика, що включає низку 
теоретичних та емпіричних методів. Теоретичні методи аналізу та синтезу 
застосовано для напрацювання теоретико-методологійних підстав дослідження. 
Емпіричні методи – класичні та новітні, загальнонаукові та лінгвістичні –  
спрямовані на аналіз та обробку мовних фактів.  

В основу методики покладено метод концептуального аналізу, який 
спрямовано на виявлення структурних елементів концепту та їх змісту. 
Вихідним матеріалом для концептуального аналізу визначено різноманітні 
вербалізатори концепту. Базовим методом концептуального аналізу обрано 
метод фреймів, який використано для встановлення структури концепту у 
взаємозв’язках елементів у різних типах дискурсів. 
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Як допоміжні використано: метод словникових дефініцій – для 
встановлення інваріантної семантики мовних одиниць та метод компонентного 
аналізу значення слова – для встановлення елементарних семантичних ознак з 
метою встановлення групувань субконцептів. Дискурсивний аналіз дозволив 
верифікувати семантику мовних одиниць залежно від умов контексту та 
комунікативної ситуації в цілому, забезпечуючи достовірність при визначенні 
змісту концепту. Контрастивний метод використано в роботі для 
встановлення деформації змісту інокультурного концепту в російськомовній 
картині світу. Опитування інформантів спрямоване на встановлення 
релевантних ознак концепту у мовній свідомості пересічних носіїв російської 
мови. За допомогою описового методу унаочнено ключові субконцепти 
аналізованого мегаконцепту в російській лінгвокультурі. Імалогічна 
інтерпретація покликана збагатити структурний підхід до аналізу концепту 
перцептивною очевидністю. Методика кількісного аналізу забезпечує 
валідність висновків. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що 
об'єктом дослідження обрано концепт ТУРЕЧЧИНА, який недостатньо 
розроблений в сучасній лінгвістиці, але актуальний для російської мовної 
свідомості й лінгвокультури. Показана динаміка змісту концепту залежно від 
характеру суспільно-політичних відносин між Росією і Туреччиною. 
Установлено варіативність змісту концептуального поля з огляду на сферу 
побутування і типу дискурсу. Визначено обсяг концепту ТУРЕЧЧИНА і зміст 
його складників у повсякденній свідомості росіян. Запропоновано шляхи 
корекції імагологічного образу Туреччини під час навчання російських дітей в 
турецьких школах. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження визначається внеском 
в розробку проблем когнітивної лінгвістики. Дане дослідження, шляхом 
системного аналізу концепту ТУРЕЧЧИНА в дискурсивному вимірі, пропонує 
шляхи виявлення специфіки бачення інокультурного фрагмента світу. 
Запропонована в роботі методика використання в концептуальному описі мови 
імагологічного підходу збагачує концептологію перцептивною валідністю. 
Також результати роботи можуть бути використані при вивченні загальних 
закономірностей організації мовних компонентів в сучасних текстах 
російськомовного дискурсу. 

Практична цінність виконаної роботи визначається можливістю 
застосування її теоретичних положень під час розроблення нормативних і 
спеціальних курсів із сучасної російської мови, стилістики російської мови, 
журналістики; матеріали дослідження можуть бути використані при 
розробленні курсів з проблем когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, 
імагології. Отримані результати можуть стати в нагоді при укладанні 
лінгвокраїнознавчих словників. Висновки, представлені в дослідженні, також 
можуть бути використані у сфері соціології, журналістики, культурології, 
політології, міжнародних відносин. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 
дослідженням, що відбиває авторський підхід до аналізу обраного концепту. 
Формування теоретичних основ та обґрунтування методики дослідження, 
характеристика розгортання концепту в медійному і побутовому дискурсах, 
аналіз проведених опитувань, визначення конфігурації образу Туреччини у 
свідомості російськомовних дітей, що проживають у цій країні, зроблені 
здобувачем особисто. Усі публікації написано одноосібно. 

Апробація результатів дослідження здійснена на міжнародних 
наукових конференціях та круглих столах: XXVII Міжнародній науковій 
конференції «Мова і культура» (25–27.06.2018, Київ), IV Міжнародній науковій 
конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі» 
(14.05.2019, Київ), V Міжнародному круглому столі «Наука та інноватика: 
вітчизняний і світовий досвід» (16.05.2019, Черкаси), XXVIII Міжнародній 
науковій конференції «Мова і культура» (24 – 27.06.2019, Київ). 

Результати дисертації також обговорювались на засіданні кафедри 
російської мови і літератури Київського національного лінгвістичного 
університету. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження оприлюднено в 7 
публікаціях, серед яких 5 статей у наукових фахових виданнях України, 1 
стаття в закордонному виданні, 1 стаття (нефахова) у збірнику матеріалів 
конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 
вступу, двох розділів, висновків, списку літератури (314 позицій), 2 додатків. 
Загальний обсяг дисертації – 256 сторінок, із них 208 сторінок основного тексту 
(8,9 д.а.).  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження концепту ТУРЕЧЧИНА в 
російській мовній картині світу; сформульовано мету та основні завдання роботи; 
визначено її об’єкт і предмет, методи аналізу; розкрито наукову новизну, 
теоретичне і практичне значення дисертаційної роботи; указано форми її апробації. 

Розробка смислового обсягу і структури концепту має як теоретичне 
значеннярозуміння того, як переломлюється світ у свідомості соціуму під 
впливом різних факторів, так і прагматичне застосуваннявивчення 
міжкультурних відмінностей у змісті концептів, що дозволяє запропонувати 
кодекс правил міжкультурної комунікації, формувати міжкультурну 
толерантність, яка так необхідна в сучасний період активізації міграційних 
процесів та глобалізації культури. 

