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У статті розглядається проблема існування ступіня істинності 

наявного знання, що виражаються абстрактними іменниками. 
Аналізується рівень впевненості людини в наявності знання: від 

повного його усвідомлення до повного ігнорування. 
Ключові слова: абстрактний іменник, когнітивний 

класифікатор, ступінь істиююсті наявного знання, ментальний 
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Психолінгвістичний аналіз абстрактних іменників є найбільш 

поширеним у прагматичних дослідженнях (Ю. С. Степанов, Н. Д. 

Арутюнова, О. С. Кубрякова, Л. О. Чернейко та ін), в яких процес 

сприйняття абстрактного іменника в лінгвістичному плані (його 
назви, семантики, походження) пов'язується з його сприйняттям у 

психологічному, тобто з утворенням асоціацій у свідомості людини; 
які викликає певний абстрактний іменник, а точніше - його назва. 

Так, Ю. С. Степанов протиставляє абстрактні найменування "як 
нереферентні, неденотативні лексиці денотативній, яка тяжіє до 
позначення понять" [З : 158]. На відміну від Ю. С. Степанова, 

когнітивний аспект абстрактного іменника Н. Д. Арутюнова 

розглядає з іншої позиції, поділяючи всі субстантиви на три класи: 
імена особи-неособи, імена конкретно-предметного та абстрактно
подійного значення. На думку дослідниці, "чим більше виражене 

предметне значення має іменник, тим важче він буде безпосередньо 
застосовуватись у конструкціях речень" [1 : 268]. Таке є можливим 
через багатозначність конкретних іменників, що дає підстави вважати 
абстрактний іменник простішим у застосуванні, а отже, - і у 
відтворенні когнітивного зв'язку з лінгвістичним. 

У Словнику когнітивних термінів О. С. Кубрякова дає визначення 
когнітивних класифікаторів як актуальних класифікаційних ознак, які 
впорядковують для людини і дійсність, і мову [2 : 129]. За такими 
класифікаторами, які можуть бути покладені в основу поділу на 
групи, відбувається достовірніше ознайомлення та вивчення 
когнітивного аспекту абстрактного іменника та усвідомлення його 
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Qi MeHTfillhHi CTaHH Bi,ll)~3epKaJIIOIOTh piBHI lCTHHHOCTi Ha5IBHOro 
3HaHHH. 0DKe, cryrriHh icTHHHOCTi HaHBHOro 3HaHHH 3HmKy€ThCH Bi,n; 

Hai:fBHI.l.(Oro ,LIO HaHHH:>K40ro Bi,n;rroBi,ll;HO ,LIO MeHTfillhHHX CTaHiB, l.1.(0 

BHpa:>KaIOThCH a6cTpaKTHHMH iMeHHHKaMH. 3ri,n;HO 3 U:HM 3HH:>KY€ThCH i 
piBeHh BIIeBHeHOCTi JIIO,LIHHH B HaHBHOCTi 3H3HHH: Bi.LI IIOBHOro tioro 
ycBi,LIOMJieHHH ,LIO IIOBHOro irnopyBaHHH (l.1.(0 i 6yno Bi,n;o6pa:>KeHo Ha cxeMi 

Ta npoinIOcTpoBaHo Ha rrpHKJia,n;ax 3 xy,n;o:>KHhol niTeparypH). 
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To!l'lee6a T. C. Cneu,u<Pu«a Ko211umua11ou co'lemaeMocmu 
a6cmpaKmHbtX cyw,ecm6umenb1tbtx. B cmambe paccMampueaemca 
npo6J1eMa CYUfecmeoeaHue cmeneHu UHmeHcueHocmu 3HaHU5l, Komopoe 
ebzpaJFCaemca a6cmpaKmHblMU CYUfecmeume!lbHbZMU. AHa!lu3upyemca 
ypoeeHb yeepeHHocmu 'le!loeeKa e HaJtUllUU 3HaHU>L: om no!lH020 e20 
OC03HaHU5l 00 nO!lH020 U2HOpupo6aHU5l. 

Kmo'le8bte CllOBa: a6cmpaKmHoe cyUJecmeume!lbHoe, KOcHumueHblU 
KJ1accur/JuKamop, cmeneHb uHmeHcueHocmu HaJtUllU5l 3HaHU5l, MeHma!lbHOe 
cocmoaHue. 

Tolcheyeva T. Peculiarities of abstract nouns cognitive valency. The 
article highlights the problem of existing the degree of available 
knowledge verity which is expressed by abstract nouns. The level of human 
surety of available knowledge is analized: from its full perception to 
ignoration. 
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