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Додаток 1 

АНОТАЦІЯ 

на наукову роботу під шифром «Перцепція» 

Наукова робота присвячена вивченню вербалізації перцептивного 

модусу «Смак» в індивідуально-авторській картині світу.      

 Актуальність роботи полягає в тому, що категорія смаку існує у 

свідомості людини в досить неясному вигляді, у неоформленому стані. Хоча 

смак має велике значення для життєдіяльності людини, він, порівняно з 

іншими типами перцепції, традиційно вважається периферійним. Отже, саме 

цей вид перцепції та засоби його вербалізації потребують всебічного 

дослідження.         

 Метою роботи є виявлення і аналіз семантичних характеристик 

смакової перцепції  в індивідуально-авторській картині світу.   

  Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:  

 розглянути теоретичні основи модусів перцепції в сучасних 

лінгвістичних дослідженнях;      

 проаналізувати перцептивний модус «смак» як об’єкт 

дослідження; 

 дослідити семантику густативної лексики в англійській мові; 

 проаналізувати вербальне відображення перцептивного модусу 

«смак» в індивідуально-авторській картині світу.  

У науковій роботі був використаний комплекс теоретичних і 

практичних методів: метод індукції та дедукції, інформаційно-пошуковий 

метод, метод узагальнення, описовий метод, метод класифікації, метод 

структурно-семантичного аналізу.        

 Структура роботи. Наукова робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 

становить 31 сторінку, із них 28 сторінок основного тексту.   
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ВСТУП 

У сучасному світі особливий інтерес дослідників викликають 

проблеми, пов’язані з мовною картиною світу та мовною свідомістю. Мовна 

картина світу, яка являє собою сукупність різноманітних уявлень, перш за 

все склалася історично у повсякденній свідомості народу, а згодом 

відобразилась у мові.  З одного боку, це універсальна система поглядів, а з 

іншого відрізняється національною специфікою. Питання про формування 

індивідуально-авторської картини світу є одним з актуальних питань 

сучасної лінгвістики.         

 Актуальність роботи полягає в тому, що категорія смаку існує у 

свідомості людини в досить неясному вигляді, у неоформленому стані. Хоча 

смак має велике значення для життєдіяльності людини, він, порівняно з 

іншими типами перцепції, традиційно вважається периферійним. Отже, саме 

цей вид перцепції та засоби його вербалізації потребують всебічного  

дослідження. Актуальність роботи також визначається потребою дослідити 

вплив та роль смакової перцепції в індивідуально-авторській картині світу. 

Серед дослідників сенсорну лексику в різних аспектах вивчали Н. Д. 

Арутюнова, О. А. Вербицька, О. М. Вольф, В. В. Грідасов, В. В. Дятчук, В. В. 

Попова, І. Г. Рузін, Л. О. Пустовіт, І. П. Устинова, А. Н. Шрамм, J. Allwood, J. 

R. Anderson, R. S. Baron, J. W. Berry, та інші.      

 У даній роботі розглядається один з модусів перцепції – смак. Він являє 

собою складну систему, яка характеризується взаємодією з іншими модусами 

перцепції. Це комплексне явище, де головним є узгодження раціональних і 

чуттєвих сторін знання.          

 Об’єктом дослідження є перцептивний модус «смак», як один із видів 

відчуттів.          

 Предмет дослідження – вербалізація вкусової перцепції в 

індивідуально-авторській картині світу.       

 Матеріалом дослідження стали лексичні одиниці перцептивного 
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модусу «смак», які були відібрані з тлумачних словників англійської мови 

(Oxford Concise School Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary 

English, Merriam-Webster's collegiate dictionary, Cambridge Dictionary) та з 

мемуарів Джулії Поуелл  “Julia and Julie: 365 days, 524 recipes, 1 tiny apartment 

kitchen”.          

 Метою роботи є виявлення і аналіз семантичних характеристик 

лексичних одиниць, що вербалізують смакову перцепцію в англійській мові  

та індивідуально-авторській картині світу.  

Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання: 

 проаналізувати теоретичні основи модусів перцепції в сучасних 

лінгвістичних дослідженнях;     

 проаналізувати перцептивний модус «смак» як об’єкт 

дослідження; 

 дослідити семантику густативної лексики в англійській мові; 

 проаналізувати вербальне відображення перцептивного мосуду 

«смак» в індивідуально-авторській картині світу.   

Теоретичною базою нашого дослідження є роботи В. С. Агеєва, Б. Г. 

Ананьєва, С. А. Мойсеєвої, М., І. Г. Рузіна та інш.    

 У науковій роботі був використаний комплекс теоретичних і 

практичних методів: метод індукції та дедукції, інформаційно-пошуковий 

метод, метод узагальнення, описовий метод, метод класифікації та 

структурно- семантичного аналізу.        

 Структуру роботи складають: вступ, два розділи, висновки та список 

використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 31 сторінку, із 

них  28 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВЕРБАЛІЗАЦІЇ МОДУСІВ ПЕРЦЕПЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

1.1. Модуси перцепції в сучасних лінгвістичних дослідженнях.   

Сучасні дослідження в галузі лінгвістики більше орієнтуються на 

людину як мовну особистість, що об’єктивує свої знання про світ, думки, 

оцінки через систему індивідуально відібраних і з’єднаних різнорівневих 

знаків мови. За останнє десятиріччя в лінгвістиці відбувся перехід від 

вивчення мови «в собі і для себе» до аналізу мовних явищ через тісний 

взаємозв’язок з людським мислення, пізнанням, діяльністю.    

 За словами І. Г. Рузіна виділяють такі типи перцептивних атрибутів, які 

класифікуються і протиставляються за кількома підставами:   

 1) об’єктивні – суб’єктивні;        

 2) екстенсіональні – інтенсіональні;      

 3) інтрамодальні – полімодальні – кроссмодальні;    

 4) матеріальні – нематеріальні [16].    

