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ПСИХОЛОГІЯ
КОММУНИКАЦИЯ В ДОШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ: ОБУЧЕНИЕ И САМОНАУЧЕНИЕ

COMMUNICATION IN A PRESCHOOL AGE:
EDUCATION AND SELF- EDUCATION

А.Г. Арушанова (Москва, Россия)

А.H. Arushanova (Moscow, Russia)

Анализ последних исследований и публикаций
показывает, что в характеристике языковой
личности выделяется интеллектуальное развитие
ее в связи с языком, эмоциональные аспекты
(духовность в широком смысле слова), а также
аспект межличностного общения и особенности
грамматики. Языковая личность характеризуется
через способность к порождению текстов
(Ю.Н. Караулов). На протяжении старшего
дошкольного и всего младшего школьного
периода развития языковой личности человека
происходит преодоление ситуативности его
дискурсивного поведения (К.Ф. Седов). Структура
детских спонтанных повествований (возраст 3–7
лет) определяется уровнем развития мышления
(в рамках теории концептуального развития
Л.С. Выготского) (Н.М. Юрьева). В детских
спонтанных монологах отражается синтез
результатов обучения связной речи в дошкольном
учреждении и той аналитико-синтетической
деятельности, которую проделывает каждый
дошкольник, «вычерпывая» (Д.Н. Кацнельсон)
язык из фактов слышимой речи.
В
2009–2012
гг.
нами
организован
преобразующий педагогический эксперимент в
двух дошкольных учреждениях города Москвы
(детские сады № 176 и № 1365 – 44 ребенка). В
эксперименте участвовали воспитатели детских
садов, педагоги и психологи, научные сотрудники
канд.пед.наук Р.А. Иванкова и ст.науч.сотрудник
Е.С. Рычагова. Образовательная работа строилась
на принципах диалога и игры, включала
комплексные речевые занятия и самостоятельные
игры по инициативе детей. Особое внимание
уделялось игровой и коммуникативной мотивации
деятельности.
Сопоставление данных речевой диагностики
и наблюдений в свободной деятельности детей
показало, что именно самодеятельная игра по
инициативе детей дает наиболее информативное
представление о развитии языковой личности
ребенка, создает условия для гармоничного
коммуникативно-речевого
развития
детей,
испытывая при этом положительное влияние
непосредственной образовательной деятельности.
Перспективным считаем дальнейший поиск путей
индивидуализации
коммуникативно-речевого
развития детей в дошкольном учреждении, прежде
всего через разработку вариативных моделей
образовательного
процесса,
выстраивание
индивидуальной траектории развития ребенка.

Analysis of recent research and publications
shows that the characterization of the language
person stands out in the intellectual development in
its connection with the language, emotional aspects
(spirituality in the broadest sense of the word), and
also the aspect of interpersonal communication
and especially grammar. Linguistic identity is
characterized by the ability of texts production
(Yu.N. Karaulov). During the senior preschool and all
early school period of the development of language
personality takes place the overcoming of situational
discursive behavior (K.F. Sedov). The structure of
children’s spontaneous narratives (ages 3–7 years)
determined by the level of thinking (in the framework
of the conceptual development of L.S. Vygotsky)
(N.M. Yuryeva). Children’s spontaneous monologues
reflect synthesis of learning speech at kindergarten
and the analytic-synthetic activity being done by
a preschooler, “scooping” (D.N. Katsnelson) the
language from the facts of audible speech.
In 2009-2012 years we organized a transformative
pedagogical experiment in two pre-schools in
Moscow (kindergartens number 176 and number 1365
– 44 children). The experiment involved kindergarten
teachers, educators and psychologists and also
researchers – R.A. Ivankova and senior scientific
worker Ye.S. Rychagova. The educational work was
based on the principles of dialogue and games; it
consists of integrated voice lessons and games on the
initiative of children. Special attention was paid to
play motivation and communicative activities.
A comparison of speech diagnostics data and
observations in the free children’s activity showed:
it was amateur game at the initiative of children
giving the most informative presentation about the
development of the child’s language; it creates the
conditions for the harmonious speech development
under the positive influence of the immediate
educational activities.
We consider as perspective further finding of
ways to customize communicative and language
development in preschool children primarily
through the development of alternative models of
the educational process, the alignment of individual
trajectory of the child’s development.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
СИНОНІМІВ У ВИСЛОВЛЮВАННЯХ
ДІТЬМИ 4-5 РОКІВ

