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Процеси світосприйняття, категоризації та концептуалізації дійсності знаходять своє відображення у кон-
цептах. Дослідженням концептуальних структур займаються такі науковці, як В.І. Карасик, О.С. Кубрякова, 
Ю.С. Степанов, Й.А. Стернін, В.М. Телія, І.Б. Штерн та інші. 

Мета цієї статті полягає у моделюванні фреймової структури концепту STRONG MEDICINE на матеріалі 
лексикографічних джерел та роману Артура Хейлі “Strong Medicine”.

У дослідженні було виокремлено слоти концепту STRONG MEDICINE за допомогою порівняльного аналізу 
дефініцій лексеми medicine та ідіоми strong medicine у лексикографічних джерелах. Це дозволило змоделювати 
базовий слот ферймової структури концепту STRONG MEDICINE – «Те, чим лікують» та допоміжний слот 
«Мета використання ліків».

Дослідження роману Артура Хейлі “Strong Medicine” сприяло виокремленню таких слотів, як: «Ті, хто лікують 
за допомогою ліків», «Ті, кого лікують за допомогою ліків», «Ті, які розповсюджують ліки», «Мета використання 
ліків», «Інституції, де є ліки», «Винахідники ліків». 

Застосовування семантики лінгвальних мереж, запропонованої науковцем C.А. Жаботинською, дало можли-
вість виявити п’ять базових фреймів організації концепту у романі Артура Хейлі “Strong Medicine”: предметний 
фрейм, акціональний фрейм, компаративний фрейм, ідентифікаційний фрейм та позесивний фрейм.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше змодельовано фреймову структуру концепту 
STRONG MEDICINE та проаналізовано особливості його актуалізації у романі Артура Хейлі “Strong Medicine” за 
допомогою методики СМЛ, запропонованої С.А. Жаботинською.

Наукова значущість статті зумовлена її актуальністю, яка відповідає загальній тенденції когнітивної лінгві-
стики до вивчення художніх творів з точки зору відображення у художньому тексті творчої особистості й осо-
бливостей індивідуальної концептуалізації дійсності, виявлення співвідношення національно-культурного й інди-
відуально-авторського в концептуальній картині світу письменника.

Теоретична значущість статті полягає в тому, що аналіз концепту STRONG MEDICINE є внеском у роз-
робку теоретичних питань концептології.

Ключові слова: слот, семантика лінгвальних мереж, дефінітивний аналіз, лексема, актуалізація, когнітивна 
парадигма.
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Concepts reflect the processes of world perception, categorization and conceptualization of reality. Conceptual structures 
are examined by such scholars as V.I. Karasyk, O.S. Kubriakova, Yu.S. Stepanov, Y.A. Sternin, V.M. Teliia, I.B. Shtern etc. 

The aim of this article is to model the frame structure of the concept STRONG MEDICINE on the bases of lexicographic 
sources and the novel “Strong Medicine” by Arthur Hailey.

The study identified the slots of the concept STRONG MEDICINE using the comparative analysis of the definitions of the 
lexeme medicine and the idiom strong medicine in lexicographic sources. This helped to single out the basic slot of the frame 
structure of the concept STRONG MEDICINE – “Something you are treated with” and the slot “Purpose of using medicine”.

The investigation of Arthur Hailey’s novel “Strong Medicine” helped to identify the slots: “Those who treat with the help 
of medicine”, “Those who are treated with the help of medicine”, “Those who distribute medicine”, “Purpose of using med-
icine”, “Institutions where medicine is used” and “Medicine inventors”.

The usage of the semantics of linguistic networks, suggested by C.A. Zhabotinska, helped to identify five basic frames 
organizing the concept STRONG MEDICINE in Arthur Hailey’s novel “Strong Medicine”: the Object, Action, Possesion, 
Identification and Comparison frames. 

In the article for the first time the frame structure of the concept STRONG MEDICINE was modeled and the specifics of 
its actualization in Arthur Hailey’s novel “Strong Medicine” were analyzed using the method of SLN by С. A. Zhabotinska. 
This comprises the scientific novelty of the study.