 Екстенсіональні атрибути ( ті, що визначаються через співвіднесений 

з ними об'єкт) поділяються на:         

 - аутореферентні  (ті, що мають ознаку об'єкта самого по собі: сонячний 

світло – «світло сонця»);         

 - еталонні (ті, що мають ознаку об’єкта по відношенню до іншого 

об’єкта: смарагдова тканина – «тканина кольору смарагду»).   

 Ці атрибути виявляються у таких перцептивних модусах як: колір, 

форма, розмір, звук, світло, смак, тактильність, запах.    

 В ролі мотиваторів в екстенсіональних модусах виступають імена 

предметів та речовин.          

 Екстенсіональні атрибути розташовані у модусах нерівномірно. 

Наприклад: у деяких модусах вони являють собою центр (КОЛІР: вишневий – 

«кольору стиглої вишні»; СМАК: солодкий – «подібний до смаку цукру»; 

ФОРМА: квадратний – « у формі квадрата»). В інших випадках можуть бути 
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відсунуті на край ( РОЗМІР -  гігантський, крихітний; ЗАПАХ – конвалієвий, 

м’ятний). Нерівномірність характеризує і представленість модусів в мові 

[16].  Серед модусів первинним зразком еталонності є модуси кольору та 

форми, а аутореферентності є модус світла. В інших модусах є і ті, і інші 

типи.             

 Інтенсіональні атрибути на відміну від екстенсіональних вказують не 

на те, з чим співвідноситься перцептивна ознака референта/доповідача але на 

те, як він співвідноситься з чим-небудь. Ця категорія містить два типи 

атрибутів: параметричні, непараметричні [16].      

 Параметричні атрибути домінують у модусах розміру (великий - 

маленький), світла (яскравий - тьмяний), і тактильності (сухий – вологий). 

Зустрічаються лише поодинокі випадки в модусах звуку (тихий - гучний), і 

форми (прямий – кривий). А відсутні взагалі в модусах світла, смаку та 

запаху. Мотиваторами у параметричних модусах – імена абстрактних понять, 

які визначають часові, та інші характеристики [16].     

 Не всі перцептивні ознаки можуть бути описані за допомогою 

об’єктивних термінів, іноді застосовують також суб’єктивні.    

 Суб’єктивні атрибути поділяються на:       

 -аксіологічні (ознака перцепції з оцінкою плюс/минус);   

 -дескриптивні (де є крім оціночного ще описовий компонент).  

 Тут опис здійснюється за допомогою суб’єктивно оціночних термінів – 

«приємно/неприємно». Тобто, можна сказати, що суб’єктивні атрибути 

описують гедоністичні параметри [16].        

 Інтрамодальні суб’єктивні атрибути обмежені лише модусами запаху 

(ароматний, духм’яний); і смаку (смачний, апетитний): тут наявні тільки 

аксіологічні атрибути без ускладнення дескриптивним компонентом. Отже, 

при сприйнятті смаків і запахів суб'єктивний компонент переважає над 

об'єктивним. Тобто людей цікавлять смаки та запахи не самі по собі, а лише в 

тому відношенні, в якому вони доставляють їм задоволення або 

незадоволення [16].            
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 Межі між модусами не можуть бути жорсткими, а тому потрібно щоб 

існували атрибути, які зможуть характеризувати одночасно декілька модусів.

 Тому виділяють такі параметри:       

 1) інтрамодальні (атрибути, в яких сфера застосування обмежується 

одним перцептивним модусом) – червоний, голосний, духмяний.  

 2) полімодальні (атрибути, які об’єктивно співвідносяться одразу з 

декількома модусами) - гладкий, пухнастий, кислий.     

 3) кроссмодальні (атрибути, які належать до одного перцептивного 

модусу, але застосовуються також для надання характеристики іншого) – 

м’який голос [16].         

 Наприклад: за полімодальністю, російська мова об’єднує такі модуси 

як: 1) світло і колір (яскраве/червоне світло); 2) форми і розміри (розлогий, 

громіздкий); 3) зір і тактильність (пухнастий, рівний); 4) смак і запах  

(солодкий, кислий) [15].         

 За визначенням С. Л. Рубінштейна психологічною основою 

кроссмодальності є синестезія - «таке злиття якостей різних сфер чутливості, 

при якому якості однієї модальності переносяться на іншу, різнорідну, - 

наприклад, при кольоровому слуху якості зорової сфери - на слухову.» [15] 

 За словами Б. М. Галеєва синестезію слід віднести до образного 

мислення. Вчений заперечує аномальність даного явища. Він стверджує, що 

синестезія - це метафоричне «подвоєння», засноване на асоціаціях за 

схожістю. В ній відбувається порівняння непорівнянних речей, але воно 

зрозуміле для всіх. Наприклад: використання мовної синестезії «холодний 

погляд» [7].          

 Отже, можна припустити, що основна природа модусу відображається  

не тільки на рівні слова та надсловесному рівні, але і, в якомусь сенсі, 

охоплює середній рівень.          

 Завдяки відчуттям людина одержує інформацію про запах, смак, колір, 

рух та положення у просторі предмета. У психології під терміном відчуття 

розуміють «найпростіший психічний процес, що складається у відображенні 
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окремих властивостей предметів і явищ об'єктивного світу, а також 

внутрішніх станів організму, що виникає в результаті безпосереднього 

впливу на органи чуття» а також «найперше зіткнення нашого внутрішнього 

світу з зовнішнім світом за допомогою сенсорної системи» [7].   

 Аристотель у своєму творі «О душе» писав, що «немає ніяких інщих 

зовнішніх відчуттів, крім п’яти...» - і виділив п’ять органів відчуттів: зорові; 

слухові; дотикові; нюхові; смакові.        

 Далі науковець Ананьєв Б.Г. виділив вже 11 видів відчуттів, які 

забезпечують відображення світу: зорові; слухові; смакові;  нюхові; дотикові; 

температурні; рухові або кінестетичні; вестибулярні; вібраційні; больові; 

органічні або інтероцептивні [2].        