FEATURES OF USING SYNONYMS IN
THE STATEMENTS OF 4-5 YEARS OLD
CHILDREN

І.О. Біганська
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

I.О. Bihanska
(Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Для вивчення рівня сформованості у дітей
умінь вживати синоніми в усному мовленні
за діючої системи навчання рідної мови, нами
проведено психолінгвістичний експеримент. Його
завдання полягали в тому, щоб:
– визначити рівень імпліцитних знань та
вмінь, набутих дітьми стилістичних навичок в
результаті практичної роботи над синонімами на
заняттях в межах чинної програми ДНЗ;
– виявити типові помилки, що допускаються
дітьми в процесі виконання вправ із синонімами,
з’ясувати їх причини та встановити труднощі
використання синонімів у висловлюваннях.
Дошкільникам пропонувалося, наприклад
виконати таке завдання: заміни подані слова
(хуртовина, сум, гарний, старий, говорити, іти)
іншими словами (скажи про це ж по-іншому) і
склади з ними розповідь.
З’ясувалося, що найбільше дітей впоралися
з добором синонімів до дієслів, трохи менше
дошкільників дібрали синоніми до запропонованих
прикметників. Найбільше труднощів зустріли
діти, добираючи синоніми до іменників.
Замість синонімів дібрано слова, що мають
спільний з поданим словом значеннєвий елемент,
але не є його синонімом:
1) слова однієї тематичної групи, що тяжіють
до спільного родового поняття: іти, бігти
(означають рух);
2) замість синоніма наводиться тлумачення
значення поданого слова: старий – прожив
багато років, іти – рухатись ногами;
3) як синоніми добираються слова, близькі до
даного за значенням, але приналежні до інших
частин мови: сум, погано, недобре;
4) спільнокореневі слова: сум, сумний,
сумувати.
У виконаній роботі виявилось немало
правильно побудованих розповідей з повним
синонімічним рядом. Разом з тим діти допустили
значну кількість помилок, точніше, відступів
від завдання, які обумовлені особливостями
розуміння лексичних еквівалентів.

To study the level of shaping the skills of
using synonyms in oral speech at the current
system of learning native language, we conducted
psycholinguistic experiment. Its task consists in
follow points:
– to determine the level of implicit knowledge
and skills, acquired by children stylistic skills as the
result of practical work with synonyms on the lessons
within the current study program of ChEE;
– to find out typical mistakes which children make
during exercises with synonyms, find out its reasons
and determine the difficulties of using synonyms in
their utterances.
Children were offered, for example, to do such
task: change the following words (bizzard, sadness,
nice, old, speak) by others (say it by other words) and
the story with them.
As the result, we found that children fastest
pick up the synonyms to the verbs, slower – to the
adjectives. Most of the difficulties children had with
the synonyms to the nouns.
Instead of synonyms were selected the words,
which has common semantic element with selected
ones but it is not synonymous:
1. The words of the same thematic group which
has the common generic term: go, run (means
moving).
2. Instead of the synonym interpreted the meaning
of selected word: old-lived many years, go- moving
legs (move down);
3. As synonyms are selected the words which are
close by meaning to this word, but they are belonging
to another parts of speech: sadness, bad (bad mood);
4. Words with general root.
In work which was done were many properly
constructed stories with full synonimious row. But
never the less children made many mistakes, exactly,
derogations from the task, which substatiated the
specific features of lexical equivqlents understanding.
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FORMATION OF SOCIOPSYCHOLOGICAL COMPETENCE
OF FUTURE TEACHERS
OF FOREIGN LANGUAGES

А.М. Біліченко, С.М. Танана
(Київ, Переяслав-Хмельницький, Україна)

A.M. Bilichenko, S.M. Tanana
(Kyіv, Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Для сучасної дидактики важливим є
компетентнісний підхід, який передбачає
аксіологічну,
мотиваційну,
рефлексивну,
когнітивну та комунікативну компетентність,
які сприяють розширенню не лише знань, умінь
та навичок, а й досвіду емоційно-ціннісного
ставлення. Реалізація даних засад можлива при
побудові ефективного професійно-педагогічного
спілкування викладача та студента.
Показником педагогічної майстерності є
наявність сформованої соціально-психологічної
компетентності, яка оптимізує спілкування,
сприяє формуванню емпатії та взаєморозуміння
студента, послаблює непорозуміння, допомагає
наладити позитивний клімат.
У сучасній психології найбільш продуктивним
є трактування комунікативної компетентності як
готовності до діяльності. До її структури входять
такі компоненти: когнітивний, мотиваційнооцінний,
конативний
(операційний
або
акціональний). До складових комунікативної
компетентності можна віднести здатність до
участі в комунікативних ситуаціях, ситуативну
адаптивність,
вільне
володіння
засобами
вербальної та невербальної соціальної поведінки,
усвідомлення своїх перцептивних умінь.
Отже,
система
підготовки
майбутніх
спеціалістів повинна передбачати формування
у студентів не лише базових предметних знань,
а й умінь і навичок вербального і невербального
спілкування, рівноправної взаємодії, вмінь
уникати (або долати) конфліктні ситуації,
приймати нові ролі тобто формувати соціальнопсихологічну (комунікативну) компетентність
майбутнього вчителя іноземної мови. За такого
підходу значно зростає роль професійного
самопізнання й самовиховання студентів.