The scientific significance of the article is proved by its relevance, which corresponds to the general tendency of cog-
nitive linguistics to examine the artistic works from the point of view of the identification of the relation of national, cultural 
and individual specifics in the writer’s conceptual picture of the world.

The analysis of the concept STRONG MEDICINE and its results contribute to the development of theoretical issues of 
cognitive science, which states the theoretical significance of the article.

Key words: slot, semantics of linguistic networks, definitive analysis, lexeme, actualization, cognitive paradigm.

1. Вступ
Сучасній лінгвістиці притаманне активне 

вивчення різних моделей репрезентації уяв-
лення людини про навколишній світ. У своїх 
дослідженнях мовознавці звертаються до 
таких понять, як концепт, фрейм, концеп-
туальна метафора, архетип тощо. Одним з 
основних та центральних понять когнітивної 
лінгвістики є концепт. 

У лінгвокультурологічній та лінгвокогні-
тивній парадигмі над дослідженням концепту 
працюють такі мовознавці, як В.І. Карасик, 
О.С. Кубрякова, В.А. Маслова, З.Д. Попова, 
Ю.С. Степанов, Г.Г. Слишкін, Й.А. Стернін, 
В.М. Телія, І.Б. Штерн та інші. У цьому 
дослідженні ми дотримуємось тлумачення, 
поданого науковцем О.С. Кубряковою, яка 
стверджує, що «концепт – термін, що слугує 
поясненню одиниць ментальних або пси-

хічних ресурсів нашої свідомості і тієї інфор-
маційної структури, яка відображає знання 
і досвід людини; оперативний складник 
пам’яті, ментального лексикону, концепту-
альної системи і мови мозку (lingua mentalis), 
всієї картини світу, відображеної в людській 
психіці» (Краткий словарь когнитивных тер-
минов, 1997: 90).

У статті ми звертаємося до фреймового 
моделювання структури концепту. Фреймова 
теорія була досліджена багатьма науков-
цями, серед них і Ч. Філлмор, Р. Декендофф, 
М. Мінський, С. Жаботинська, Л. Барсалоу, 
І. Вихованець та інші. За Чарльзом Філмором, 
поняття «фрейм» наближається за своїм 
змістом до поняття «відмінкова рамка», тобто 
системи вибору мовних засобів, пов’язаних 
із прототипом сцени (або топової ситуації) 
(Коляденко, 2013: 140).
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Мета статті полягає у моделюванні 
фреймової структури концепту STRONG 
MEDICINE на матеріалі лексикографічних 
джерел та роману Артура Хейлі “Strong 
Medicine”.

Досягнення мети передбачає виконання 
таких завдань: 1) змоделювати фреймову 
структуру концепту STRONG MEDICINE на 
матеріалі лексикографічних джерел та роману 
Артура Хейлі “Strong Medicine”; 2) проана-
лізувати особливості актуалізації концепту 
STRONG MEDICINE у романі Артура Хейлі 
“Strong Medicine” за допомогою методики 
СМЛ С.А. Жаботинської.

Об’єктом дослідження виступає концепт 
STRONG MEDICINE. Предметом дослі-
дження є особливості фреймової структури 
концепту STRONG MEDICINE та особли-
вості його актуалізації у романі Артура Хейлі 
“Strong Medicine”.

Актуальність теми визначається її відповід-
ністю загальній тенденції когнітивної лінгвіс-
тики до вивчення концептуальних структур та 
особливостей актуалізації авторської концеп-
тосфери у художньому творі. 

Увагу науковців вже привертали особли-
вості концептуального наповнення роману 
Артура Хейлі “Strong Medicine”. Зокрема, 
досліджувалися актуалізовані концептуальні 
метафори та прагматичні аспекти їх викори-
стання у творі (Сабадаш, 2015; Плисак, 2012; 
Сабадаш (Плисак), 2015). Роботи Д.В. Сабадаш 
(Плисак) присвячені дослідженню медичного 
терміноконцепту MEDICINE на матеріалі 
лексикографічних джерел та художніх творів, 
у тому числі роману Артура Хейлі “Strong 
Medicine” (Сабадаш, 2015; Плисак, 2012).

