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У статті розглянуто теоретичні аспекти вивчення метафори 

з урахуванням її міжгалузевого характеру. Аналіз наукових засад 

виникнення метафори дозволяє глибше проникнути в суть цього явища 

й розглядати його як один зі способів подання накопичених людиною 

знань, способів розкрити взаємозв’язок між об’єктами дослідження 

різних наук. 

Огляд наукових праць, енциклопедичних і словникових видань, 

присвячених проблемам метафоризації, підтверджують той факт, що 

інтерес до метафори сприяв не лише взаємодії найрізноманітніших 

напрямків наукових досліджень, але і їх поєднанню. Базою для наукової 

побудови низки лінгвістичних концепцій, що розробляються в контексті 

сучасної теорії мови, слугували основи теорії метафори, закладені 

представниками філософської думки. 

Зазначено, що сучасний підхід до аналізу метафори базується 

на визнанні її складності й багатоаспектності. У мовознавстві метафору 

розглядають у семасіологічному, ономасіологічному, поетико-

стилістичному, лінгво-філософському та етнолінгвістичному підходах. 

У науковій літературі метафору потрактовано як один з головних 

шляхів утворення переносного значення слова, як зміну значень мовних 

одиниць і як розвиток мовної семантики; розглянуто в аспекті загальних 

принципів номінації та з огляду на її тлумачення як одного з тропів; 

проаналізовано як когнітивний процес, як інструмент пізнання й 

систематизації людиною дійсності, як спосіб світобачення, моделювання 

світу й творення самої мовної картини світу. 

Особливу увагу звернено на те, що наукове вивчення цієї проблеми 

передбачає дослідження поетичної, мовної, художньої й мовленнєвої 

метафори; асоціативних уявлень, антропоцентричного підходу 

у вивченні мови; протиставлення міфу і метафори, порівняння 

і метафори; формування експресивного, емоційного, оцінного характеру 

та семантичних ознак метафори. Метафору розглянуто як результат 

процесу образного мислення, що поєднує різні поняття за аналогією та 

асоціацією в одному мовленнєвому акті. 

Ключові слова: антропоцентризм, метафора, переносне значення, 

семантика, троп. 
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The article deals with the theoretical foundations of the study of 

metaphor as one of the mechanisms of the knowledge of the world and as a 

component of the entire linguistic picture of the world. The analysis of the 

theoretical aspects of the metaphor allows us to penetrate more deeply into the 

essence of this phenomenon and consider it as one of the ways of representing 

the accumulated knowledge by man, ways to reveal the relationship between 

objects studies of different sciences. 

The metaphor is taught as one of the main ways of creating the 

figurative meaning of the word, as a change in the meaning of the language. 

units and the development of linguistic semantics; as one of the general 

principles of the nomination; as one of the tropes; as a cognitive process, 

method of worldview; as a way of modeling the world and creating a linguistic 

picture of the world. 

The article draws attention to the fact that the scientific study of this 

problem involves the study of poetic, linguistic and verbal metaphors; 

associative representations, anthropocentric approach to language learning; the 

contrast between myth and metaphor; the formation of an expressive, 

appreciating character of the metaphor and its semantic features. 

Key words: anthropocentrism, figurative meaning, metaphor, semantics, 

trails. 

 

Вступ. Метафора – одне з центральних понять у сучасній науковій 

парадигмі. Розуміння суті метафори є об’єктом вивчення філософії, 

логіки, герменевтики, когнітивної психології, літературознавства, 

мовознавства.  

Мета статті – дослідити теоретичні аспекти вивчення метафори 

з урахуванням її міжгалузевого характеру.  

Підвищений і багатоаспектний інтерес до метафори зумовлений 

тим, що її розглядають як один з основних механізмів пізнання світу, 

відображення позамовної дійсності, як складник мовної картини світу. 