For modern didactics very important is a
competence approach that provides axiological,
motivational, reflexive, cognitive and communicative
competence, which are contributed not only
to increasing of knowledge and skills, but also
experience of emotional and evaluative attitude.
Realization of these principles is possible within
constructing of effective professional and pedagogical
communication of the teacher and student.
The indication of pedagogical mastery is the
presence of the existing social and psychological
competence that optimized the communication,
promoted the formation of student’s empathy and
mutual understanding, weaken misunderstanding,
help to organize the positive climate.
In modern psychology the most productive is
the interpretation of communicative competence
as preparedness to activity. Its structure consists of
such components: cognitive, motivational evaluative,
connative (operational or actionable). To the
components of communicative competence may be
included: the ability to participate in communicative
situations, situational adaptability, fluent possession
by means of verbal and non-verbal social behavior,
awareness of their perceptual skills.
So, the system of future professionals’ training
should involve the development in students not only
the basic subject knowledge but also abilities and
skills of verbal and non-verbal communication, equal
interaction, skills to avoid or overcome conflicts, to
shape the social and psychological (communicative)
competence of a future foreign language teacher.
This approach significantly increases the role of
professional self-knowledge and self-education of
students.
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АКТИВІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОМОВЛЕННЄВИХ ДІЙ СТАРШИХ
ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

ACTIVIZATION OF MATHEMATICAL
AND SPEECH ACTIONS OF SENIOR
PRESCHOOLERS IN THE PROCESS
OF SEPARATE COGNITIVE ACTIVITY
ARRANGEMENT

Л.В. Білоусько
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

L.V. Bilousko
(Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Згідно Базового компонента дошкільної освіти,
підкреслюється необхідність чіткого визначення
засвоєння дітьми змісту освітніх ліній, їхнього
цілісного і загального розвитку, визначається
важливість закладання в дошкільному віці
фундаменту для набуття у подальшому
спеціальних знань та вмінь. Проблема активізації
математично-мовленнєвих дій дошкільників
з метою забезпечення активного мислення й
мовлення постійно знаходиться у полі наукового
інтересу психологів, педагогів, психолінгвістів
(А. Богуш, Л. Венгер, М. Веракса, Л. Калмикова,
К. Крутій та ін.).
Основою нашої технології є використання
матеріалізованих засобів наочності таких як: знаки
предметів, знаки дій; знаки копій, знаки ознак,
знаки-символи, знаки-сигнали, знаки-індекси,
мовні знаки, тобто слова, які застосовуються
у формуванні математично-мовленнєвих дій
при засвоєнні перших числових уявлень у дітей
дошкільного віку і є обов’язковою підготовчою
стадією, протягом якої дитина оволодіває цілою
системою практичних і пізнавально-практичних
дій з множинами конкретних об’єктів, з
широким діапазоном використання позначень
об’єктів різними знаками. У ході самостійної
пізнавальної діяльності доцільно вправляти
дітей у різних викладках, починаючи від знаківпредметів (викладає ту саму кількість таких же
квадратиків, як у зразку, або викладає стільки
ж паличок, скільки є квадратів), знаків-копій
(множина предмета позначається відповідною
множиною їхніх зображень), знаків-дій (кількість
предметів множини позначається такою ж
кількістю рухів руки або певних дій) і закінчуючи
найдосконалішими – словесними – знаками.
Організація
самостійної
пізнавальної
діяльності дозволяє привести математичні
знання у відповідну систему, спонукають до
мовленнєвої творчості та інтересу до знань,
сприяють
позитивно-емоційному
настрою,
успішному проходженні психічних процесів,
а різноманітність матеріалу для моделювання,
схематизації, символізації, його варіативність,
слугує необхідною умовою для стимулювання
пізнавальної активності старших дошкільників у
засвоєнні елементів математики.