 В наш час вже налічується більше двадцяти аналізаторних систем, які 

відображають вплив зовнішнього та внутрішнього середовища.  Але досі 

чітко не сформульовані критерії, на основі яких здійснюється диференціація 

відчуттів.             

 Існує декілька класифікацій поділу сенсорних відчуттів, за різними 

принципами. Наприклад: за характером впливу зовнішнього подразника на 

рецептори (наявність або відсутність контакту з подразником, який викликає 

відчуття), за  характером відображення і місцем розташування рецепторів  

(класифікація Ч. Шеррингтона), по виду енергії, що виділяється, за часом 

виникнення в ході еволюції, по мірі інформативності каналу сприйняття, та 

інші [17].             

 Ще однією структурною класифікацією відчуттів є класифікація 

представлена Вільгельмом Вундтом. Вчений пропонує розділити всі відчуття 

на дві групи в залежності від того, що відбувається з енергією зовнішнього 

впливу в нервовому апараті, в результаті функціонування якого виникли ці 

відчуття. Згідно з цим критерієм відчуття бувають механічні та хімічні [5]. 

 Механічні (механорецептори) - сприймають різні механічні 

подразнення, фіксують дотик і є основою шкірної чутливості, що дозволяє 

індивіду сприймати такі ознаки об'єкта, як консистенцію, структуру об'єкта 
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(клейкий, липкий,); а також органічну чутливість (відчуття голоду, спраги, 

біль), слухову (оглушливий крик; пронизливий звук) і вестибулярну 

чутливості (почуття орієнтація в просторі)» [5].   

 Хімічні (хеморецептори) - виникають в результаті перетворення 

нервовим апаратом органу чуття зовнішнього впливу, і саме цей 

перетворений вплив стає подразником, в результаті якого з'являються 

відчуття. До таких відчуттів Вундт відносив зорові, смакові та нюхові 

відчуття.  Вони реагують на хімічні роздратування, в тому числі зміни в 

обміні речовин, відповідають за смакову чутливість (кислий, солодкий, 

терпкий), нюхову (ароматний, пахучий) і органічну чутливість (їдкий, 

пекучий) [4].         

 Фоторецептори - що реагують на світлові подразники зовнішнього 

середовища ( світлий, мутний, розпливчастий) [5].    

 Але класифікація Вундта не ідеальна, тому що вона, наприклад, не 

фіксує рецептори, що реагують на вплив температури (гарячий, холодний). 

 Більш точною та досконалою є класифікація англійського невролога 

Генрі Хеда, який використовував рівневий та генетичний підхід за 

принципом складності побудови відчуттів [5].       

 Він вважає, що протопатична чутливість сформувалась на більш 

ранній стадії, і є примітивною. Тісно зв’язана з емоціями, а відчуття які 

відносяться до неї складно поділяти на категорії та описувати. Протопатичні 

відчуття не говорять про те, що за об'єкт контактує з тілом, - тільки приємний 

чи неприємний цей контакт. До неї відносяться тільки органічні почуття 

(голод, спрага) [5].          

 Епікритична чутливість виникає після протопатичної. В неї навпаки 

спостерігається тісний зв’язок з мисленням, категоріальні назви для 

відчуттів, і віддаленість від емоційних станів. Але в роботі кожного з органів 

відчуттів наявна як протопатична так і епікритична чутливість, у різних 

співвідношеннях. Ця класифікація розмежовує чутливість нижнього та 

вищого рівня [5].          
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 Однією з послідовних вважається класифікація Ч.С. Шеррингтона. 

Який в залежності від розміщення рецепторів виділяв:    

 1) інтероцептивні – органічні, сигналізують про те, що відбувається в 

організмі (спрага, відчуття голоду, внутрішні больові відчуття).  

 2) екстероцептивні – виникають при впливі зовнішніх стимулів на 

рецептори. Знаходяться на поверхні тіла (зорові, слухові, нюхові, смакові та 

шкірні відчуття).          

 3) пропріоцептивні – розташовані у м’язах та сухожиллях. Без них 

неможливо нормально виконувати  рухи і координувати їх.    

 В залежності від наявності або відсутності контакту рецептора з 

подразником, екстероцептивні відчуття поділяються на дві підгрупи:  

 1) контактні відчуття (смакові, дотикові, що контактують з об’єктом) 

 2) дистантні відчуття (нюхові, слухові, зорові) [17]    

 Отже, ми можемо сказати, що багато ознак відображають лише ті 

параметри перцепції, які існують не в об'єктивному світі взагалі (в ньому 

немає ніжних і грубих звуків, ароматних і смердючих речовин), але лише в 

світі, який сприймає тільки людина. І ряд лексичних одиниць створюється 

спеціально для того, щоб позначити ці суб'єктивні параметри відчуттів. 

   

1.2. Перцептивний модус «смак» в сприйнятті об'єкта.    

Перцепція (лат. Perceptio - сприйняття) - чуттєве сприйняття, 

відображення речей у свідомості через органи чуття [21].    

 Сприйняття реалізується в процесі перцептивного акту, складовими 

якого є суб’єкт, об’єкт, процес сприйняття і результат – сенсорний образ [1]. 

«Об'єкт - це ніби «канал зв'язку» людини із середовищем, той спосіб їх 

інформаційної взаємодії, який обумовлений діяльністю, життєвою 

практикою, активним ставленням людини до навколишнього світу.» [15] 

 Одним з критеріїв поділу сприйняття на види стала диференціація в 

аналізаторах, що беруть активну участь в процесах перцепції. Мова перцепції 
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є вербалізацією п'яти органів відчуттів: зору, слуху, дотику, нюху і смаку. 

Будь-який тип сприйняття є відправною точкою в процесі вивчення 

індивідуально-авторської картини світу.         

 У роботі І. Г. Рузіна «Модуси перцепції (зір, слух, нюх, смак) і їх 

відображення у мові» було представлено широкий опис нелінгвістичних 

систем – модусів перцепції. Взагалі, всі модуси перцепції тісно пов’язані між 

собою [16].            