Актуальним на сьогодні вважаємо вивчення суті цього явища як 

одного зі способів репрезентації накопичених людиною знань, способів 

розкриття взаємозв’язку між об’єктами дослідження різних наук.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасному 

українському та зарубіжному мовознавстві питанням метафоризації 

присвячено чимало досліджень. Упродовж останніх десятиліть проблему 

теорії метафори, співвіднесення метафори і дискурсу розглядали 

Н. Арутюнова, М. Блек, С. Єрмоленко, В. Телія, Ю. Шепель та інші 

науковці. Праці А. Гаврилюк, Т. Єщенко, О. Лисенко, О. Німенко, 

Ю. Шепеля присвячено семантико-стилістичним типам метафор та їхній 

ролі в мові й мовленні. Підвищений інтерес до метафори сприяв 

взаємодії найрізноманітніших напрямків наукової думки та їх 

поєднанню.  

Методи дослідження. У статті використано метод словникових 

дефініцій та метод аналізу теоретичних досліджень.  
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Виклад основного змісту. О. Лисенко доводить, що сучасний 

підхід до аналізу метафори базується на принциповому визнанні 

складності й багатоаспектності аналізованого явища. Більш того, 

складається враження, що дослідження метафори стає надзвичайно 

поширеним, проте в самому факті постійного звернення до цієї теми 

закладено визнання її невичерпності. Саме „тотальний” і всебічний 

аналіз конкретних типів метафор і метафоричної системи мови загалом 

дозволив установити кілька базових особливостей цього явища, які на 

сьогодні є здебільшого загальновизнаними (Лисенко, 2017). Разом з тим 

чимало питань, пов’язаних з онтологією метафори, визначенням її 

семантичних меж, типологією, залишаються дискусійними. Це 

зумовлено не лише розбіжностями в загальних теоретичних установках 

авторів, а й конкретними аспектами дослідження метафори. 

Поняття метафори розглянуто в енциклопедичних виданнях 

і словниках. Видання „Українська мова: енциклопедія” за редакцією 

В. Русанівського та інших подає таку дефініцію аналізованого терміна: 

метафора (букв. – перенесення) – це:  

а) семантичний процес, у якому форма мовної одиниці або 

оформлення мовної категорії переноситься з одного об’єкта позначення 

на інший на основі певної подібності між цими об’єктами при 

відображенні у свідомості мовця;  

б) похідне значення мовної одиниці, утворене так: в основі 

метафори лежить згорнене або приховане порівняння (Арістотель) і 

ширше – імпліцитна аналогія нового з наявним, „дальшого” з „ближчим”, 

менш відомого з відомішим і т. п.  

У мовознавстві метафору розглядають у семасіологічному аспекті – 

як один з головних шляхів утворення переносного значення, зміни 

значень мовних одиниць і розвитку мовної семантики; 

в ономасіологічному – як один із загальних принципів номінації; 

у поетико-стилістичному – як один з тропів; у лінгво-філософському та 

етнолінгвістичному підходах – як когнітивний процес, спосіб 

світобачення; як спосіб моделювання світу і творення мовної картини 

світу (Українська мова: енциклопедія, 2004).  

„Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів” 

за редакцією С. Єрмоленко наводить різноаспектні характеристики 

метафори. Це „один з основних тропів, що полягає в перенесенні ознак 

з одного предмета, явища на інший на підставі подібності. В основі 

метафори лежить логічний механізм порівняння” (Короткий тлумачний 

словник лінгвістичних термінів, 2001, с. 88). Метафора лексична – це 

вживання слова в непрямому значенні. Загальномовні метафори втратили 

зв’язок із первинною образною назвою. Мовна поетична (або розгорнута, 

поширена) метафора будується на різних асоціаціях між предметами, 

на увиразненні якоїсь ознаки. Завдяки метафорі створюються словесні 

образи. Щодо структури, розрізняють метафору-словосполучення, 

метафору-речення, метафору-текст, щодо форми вираження переносної 
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ознаки – іменникові, прикметникові, дієслівні, прислівникові метафори 

(Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів, 2001). 