According to the basic component of preschool education, is indicated the necessity of the
clear definition of learning by children the content
of educational ways, their holistic and general
development, and determined the importance
of making foundation in preschool age for the
acquirement in further of special knowledge and
skills. The problem of activization of mathematical
and speech actions of the senior pre-schoolers
with the purpose of providing active thinking and
speech constantly is in the area of scientific interest
of psychologists, pedagogies, psycholinguists
(A. Boguch, L. Venger, M. Krutyi).
The base of our technology is the use of
materialized means of visuality such as: signs of
things, signs of actions, signs of copies, signs of
characteristic features, signs-symbols, signs-signals,
signs-indexes, lingual signs, that is words, that are
used in formation of mathematical and speech actions
during learning of the first numerical representation in
children of a preschool age and is a necessary training
period, during which the child master of the whole
system of practical and cognitive-practical actions
with sets of specific objects within the large spectrum
of using marking of subjects by different signs. In the
course of separate cognitive activity it is appropriate
to train the children in different computes, begining
from signs-things (put the number of quadrates,
as in a sample, or put the number of sticks, which
correspond to quadrates), signs-copies (set of objects
is indicated corresponding to the number of pictires),
signs-actions (set of objects is designated by the
number of movements of a hand or any other action)
and finishing of the most perfect wordily marks.
The organization of separate cognitive activity
permits to lead the mathematical knowledge in
corresponding system, stipulate to speech creativity
and interest to knowledge, promote the positive
and emotional temper, successful flowing of mental
processes, and the variety of material for modeling,
schematization, symbolization, its variability serve
as a necessary condition for stimulation of cognitive
activity of senior pre-schoolers in the learning of
mathematical elements.

22

ПСИХОЛОГІЯ
МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯК
ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТА –
МАЙБУТНЬОГО СУБ'ЄКТА ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ

MOTIVATION OF ACHIEVEMENT AS A
FACTOR OF STUDENT’S BECOMING FUTURE SUBJECT OF PROFESSIONAL
COMMUNICATION

В.Г. Борисова
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

V.G. Borysova
(Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Процес підготовки майбутніх учителів до
професійно комунікації має бути цілеспрямований
не лише на озброєння їх глибокими
комунікативними
знаннями,
прищеплення
комунікативних умінь і навичок, але й на
формування їхнього ставлення до професійної
здатності передбачити й урахувати її важливість та
наслідки в навчальному процесі. Отже, аналізуючи
досліджений матеріал та результати багатогранної
роботи науковців із цієї проблеми, можемо
зробити висновок, що одним з найважливіших
чинників комунікації є мотив. Аналізуючи суть
мотиву, можемо зазначити, що це спонукальна
причина дій і вчинків особистості. У його основі
лежать різноманітні потреби. Унаслідок цього
індивід потребує досягнення мотивів. Вивчення
навчальної мотивації необхідне для виявлення
реального рівня й можливих перспектив, а також
зони її оптимального впливу на розвиток кожного
студента.
Комунікація при спілкуванні завжди значуща
для його учасників, тому що обмін інформацією
відбувається не «аби як», а заради досягнення
певних цілей, задоволення якихось потреб.
Комунікація в спілкуванні – це, передусім, вплив:
у разі успіху комунікації відбувається зміна в
уявленнях про світ того до кого вона адресована.
Саме тому правильний розвиток комунікації
студентів є основною складовою мотивації
досягнення, яка є головним чинником становлення
спеціаліста своєї галузі.
Мотивація
досягнення
в
студента
проявляється в його прагненні докласти зусиль
і домогтися найкращих результатів в усіх
галузях. У якості діяльності, у якій розвивається
мотивація досягнення в майбутніх психологів,
використовується навчальна і професійна
діяльність. Мотивація досягнення проявляється
в активності, спрямованій на досягнення
певного результату, що оцінюється відповідно
до психологічно-предметних, індивідуальних,
особистісних параметрів і соціальних норм.

The process of preparation of future teachers to
professional communication must be aimed not only at
their armament thorough communicative knowledge,
inoculating of communicative abilities and skills but
also on forming of their attitude toward professional
ability to provide and take into account its importance
and consequences in the educational process. Thus,
analyzing investigational material and the results of
many-sided work of scientist over the problem we
can draw a conclusion, that one of major factors of
communication is a motive. Analyzing the essence of
a motive we can mark that it is the main incentive
of actions and acts of personality. Various necessities
lie in its basis. As a result of it an individual requires
the achievement of motives. The study of educational
motivation is needed for the exposure of the real level
and possible prospects, and also area of its optimal
influence on the development of every student.
Communication at intercourse is always
meaningful for its participants, because an exchange
of information is realized not «any how», but for the
sake of achievement of certain goals, satisfaction
of some necessities. Communication in intercourse
– is, foremost, the influence: in case of success of
communication there is a change in ideas about the
world of somebody it is addressed to. For this reason
the correct development of students’ communication
is the basic constituent of motivation of achievement,
which is the main factor of specialist’s becoming.
Motivation of student’s achievement appears
in his aspiration to make efforts and obtain the best
results in all branches. As the activity, in which
motivation of achievement develops in future
psychologists, educational and professional activity
is used. Motivation of achievement reveals in activity,
directed to the achievement of certain result which
is estimated in accordance with psychologicallysubjective, individual, personal parameters and social
norms.
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОТНОШЕНИЯ К СЛУЖЕНИЮ У
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