 Розглянемо один з модусів перцепції – смак. За визначенням С.А. 

Мойсеєвої формування поняття смаку «є результат абстрагуючої діяльності 

сприйняття, спрямованої на обробку наочно-чуттєвої інформації, що 

надходить до смакового каналу.» [12]       

 Процес сприйняття смаку охоплює чотири етапи: 1) виявлення; 2) 

розпізнавання; 3) диференціація; 4) насичення.      

 На сприйняття смаку впливає дуже багато факторів. Наприклад: 

взаємодія з іншими модусами перцепції, якість їжі, зовнішня привабливість 

страви, звички, традиції прийому їжі [3].       

 В. Даль дає таке визначення слову «смак» - «…смак, одне з п'яти 

зовнішніх почуттів ... для розпізнання деяких властивостей їжі, як: солодке, 

кисле, солоне, прісне. В іншому значенні: властивість якось додати 

різноманіття їжі» [8].          

 Вербалізація смакових відчуттів пов'язана з гастрономічними образами, 

що свідчить про найменшу розробленість лексичного блоку «смак» у 

порівнянні з іншими типами сприйняття: «для свого опису смак має набагато 

менше слів, ніж інші модуси перцепції.» [20]    

 Загальної та досконалої класифікації «смаку» не існує. У 1752 році 

Ломоносов запропонував теорію, за якою розрізняв:  «Головні з більш 

виразних смакових відчуттів такі: 1) смак кислий, як в оцет; 2) їдкий, як у 

винному спирті; 3) солодкий, як в меді; 4) гіркий, як в смолі; 5) солоний, як в 

солі; 6) гострий, як у дикій редьці; 7) кислуватий, як в незрілих плодах. Які з 

них прості, які складні, можна буде пояснити не раніше, ніж коли буде 
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відома початкова природа.» [10]        

 В даний час різноманіття смакових відчуттів прийнято зводили до 

основних чотирьох: солений, кислий, солодкий, гіркий. З них вже  

складаються більш складні смакові відтінки такі як прісний і пряний, 

терпкий, які не вкладаються в загальні визначення. Формування більш 

складних смакових відтінків можна побачити у графічній «Піраміді смаків 

Хеннінга» [22]. В центрі між чотирма основними смаками знаходяться більш 

складні смакові відтінки.          

 Таким чином, модус перцепції «смак» являє собою складну систему, 

яка характеризується взаємодією з іншими модусами перцепції. Це 

комплексне явище, де головним є узгодження раціональних і чуттєвих сторін 

знання, яке не може буди зведено ні до чистої думки або емоції. Завданням 

теорії смаку є не тільки трактування фізіологічних процесів, що протікають в 

рецепторах, а й тлумачення різноманітних смакових відчуттів з точки зору 

психології. 

 

1.3 Дослідження густативної лексики англійської мови 

Густативною називають лексику, що має позначення смаку (від лат. 

Gustatus «смак, смакове відчуття») [18].       

 Різні найменування смаку належать до перцептивної лексики, яка 

відіграє важливу роль у відображенні об'єктивної дійсності, особливо на 

ранніх етапах розвитку мови.         

 Густативна лексика та її особливості функціонування ставали 

предметами досліджень мовознавців (О. Куценка, М. Білоуса, І. Гайдеєнко, 

М. Борисенко та ін.), які виявили майже всі основні ознаки та функції 

густативної лексики, визначили семантичні структури густативних 

прикметників, не раз розглядали етимологію густативної лексики тощо [6].  

 Так, І. Гайденко визначила різні синонімічні ряди і «гнізда номенів 

смаку», які, на її думку, є кількісно та якісно дуже розгалуженими: 
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«Наприклад: синонімічні ряди на позначення неприємного смаку (гидкий, 

бридкий, мерзенний, поганий, недобрий, несмачний та ін.); приємного смаку 

(добрий, приємний, апетитний, смачний, вишуканий); синонімічний ряд на 

позначення кислого смаку (кислий, терпкий, оскомистий, вʼяжучий)» [6]. 

 Ступені виявлення різних смаків у густативних прикметниках 

передаються досить традиційно: афіксально і за допомогою редуплікації, а в 

текстах творів художньої літератури здійснюються «прирощення» значень та 

відтінків значень – так досягаються й помітні розширення кола художніх 

функцій таких прикметників, посилюються враження від сприймання ознак 

та якостей, а також ступенів увиразнення оціночних характеристик страв. 

 Отже, густативна лексика беззаперечно може стати об’єктом для 

глибокого лінгвістичного вивчення, а також такою системою засобів 

творення ситуацій, моделей, образів і навіть словесних ігор, прийомів гумору 

та веселих станів, картин світу.         
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Висновки до розділу І 

1. У першому розділі були визначено, що за останнє десятиріччя в 

лінгвістиці відбувся перехід від вивчення мови «в собі і для себе» до аналізу 

мовних явищ через тісний взаємозв’язок з людським мислення, пізнанням, 

діяльністю. За словами І.Г. Рузіна виділяють такі типи перцептивних 

атрибутів, які класифікуються і протиставляються за кількома підставами: 1) 

об’єктивні – суб’єктивні;  2) екстенсіональні – інтенсіональні; 3) 

інтрамодальні – полімодальні – кроссмодальні; 4) матеріальні – 

нематеріальні; Не всі перцептивні ознаки можуть бути описані за допомогою 

об’єктивних термінів, іноді застосовують також суб’єктивні. 

2. Встановлено, що психологічною основою кроссмодальності є 

синестезія. «Це таке злиття якостей різних сфер чутливості, при якому якості 

однієї модальності переносяться на іншу, різнорідну.»  

3. Відчуття – є каналами, за якими інформація про явища 

об’єктивної дійсності надходить у мозок людини. Це дає можливість людині 

орієнтуватися у навколишньому світі. Сприйняття або перцепція - 

відображення речей у свідомості через органи чуття. Також забезпечує 

орієнтування в навколишньому світі. Процес сприйняття смаку охоплює 

чотири етапи: виявлення; розпізнавання; диференціація; насичення. 