У першому розділі «Концепт як об’єкт лінгвістичних досліджень» 
висвітлено досягнення русистики в галузі дослідження концептосфери; 
наведено визначення терміна «концепт», його відмінність від таких близьких 
понять, як «стереотип», «значення слова»; представлено підходи та 
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методологічні принципи вивчення концепту; розглянуто структуру та 
типологію концептів. 

Автор приймає позицію Д. С. Лихачова про формування концепту в 
результаті зіткнення значення з національним і особистим досвідом носія мови. 
З огляду на предмет аналізу (культурно марковані концепти, утілені в мові, в 
орієнтації на іншу національну культуру), дослідження грунтується на 
лінгвокультурологічному напрямку вивчення концепту (Ю. С. Степанов, 
С. Г. Воркачов, В. І. Карасик), проте в практиці аналізу використовують також 
прийоми семантико-когнітивного напрямку (З. Д. Попова, Й. А. Стернін), які 
застосовують на першому вербальному етапі аналізу. 

У дослідженні концепт ТУРЕЧЧИНА представлений як (мега)концепт, у 
структурі якого виокремлюємо фрейми зі своїми субконцептами. Завдання 
роботи полягає не в ієрархізації складників досліджуваного концепту, оскільки 
в інонаціональній свідомості російськомовних громадян він недостатньо 
систематизований і має фрагментарний характер, а у виділенні найбільш 
розвинутих домінантних фреймів і аналізі складу та ознак їхніх субконцептів в 
російській мовній картині світу. 

Когнітивно-дискурсивний підхід, застосований в роботі для дослідження 
інокультурного концепту, підтримується новим напрямом лінгвістики – 
імагологією, що теоретично правомірно, зважаючи на наявність в структурі 
концепту образного складника. Бачення образу як ментальної моделі 
(Л. П. Іванова) логічно поєднується з лінгвокультурологічним підходом до 
вивчення концепту. Застосування імагологічної інтерпретації надає 
концептуальному конструкту необхідної життєвості та перцептивної 
переконливості. 

В основі цієї роботи лежить методологія концептуалізму. Автор виходить 
з наявності феномена суспільної свідомості, яка має інваріантну природу, і 
можливості її вивчення за мовними даними, оскільки поняття прагне бути 
вираженим у слові (уважаємо, що якщо для поняття немає вербалізатора, воно 
остаточно не сформувалося). Це дослідження ґрунтується на положенні про 
неповний збіг загальномовного значення слова і його концептуального змісту. 
Лексичне значення передає концептуальні ознаки, але не в повному обсязі; 
структура концепту набагато складніша і багатогранніша. 

Аналіз змісту таких ментальних утворень, як концепти, можна отримати 
шляхом вивчення значимого компонента його вербалізаторів. Це обумовлює 
вибір у дослідженні як провідного семантико-когнітивного підходу разом із 
фреймовим аналізом та експериментальними методиками. Валідність 
когнітивної інтерпретації забезпечується дискурсивним контекстом. 

Залучення різнопланових матеріалів (дані НКРМ, матеріали 
лексикографічних джерел, різні види дискурсу, результати опитувань та 
асоціативних експериментів, інформація екстралінгвістичного характеру тощо) 
для дослідження концепту ТУРЕЧЧИНА обумовлено його абстрактністю та 
здатністю до реалізації крізь низку фреймів та субконцептів. 
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Концепт ТУРЕЧЧИНА можна розглядати як кластерний концепт, в який 
уходять такі субконцепти: «турки», «турецький», «турок», «турчанка», 
«Стамбул», «яничар» та ін. Ознакою кластерного концепту є можливість 
співвіднесення його з іншими концептами. Так, концепт ТУРЕЧЧИНА в 
російській мовній картині світу можна зіставити з концептосферами СХІД, 
ДЕРЖАВА, ЗАКОРДОН, ІСЛАМ, КУРОРТ, СПОЖИВАЦЬКИЙ РАЙ, 
КРАЇНА, що створюють фрейми «Туреччина – релігія», «Туреччина – історія», 
«Туреччина – політика», «Туреччина – відпочинок» тощо. 

У другому розділі «Структура і зміст концепту ТУРЕЧЧИНА в 
когнітивно-дискурсивному вимірі» представлено аналіз концепту на 
матеріалах ЗМІ та інтернет-комунікації в різних дискурсивних практиках 
(політика, історія, економіка, культура, географія, туризм, демографія, побут). 

Доцільність аналізу концепту ТУРЕЧЧИНА на матеріалах ЗМІ в 
політичному дискурсі обумовлена високою частотністю вживань вербалізаторів 
цього концепту, що засвідчено в матеріалах газетного, суспільно-політичного 
корпусів НКРМ. Розподіл базових вербалізаторів концепту, які зафіксовані в 
газетному корпусі НКРМ (період 2000-2014 рр., 433 373 документи, 16 669 748 
речень) представлено у Табл.1.  