У лінгвістичному енциклопедичному словнику за редакцією 

В. Ярцевої метафору потрактовано як троп або механізм мови, який 

полягає у вживанні слова на позначення деякого класу предметів, явищ 

тощо, для опису та найменування об’єкта, що входить в інший клас, або 

найменування іншого класу об’єктів, що за якимись показниками є 

аналогічним уже існуючому (Лінгвістичний енциклопедичний словник, 

1990). 

В одинадцятитомному словнику української мови метафора – це 

„художній засіб, що полягає в переносному вживанні слова або виразу 

на основі аналогії, схожості або порівняння, а також слово або вираз, 

ужиті в такий спосіб” (Словник української мови, 1970 – 1980, с. 687). 

„Словник іншомовних слів” пропонує таке визначення терміна 

метафора: „(від грец. metaphora – переміщення, віддалення) – зворот 

мови, троп; образний вислів, поняття, будь-яке іносказання, алегорія; 

вживання образного виразу чи слова в переносному значенні” (Словник 

іншомовних слів, 2000, с. 353). 

Залежно від сфер діяльності та поглядів науковців формувалися 

різні концепції й напрямки вивчення метафори. 

А. Гаврилюк акцентує увагу на походженні терміна „метафора” від 

грецького слова „μεταφορά” (перенесення). Уперше його визначення 

зафіксовано в „Поетиці” Арістотеля, згідно з яким метафора – це 

перенесення слова зі зміненим значенням з роду на вид, або з виду 

на вид, або за аналогією. З цього визначення випливає, що метафора 

виникає на основі перенесення властивостей, тому її можна назвати 

скороченим порівнянням: відбувається заміщення того, що мовець має 

на увазі, іншим висловом. Важливо підкреслити й те, що метафора – це 

„саме перенесення за аналогією, тобто за схожістю або подібністю, за 

асоціацією тощо” (Гаврилюк, 2013, с. 29).  

Основи теорії метафори, закладені представниками філософської 

думки, є базою для будови низки відповідних мовознавчих концепцій. 

Відповідно до цього в межах філософії було створено загальну 

методологію, основні напрямки аналізу метафори, що знайшли 

конкретне й детальне висвітлення в лінгвістиці. Звернення 

до філософських розробок у галузі теорії метафори є особливо цінним 

та актуальним, оскільки воно дозволяє відстежити джерела формування 

наукового підходу до аналізу цього феномену, а також завдяки 

безпосередньому спрямуванню філософських праць на проблеми 

людського мислення, свідомості й пізнання – виявити ті філософські 

положення, які органічно вплітаються в теорію концептуальної 

метафори, що розробляється в контексті сучасної теорії мови.  

І. Озерко, досліджуючи лінгвістичні аспекти метафори, зауважує, 

що для філософів аналіз метафори ніколи не був самометою (цей аналіз 

був справою лінгвістів). Метафора, на думку дослідниці, була свого роду 
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полігоном, де на конкретних фактах мови філософи й психологи 

намагалися виявити закономірності функціонування й розвитку 

мислення та свідомості (Озерко, 2005). Вивчення розуміння переносного 

значення взагалі й різних форм його зокрема можна було б перетворити 

в дуже могутній засіб вивчення мислення. Ця думка актуальна 

й сьогодні, коли когнітивно орієнтований аналіз мовних фактів стає 

інструментом, який допомагає проникнути в таємниці людського 

мислення.  

Розгляд метафори в динамічному аспекті відображено в сучасних 

дефініціях метафори, яку зазвичай тлумачать як троп або механізм мови, 

репрезентований уживанням слова для характеристики предмета або 

об’єкта. Семасіологічна природа цього явища може бути представлена 

у визначенні метафори як такого різновиду переносного значення, який 

базується на схожості образної основи, зумовленої наявністю загальної 

ознаки між прямим і переносним значенням.  

Уважаємо, що метафору доцільно потрактовувати як уживання 

назви одного об’єкта замість назви іншого об’єкта на підставі їхньої 

подібності.  