4. На сприйняття смаку впливає дуже багато факторів. В даний час 

різноманіття смакових відчуттів прийнято зводили до основних чотирьох: 

солений, кислий, солодкий, гіркий. Найголовніше в сприйнятті смаку – 

узгодження раціональних і чуттєвих сторін знання. А завданням теорії смаку 

є не тільки трактування фізіологічних процесів, що протікають в рецепторах, 

а й тлумачення різноманітних смакових відчуттів з точки зору психології. 

5. Густативною називають лексику, що має позначення смаку (від 

лат. Gustatus «смак, смакове відчуття»).  Ступені виявлення різних смаків у 

густативних прикметниках передаються досить традиційно: афіксально і за 

допомогою редуплікації. Найменування смаку належать до перцептивної 



17 
 

лексики, яка відіграє важливу роль у відображенні об'єктивної дійсності, 

особливо на ранніх етапах розвитку мови. Сенсорна лексика вивчалася рядом 

дослідників: Н. Д. Арутюнова, О. А. Вербицька, О. М. Вольф, В. В. Попова, 

Л. О. Пустовіт, І. Г. Рузін, І. П. Устинова, А. Н. Шрамм та ін. 
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РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЦЕПТИВНОГО 

МОДУСУ “СМАК”  В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ 

СВІТУ 

2.1. Вербальне відображення перцептивного модусу “смак” в 

англійській мові 

В англійській мові “смак”  номінується наступними лексемами: taste, 

tasty, flavor,  smack, savour, relish, tang, gusto. Розглянемо кожну лексему 

окремо.           

 Іменник taste має наступне значення: «the feeling that is produced by a 

particular food or drink when you put it in your mouth» [26]. Із визначення ми 

можемо побачити, що семантичні компоненти «feeling» (пор. з укр.  «смакове 

відчуття, присмак».),  «food», «drink», «mouth» відносять іменник  до лексем 

смакової перцепції. 

Іменник flavor має значення «the blend of taste and smell sensations 

evoked by a substance in the mouth» [27]. Смакова перцепція реалізується у 

лексико-семантичному варіанті лексеми семами «blend of taste», «mouth», що 

набуває значення «смаковий букет, приємний смак».  

Smack має пряме значення «to have a taste or flavor» [19], де семи 

«taste», «flavor» свідчать про приналежність до лексем смакової перцепції. В 

українській мові дієслово «smack» має значення «мати смак або присмак».

 Іменник savour має пряме значення «smell or taste of something, a 

pleasant one» [19]. Семи «pleasant taste» показують на приналежність до 

лексем, що відносяться до смакової перцепції, в українській мові маючи 

значення «присмак, пікантність».        

 Іменник relish за тлумачним словником має значення «a tasty sauce or 

pickle that adds flavor to plainer food; a type of sauce that is eaten with food to add 

flavor to it» [26]. Смакова перцепція актуалізується за допомогою семи 

«flavor». В українській мові у значенні «приправа, гарнір».    

 Іменник tang за тлумачним словником має значення «a sharp distinctive 
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often lingering flavor» [27]. Сема «flavor» показує, що іменник «tang» 

належить до лексем смакової перцепції, набуваючи значення в українській 

мові «різкий присмак».          

 Іменник gusto має пряме значення «an individual or special taste» [27]. 

Ми можемо сказати, що сема «taste» із визначення свідчить про 

приналежність до лексем смакової перцепції. В українській мові іменник 

«gusto» має значення «смак, задоволення».       

 Palate має значення «a person’s sense of taste» [26]. Проаналізувавши 

визначення, ми можемо сказати, що сема «taste» наближає лексему до лексем 

з загальною семантикою «смак».  

Слова, що позначають смак в прямому чи в переносному сенсі умовно 

можна поділити на дві підгрупи: приємний та неприємний смак (хороший 

або поганий смак).    

Розглянемо прикметники, що відносяться до першої підгрупи 

«приємний смак» за тлумачним словником англійської мови Oxford Concise 

School Dictionary .          

 Savoury (having an appetizing taste or smell); fresh (not tinned or preserved, 

fresh fruit); delicious (tasting very pleasant); scrumptious (extremely tasty); 

creamy (resembling cream in consistency or colour); wonderful (marvelous or 

excellent); marvelous (improbable in taste); tasty (having strong pleasant taste); 

tasteful (showing good taste); divine (excellent, extremely beautiful); sweet (tasting 

as if it contains sugar; not bitter; very pleasant); mild (not strongly flavored); moist 

(slightly wet); luscious (having a pleasant sweet taste or containing a lot of juice); 

‘mouth-watering’ (appetizing); decent (suitable, pleasant); gourmet (very high 

quality of food); fine (of high quality, excellent); nutritious (giving good 

nourishment); organic (produced without the use of chemical fertilizers, 

pesticides); sweet (having the pleasant taste characteristic of sugar or honey; not 

salt, sour, or bitter.); tender (easy to cut or chew, not tough); fragrant (light); 

smooth (having a pleasant flavor that is not sour or bitter); spongy (soft and able to 

absorb a lot of liquid);  crispy (hard enough to be broken easily); palatable (tasting 
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pleasant); appetizing (looking and smelling good to eat); refined (having good 

taste); toothsome (attractive or pleasant); dainty (refined, delicate); flavorful 

(having a lot of flavor); aromatic (having a pleasant smell); subtle (faint and 

delicate taste); mushy (soft); bitter-sweet (tasting both bitter and sweet); seasoned 

(extra flavored by adding salt, pepper, or other strong-tasting substances); sweet-

and-sour (a flavor that is both sweet and sour); pickled (food preserved in vinegar 

or salt water); plain (simple, with nothing added); refreshing (fresh); zesty (full of 

flavor); succulent (pleasantly juicy); satisfying (pleasant); fizzy (having a lot of soft 

bubbles); bland (having a mild flavor rather than a strong one); sweetness (the 

quality of being sweet in flavor) [19; 25].      