 
Таблиця 1. Вербалізатори концепту ТУРЕЧЧИНА в газетному корпусі НКРМ 

Лексема Кількість 
документів 

Кількість 
входжень 

Роки Кількість згадок 
на мільйон словоформ 

Туреччина 9359 18288 2010 140 

2014 56 
турок 2026 3272 2010 10 

2014 7 
турчанка 102 143 2010 2 

2014 1 
осман 218 290 2010 3 

2014 1 
турецький 5113 9921 2010 65 

2014 39 
османський 271 382 2010 3 

2014 4 
Анкара 661 1322 2010 11 

2014 8 
Стамбул 1555 2332 2010 15 

2014 8 
 

У роботі проаналізовані три дотичні, але відносно автономні типи 
дискурсу: дискурс російських ЗМІ щодо внутрішньої і зовнішньої політики 
Туреччини, економіки Туреччини, російсько-турецьких відносин. Для 
з'ясування турецького фону залучалась інформація з турецького історичного і 
політологічного дискурсу. Була виділена низка субконцептів, які найбільш 
активно виступають в мовних практиках політичного характеру: Р. Т. Ердоган, 
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М. К. Ататюрк, тероризм, ісламізм, Росія, Європа, США, курди, Сирія, 
газопровід та ін. 

З позиції імагології, у російських ЗМІ виявлено три різні образи 
Туреччини: «Туреччина історична», «Туреччина економічна», «Туреччина 
політична» (при цьому домінує образ Туреччини політичної, у двох інших цей 
образ використовують як аргумент оцінки). У межах цих образів 
виокремлюють фрейми «Туреччина – внутрішня політика», «Туреччина – 
зовнішній світ», «Росія – Туреччина / росіяни – турки», «Росія – зовнішній 
світ». Змістовий обсяг концепту і його аксіологічна кваліфікація обумовлена 
характером відносин між Росією і Туреччиною. 

Найбільш укорінений образ – «Туреччина історична», представлений у 
суто історичних категоріях, переважно в контексті спогадів про російсько-
турецькі війни, що екстраполюються на сприйняття сучасної Туреччини і 
турків росіянами.  

Другий образ – «Туреччина економічна» має досить спрощений вигляд. 
У цьому образі представлена, як правило, Туреччина з туристичного боку, 
передусім такі міста, як Стамбул, Анталія, Анкара. Уявлення про Туреччину як 
про відомий туристичний курорт створює глянсовий характер держави з 
розвиненою туристичною індустрією і багатими великими містами. Цей образ 
розглядається в рамках фрейму «бідна Росія – багаті зарубіжні країни». Цей 
фрейм концепту формує нейтрально-позитивний образ Туреччини як 
розвиненої держави, що має стабільні відносини із Заходом. 

Третій образ – «Туреччина політична» представлений у рамках уявлень 
про «високу політику» і міждержавні відносини, геополітику. Цей образ 
становить сукупність фреймів «Росія і росіяни – Туреччина і турки» і 
«Туреччина і зовнішній світ» у контексті політичних напрямів усередині 
регіону і стосовно зовнішніх гравців. І кількість, і характер репрезентації 
концепту ТУРЕЧЧИНА в цьому полі залежить від мінливої політичної ситуації. 
Важливе місце в структурі названих фреймів займає образ Р. Т. Ердогана.  

Маніфестація концепту ТУРЕЧЧИНА в політичному дискурсі в 
узагальненому вигляді може бути представлена таким переліком 
характеристик: «сильна», «агресивна», «амбітна», «ісламська», «ненадійна». 
Загалом політичний образ Туреччини, представлений у російських ЗМІ, 
залежить від їхньої провладної чи опозиційної орієнтації. 

Матеріали ЗМІ показують, що економічний образ концепту 
ТУРЕЧЧИНА підпорядкований не тільки політиці, а й туризму. Фрейм 
«Туреччина – туризм» вербалізується в назвах курортів, характеристиках 
готелів, пляжів та розваг, згадках про курс валют та ціни.  

У сфері репрезентації в російськомовних ЗМІ географічних 
характеристик, культурних надбань і демографічних особливостей Туреччини 
можна зафіксувати фрейми «Туреччина – клімат», «Туреччина – мистецтво», 
«Туреччина – архітектура», «Туреччина – нації», «Туреччина – населення» 
(характер турків, турецькі жінки, родина та стосунки між чоловіком і жінкою, 
ставлення турецьких чоловіків до російських жінок тощо).  
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Аналіз концепту ТУРЕЧЧИНА на побутовому рівні, який проводився на 
матеріалі інтернет-комунікації, дозволяє виділити ключові особливості 
повсякденного життя турків, що можуть допомогти подолати невдачі в 
міжкультурній комунікації. На побутовому рівні реалізації концепту 
ТУРЕЧЧИНА його структура та зміст мають значно простіший вигляд 
(відпочинок, стосунки чоловіків та жінок, купівля товарів тощо). Більшість 
представлених субконцептів мають стереотипізований характер. Культурна і 
соціокультурна складові невиразні. 

У складі концепту ТУРЕЧЧИНА на побутовому рівні можна виділити 
кілька субконцептів: узагальнений геокультурний образ країни – «Туреччина як 
така» («дивовижна країна», що увібрала в себе риси Європи і Азії,  як правило, 
наведено загальну позитивна оцінка); «відпочинок на морі» («відпочинок», 
«море», «пляж», «готель», «обслуговування», «розваги», «їжа»); «Туреччина – 
купівля» («ціна», «якість», «різноманітність», «процес»); «Історія, історичні 
події» («пам'ятки старовини», «Стамбул», «мечеть»); «Туреччина – 
повсякденне життя» (його розробка залежить від ступеня обізнаності: росіяни, 
які живуть у Туреччині, оцінюють турецькі життєві норми та правила 
позитивно; люди, мало знайомі з турецьким побутом, перебувають у полоні 
стереотипів, причому переважно негативних – «спекотна», «жебрацька», 
«брудна», особливий негатив викликає «споживацьке ставлення до російських 
жінок»). Загалом при характеристиці образу Туреччини домінують позитивні 
оцінки. Елементи концептуального поля ТУРЕЧЧИНА (субконцепти різного 
рівня) у побутовому дискурсі стереотипізовані, варіативність проявляється і на 
аксіологічному зрізі. 