Ми поділяємо думку сучасної науки, яка визнає безперечним той 

факт, що в основі метафори лежать певні асоціативні уявлення. З огляду 

на це найістотнішим є протиставлення метафори метонімії з похідним 

значенням, яке, на думку Г. Скляревської, „утворюється не на основі 

чуттєвого сприйняття образного елементу, а на основі абстрактної 

ознаки, виокремленої логічним шляхом” (Скляревська, 1993, с. 31). 

Дослідники не раз відзначали алогічність та асоціативність метафори.  

З огляду на наше теоретичне дослідження важливим є питання 

розмежування поетичної і мовної метафори, яке вперше зробив Ш. Баллі. 

На позначення поетичної метафори як художнього елементу 

в мовознавстві використовують терміни: „художня метафора, поетична, 

тропеїчна, індивідуальна, індивідуально-авторська, творча, мовна, 

оказіональна, метафора стилю” (Цит. за: Скляревська, 1993, с. 31).  

Мовна метафора, на відміну від художньої, не є результатом 

цілеспрямованої творчої діяльності, її обирає мовець з-поміж наявного 

лексичного складу, проте обидві метафори перебувають у певній 

взаємодії й можуть трансформуватися одна в одну. Поетичній метафорі 

властива персоніфікація, використання метафоричних одиниць як 

експресивного, творчого компонента. На відміну від художньої, мовна 

метафора є відносно самостійною й не залежить від контексту. 

О. Лисенко тлумачить мовну метафору як „результат суб’єктивного 

відображення навколишньої дійсності у свідомості певного індивідуума, 

усе ж їй притаманний об’єктивний характер, оскільки вона не є 

авторською або її авторство може мати колективний характер. Засобом 

творення такої метафори слугують не нові лексеми, а наявні елементи, 

що їх використовують, зазвичай, на підсвідомому рівні для реалізації 
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комунікативної, конотативної, когнітивної та номінативної функції” 

(Лисенко, 2017, с. 24).   

Природа асоціативності як основи формування двоплановості 

в переносному значенні може бути визначена по-різному, залежно від 

загальнотеоретичних поглядів на структуру значення загалом (Телія, 

1988 а). Спільним, на думку В. Телії та Д. Шмельова, є визнання 

складності цього мовного феномену, наявності поряд з денотативним 

ядром і периферією конотативного комплексу (Телія, 1988 б; Шмельов, 

1973). 

В. Телія розглядає художню метафору як мовленнєву й окреслює 

відмінність між нею та мовною метафорою: асоціаціям властивий 

об’єктивний характер, який є відображенням досвіду мовця, а конотація, 

що створює метафору, є загальноприйнятою для денотата, на відміну від 

конотації мовленнєвої метафори, що має суб’єктивний характер та є 

результатом одноосібної референції навколишньої дійсності (Телія, 

1988 а). Зауважимо, що дослідниця вказує на відсутність сумніву в тому, 

що метафоризація як один з тропів посяде в теорії мови ще більш 

помітне місце, ніж словотвір, оскільки метафора когнітивно обробляє 

не лише номінативні одиниці мови, слова і словосполучення, але й чіткі 

елементи мови, а також будь-які осмислені відрізки тексту, починаючи 

від висловлювання й закінчуючи цілим текстом.  

Розглядаючи роль метафори в мові й тексті, В. Гак доводить, що 

в основі метафоризації „лежить розпливчастість понять, якими оперує 

людина, відображаючи у своїй свідомості вічно мінливу позамовну 

дійсність” (Гак, 1988, с. 12). Саме це зумовлює можливість вибору 

найменування, віддаленого за змістом, і забезпечує розуміння тексту. 

У теорії дослідника існує „повний метафоричний перенос – двостороння 

метафора (голова-казанок), одностороння семасіологічна метафора 

(ніжка стільця), одностороння ономасіологічна метафора (волинити); 

частковий метафоричний перенос (зубець виделки)” (Там само, с. 97). 

Отже, формальний аспект метафори проявляється на рівні морфології 

(словотворення) і синтаксису (словосполучень). З цього випливає, що 

метафора безпосередньо пов’язана з пізнавальною діяльністю людини. 