Наукова новизна цього дослідження полягає 
у тому, що вперше змодельовано фреймову 
структуру концепту STRONG MEDICINE та 
проаналізовано особливості його актуалізації 
у романі Артура Хейлі “Strong Medicine” за 
допомогою методики СМЛ, запропонованої 
С.А. Жаботинською.

2. Теоретичні основи дослідження
За визначенням М. Мінського, фрейм 

виступає особливою моделлю, структурою 
інформаційних даних, у якій відображено най-
більш узагальнені, набуті досвідним шляхом 
знання про певну стереотипну ситуацію та 
про текст, що її описує (Мінський, 1979: 87). 

У когнітивній семантиці і когнітивній 
теорії номінації, на думку С.А. Жаботинської, 
одним із основних завдань є складення кон-
цептуальних структур значення одиниць мови 
і мовлення. А також ідентифікація в межах 

цих структур тих фрагментів, які формують 
концептуальні моделі позначення, що просте-
жуються у внутрішній формі знаку. Такі 
структури сприяють з’ясуванню загальних 
принципів організації інформації, що стоїть 
за мовними знаками різних рівнів – від слова 
до тексту (Жаботинська, 2013: 58). Для кон-
цептуального аналізу значень одиниць мови 
та мовлення С.А. Жаботинська пропонує 
застосовувати семантику лінгвальних мереж 
(СЛМ), де високоабстрактні пропозиції об’єд-
нуються у п’ять базових фреймів для органі-
зації інформації: предметний фрейм, акці-
ональний фрейм, ідентифікаційний фрейм, 
компаративний фрейм та посесивний фрейм 
(Жаботинська, 2013: 59). 

3. Фреймова модель концепту STRONG 
MEDICINE

Щоб виокремити слоти фреймової струк-
тури концепту STRONG MEDICINE, здійс-
нимо порівняльний аналіз дефініцій лек-
семи medicine та ідіоми strong medicine, 
поданих у таких лексикографічних джерелах: 
Cambridge Dictionary, Longman Dictionary of 
Contemporary English, Macmillan Dictionary, 
Oxford Living Dictionary, Oxford Learner’s 
Dictionary, Collins Dictionary, Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary. 

Розпочнемо з аналізу дефініцій лексеми 
medicine. Усі вищезгадані словники подають 
першою дефініцію лексеми medicine у зна-
ченні ліки: “substance for treating illness and 
injuries. Наприклад: a substance used for treating 
illness, especially a liquid you drink” (Longman 
Dictionary of Contemporary English); “any 
drug or remedy for use in treating, preventing 
or alleviating the symptoms of disease” (Collins 
Dictionary) тощо. У проаналізованих дефіні-
ціях виокремлено такі актуалізатори дослі-
джуваного концепту: a substance, a liquid, 
any drug or other preparation, for treating, 
preventing and alleviating the symptoms of 
disease, for treating illness, for the treatment or 
prevention of the disease, to cure an illness.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
трактує strong medicine як ідіому, характери-
зуючи її як “something extreme or severe that is 
used to deal with a bad situation or a problem”. 
Ця дефініція включає лексеми extreme та 
severe, які актуалізують означувальний ком-
понент концепту STRONG MEDICINE.

На основі порівняльного аналізу дефініцій 
було змодельовано базовий слот ферймової 
структури концепту STRONG MEDICINE – 
«Те, чим лікують» та допоміжний слот «Мета 
використання ліків».
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Концепт STRONG MEDICINE актуа-
лізований у романі Артура Хейлі “Strong 
Medicine” за допомогою назв сильнодіючих 
ліків: Lotromycin, Montayne, Thalidomide, 
Pernaltone, Staidpace, Hexin, Peptide 7, які 
наповнюють слот «Те, чим лікують». На 
основі роману вдалось виокремити ще такі 
слоти: «Ті, хто лікують за допомогою ліків», 
«Ті, кого лікують за допомогою ліків», «Ті, які 
розповсюджують ліки», «Мета використання 
ліків», «Інституції, де є ліки», «Винахідники 
ліків».

