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ДЕФІНІЦІЙНИЙ аНаЛІЗ ЛЕКсИКИ TALENT  
На ВИЗНаЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗНаЧЕННЯ

Тези присвячено аналізу словникових дефініцій англійсько-
го концепту TALENT. Було виявлено 13 компонентів дослі-
джуваного концепту на матеріалі визначень лексеми talent у 
8-х тлумачних словниках, серед яких виокремлено 4 ключові 
елементи значення. На основі цих компонентів систематизо-
вано три основні дефініції таланту.

Ключові слова: концепт, дефініційний аналіз, семантична 
структура, компонент.

Тезисы посвящены анализу словарных дефиниций англий-
ского концепта TALENT. Было выявлено 13 компонентов 
исследуемого концепта на материале определений лексемы 
talent в 8-ми толковых словарях, среди которых выделены 4 
ключевые элементы значения. На основе этих компонентов 
систематизированы три основные дефиниции таланта.

Ключевые слова: концепт, анализ словарных дефиниций, 
семантическая структура, компонент.

The research is devoted to the definitional analysis of the Eng-
lish concept TALENT. 13 components of the investigated concept 
were revealed due to definitions of the lexeme talent in 8 explana-
tory dictionaries, among which 4 main elements of meaning were 
singled out. On the basis of these components, 3 main definitions 
of talent were systematized.

Key words: concept, definitional analysis, semantic structure, 
component.

Сучасна лінгвістика дуже часто характеризується зіставлен-
ням досліджуваних об’єктів. За допомогою взаємного співвідне-
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сення, порівняння і протиставлення різноманітних одиниць, ка-
тегорій, форм, розрядів та інших мовних явищ, встановлюються 
істотні зв’язки між ними. Сказане повністю відноситься і до до-
слідження англійських концептів, які займають особливе місце в 
словниковому складі англійської мови та викликають неабияку 
зацікавленість науковців.

Аналізом змісту концептів займалися багато лінгвістів. Се-
ред них можна назвати таких науковців, як С. А. Аскольдов,  
М. В. Піменова, О. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов, М. М. Бол-
дирєв та багато інших. Досліджуючи концепти, вчені часто за-
стосовують аналіз словникових дефініцій. Із тлумачень великої 
кількості словників робиться вибірка всіх потенційних характе-
ристик концепту і таким чином вивчається його багатозначність. 
Оскільки досліджуваний нами концепт TALENT ще ніхто не до-
сліджував, метою нашої статті є здійснення аналізу дефініцій на 
визначення ключових елементів значення.

Домінантною лексемою, що вербалізує концепт талант в ан-
глійській мові є лексема talent. За даними етимологічного слов-
ника, це слово походить від латинського talentum, що означає 
“inclination, learning, will, desire” (схильність, навчання, воля, ба-
жання) [7].

Аналіз дефініційних значень лексеми talent у 8-х тлумачних 
словниках англійської мови показав, що деякі з них є майже або 
повністю ідентичними. У кожному джерелі ми зустрічаємо ви-
значення, які містять такі слова та словосполучення, як natural 
ability, aptitude, people or a person. Говорячи про відмінності між 
дефініціями різних джерел, то у Кембриджському словнику, 
окрім вказівки на природній характер таланту, увага також ак-
центується на тому, що такі здібності не потребують спеціально-
го навчання (“especially without being taught”). Словники Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary [8], Oxford Living Dictionaries [9], 
Cаmbrіdge Dictionary [1], Macmillan Dictionary [5] та Longman 
Dictionary of Contemporary English [4] вказують на те, що слово 
talent може позначати людей, які є привабливими в сексуальному 
плані (“sexually attractive people”), а в словнику Collins English 
Dictionary [2] словосполученням “local talent” можна також нази-
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вати групу людей, які проживають у певному місці (“members of 
the opposite sex collectively, esp. those living in a particular place”). 
Талант як міру ваги та одиницю грошей визначають словни-
ки Collins English Dictionary [2], Oxford Living Dictionaries [9], 
Merriam-Webster [6] та електронний ресурс Dictionary.com [3].

На основі розглянутих словникових дефініцій ми уклали та-
блицю, яка унаочнює наявність визначень лексеми talent в ан-
гломовних словниках. По вертикалі розташовані аналізовані 
дефініції, а по горизонталі – назви словників. Знаки + вказані в 
комірках, якщо дефініція присутня у відповідному лексикогра-
фічному джерелі.

Таблиця 2.1
Дефініційний аналіз лексеми talent
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Natural ability to do 
something well + + + + + + +

Natural ability to be good 
at something, especially 
without being taught

+

A capacity for 
achievement or success +

A talented person + +
A group of persons with 
special ability +

People or a person with 
a natural ability to do 
something well

+ + + + +

People who are sexually 
attractive + + + +
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People or a person who 
has a natural ability to 
be good at something, 
especially without being 
taught

+

Ancient units of weight 
or money + + + +

Members of the op-
posite sex collectively, 
esp. those living in a 
particular place

+

Professional actors 
collectively, especially 
star performers

+

A power of mind or 
body considered as 
given to a person for use 
and improvement

+

General intelligence or 
mental power +

 
Завдяки зіставленню дефініцій, ми встановили, що слово talent 

є багатозначним. Аналіз визначень лексеми talent за частотою їх-
нього використання в словниках допоміг визначити її семантичну 
структуру, оскільки виокремлено 13 компонентів – дефініційних 
представників імені концепту TALENT (таблиця 2.1). Зроблено 
висновок, що ключовими компонентами семантики слова talent 
є найчастотніші значення, такі як: “natural ability of a person to 
do something well”, “people or a person with a natural ability to do 
something well”, “people who are sexually attractive”, “ancient units 
of weight or money”. На основі цих компонентів систематизовано 
три основні дефініції таланту: 1) “natural ability of a person or a 
person who has such quality”; 2) “people who are sexually attractive”; 
3) “ancient units of weight or money”.
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