Результати суб’єктивного пізнання об’єктивного світу відображено 

у словах і словосполученнях. Люди в процесі спілкування 

висловлюються за допомогою не лише звуків або звукосполучень, а й 

слів, словосполучень, речень. Процес метафоризації починається з рівня 

слова, після якого йде рівень словосполучень.  

Функціональну типологію метафори широко застосовують 

у конкретному аналізі функціонування метафори в сучасній мові. Крім 

того, є спроби доповнити й розвинути цю типологію з урахуванням 

комплексу чинників, що визначають знакову структуру метафори. 

Виділяють iнтерпретативну концепцію метафори (метафор), 

в основу якої покладено антропоцентричний підхід до мови – „здатність 

автора метафори на основі його етно-соціо-психолінгвістичної 
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компетенції, яка є антропометричною за своєю природою, 

використовувати принцип фiктивності для створення нових подібностей, 

їхньої когнітивної та/або емотивної обробки, що протікає на тлі 

асоціативних комплексів метафоричного процесу” (Телія, 1988 б, с. 35 – 

36). Відповідно до цієї теорії авторка виділяє три основні типи метафор: 

ідентифікуючу, когнітивну й образну, водночас підкреслює провідну 

роль в системі перших двох типів. 

О. Потебня принципово протиставляє міф і метафору з огляду 

на вплив свідомості. „Міф є словесним вираженням такого пояснення, 

у якому образу, що пояснює й має тільки суб’єктивне значення, 

приписується об’єктивність” (Потебня, 1989, с. 259). Зокрема, „коли 

людина створює міф, що хмара є гора, сонце – колесо, грім – стук 

колісниці або рев бика, завивання вітру – виття собаки тощо, то інше 

пояснення цих явищ не існує” (Там само, с. 261). Отже, в основі 

протиставлення лежить опозиція подібності і тотожності: міф 

орієнтований на тотожність, метафора – на схожість. І ми, як раніше, 

можемо назвати дрібні, білі хмаринки баранчиками, іншого роду хмари – 

тканиною, але для нас це тільки порівняння, а для людини 

в міфологічному періоді свідомості – це повні істини. Варіювання 

асоціативного поля метафори дозволяє говорити про семантичне 

зближення метафори й міфу. Як ми вже зазначали, мова міфологічного 

періоду була наскрізь метафоричною, тому метафора мала світоглядне 

значення в розумінні світу, слугувала відображенням реальності на 

певному етапі сприйняття. 

Досліджуючи теорію метафори, відзначаємо, що принципово новим 

поглядом на метафору був когнітивний підхід, згідно з яким метафору 

розглядають як інструмент пізнання й систематизації людиною дійсності, 

що значною мірою визначає процеси мислення. Відповідно 

до когнітивної теорії, що вивчає способи зберігання й обробки 

інформації у свідомості людини, механізм метафори полягає в розумінні 

однією концептуальною галуззю іншої, у такий спосіб здійснюється 

класифікація реальності. Галузь, з якої запозичують відповідне поняття, 

позначають як галузь-джерело, а сфера, що приймає і що запозичила це 

поняття, отримує назва галузь-мета (Арутюнова 1990).  

Метафора є одиницею вторинної номінації, що називає предмет чи 

явище дійсності й експресивно, емоційно або оцінно характеризує його. 

У своїх дослідженнях О. Німенко зауважує, що метафоричне 

перенесення може відбуватися на основі однієї чи кількох ознак, які є 

компонентом семантичної або смислової структури вихідного слова і 

релевантні для процесу метафоризації. Ознаки подібності між двома 

явищами дійсності можуть мати різний характер (Німенко, 2014). 

Номінативна метафора базується на ознаках зовнішньої подібності 

зіставлюваних об’єктів, тоді як основою концептуальної й образної 

метафори є не конкретні, реальні ознаки явищ, а ознаки ментального 

характеру. 
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У науковій літературі досліджено й семантичне поле метафори, що 

тісно пов’язане з національно маркованими образними картинами світу 

та онтологічними моделями світу. В. Телія розглядає архетипну 

метафору як релікт універсально-колективних переконань людської 

психіки та образ етноміфологічної моделі, що має значно вищий ступінь 

функціональності в художньому тексті, ніж індивідуально-

контекстуальний троп, оскільки саме метафорі властивий потужний 

сугестивний заряд – інтенція вражати, навіювати, захоплювати (Телія, 

1988 а). 