PSYCHOSEMANTIC ASPECTS
OF FUTURE PSYCHOLOGISTS’
ATTITUDE TO THE SERVICE

Т.А. Бородулькина (Запорожье, Украина)

T.A. Borodulkina (Zaporozhye, Ukraine)

В профессии психолога важными являются
не только конкретные знания, умения и навыки,
но и система ценностей, особенности отношения
к миру и людям, уровень духовного развития
профессионала. Мы рассматриваем служение
профессиональной ценностью в работе психолога
и видим необходимость в исследовании
психосемантических особенностей отношения
будущих психологов к служению. Актуальность
подобных исследований также обусловлена тем,
что часть первокурсников выбирает профессию
психолога для того, чтобы научиться управлять
людьми, что является ложным профессиональным
мотивом и нуждается в изменении.
В результате направленного ассоциативного
эксперимента (244 участника) выявлено, что
служение для студентов-психологов чаще всего
связано с помощью и поддержкой, верой и
религией, работой и долгом, самопожертвованием
и преданностью, призванием и миссией. С одной
стороны, студенты-психологи оценивают служение
положительно, а с другой, – отрицательно: оно
является для них чем-то унизительным, связанным
с рабством и подчинением. Часть ассоциаций
к слову «служение» отражает определенные
профессиональные
стереотипы,
ценности
и смыслы профессии психолога, например:
«альтруизм», «смысл профессии», «этический
кодекс», «организация контекста для другого
человека», «толерантность», «выслушивание»,
«разговор», «содействие облегчению», др.
С помощью ЦТО А.М.Эткинда (155
респондентов) выявлено, что эмоциональное
отношение к служению у студентов-психологов
является преимущественно отрицательным и
противоречивым. Это можно объяснить отличиями
семантических
пространств
«служения»
в понимании студентов с разными типами
эмоционального отношения к нему: студенты с
положительным отношением к служению чаще
связывают его с помощью и работой, а студенты с
отрицательным отношением – с рабством.
П о н и м а н и е с т уд е н т а м и - п с и хо л о г а м и
служения
является
неоднозначным
и
противоречивым, частично профессионально
обусловленным,
в
большинстве
случаев
поверхностным
и
малоосмысленным.
Из
ключевых характеристик служения, описанных
А. Маслоу и А.Р. Фонаревым, в семантическом
пространстве слова «служение» студентовпсихологов представлены любовь и миссия.

In our opinion, in a profession of psychologist not
only knowledge, abilities and skills are important, but
also system of values, features of attitude toward the
world and people, the level of spiritual development of
a professional. We consider service as a professional
value in the work of psychologist and see a necessity
in the research of psychosemantic attitude to the
service of future psychologists. The relevance of
similar researches is also conditioned by that part of
freshmen chooses the profession of a psychologist in
order that to learn to manage people, whsch is false
professional motive and requires the change.
As a result of the directed associative experiment
(244 participants) is educed: service for studentspsychologists is mostly connected with the help
and support, faith and religion, work and debt,
self-sacrifice and devotion, vocation and mission.
Students-psychologists, on the one hand, estimate
service as positive, on the other hand, – negatively:
it is for them a humiliating, connected with slavery
and submission. The part of associations to a word
«service» reflects certain professional stereotypes,
values and senses of psychologist’s profession,
for example: «altruism», «sense of profession»,
«the ethical code», «the organization of a context
for other person», «tolerance», «auscultation»,
«conversation», etc.
By means of Etkind Color test of attitudes
are revealed: emotional attitude toward service
of students-psychologists (155 respondents) is
mainly negative and inconsistent. It can explain
the differences of semantic spaces of «service» in
understanding of students with the different types of
emotional attitude toward him: students with positive
attitude toward service more often bind him to the
help and work, and students with a negative relation
– with slavery.
Students-psychologists’
understanding
of
service is ambiguous and inconsistent, partly
professionally conditioned, in most cases superficial
and meaningless. The key characteristics of service,
that A. Maslou and A.R. Fonarev marks, the love
and mission are presented in students-psychologists’
semantic space of word «service».
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ПСИХОЛОГІЯ
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ
И ПОНИМАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
РУССКОЯЗЫЧНОГО ДОКУМЕНТА