Проаналізовані особливості та закономірності структури концепту 
ТУРЕЧЧИНА в російській мовній свідомості за даними інтернет-комунікації 
дозволяють говорити про необхідність створення ефективних методик 
змістового  «насичення» образу країни. Представлені риси структурування й 
наповнення концепту ТУРЕЧЧИНА в ЗМІ та інтернет-комунікації дозволяють 
стверджувати їхню залежність від характеру російсько-турецьких відносин, від 
політичної орієнтації видання, інтересів і досвіду конкретної мовної 
особистості. 

Усі представлені площини реалізації концепту перетинаються між 
собою: так сфера економіки виявляється в політиці й туризмі; сфера населення 
пов'язана з туризмом, остання обумовлена сферою політики; географія та 
культура підпорядковані сфері туризму. Можна стверджувати, що 
домінантними концептосферами, у яких розгортається концепт ТУРЕЧЧИНА, є 
політика, економіка і туризм. 

Маніфестація концепту Туреччина в російській мовній свідомості, 
досліджена шляхом опитувань, дозволила розширити поле вербалізацїї 
концепту і уточнити його структуру. На цій основі визначені завдання та 
запропоновані рекомендації щодо міжкультурної освіти школярів в умовах 
російсько-турецького білінгвізму.  
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У дослідженні встановлено зміст базових зон концепту. Енциклопедична 
зона (матеріали словників) демонструє, що концепт ТУРЕЧЧИНА в російській 
мовній картині світу розроблений по лінії «ознака – країна – представник 
країни». Семантика розгортається цілком прогнозовано:  
а) те, що стосується Туреччини (турецька мова, турок, турчанка тощо);  
б) те, що походить з Туреччини (турецькі боби, турецький барабан тощо);  
в) те, що властиве туркам (сидіти по-турецьки, турецький базар тощо);  
г) історія Туреччини (османська імперія, османи тощо).  

Утилітарна зона концепту, що реалізується у прагматичному ставленні 
людей до концепту, зорієнтована на солодощі та одяг. Загальнооцінна зона 
концепту свідчить про його амбівалентний характер у російській мовній 
свідомості. Інтерпретаційне поле концепту ТУРЕЧЧИНА має різноплановий 
характер і слабку структуру, існують ознаки, що мають амбівалентні риси. Це 
зумовлено тим, що названі ознаки виділяються різними групами носіїв мови, у 
різних умовах, у різні історичні періоди тощо. Отже, ця частина структури 
концепту є найбільш мобільною. 

З метою уточнення семантизації концепту ТУРЕЧЧИНА за допомогою 
вербалізаторів було проведено низку опитувань інформантів, які відвідують 
Туреччину або проживають у ній. 

Так на першому етапі встановлено ключові асоціативні ознаки концепту 
ТУРЕЧЧИНА. Аналіз асоціацій, що виникли в респондентів, підтверджує 
амбівалентність досліджуваного концепту в російській мовній картині світу: 
країна сприймається одночасно як стародавня і сучасна, імперська і 
демократична, ділова і туристична.  

Інтерпретаційне поле слабо структуроване, фрагментарне, оскільки 
висновки робляться на основі різних когнітивних ознак ядра і в різних умовах, 
про що свідчать асоціативні реакції на стимул Туреччина: аніматор, анімація, 
араб, берег, Босфор, верблюд, відпочинок, відпустка, Візантія, гарем, готель, 
іслам, кальян, Керч, Константинополь, мечеть, мусульмани, море, Османська 
імперія, паранджа, пляж, півмісяць, путівка, рахат-лукум, серіал, солодощі, 
Стамбул, султан, схід, танець живота, туризм, халва, Чорне море, шезлонг. 
Найбільше асоціацій пов'язано з відпочинком. Асоціації, пов'язані із 
символікою, теж різноманітні і відображають державний устрій країни 
(султан), історичні реалії (гарем), релігійну належність країни (іслам, мечеть, 
мусульмани, півмісяць), географічні об’єкти (Босфор, Стамбул), тварин  тощо). 

На другому етапі дослідження структури концепту ТУРЕЧЧИНА в 
мовній свідомості сучасних носіїв російської мови в об’єкті було виділено 
кілька компонентів: 

− когнітивний (осмислення об'єкта дослідження за допомогою 
сприйняття, усвідомлення, розуміння та інтерпретації особисто отриманих 
даних і досвіду);  

− емоційний (передає той спектр почуттів і переживань, що з'являються в 
людини стосовно об'єкта дослідження);  
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− поведінковий (реалізується за допомогою інтересів та підстав, що 
зумовлюють вибір стратегій і тактик поведінки носіїв мови стосовно об'єкта 
дослідження). 

У результаті опитування виявилося, що когнітивний компонент концепту 
в якісному відношенні охоплює тільки 24 терміни, які асоціюються у 
респондентів з поняттям ТУРЕЧЧИНА (Анатолія, вірмени, Ататюрк, Ая-
Софія / мечеть, Баязет, Босфор, Візантія, візир, гяур, Катерина ІІ, іслам, 
Істамбул, Константинополь, мамлюк, младотурки, російсько-турецька війна, 
Севастополь, Стамбул, Сулейман чудовий / Османська імперія, султан, 
Ушаков / Ушак-паша, Царгород, яничар), але кількісно він представлений 
досить великою кількістю реакцій – 795 одиниць на 120 респондентів; при 
цьому відмов від відповіді не було зафіксовано.  