Уважаємо, що саме базові (архетипні) метафори творять стійкі 

образні константи, які проходять через усю художню творчість митців 

і стають символічною основою всього художнього світу. Це зумовлює 

творення авторського образного смислу, який розкривається 

й реалізується безпосередньо в базовій метафорі, наявній у тексті.  

У лінгвістичній теорії метафори розрізняють три основні погляди 

на метафору, залежно від різного розуміння процесів, що відбуваються 

у свідомості мовця в момент метафоризації. Їх називають 

субститативною точкою зору (сюди належать будь-які теорії, згідно 

з якими метафоричний вираз завжди вживають замість певного 

еквівалентного йому буквального значення), порівняльною точкою зору, 

відповідно до якої в основі метафори лежить схожість чи аналогія між 

об’єктами, та інтерактивною точкою зору на метафору, яка передбачає 

взаємодію двох суб’єктів у процесі метафоризації (Блек, 1990). 

Особливу увагу М. Блек приділяє двом ментальним сферам, що 

активуються в процесі метафоризації, відповідно головний суб’єкт 

та допоміжний суб’єкт. На думку дослідника, у свідомості людини 

взаємодія названих суб’єктів у процесі метафоризації активізує так звану 

систему загальноприйнятих асоціацій, що містить набір стандартних 

уявлень про предмет, які поділяють усі члени мовної спільноти. 

Водночас, на відміну від наукової точки зору, система усталених 

асоціативних тотожностей „може містити напівправду і навіть помилкові 

відомості <…>, але для метафори важлива не істинність цих асоціацій, а 

їхня здатність до швидкої активізації у свідомості” (Блек, 1990, с. 159). 

Г. Скляревська з огляду на семантичні ознаки розрізняє 

мотивовану, синкретичну та асоціативну мовну метафору й дає 

відповідні тлумачення. У мотивованій мовній метафорі дериват, що 

утворюється в процесі метафоризації, тісно пов’язаний з первинним 

значенням. Одним із джерел формування таких метафор є тлумачні 

словники. Мотивована метафора має суб’єктивний характер, вона є 

засобом емоційного впливу, проте їй не властива резистентність, тому 

поза контекстом вона може втрачати свою влучність. Синкретична 

метафора – це різновид мовної метафори, утвореної внаслідок симбіозу 

й перенесення різних відчуттів, притаманних людині, − „зорових, 

акустичних, смакових, ольфакторних і тактильних” (Скляревская, 1993, 

с. 53). Асоціативна метафора є найчастотнішим видом мовної метафори, 



Лінгвістика № 2 (41), 2019 

 146 

утвореної внаслідок аналогії між різноманітними об’єктами та реаліями 

дійсності. Ці паралелі можуть виникати на підставі яскраво виражених 

ознак денотата або шляхом виокремлення властивостей, що не 

сприймаються безпосередньо, але є загальнозрозумілими для широкого 

чи вузького кола осіб. 

У функціональних класифікаціях, за висновком В. Телії, 

виокремлюють такі типи метафори: ідентифікуюча, предикативна, 

оцінна, оцінно-експресивна, образна. За приналежністю до частини мови 

й характером категоріальної семантики виокремлюють субстантивні 

предметні метафори, ад’єктивні й адвербіальні ознакові метафори, 

дієслівні процесуальні метафори. У семіотичному плані метафору 

розглядають як двосторонню похідну одиницю, що співвідноситься з її 

твірною одиницею, якою вважають порівняння. Порівняння й метафора є 

функціонально близькими, вони виконують функцію художнього опису 

об’єкта, пояснювальну, когнітивну або евристичну функції (Телія, 

1988 б). У процесі мовної комунікації на формування категоріального й 

лексичного значення слова впливають дві основні комунікативні функції 

– ідентифікація предмета мовлення та предикація. 