PSYCHOLINGUISTIC METHODS OF
STUDYING THE PERCEPTION AND
UNDERSTANDING OF A MODERN RUSSIAN
LANGUAGE DOCUMENT

Л.О. Бутакова, Е.Н. Гуц (Омск, Россия)

L.O. Butakova, E.N. Goots (Omsk, Russia)

П с и хо л и н г в и с т и ч е с к а я м е т о д о л о г и я
п о з в ол я е т д и а г н о с т и р о ват ь д о с ту п н о с т ь
организационно-распорядительных документов
(в том числе функционирующих в определенных
типах дискурса на территории одного региона),
исследовать факторы, повышающие/понижающие
степень адекватности понимания реципиентамиспециалистами.
Объект предлагаемого типа анализа –
р еч е ва я д е я т е л ь н о с т ь , о су щ е с т вл я е ма я в
регламентированной сфере. Предлагаемое изучение
стратегий текстопорождения и текстовосприятия,
соотношения замысла и реализации продуцента/
реципиента ОДТ осуществляется в направлении
установления когнитивных механизмов, на основе
которых происходит/не происходит понимание,
интериоризация смысла официально-делового
текста. Для этого эффективны экспериментальные
методы – семантического дифференциала, методики
«встречного текста». Каждая из них в отдельности и
все в совокупности позволяют строить семантические
пространства официально-делового текста.
Применение метода семантического дифференциала
(вариант В.Ф. Петренко) для реконструкции
семантической структуры текста и определения типа
коммуникативного воздействия дает информацию
об уровне осознаваемости содержания официальноделового текста носителями языка. Метод построения
«встречного текста» (А.И. Новиков) позволяет
реконструировать процесс понимания как процесс
установления имплицитного смысла. Оценка реакций
«прогнозирования» и «предположения» в построении
реципиентами
«встречного
текста»
создает
условия для психолингвистической интерпретации
смыслового состава официально-делового текста,
фиксации индивидуальной динамики, определении
трудностей понимания. Метод семантического
дифференциала, полезен для выявления модальных
значений и эмотивных характеристик текста,
интенсивности эмотивной доминанты, установления
их вербальных репрезентантов. Верификация
результатов каждого типа эксперимента, уточнение
методики моделирования процесса и результата
восприятия, затем – понимания официальноделового текста достигается за счет соотнесения
указанных психолингвистических моделей. Итог
– комплексная модель смысловой структуры ОДТ с
последующей оценкой эмотивного, когнитивного,
коммуникативного,
смыслового
потенциала
(Л.О. Бутакова), когнитивных структур его автора и
текстовой проекции.

