
Розділ 2. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ... 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. Н. КАРАЗІНА

Є. С. Чекарева

МОВНА КАРТИНА СВІТУ 
В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ 

СИСТЕМІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 
(ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ 

АСПЕКТ)

Монографія

Харків – 2017



2 Є. С. Чекарева. МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ...

УДК 811.14’02’37
ББК  81.2 Гре-3
         Ч – 37 

Рецензенти:
І. І. Степанченко – доктор філологічних наук, професор, професор 
кафед ри слов’янських мов Харківського національного педагогічного уні-
верситету імені Г. С. Сковороди;
В. С. Калашник – доктор філологічних наук, професор, професор ка-
федри української мови Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна;
В. М. Шовковий – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафед-
ри методики викладання української та іноземних мов і літератур Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий редактор:
М. Г. Сенів, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри ро-
манських мов та світової літератури Донецького національного універси-
тету імені Василя Стуса.

Затверджено до друку рішенням Вченої ради
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

(протокол № 3 від 27 лютого 2017 року)

Ч – 37
Чекарева Є. С.

Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької 
мови (просторово-часовий аспект) : монографія / Є. С. Чекарева. – Х. : ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2017. – 416 с.

ISBN 978-966-285-418-3

Монографію присвячено висвітленню питань об’єктивації концептуальних 
сфер простору і часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови. За до-
помогою сучасних лінгвокультурологічних підходів здійснено комплексний аналіз 
просторово-часової лексики як особливого феномену культурної практики і фор-
ми національної свідомості в системі стосунків «людина – мова – культура»; визна-
чено ключові засади структурно-семантичного моделювання лексичних одиниць; 
виявлено лінгвальні стратегії й механізми, що трансформують дані про простір і 
час у структуровану систему в давньогрецькій мовній свідомості. 

Для філологів та широкого кола спеціалістів гуманітарного профілю, 
викладачів, аспірантів, студентів, що цікавляться питаннями класичної філології, 
проблемами лексичної семантики, лінгвокультурології.

УДК 811.14’02’37
          ББК 81.2 Гре-3

ISBN 978-966-285-418-3  © Харківський національний університет           
    імені В. Н. Каразіна, 2017 
    © Чекарева Є. С., 2017
     © Рижова Ю. М., макет обкладинки, 2017



Зміст 3

ЗМІСТ

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ........................................ 6
 
ВСТУП .............................................................................................. 9
 
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади вивчення категорій 
простору й часу як базових складових 
мовної картини світу ................................................................ 16
1.1. Мова – свідомість – культура: традиційне і нове 
у висвітленні проблеми ............................................................... 16
1.2. Простір як світоглядна категорія: специфіка мовної 
об’єктивації ..................................................................................... 24
1.3. Лінгвофілософське розуміння і специфіка 
реалізації категорії часу в структурах мови ............................ 38
1.4. Категорії простору й часу в структурі 
мовної картини світу .................................................................... 52
Висновки до розділу 1 .................................................................. 62
 
РОЗДІЛ 2. Принципи і методи дослідження категорій 
простору й часу в мові .............................................................. 65
2.1. Слово як засіб мовної репрезентації картини світу....... 65
2.2. Теоретичні засади вивчення семантичної структури 
слова як оперативної одиниці мовної категоризації 
й концептуалізації світу .............................................................. 72
2.3. Частини мови як результат вербалізації 
концептуальних структур ........................................................... 86
2.4. Лексико-семантичні групи і принципи 
компонентного аналізу семантики слова ................................ 95



4 Є. С. Чекарева. МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ...

2.5. Антропоцентричний характер формування 
просторово-часової лексики ....................................................... 102
Висновки до розділу 2 .................................................................. 108
 
РОЗДІЛ 3. Концептуальні сфери простору й часу 
в системі іменників давньогрецької мови ......................... 112
3.1. Когнітивні засади формування 
лексико-граматичного класу іменників у мові ....................... 112
3.2. Іменники просторової семантики 
давньогрецької мови ..................................................................... 120

3.2.1 Власне просторові іменники ........................................ 122
3.2.2. Невласне просторові іменники .................................. 149

3.3. Іменники темпоральної семантики 
давньогрецької мови ..................................................................... 176

3.3.1. Власне темпоральні іменники .................................... 178
3.3.2. Невласне темпоральні іменники ............................... 190

Висновки до розділу 3 .................................................................. 222
 
РОЗДІЛ 4. Концептуальні сфери простору й часу 
в системі прикметників давньогрецької мови ................ 228
4.1. Когнітивні засади формування 
лексико-граматичного класу прикметників у мові ............... 228
4.2. Прикметники просторової семантики 
давньогрецької мови ..................................................................... 233
4.3. Прикметники темпоральної семантики 
давньогрецької мови ..................................................................... 258

4.3.1. Обставинно-темпоральні прикметники .................. 261
4.3.2. Якісно-темпоральні прикметники ............................ 268

Висновки до розділу 4 .................................................................. 281
 
РОЗДІЛ 5. Концептуальні сфери простору й часу 
в системі дейктичних елементів
давньогрецької мови ................................................................. 286
5.1. Категорія дейксису в лінгвістиці ........................................ 286
5.2. Прислівники як засіб об’єктивації концептосфер 
простору й часу в давньогрецькій мові .................................... 291

5.2.1. Прислівники просторової семантики ....................... 293
5.2.2. Прислівники темпоральної семантики .................... 301



Зміст 5

5.3. Займенники як засіб оформлення 
просторово-часового дейксису в давньогрецькій мові ........ 306

5.3.1. Особові займенники в системі 
дейктичних засобів ................................................................. 312
5.3.2. Вказівні займенники в системі 
дейктичних засобів ................................................................. 315
5.3.3. Дейктичні функції артикля 
давньогрецької мови .............................................................. 320

5.4. Прийменники просторової і часової семантики 
в давньогрецькій мові .................................................................. 324

5.4.1. Прийменниково-відмінкові конструкції 
як конкретизатори просторово-часових відношень 
у давньогрецькій мові ............................................................ 325
5.4.2. Префіксальні дієслова й 
прийменниково-відмінкові конструкції 
просторово-часової семантики ............................................ 342

Висновки до розділу 5 ................................................................. 350
 
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ............................................................ 356
 
ЛІТЕРАТУРА ................................................................................. 368
 
ДОДАТОК ..................................................................................... 407