 Було проаналізовано 45 слів, що мають значення приємного смаку. Із 

визначень видно, що у кожному слові є загальний семантичний компонент, за 

допомогою якого виражається приємний смак. Наприклад: pleasant, 

appetizing, taste, fresh, high quality, tasty, nourishment, flavor, soft, delicate, 

simple, sweet, good, extra flavored, not tough. Можна зробити висновок, що 

саме через ці семантичні компоненти виражається приємний смак у 

семантиці слів. 

З проаналізованих слів важливо виділити 7 нейтральних, які 

одержують значення приємного смаку лише в конкретному контексті, який 

дає змогу читачу правильно зрозуміти характеристику предмета: delicious 

(tasting very pleasant); wonderful (marvelous or excellent); marvelous 

(improbable in taste); divine (excellent, extremely beautiful); fine (of high quality, 

excellent); satisfying (pleasant); decent (suitable, pleasant).     

 Слова, що відносяться до другої підгрупи «неприємний смак» за 

тлумачним словником англійської мови Oxford Dictionary.    

  Rotten (decayed, very bad); spoiled (destroyed, damaged, or no longer able 

to be used); disgusting (extremely unpleasant); awful (extremely bad or 

unpleasant); horrible (very unpleasant or nasty); terrible (very unpleasant or bad 

quality); unsavoury (unpleasant or disgusting); tasteless (showing poor taste, 

having no flavor); mediocre (ordinary and not very good in taste); salty (tasting of 
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salt or containing a lot of salt); unappetizing (does not look or smell attractive and 

does not make you want to eat it); inedible (not suitable as food); rancid (tasting or 

smelling unpleasant because of not being fresh); gooey (soft and sticky); insipid 

(not having a strong taste); vinegary (tasting or smelling like vinegar); stodgy 

(heavy and unhealthy); acidic (very sour); tangy (strong and sharp taste); sharp 

(sour in taste); astringent (having a dry, sour, slightly bitter taste or smell); raw 

(not cooked); rubbery (feeling like rubber); sour (tasting sharp like unripe fruit); 

bitter (tasting sharp, not sweet); peppery (having a spicy flavor like pepper:); spicy 

(containing strong flavors from spices); rich (it contains a large amount of oil, 

butter, eggs, or cream); oily (containing a lot of oil); fatty (containing a lot of fat); 

greasy (covered with or full of fat or oil); stinking (having a very unpleasant smell 

or taste); smelly (having an unpleasant smell or taste); dry (something that has no 

water or other liquid in, on, or around it); sugary (containing much sugar); 

sickening (extremely unpleasant; causing you to experience unpleasant feelings); 

gross (extremely bad in taste); unpalatable (not pleasant to taste); distasteful 

(tasting unpleasant); nasty (bad or very unpleasant); slimy (covered by or 

resembling slime.); piping hot (very hot); tart (tasting sour or acidic); watery 

(containing too much water and therefore weak in taste); fiery (causes a strong 

burning feeling in the mouth); stale (no longer new or fresh in taste); yeasty 

(containing or resembling yeast); pungent (having a strong or sharp taste); burnt 

(damaged or destroyed by fire); buttery (containing or spread with a lot of butter, 

or tasting of butter); gelatinous (thick and like jelly) [19; 25].   

 Було проаналізовано 51 слово, що мають значення неприємного смаку. 

Із визначень можна побачити, що в кожному слові є загальний семантичний 

компонент, який вказує на вираження неприємного смаку. Наприклад: 

unpleasant, decayed, damaged, poor taste, ordinary, not suitable, sticky, not 

attractive, unhealthy, sharp, sour, spicy, strong flavor, fat, oil, not cooked, bad, 

hot, weak, burning, not fresh, yeast, thick. Отже, за допомогою цих сем 

актуалізується значення неприємного смаку у лексико-семантичних 

варіантах проаналізованих слів.     
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Серед корпусу виокремлених лексичних одиниць слід виділити 4 

нейтральні, що одержують значення неприємного смаку лише в конкретному 

контексті для правильного розуміння характеристики предмета: disgusting 

(extremely unpleasant); awful (extremely bad or unpleasant); horrible (very 

unpleasant or nasty); terrible (very unpleasant or bad quality).    

  Як бачимо, багато лексем, що вживаються для позначення смаку, 

набули густативного значення внаслідок оцінної характеристики смакових 

якостей. У кожній категорії приємного/неприємного смаку наявні нейтральні 

слова, що набувають значення смакової перцепції лише в конкретному 

контексті. Слів, що вживаються в негативному значенні більше. Це говорить 

про те, що представники англійськомовного колективу більш чітко 

відчувають неприємні смаки, що відбивається у мовній картині світу в 

багатшому вербальному репертуарі, що описує негативні якості продуктів (їх 

смак і аромат). 

        

2.2. Вкусова перцепція в індивідуально-авторській картині світу 

Julie Powell (на матеріалі мемуарів “Julia and Julie: 365 days, 524 recipes, 1 

tiny apartment kitchen”)  

Питання про формування індивідуально-авторської картини світу є 

одним з актуальних питань сучасної лінгвістики. Створення індивідуально - 

авторскої картини світу, як і національної картини світу, є результатом 

акумулятивної функції мови [11].         

 Зараз термін «художня картина світу» не має однозначного визначення. 

З. Д. Попова та І. А. Стернин вважають, що художня картина світу «виникає 

в свідомості читача при сприйнятті їм художнього твору (або в свідомості 

глядача, слухача - при сприйнятті інших творів мистецтва» [14].  

 Індивідуальна картина світу є продуктом свідомості одного індивіда і 

являє собою сукупність стабільних і мінливих елементів, тому що вона, з 

одного боку, ґрунтується на колективній (в тому числі національної, 
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когнітивної і т.д.) картині світу, менш схильною до змін, а з іншого - 

конкретизується і доповнюється протягом всієї людської життєдіяльності 

[11]. Для виокремлення слів на позначення смаку ми обрали мемуари Джулії 

Пауелл “Julia and Julie: 365 days, 524 recipes, 1 tiny apartment kitchen”.  