Psycholinguistic methodology allows to diagnose
the availability of official-business documents
(including those operating in certain types of discourse
in the same region), to investigate the factors that
increase/decreasing the degree of adequacy of
understanding recipients specialists.
The object of the present type of analysis is
speech activity that occurs in the regulated area of
communicative relations. The proposed learning
strategies generation and perception of the text,
the ratio design and implementation is carried out
as a study of cognitive mechanisms on the basis of
which there is/there is no understanding sense of the
official-business text. Experimental techniques –
semantic experiment (semantic differential followed
by treatment with the results of the factorial analysis
method) technique «counter text» are effective for
this purpose. Each technique individually and all
together allows building a semantic space of officialbusiness text.
Application of the method of semantic
differential (V. Petrenko) for the reconstruction of
the text semantic structure and identify the type of
communicative influence gives information about
the level of understanding the official-business
text content by native speakers. The «counter-text»
method (A. Novikov) allows the reconstruction
of the process of understanding as the process
of establishing an implicit meaning. Evaluation
reactions «prediction» and "speculation" in the
construction of recipients «counter text» creates
the conditions for a psycholinguistic meaningful
interpretation of the official-business text, fixing
individual dynamics, determining the difficulty of
understanding. The method of semantic differential
conducted using a number of factors, it is useful to
identify the modal and emotive characteristics of the
text, the intensity of emotional dominance, establish
their verbal representations. Verification of the results
of each type of experiment, refinement techniques
of modeling process and the result of perception,
then the understanding of the official-business text
are achieved by correlating these psycholinguistic
models. The result is a comprehensive model of
the OBT semantic structure and information about
emotive, cognitive, communicative, semantic
potential (L. Butakova), cognitive structures of the
author and text projection.
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Что такое социально исторически построенное
пространство для античных и психотических
детей в обществе? Целью данного исследования
является анализ форм изоляции и сегрегации,
которым эти субъекты подвергаются через
предложения институционального лечения детей с
такими диагнозами. Предложения, направленные
на субъект, а не диагноз редко возникают и в этом
смысле, эти субъекты исключены из участия в жизни
общества. Педагогическая практика и лечение
в этих случаях ориентированные на обучение
детей общаться с другими людьми эффективно,
так чтобы кто-то однозначно понимал, что они
думают, чтобы они могли поделиться социальной
связью. С другой стороны, они считают, что эти
дети должны быть под контролем или, что они
не в состоянии понять любое образовательное
и/или игровое предложение. Эта предпосылка
основана на неправильном представлении того,
что безумие веков является противоположностью
разума, и с ростом картезианства, сумасшедший
должен подвергаться исключению. Эти вопросы
возникли из следующих корпус «относись ко мне
как человеку, обучи меня в жизни», лозунг Энн
Салливан ду Бразил, центр лечения и образования.
Императивная форма глаголов «обучи» и
«относись» выражает ослабление действия,
а также намерение убедить собеседника
выполнить действие, указанное глаголом. Еще
один момент, который заслуживает внимания,
данное утверждение производиться субъектом, к
которому будут относиться или обучать, однако,
это не субъект, который говорит, а учреждение.
Идеология состоит не в точке зрения идей, а в
практике, в которой устанавливаются подчинение/
неравенство отношений, которые характеризуют
классовую борьбу. Можно сделать вывод, что
эффект принятия на себя указанного выше
составляет идеологическое образование, которое
пересекается рассуждениями об аутических и
психотических детях, и это определяет практику.

What is the socio-historically constructed space
for autistic and psychotic children in society? The aim
of this study is to analyze the forms of exclusion and
segregation that these subjects are exposed to through
proposals of institutional treatment for children
with such diagnoses. Proposals aimed at the subject
instead of diagnosis rarely emerge and in this sense,
these subjects are excluded from social participation.
Pedagogical and treatment practices for these cases
are focused on teaching children to communicate
with others effectively, so that the other understands
unequivocally what they mean so they can share the
social link. On the other hand, they believe that these
children should be controlled or that they are not able
to understand any educational and/or ludic proposal.
This premise is based on a misconception of centuries
that madness is the opposite of reason, and with the
rise of Cartesianism, the madman is submitted to
exclusion. These questions arose from the following
corpus "treat me as a person, educate me with life",
slogan of Ann Sullivan do Brazil, treatment and
education center.
The imperative form of verbs to educate and to
treat expresses the attenuation of the action as well as
the intention to persuade the interlocutor to perform
the action indicated by the verb. Another point that
deserves attention is that the statement seems to
be produced by the subject that will be treated or
educated; however, it is not the subject who is talking,
but the institution. The ideology is not in terms of
ideas, but rather within praxis, in which subordination/
inequality relationships that characterize the class
struggle are established, it could be concluded that
the effect of the assumption exposed above composes
an ideological formation that crosses discourses about
the autistic and psychotic child and that determine
practices.
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Модернізація вищої школи неможлива
сьогодні без пошуку можливостей перетворення
кожного студента із об’єкта на суб’єкт навчальної
діяльності. Індивідуальні відмінності кожного
залежать від мислення, які являють собою
узагальнену і опосередковану форму психічного
відображення людиною оточуючої дійсності,
що встановлюють зв’язки і відношення між
пізнавальними об’єктами. Тому пріоритетом в
роботі викладача ВНЗ є активізація у студентів
мислення,
що
сприятиме
майбутньому
спеціалістові формувати власне бачення світу,
яке впливає на ефективне і творче опанування
інформації, розвиткові критичного осмислення
здобутої інформації.
Залежно від індивідуального способу
аналітико-синтетичного перетворення інформації
виділяють 4 базових типи мислення, кожний із яких
відрізняється специфічними характеристиками:
1. Предметне мислення – пов’язане з предметом
в просторі. Перетворення інформації відбувається
за допомогою предметних дій. Результатом є
думка, що втілена в новій конструкції. 2. Образне
мислення. Відділене від предмета в просторі
і часі. Перетворення інформації відбувається
за допомогою дій з образами. Результатом є
думка, що втілена в новому образі. 3. Знакове
мислення. Перетворення інформації відбувається
за допомогою висновків. Результатом є думка, що
втілена в поняттях або висловленнях, що фіксують
суттєві відношення між означеними предметами.
4. Символічне мислення. Перетворення
інформації відбувається за допомогою правил,
висновків. Результатом є думка, що втілена у
вигляді структури і формул, які фіксують суттєві
відношення між символами.
У студентів ВНЗ формується понятійне
мислення, що дозволяє відійти від безпосередньої
реальності і замінити її вербальними знаками.
Перехід до знаків дозволяє суб’єкту розширити
свої можливості, що сприяють узагальнено
і опосередковано пізнавати оточуючий світ,
максимально узагальнити і абстрагувати їх.
Зважаючи на особливості своїх мислительних
процесів, можливо підвищити продуктивність
учбової, професійної діяльності в майбутніх
фахівців.