Слот «Ті, хто лікують за допомогою ліків» 
вербалізується за допомогою лексем doctors 
та internist у мікроконтекстах “ <…> it 
describes the use of Lotromycin by my husband. 
He’s an M. D. – an internist. My husband has 
had excellent experience with that drug and with 
some others. (Hailey, 1985: 60); “No doctor, it 
seemed, ever reported another doctor for drug 
addiction”. (Hailey, 1985: 78); тощо.

Слот «Ті, кого лікують за допомогою ліків» 
актуалізується лексемою patients у мікро-
контекстах “Also I’ve heard stories from other 
doctors – about patients being ill or even dying 
after taking drugs ...” (Hailey, 1985: 41); “Many 
heart patients need that drug now.” (Hailey, 
1985: 202); “Among principal beneficiaries from 
Hexin W would be arthritis and cancer patients.” 
(Hailey, 1985: 348); тощо.

Слот «Ті, хто розповсюджують ліки» акту-
алізується лексемою pharmacists та словоспо-
лученням drug companies у мікроконтекстах 
“Generally, pharmacists know a lot more about 

drugs than doctors do.” (Hailey, 
1985: 321); “And in this case you 
don’t know, Celia, or don’t want to 
know, Thalidomide has been sold 
by drug companies under fifty-three 
different names.” (Hailey, 1985: 
148).

Слот «Інституції, де є ліки» 
актуалізується лексемами та сло-
восполученнями drugs stores, 
hospitals, pharmaceutical business 
та research centres у мікроконтек-
стах “ <…> Wyrazik was installed 
in a hospital room <…> be given 
the drug erythromycin.” (Hailey, 
1985: 124).

Слот «Мета використання 
ліків» актуалізується лексемами 
disease та illness у мікроконтек-
стах “Plain, simple aspirin, just 
about all medical researchers agree, 
is the best thing for a cold.” (Hailey, 

1985: 108); “Those pills worked wonders; the 
cold has gone.” (Hailey, 1985: 109).

Слот «Винахідники ліків» актуалізується 
лексемою scientists у мікроконтекстах “Like 
all the scientists in his field, Vincent Lord knew 
that many drugs, when in action in human body 
and as part of their metabolism, generated ‘free 
radicals’.” (Hailey, 1985: 159); тощо.

Таким чином, фреймова структура кон-
цепту STRONG MEDICINЕ може бути пред-
ставлена за допомогою наступної схеми (Рис. 
1), у якій базовим є слот «Те, чим лікують», а 
додатковими своєю чергою є «Ті, хто лікують 
за допомогою ліків», «Ті, кого лікують за 
допомогою ліків», «Ті, які розповсюджують 
ліки», «Мета використання ліків», «Інсти-
туції, де є ліки», «Винахідники ліків».

4. Особливості актуалізації концепту 
STRONG MEDICINE

Крім того, у романі за допомогою мето-
дики СМЛ (Семантика лінгвальних мереж) 
С.А. Жаботинської (Жаботинська, 2013) було 
виявлено 5 додаткових фреймів, за допомогою 
яких концепт актуалізується у романі: пред-
метний фрейм, акціональний фрейм, іденти-
фікаційний фрейм, компаративний фрейм та 
посесивний фрейм. 