В мемуарах описуються дві реальні жіночі долі, які за збігом обставин 

збіглись в одній історії за кухонним столом. Це історія про молоду але не 

дуже успішну секретарку Джулі Пауелл, яка вирішила змінити своє життя 

досить дивним способом. Вона ставить перед собою завдання за 365 днів 

самостійно освоїти і приготувати всі 524 рецепти, наведені в знаменитій 

кулінарній книзі Джулії Чайльд «Як оволодіти мистецтвом французької 

кухні».            

 Всього було виділено 56 лексем. З них 25 лексичних одиниць, що 

мають значення приємного смаку, та 31 лексична одиниця, що має значення 

неприємного смаку.  

Розглянемо більш детально приклади, в яких вживаються лексеми, що 

мають значення «приємний смак», а саме: fresh, delicious, wonderful, creamy, 

sweet.       

Fresh – fresh food has recently been picked or prepared, and is not frozen or 

preserved. [26] Як бачимо із словникової дефініції, прикметник «fresh» може 

поєднуватися з лексемами, що відносяться до смакової перцепції, набуваючи 

значення «свіжий, необроблений».       

 Наприклад: «Today we will begin by learning to boil eggs. First, you must 

make sure that the egg is fresh» [23].        

 Delicious – very pleasant to taste or smell. [26] Прикметник «delicious» 

може позначати як приємний смак, так і приємний запах. У нашому випадку  

«delicious» поєднується з лексемами, що відносяться до смакової перцепції, 

набуваючи значення «смачний».  

Наприклад: «Now, first, remove the liver and fry it up with some onions for 

a little snack or perhaps a delicious liverwurst which you can spread on a 

cracker» [23]. 
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Wonderful – excellent taste. [26] Прикметник «wonderful» звичайно 

відноситься до прикметників загальної позитивної оцінки. Як видно з 

прикладу, він також може поєднуватися з лексемами, що відносяться до 

смакової перцепції, набуваючи значення  «вишуканий, незвичайний».    

 Наприклад: «Dort, do you have... You have the Brie. - Is this the Brie? - 

Yes. Yes, that's the Brie. Is that not the most wonderful cheese you ever had in your 

life? - Yes!» [23].           

 Creamy – thick and smooth like cream; containing cream. [26] Прикметник 

«creamy» означає щось, що має вершковий смак.  Як видно із словникової 

дефініції, лексема може набувати значення «ніжний, м’який, вершковий» і 

відноситись до лексем смакової перцепції.     

 Наприклад: «I love butter. You whisk them together, and the acid in the 

vinegar works on the milk solids in the butter so that the butter, instead of melting, 

becomes this creamy, light, frothy, with kind of a fantastic subtle kind of... Tangy» 

[23].            

 Sweet – having pleasant smell, containing or having a taste like sugar. [27] 

Як видно з дефініції, прикметник «sweet» може поєднуватись з лексемами, 

що відносяться до смакової перцепції, набуваючи значення «солодкий, 

приємний».            

 Наприклад: «Bon apptit. See how the counters are raised? She had them 

made special. There's her famous mortar and pestle. If you say so. - Perfect. - Take 

my picture. Okay. That's nice. Give me something else. Here we go. Talking to her. 

That's good. One more. Very sweet» [23].       

 Далі розглянемо слова, що мають значення неприємного смаку, а саме: 

insipid, acidic, disgusting, greasy, slimy.     

 Прикметник «Insipid» в словнику пропонується, як «food or drink that 

does not have much taste.» [26] Сема «taste» засвідчує приналежність 

прикметника до лексем смакової перцепції. Але проаналізувавши приклади 

ми бачимо, що у контексті прикметник «insipid» може  набувати значення 

«нецікавий, блідий».           
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 Наприклад, «Of every thought that passes through her brain. Her stupid, 

vapid, insipid... I could write a blog. I have thoughts» [23].    

 Disgusting – extremely unpleasant and making you feel sick [26]. У 

контексті прикметник «disgusting» може поєднуватися з лексемами, що 

відносяться до смакової перцепції.  Проаналізувавши приклади ми бачимо, 

що він  набуває значення «бридкий, неприємний».     

 Наведемо приклад: « I had this notion, God knows why, that poaching eggs 

would be simple. But I was deeply wrong. Immediately and gently push the white 

over the yolk with a wooden spoon for two to three seconds. Immediately. 

Disgusting. Oh, maybe the eggs aren't fresh. Julia says the eggs have to be fresh» 

[23].            

 Greasy – covered with fat or oil [25]. Прикметник «greasy» поєднується з 

лексемами, що відносяться до смакової перцепції. Аналізуючи приклад 

бачимо, що прикметник «greasy» набуває значення «масляний, жирний».  

 Наприклад, «And I ate my very first egg of my whole life, ever, ever, ever. I 

thought eggs were going to be greasy and slimy, but it tastes like cheese sauce» 

[23]. Прикметник slimy має значення «covered with slime, or wet and slippery 

like slime». [26] Аналізуючи приклади ми бачимо, що прикметник «slimy» 

може поєднуватися з лексемами, що відносяться до смакової перцепції, в 

контексті набуваючи значення «бридкий, огидний».     

 Наприклад: «And I ate my very first egg of my whole life, ever, ever, ever. I 

thought eggs were going to be greasy and slimy, but it tastes like cheese sauce» 

[23]. 