Емоційний шар концепту ТУРЕЧЧИНА домінує кількісно – 1132 реакції. 
Якщо проаналізувати його структуру, можна визначити, що в якісному і 
кількісному відношенні виділяється «кухня» (462 реакції, 9/10 позицій). Досить 
обізнані респонденти з історичними діячами: хоча названо лише чотири 
ключові фігури, але кількість реакцій досить велика (290 реакцій). Найменше 
асоціацій в галузі архітектури. 

У структурі поведінкового компонента домінує відпочинок (705 реакцій з 
994): море, готель, пісок, сонце, Бодрум, Анталія, пляж, засмага, катамаран. 

Наявність великої російської діаспори в Туреччині ставить питання 
соціокультурної взаємодії російських мігрантів з корінним населенням. 
Туреччина толерантно ставиться до національно-культурних потреб росіян 
(функціонують російські школи; є російськомовні друковані видання, 
телепрограми, інтернет-видання; є російськомовні блоки на сайтах 
інформаційних агентств; створені Асоціація російської культури та Російське 
товариство освіти, культурного і ділового співробітництва тощо). 

Результати проведених опитувань та асоціативних експериментів свідчать 
про потребу в розробці більш ефективних методик розширення змістового 
наповнення образу Туреччини в російськомовній свідомості. Насамперед це 
стосується росіян, які проживають на території Туреччини, та їхніх дітей, що 
мають не лише адаптуватися до нової для них культури, а й зберегти зв’язки з 
власною. Це завдання може бути здійснене в умовах білінгвального навчання. 

Робота з освоєння концепту ТУРЕЧЧИНА у двомовних російсько-
турецьких школах Туреччини повинна бути спрямована на формування образу 
Туреччини як сучасної країни з багатою історичною спадщиною стародавніх 
цивілізацій, країни толерантної, що має власні етнічні особливості. 

Практичне впровадження мультикультурної освіти може бути досягнуте 
шляхом спільного навчання російських і турецьких дітей у двомовних школах; 
шляхом уведення в навчальний план предметів, пов'язаних з культурою 
Туреччини, а також збагачення базових освітніх дисциплін, що викладаються 
російською мовою, національною російською і турецькою проблематикою, 
обов'язковим залученням до програм російської і турецької мов лінгвокультурної 
інформації. У роботі представлені окремі приклади можливих напрямів і прийомів 
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розроблення концепту ТУРЕЧЧИНА на уроках російської мови. Показано, що 
важливо враховувати всі типи номінацій, що відображають лінгвокультурну 
специфіку, ‒ лінгвокультуреми, слова з ідіоетнічним ореолом, ідіоми. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено аналіз змісту і окреслена структура концепту 

ТУРЕЧЧИНА в сучасній російській мовній картині світу. Дослідження 
проведене на матеріалі російськомовного медійного дискурсу, зокрема 
інтернет-ресурсів, матеріалів Національного корпусу російської мови, 
екстралінгвальної інформації, а також результатів лінгвокультурологічного 
асоціативного експерименту – опитування носіїв російської мови, що виявив 
їхнє уявлення про семантичне поле концепту ТУРЕЧЧИНА. 

При структуруванні концептуального поля використовувався передусім 
метод фреймового аналізу. Була застосована комплексна методика, що включає 
методи моделювання, описовий, порівняльний – з особливою увагою щодо 
міжкультурної інтерпретації, опитування й тестування інформантів, прийоми 
кількісного аналізу, концептуальний аналіз – структурування концепту і 
визначення його змісту в дискурсивному вимірі на тлі тюркомовної особистості 
автора. Лінгвокультурологічний підхід, задіяний у роботі для вивчення 
інокультурного концепту, ураховує також напрацювання нового напряму 
лінгвістики – імагології, що теоретично є правомірним з огляду на наявність у 
структурі концепту образного складника.  

Результатом проведеного дослідження є такі висновки: 
1. У сучасних умовах глобалізації всіх сфер життя і активізації 

міжкультурних контактів освоєння концептуального поля контактної культури 
є запорукою успішності цих контактів. Розробка змістового об’єму і структури 
концепту має як теоретичне значення – розуміння того, як переломлюється світ 
у свідомості соціуму під впливом різних факторів, так і прагматичне 
застосування – вивчення міжкультурних відмінностей у змісті концептів 
дозволяє запропонувати кодекс правил міжкультурної комунікації, формувати 
міжкультурну толерантність, що є необхідною в сучасний період активізації 
міграційних процесів і глобалізації культури. 

2. Концепт ТУРЕЧЧИНА відноситься до концептів високого рівня 
абстракції, розгортаючись у вигляді низки фреймів і субконцептів. 

На матеріалі ЗМІ встановлена переважна релевантність концепту 
ТУРЕЧЧИНА в російській мовній картині світу для концептосфер політики, 
історії, економіки, культури, географії, туризму, демографії; на матеріалі 
інтернет-комунікації встановлений набір субконцептів та їхній зміст; шляхом 
опитувань вивчена вербалізація концепту й уточнена його структура. На цій 
основі визначено завдання та запропоновані рекомендації щодо міжкультурної 
освіти школярів в умовах російсько-турецького білінгвізму. 
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3. Кількісні характеристики базових вербалізаторів концепту 
ТУРЕЧЧИНА в ЗМІ визначені за матеріалами газетних видань Національного 
корпусу російської мови (період 2000-2014 рр.). 