Предметний фрейм, що вказує на кіль-
кісні, якісні, буттєві, локативні і темпоральні 
ознаки, експлікується в тексті роману квалі-
тативною схемою (Х є ТАКОЇ якості) у мікро-
контекстах “It’s a magnificent drug” (Hailey, 
1985: 59), “Copying the successful drugs of our 
competitors” (Hailey, 1985: 101),“… miracle 

STRONG MEDICINE

Ті, хто лікують 
за допомогою 
ліків (Doctors, 

Physicians, Residents, 
Interns)

Ті, які 
розповсюджують 

ліки (Drug 
Companies, 
Pharmacists, 

Ті, кого 
лікують за 
допомогою 
ліків (Patients)

Винахідники 
ліків (Scientists)

Інституції, де є 
ліки (Hospital, 
Pharmaceutical 

Business, Drug Store, 
Research Centre) 

Мета 
використання 

ліків (Disease, 
Illnesss)

Те, чим 
лікують (Drugs, 

Letromycin, 
Thalidomide, 

Staidpace, Montaine, 
Hexin, Peptide)

Рис. 1. Фреймова модель концепту STRONG MEDICINЕ
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drugs – antibiotics …” (Hailey, 1985: 101). 
У вище наведених мікроконтекстах X – це 
ліки (drug), які наділені такими ознаками, як 
magnificent, successful та miracle.

Акціональний фрейм зустрічаємо у 
романі у схемі процесу (AG діє), де AG – це 
ліки (drugs, Lotromycin). Цей фрейм актуа-
лізується у мікроконтекстах “Her handling 
of Lotromycin, <…> had put both the drug and 
Ceila squarely on the road to success (Hailey, 
1985: 45), “Drugs are preventing heart 
attacks. They’ve stopped most tuberculosis 
and ulcers, improved the diabetic patient’s 
life” (Hailey, 1985: 429). Актуалізаторами 
виступають лексеми lead, put, prevent, stop 
та improve, які позначають дію; та лексеми 
Lotromycin, drugs та drug, які позначають 
виконавця дії.

Ідентифікаційний фрейм представлений 
схемою характеризації (ID-індивід / вид є 
CН-характеризатор), де ID – це ліки (drug, 
Lotromycin), а характеризують їх лексема 
magnificent та словосполучення breakthrough 
in medicine, disease fighter у мікроконтек-
стах: “Berofe we came in here this morning, 
and again this afternoon, we all saw the banners 
and the booth which feature Lotromycin. It’s a 
magnificent drug, one of the great breakthrough 
in medicine…” (Hailey, 1985: 59), “It’s because 
we’ve produced a drug which I hope will be 
significant, be taken seriously, and become an 
important disease fighter” (Hailey, 1985: 384). 

Посесивний фрейм представлений у 
схемі інклюзивності (CR-контейнер має 
CT-складник), де СR – це баночки з ліками 
(sample bottles of prescription drugs), а СТ – це 
ліки (drugs). Цей посесивний фрейм актуа-
лізується у мікроконтексті “He left dozens of 
sample bottles of prescription drugs lying around 
in his office <…> as if they contained candy” 
(Hailey, 1985: 123). У межах фрейму актуа-
лізуються концептуальні метафори SAMPLE 
BOTTLE OF DRUGS IS A CONTAINER, 
DRUG IS A CANDY.

5. Висновки
У дослідженні змодельована фреймова 

структура концепту STRONG MEDICINE на 
матеріалі лексикографічних джерел та роману 
Артура Хейлі “Strong Medicine”. Фреймова 
структура концепту STRONG MEDICINЕ 
включає базовий слот «Те, чим лікують» та 
додаткові слоти «Ті, хто лікують за допо-
могою ліків», «Ті, кого лікують за допомогою 
ліків», «Ті, які розповсюджують ліки», «Мета 
використання ліків», «Інституції, де є ліки» 
та «Винахідники ліків». За допомогою мето-

дики СМЛ (Семантика лінгвальних мереж) 
С.А. Жаботинської виявлено 5 додаткових 
фреймів, за допомогою яких концепт акту-
алізується у романі Артура Хейлі “Strong 
Medicine”: предметний фрейм, акціональний 
фрейм, ідентифікаційний фрейм, компара-
тивний фрейм та посесивний фрейм.

У подальших дослідженнях буде проана-
лізовано особливості метафоричного осмис-
лення концепту STRONG MEDICINE у романі 
Артура Хейлі “Strong Medicine”. 
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