Проаналізувавши засоби вербалізації смаку в мемуарах Дж. Пауелл, ми 

можемо зробити висновок, що смакова перцепція в індивідуально-авторській 

картині світу  авторки реалізується за рахунок вживання як прикметників 

загальної позитивної оцінки (wonderful, marvelous), так і суто густативної 

лексики (sweet, insipid) Дж. Пауелл використовує густативну лексику для 

надання більшої деталізації смаковим відчуттям, а також прикметники, 

іменники, що лише  у контексті мають значення приємного або неприємного 
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смаку. Більшу частину лексики для вербалізації смакової перцепції 

складають лексеми на позначення характеристик неприємного смаку. Це 

підтверджує загальну тенденцію, що існує в англійськомовному колективі, а 

саме до більш чіткого відчуття неприємних смаків, і, як наслідок, до їх більш 

варіативної вербалізації.  

 Отже, саме індивідуальне сприйняття навколишнього світу передає 

внутрішній стан і світобачення Джулії Пауелл, які віддзеркалюються в її 

мемуарах.     
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Висновки до другого розділу 

1. У другому розділі було встановлено, що в англійській мові 

налічується велика кількість лексем на позначення смаку. Вони мають різні 

відтінки значень. Деякі лексеми мають значення конкретного смаку лише в 

конкретному контексті. За допомогою тлумачного словника англійської мови 

Oxford Concise School Dictionary, а також Longman Dictionary of Contemporary 

English була проаналізована семантика лексем, що мають значення «смак», 

«приємний смак», «неприємний смак». У кожній категорії 

приємного/неприємного смаку наявні нейтральні слова, що набувають 

значення смакової перцепції лише в конкретному контексті. Слів, що 

вживаються в негативному значенні більше. Густативна лексика 

використовується для надання більшої деталізації смаковим відчуттям. 

Більшу частину лексики, що мають значення перцептивного модусу «смак» 

складають лексеми на позначення характеристик неприємного смаку. Це 

підтверджує загальну тенденцію, що існує в англійськомовному колективі, а 

саме до більш чіткого відчуття неприємних смаків, і, як наслідок, до їх більш 

варіативної вербалізації. 

2. На матеріалі мемуарів  Джулії Пауелл “Julia and Julie: 365 days, 

524 recipes, 1 tiny apartment kitchen”, було проаналізовано лексеми, що мають 

значення смаку. Дж. Пауелл переважно використовує ці слова в прямому 

значенні, що дає можливість читачу повною мірою відчути різноманітні 

смаки страв, що описує авторка. Більшу частину лексики для позначення 

смакових відчуттів, складають лексеми на позначення характеристики 

неприємного смаку. Смакова перцепція в індивідуально-авторській картині 

світу  авторки реалізується за рахунок вживання як прикметників загальної 

позитивної оцінки, так і суто густативної лексики.  
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ВИСНОВКИ 

Дана наукова робота присвячена вивченню вербалізації перцептивного 

модусу «Смак» в індивідуально-авторській картині світу.      

 Об’єктом нашого дослідження є перцептивний модус «смак», як один із 

видів відчуттів.           

 У першому розділі були наведені різні модуси перцепції, та їх 

характеристики. Було наведено різні тлумачення поняттю «перцепція», 

запропоновані в численних джерелах.       

 За результатами аналізу праць науковців було виявлено, що мовна 

картина світу тісно пов’язана з концептуальною системою, а також з мовою. 

Різні мови надають картинам світу певної специфіки, національного 

колориту, що пояснюється відмінностями культури і традицій народів.  

 Встановлено, що сприйняття реалізується в процесі перцептивного 

акту, складовими якого є суб’єкт, об’єкт, процес сприйняття і результат – 

сенсорний образ.           

 Розглянуто індивідуально-авторську картину світу, яка є продуктом 

свідомості одного індивіда і являє собою сукупність стабільних і мінливих 

елементів. З одного боку, вона ґрунтується на колективній  картині світу, 

менш схильною до змін, а з іншого - конкретизується і доповнюється 

протягом всієї людської життєдіяльності.       

 У другому розділі представлено вербальне відображення 

перцептивного модусу «смак» в англійській мові. Проаналізовано лексичні 

одиниці, що вербалізують смакову перцепцію та відносяться до підгруп 

приємного/неприємного смаку. Встановлено, що в кожному виділеному 

слові, яке відноситься до смакової перцепції є загальні семантичні 

компоненти. Саме через тлумачення виділених сем виражається значення 

приємного або неприємного смаку, у дефініції проаналізованих слів.  

На основі аналізу мемуарів Джулії Пауелл “Julia and Julie: 365 days, 524 

recipes, 1 tiny apartment kitchen” виявлено лексеми, що впливають на 
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створення мовної картини світу, які входять до складу лексико-семантичного 

поля «Смак». Вони мають різні відтінки значень. Деякі лексеми мають 

значення конкретного смаку лише в конкретному контексті. За допомогою 

тлумачного словника англійської мови Oxford Concise School Dictionary, а 

також Longman Dictionary of Contemporary English була проаналізована 

семантика лексем, що мають значення «смак», «приємний смак», 

«неприємний смак». Слів, що вживаються в негативному значенні більше. 

Густативна лексика використовується для надання більшої деталізації 

смаковим відчуттям. Джулія Пауелл переважно використовує слова в 

прямому значенні, що дає можливість читачу повною мірою відчути 

різноманітні смаки страв, що описує авторка.       

 Індивідуально-авторська картина світу Джулії Пауелл відрізняється 

своєрідним баченням світу, неповторним внутрішнім станом самої 

письменниці. Вона вербалізує смакову перцепцію за допомогою 

прикметників, іменників загальної позитивної  оцінки, та суто густативної 

лексики для надання детального опису смакових відчуттів. Більшу частину 

лексики для вербалізації смакової перцепції складають лексеми на 

позначення характеристик неприємного смаку. Це свідчить про те, що в 

англійськомовному колективі існує тенденція до більш чіткого відчуття 

неприємних смаків, що відбивається у мовній картині світу в багатшому 

вербальному репертуарі, для опису неприємних якостей продуктів.   

 Проведене дослідження не претендує на всебічне розв’язання даного 

питання, а являє собою основу для подальшого вивчення смакової перцепції 

в індивідуально-авторській картині  світу англійськомовних авторів.  
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