Установлено, що концепт активно представлений у засобах масової 
інформації, про що свідчить розподіл базових вербалізаторов, як вони 
представлені в газетному корпусі НКРМ, де в текстах 433 373 документів 
(16 669 748 пропозицій) зафіксовано: Туреччина – 9359 / 18288 (перший показник 
– кількість документів, другий – кількість уходжень вербалізатора); турецкий – 
5113 / 9921; турок – 2026 / 3272; Стамбул – 1555 / 2332; Анкара – 661 / 1322; 
османский – 271 / 382; осман – 218 / 290; туркеня – 102 / 143. Кількість згадок на 
мільйон словоформ лексеми Туреччина в 2010 році становила 140 одиниць, у 2014 
– 56, лексеми турецький – 65 од. і 39 одиниць відповідно. 

4. Дискурсивна маніфестація концепту ТУРЕЧЧИНА в концептосферах 
політики, економіки й туризму здійснюється крізь призму фрейму «Росія – 
Туреччина». У концептосфері політики зафіксовано три образи: «Туреччина 
історична», «Туреччина економічна»», «Туреччина політична», причому два 
перших підпорядковані третьому. Образи даються крізь призму глобального 
фрейму «Росія – зовнішній світ». 

5. Політичний образ сучасної Туреччини репрезентовано в роботі в 
структурі фреймів «Туреччина – внутрішня політика», «Туреччина – зовнішня 
політика», вони об'єднані постаттю Р. Т. Ердогана. Розробка політичного 
образу Туреччини, характер смислових акцентів і оцінок залежать від 
політичної орієнтації російських ЗМІ. Проурядові ЗМІ, повторюючи оцінки 
Кремля, у періоди загострення акцентують «політичні амбіції», «ненадійність 
як партнера», «ісламізацію», «тероризм», «тоталітаризм», «репресії» 
«придушення курдів», «невизнання Криму»; у період порозуміння – «боротьбу 
з ісламською державою», «економічне співробітництво», «Турецький потік», 
решта замовчується. Опозиційні ЗМІ знаходять «тоталітаризм», «порушення 
демократії», але називають Туреччину «успішною країною», відзначають 
«лідерство» (не «політичні амбіції»). Разом із тим, усі ЗМІ негативно оцінюють 
«ісламізацію», в аналітичних статтях фігурує «пантюркізм». Неоднозначно 
представлено й образ Р. Т. Ердогана. 

Фрейм «Туреччина – туризм» виражається в межах назв курортів, 
характеристик готелів, пляжів, розваг, принципу «все включено», курсу валют, 
шопінгу й цін. Наповнення та оцінка фрейму також залежить від політичної 
ситуації. Культурний фрейм образу обумовлений здебільшого «туристичним 
поглядом» на країну. Демографічний фрейм розроблений у таких аспектах: 
характер турків; турецькі жінки, сім'я і взаємовідносини статей; відносини 
турецьких чоловіків і російських жінок. 

6. Структура і зміст концепту ТУРЕЧЧИНА на рівні побутової свідомості, 
як він представлений в інтернет-комунікації, є біднішими (відпочинок, закупи, 
історія, відносини турецькі чоловіки – російські жінки, побут). Слабо 
представлені культурний і соціокультурний складники. Субконцепти 
стереотипізовані. Хоча домінують позитивні оцінки, але на зрізі побуту й 
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ставлення до російських жінок у Туреччині зустрічаємо багато негативу, 
переважно в оцінках російських чоловіків.  

7. Проаналізовані в першому наближенні особливості та закономірності 
структурування концепту ТУРЕЧЧИНА в російській мовній свідомості 
дозволяють говорити про необхідність створення ефективних програм 
змістового «насичення» образу країни. Особливо важливо це для росіян, що 
мешкають у Туреччині, і насамперед дітей, які повинні засвоїти нову для них 
культуру з метою адаптації в Туреччині. 

8. За результатами низки опитувань інформантів, які відвідують 
Туреччину або проживають в ній, установлено, що інтерпретаційне поле 
невиразно структуроване, фрагментарне, оскільки «висновки» робляться в 
різних умовах на основі різних когнітивних ознак, про що свідчать асоціативні 
реакції на стимул Туреччина: аніматор, анімація, араб, берег, Босфор, верблюд, 
відпочинок, відпустка, Візантія, гарем, готель, іслам, кальян, Керч, 
Константинополь, мечеть, мусульмани, море, Османська імперія, паранджа, 
пляж, півмісяць, путівка, рахат-лукум, серіал, солодощі, Стамбул, султан, 
схід, танець живота, туризм , халва, Чорне море, шезлонг. 

9. Якісний аналіз структурних шарів концепту ТУРЕЧЧИНА в мовній 
свідомості росіян, безпосередньо знайомих з Туреччиною, за даними опитувань 
120 респондентів, показує більш глибоке розроблення когнітивного і образно-
емоційного шарів (24 і 25 варіантів реакцій), тоді як поведінковий, 
прагматичний шар вужчий(19 варіантів реакцій) і детермінований лише сферою 
готельного відпочинку і закупів. 