Н. Арутюнова, досліджуючи метафору в структурі мовної картини 

світу, підсумовує, що метафора часто базується на порушенні 

відповідності між лексичним типом (типом ідентифікації предмета) 

і синтаксичною функцією (функцією предикації), якщо метафора 

утворюється переносенням ідентифікуючої лексики у сферу предикатів 

(Арутюнова, 1990). У семантичному аспекті дослідниця розрізняє 

номінативну, образну, когнітивну й генералізаційну метафори. 

Номінативна метафора є результатом калькування лексичної одиниці, 

тоді як десигнат залежний від контексту. Образна метафора наділяє 

новим описовим значенням і семантичними відтінками та є засобом 

розширення синонімічних рядів. Когнітивна метафора – це симбіоз 

денотатів із зміщенням їхніх предикатів та джерело полісемії. 

Генералізаційна становить узагальнення когнітивної метафоризації, 

побудованої на логічному розпаді десигната. Метафоризація „виникає 

внаслідок зсуву в сполучуваності ознак слів і створює полісемію” 

(Арутюнова, 1978, с. 340); зароджується в мисленні, а реалізується 

в діяльності. 

У науковому вивченні метафори акцентовано увагу на семантико-

стилістичних типах метафор та запропоновано таку типологію:  

за морфологічним виявом головного компонента метафори (іменникові, 

прикметникові, дієслівні); за структурою (прості, складні); за функцією 

(порівняння, протиставлення, загадка, номінація, базисна метафора, 

приписування властивостей, відкриття); за належністю до систем мови 

і мовлення (узуальні, авторські); за семантикою (антропометафори, 

зоометафори, ботанометафори, метафори-опредметнення ознак, 

метафори-синестезії); за належністю головного компонента метафори 

до певної лексико-тематичної групи (Єщенко, 2010). Метафора, на думку 
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дослідниці, – це, перш за все, явище семантичне, пов’язане з уживанням 

слів не в прямому, а в переносному значенні. За загальним змістом 

семантичних значень образних висловів уже в давнину виокремлювали 

чотири типи перенесень, згідно з якими класифікували метафори-

оживлення та метафори-опредметнення. До наведеної вище типології 

варто додати метафору-синестезію.  

Досліджуючи місце метафори в теорії когніції, Ю. Шепель визнає 

характерним, що для вираження системи тих чи тих переконань або 

суджень за допомогою мови можливо часте й одночасне використання 

метафор, які належать до одного семантичного класу. Метафора в такому 

разі є одним із засобів, що забезпечують зв’язність природно-мовних 

текстів, а також їх нерозривність з контекстом. Саме тому вивчення 

метафори має ключове значення для розуміння не лише окремих 

особливостей мислення, але й культури загалом. Систему переконань 

важко відокремити від висловлювань і текстів, у яких вона реалізується. 

Дослідник, аналізуючи можливість інтерактивного використання мови, 

доводить, що воно подібне такому виду діяльності, який можна 

порівняти за його значущістю з демонстрацією сили або її 

застосуванням. „Метафоричні вирази є одним з найважливіших засобів, 

за допомогою яких людське мислення формує уявлення й виробляє 

судження, що стосуються просторового й тимчасового контексту свого 

існування” (Шепель, 2017, с. 17 – 18). 