10. Кількісний аналіз реакцій виявив домінування емоційно-образного 
шару  1132 реакції: домінує «кухня»  462 реакції, «музика»  всього 79 
реакцій; серед історичних осіб названі лише чотири людини (Роксолана, 
Сулейман, К. Ататюрк, Р. Т. Ердоган), однак кількість реакцій  290. 
Когнітивний шар представлений 795 реакціями (домінують іслам, Візантія, 
Стамбул). Поведінковий шар (994 реакції) сконцентрований на темі 
«відпочинок» (705 реакцій). 

11. Опитування російськомовних школярів, які навчаються в турецьких 
школах, на предмет семантизації значущих для турецького соціуму понять 
виявило недостатнє збагачення їхньої свідомості турецькими 
лінгвокультуремами, що, безумовно, не сприяє акультурації дітей у новому 
середовищі. Учні виявили знайомство з географією, назвами футбольних клубів 
і турецькими стравами, труднощі викликали історичні культуреми і 
прецедентні імена: Царгород, султан Ахмет, слабо відома література, 
абсолютно невідомий фольклор, народні ігри. На запропонованій контурній 
карті Туреччини більшість інформантів більш-менш точно позначили Стамбул, 
Анкару, Анталію, Бодрум, Кіпр, Чорне і Середземне моря, але немає відомих з 
російської історії та літератури Синопа, Арзрума, Трапезунда (Трабзона), не 
позначені історичні пам’ятки і національні парки. 

У роботі аргументована доцільність білінгвального навчання 
російськомовних дітей у двомовних російсько-турецьких школах Туреччини. 
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Практичне впровадження мультикультурної освіти може бути досягнуте 
шляхом уведення в навчальний план предметів, пов'язаних з культурою 
Туреччини, а також збагачення базових освітніх дисциплін, які викладаються 
російською мовою, національною російської і турецької проблематикою, 
обов'язкового включення до програм російської і турецької мов 
лінгвокультурної інформації. У роботі коротко представлені можливі напрями 
й прийоми розробки концепту ТУРЕЧЧИНА на уроках російської мови. 

12. Аналіз матеріалу продемонстрував укоріненість концепту ТУРЕЧЧИНА 
в російській лінгвокультурі. Його зміст різнобічний: історія, культура, релігія, 
економіка, політика, туризм, географія, природа, народ, побут, родинні стосунки. 
Однак розроблення фреймів фрагментарне, їхнє співвідношення в мовній 
свідомості асиметричне, субконцепти стереотипізовані, характеристики часто 
амбівалентні й нестабільні – їхня історична та функціональна динаміка 
обумовлена позамовними чинниками, насамперед характером політичних 
відносини між Росією і Туреччиною, історичною пам'яттю народів, цілями 
міжкультурних контактів, гендерним фактором. 

З огляду на посилення зв'язків між державами і народами, зокрема й на 
особистому рівні, уважаємо, необхідна спеціальна політика міжкультурного 
освіти народів, що контактують.  

Перспективи розбудови концепту ТУРЕЧЧИНА в русистиці полягають у 
поширенні дискурсивного поля дослідження за рахунок текстів художньої 
літератури, зокрема й турецько-російських перекладів, у вивченні історичної 
динаміки структури і змістового наповнення концепту, диференціації змісту 
концепту в мовній свідомості росіян залежно від соціальних та демографічних 
чинників особистості. 
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АНОТАЦІЯ 
Аксой М. Концепт ТУРЕЧЧИНА в сучасній російській мовній 

картині світу: когнітивно-дискурсивний аспект. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. – Київський національний 
лінгвістичний університет, Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України. Київ – Харків, 
2020. 

У роботі обґрунтовано значущість для російської мовної картини світу 
концепту ТУРЕЧЧИНА, проаналізовано частотність його вживання в 
основному корпусі НКРМ. За матеріалами ЗМІ, інтернет-комунікації та 
експериментів досліджено зміст концептуального поля, структура концепту та 
оцінка його репрезентантів. Розроблено комплексну методику аналізу 
інокультурного концепту, що полягає в поєднанні прийомів концептуального 
аналізу та імагологічного опису.  

Установлено, що зміст концепту багатий і різнобічний: історія, культура, 
релігія, економіка, політика, туризм, географія, природа, народ, демографія, 
побут, родинні стосунки. Однак розроблення фреймів має фрагментарний 
вигляд, їхнє співвідношення в мовній свідомості асиметричне, субконцепти 
стереотипізовані, характеристики часто амбівалентні й нестабільні – їхня 
історична та функціональна динаміка обумовлена політичними відносинами 
між Росією і Туреччиною, історичною пам'яттю народів, метою встановлених 
контактів, гендерним чинником. 
Ключові слова: Туреччина, російська мова, мовна картина світу, концепт, 
концептосфера, імагологія, когнітивна лінгвістика, фреймовий аналіз. 

 
SUMMARY 

Aksoy M. The concept “TURKEY” in contemporary Russian linguistic 
picture of the world: cognitive discursive aspect. – Manuscript.  

Thesis for scientific degree of candidate of philological sciences, profile 
10.02.02 – Russian language. – Kyiv National Linguistic University, H.S. Skovoroda 
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Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of Education and Science of 
Ukraine. Kyiv – Kharkiv, 2020. 

The thesis presents evaluation characteristics of elements of TURKEY concept 
in Russian linguistic picture of the world; image stereotyping of TURKEY concept in 
mass media is examined; development of image frames of TURKEY concept in 
everyday discourse is performed; TURKEY concept in Russian linguistic conscience 
is structured basing on experimental data; the issues of image of Turkey formation in 
linguistic conscience of Russian schoolchildren in Turkey are discussed. 

The matters connected with research of concept in linguistics received more 
advanced interpretation in this work. Main achievements of Russian philology in 
areas of conceptology and imagology are represented and analysed. Working-out of 
concept research was further developed. 

Methodological basis of the research consists of the works of representatives of 
cognitive approach (N. D. Arutiunova, Ye.S. Kubriakov, D.S. Likhachev, I.A. 
Sternin, etc.) and linguocultural approach (S.H. Vorkachev, V.I. Karasik. N.A. 
Krasovskii, Yu.S. Stepanov, etc.) in area of conceptology. 

The first section “Concept as an object of linguistic research” is dedicated to the 
history and contemporary status of concept research in linguistics. Definition of 
“concept” notion is presented basing on interpretation of this phenomenon given by 
numerous well-known researches (S.A. Askoldov-Alekseev, N.D. Arutiunova, Yu.S. 
Stepanov, S.H. Vorkachev, etc.). Theoretic statements, approaches and 
methodological principles of concept research in Russian philology, starting from the 
second half of the XXth century and till the present time are analysed. The structure 
and typology of concept represented in the works of many researches (Z.D. Popova, 
I.A. Sternin, V.I. Karasik, M.V. Pimenova, etc.) are examined in details.  

This section is focused on imagology, the separate direction in area of 
comparavistics. The oppositions of different nature, including “own/foreign” 
phenomenon are the subjects of research in imagology. Implementation of 
imagologic approach to the research of selected concept is considered to be 
important. Priority is given to the complex methodology of concept research. 

The second section “The structure and content of the concept of TURKEY in 
the cognitive-discursive dimension” is dedicated to substantiation of importance of 
the researched concept for Russian linguoculture, its particular use in main corpus of 
National corpus of Russian language.  

The structure and assessment of TURKEY concept in mass media are 
described because verbalizations of this concept in mass media are used rather often. 
The brightest realization of this concept is observed in social and political discourse, 
in areas of economy, traveling, geography, culture, and demography. Dominant 
frames in each of above mentioned areas are presented. Observations about crossover 
of conceptoshperes described in this work are valuable.  

Performance of the researched concept in everyday discourse is examined in 
this section. It provides rather detailed characteristics of mental particularities of 
Turkish people which the foreigners should know in order to establish efficient cross-
cultural communications. The three-level structure of the concept is presented which 
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includes such components as the image, informational content and the scope of 
interpretation. The certain areas of TURKEY concept: utilitarian, regulatory, general 
evaluative, social and cultural, paremiological, are examined.  

Special attention is accorded to experimental research of the concept, i.e. 
linguistic interviewing and testing. Main part of associations received as a result of 
experiment, was connected with the notion of recreation.  

This section tells about main tasks of intercultural education in Russian-Turkey 
bilingual environment. Poor acculturation of children in foreign environment is 
observed, because the image of the world of Russian schoolchildren who study on the 
territory of Turkey contains rather small number of Turkish components. The ways to 
overcome this situation are proposed. 

Analysis of materials demonstrated profound roots of TURKEY concept in 
Russian linguoculture. It is featured by rich and comprehensive content: history, 
culture, religion, economy, politics, traveling, geography, nature, people, 
demography, housekeeping, family relations. But frame development is fragmented, 
proportion in linguistic conscience is asymmetric, subconcepts are stereotyped, 
characteristics are often ambivalent and unstable – their historic and functional 
dynamics are caused by external linguistic factors, primary by political relations 
between Russia and Turkey, historic memory of the people, purposes for 
establishment of contacts and gender factor. 

Taking in consideration strengthening of relations between the states and 
peoples, including on the personal level, we believe that special policy of 
intercultural education of contacting peoples is required. 

Keywords: Turkey, Russian language, concept, conceptoshpere, linguoculture, 
imagology, cognitive linguistics, frame analysis, bilingualism. 

 
АННОТАЦИЯ 

Аксой М. Концепт ТУРЦИЯ в русской языковой картине мира: 
когнитивно-дискурсивный аспект – Рукопись.  

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.02 – русский язык. – Киевский национальный 
лингвистический университет, Харьковский национальный педагогический 
университет имени Г.С. Сковороды, Министерство образования и науки 
Украины. Киев – Харьков, 2020. 

В диссертации исследуется образная стереотипизация концепта ТУРЦИЯ 
в СМИ; выполняется разработка образных фреймов концепта ТУРЦИЯ в 
политическом, экономическом, бытовом дискурсе; приводится оценочная 
характеристика элементов концепта ТУРЦИЯ в русской языковой картине 
мира; производится структурирование концепта ТУРЦИЯ в русском языковом 
сознании на экспериментальном материале; обсуждаются вопросы 
формирования образа Турции в языковом сознании русских школьников 
Турции. 

Установлено, что концепт ТУРЦИЯ релевантен для сфер: история, 
культура, религия, экономика, политика, туризм, география, природа, народ, 
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демография, быт, семейные отношения. В каждой из них выделены 
доминантные фреймы. На материале опросов определены зоны концепта: 
утилитарная, регуляторная, общеоценочная, социально-культурная и 
паремиологическая. Показано, что разработка фреймов фрагментарна, 
субконцепты стереотипизированы, характеристики часто амбивалентны и 
нестабильны – их историческая и функциональная динамика обусловлена 
внешнеязыковыми факторами,  

Ключевые слова: Турция, русский язык, языковая картина мира, концепт, 
лингвокультура, имагология, когнитивная лингвистика, фреймовый анализ, 
билингвизм. 
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