Вивчення когнітивної теорії метафори знайшло відображення 

і в мовознавчих розвідках І. Плаксіної, яка, поділяючи погляди 

попередників, доводить, що антропоцентричність виявляється в тому, що 

вибір будь-якої основи для метафори пов’язується зі здатністю людини 

вимірювати все нове за образом та подібністю до себе або за об’єктами, 

з якими людина має справу в практичній дійсності. „Вивчення метафори 

доводить її причетність до процесів мислення, здобуття, переробки 

й передачі інформації. Метафора безпосередньо пов’язана з досвідом 

певного колективу, народу; саме в ній, починаючи з найдавніших часів, 

втілені думки людей щодо навколишньої дійсності. Метафора є засобом 

номінації, будучи основою аналогічного мислення” (Плаксіна, 2013, 

с. 61). Метафора – не лише виразник уявлень про дійсність,  

а й інструмент впливу на мислення, створення погляду на об’єкти, 

предмети, події.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, аналіз 

теоретичних наукових джерел, узагальнення принципів, типів і напрямів 

вивчення метафори дає підстави розглядати аналізоване мовне явище як 

результат процесу образного мислення, що поєднує різні поняття 

за аналогією й асоціацією в одному мовленнєвому акті. У ході 

дослідження встановлено, що метафора безпосередньо пов’язана 

з досвідом певного колективу, народу; саме метафора втілює 

й репрезентує думки людей про навколишню дійсність і є сховищем 

накопиченої суспільством інформації. 



Лінгвістика № 2 (41), 2019 

 148 

Література та джерела 

Арутюнова, Н. Д. (1990). Метафора и дискурс. М., 512 с.  

Арутюнова, Н. Д. (1978). Функциональные типы языковой метафоры. 

Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка, 4. С. 333 – 343. 

Відновлено з http://feb-web.ru/feb/izvest/default.asp?/feb/izvest 

Блэк, М. (1990). Метафора. Теория метафоры. (С. 153 – 172). М.: 

Прогресс. 

Гаврилюк, А. П. (2013). Метафора, її природа та роль у мові та мовленні. 

Вісн. НТУУ „КПІ”. № 2. С. 29 – 33. 

Гак, В. Г. (1988). Метафора: универсальное и специфическое. Метафора 

в языке и тексте (С. 11 – 26). М.: Наука. 

Єщенко, Т. (2010). Семантико-стилістичні типи метафор: теоретичний 

аспект. Дон. вісн. НТШ. С. 224 – 230. 

Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів (2001). К.: Либідь.  

Лингвистический энциклопедический словарь (1990). М.: Сов. энцикл., 

685 с.  

Лисенко, О. М. (2017). Метафора як об’єкт наукових студій. Лінгвістичні 

дослідження, (С. 22 – 29). Відновлено з 

http://oaji.net/articles/2017/918-1498552615. 

Німенко, О. А. (2014). Метафора у лінгвістичному аспекті. Взаємодія 

одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, 

соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. К.: НТУУ „КПІ”. С. 55 – 57. 

Озерко, І. (2005). Лінгвістичні та філософські аспекти теорії метафори 

у світлі сучасної лінгвістики. Відновлено з 

http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/870.  

Плаксіна, І. Ю. (1989). Когнітивна теорія метафори. Держава та регіони. 

№ 2 – 3. С. 59 – 62. 

Потебня, А. А. (1989). Слово и миф. М., 624 с. 

Скляревская, Г. Н. (1993). Метафора в системе языка. СПб., 152 с.   

Словник іншомовних слів (2000). К.: Наук. думка, 680 с.  

Словник української мови (1973). 4. К.: Наук. думка. 

Телия, В. Н. (1988а). Метафора как модель смыслопроизводства и ее 

экспрессивно-оценочная функція. Метафора в языке и тексте 

(С. 26 – 52). М.: Наука.  

Телия, В. Н. (1988б). Метафоризация и ее роль в создании языковой 

картины мира. Роль человеческого фактора в языке: Язык и 

картина мира (С. 173 – 204). М.: Наука. 

Українська мова: енциклопедія (2004). К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 

824 с. 

Шепель, Ю. А. (2017). Когнитивное направление в лингвистике или 

место метафоры в теории когниции. Метафора та її семіотичний 

контекст: матеріали наук.-практ. семінару: тези доп. Дніпро: 

Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. С. 12 – 19.  



Лінгвістика № 2 (41), 2019 

 149 

Шмелев, Д. Н. (1973). Проблемы семантического анализа лексики. М., 

280 с.  

 

Стаття надійшла до редакції 10.06.2019 р. 

Прийнято до друку 14.06.2019 р.  

Рецензент – канд. філол. н., доц. Ніколаєнко І. О.  