Modernization of the university is impossible
without searching the opportunities for transformation
of each student from the object to the subject of
educational activity. The individual peculiarities
depend on thought, which are generalized and
indirect form of the person’s psycho reflection by
a man of the surrounding reality that determines
connections and relations between cognitive objects.
So the priority in the lecturer’s work in the university
is activation of the students’ thought that cooperates
with the future specialist in formation of the own
perception of the world which influence on efficient
and creative mastering of information, progress of
critical comprehension of the received information.
Depending on individual way of analytic and
synthetic information transformation 4 basic types
of thought are distinguished, each of them differs
by the specific characteristics: 1. The subject
thought is connected with the subject in space.
The transformation of information occurs there with
subject actions. The result of it is a thought that is
embodied in the new construction. 2. The figurative
thought. It is separated from the subject in space and
time. The transformation of information occurs there
with actions with images. The result of it is a thought
that is embodied in the new image. 3. The sign
thought. The transformation of information occurs
there with conclusions. The result of it is a thought
that is embodied in conceptions or expressions that fix
relations between definite subjects. 4. The symbolic
thought. The transformation of information occurs
there with rules and conclusions. The result of it is
a thought that is embodied in the form of structure
and formula which fix substantial relations between
symbols.
The conceptual thought forms in the students’
mind that permits to substitute immediate reality
for verbal signs. Transition to the signs permits to
increase its opportunity which assists to cognize
the surrounding world indirectly and in general, to
generalize and abstract them to the maximum.
Paying attention to peculiarities of thought
processes it is possible to increase the productivity of
educational, professional activity in future specialists.
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Віртуальний світ суттєво відрізняється від
так званого інтерсуб’єктивного. Оцифрування
унікальних особистісних особливостей і ставлень
творить унікальну просторову структуру,
нелокалізовану в жодній з протяжностей.
Назвемо деякі специфічні характеристики
віртуального простору, які визначають сутність
психологічних переживань «жителя» цієї
новоствореної соціальної реалії. Це такі, як:
1) ідентифікація, множинність особистості та
анонімність; 2) обмежене сенсорне переживання;
3) зрівнювання статусів; 4) розмивання
просторових меж; 5) розтягування та конденсація
часу; 6) необмежена доступність контактів; 7)
постійна фіксація; 8) відчуття «чорної діри»; 9)
альтернативні світи та світи снів.
Віртуальне спілкування можна вважати
окремим соціолектом. Електронне спілкування
набуло окремих специфічних рис, що дало змогу
виокремити стиль електронної комунікації в
окремий мовний стиль. Прикладом соціолекту
можна вважати так звану албанську мову, яка
є мовою мережевого спілкування. Ця мова
найчастіше використовувалась юнаками і
дівчатами під час спілкування в чатах. Основними
темами такого спілкування в чатах були
повсякденні справи, комп'ютерні ігри, статеворольові стосунки тощо. Проте в спілкуванні
користувачів цієї вікової групи – масове
використання граматично некоректних форм слів
та їх графічного оформлення. На нашу думку, це
вже стало нормою. Юнаки і дівчата, як правило,
користувались так званою албанською мовою.
Більша частина слів цієї мови утворилась шляхом
невірного написання слів російської мови, а саме
шляхом написання слів за вимовою.
Таким чином, істотними факторами, що
сприяють мережевому мовленню юнаків і дівчат,
є його анонімність і дистанційність, фізична
непредст авленість учасників комунікації,
можливість приєднатися або від’єднатися в будьякий момент, відсутність інструментів примусу.
Ці фактори сприяють: порушенню, зокрема,
мовних норм для встановлення та підтримання
контактів у мережі, посиленню девіантної
комунікативної поведінки, зведенню до мінімуму
відповідальності за свої провини в мережі.

The virtual world significally differs from the
so-called intersubjective one. The digitization of
unique personal characteristics and attitudes creates
a unique spatial structure, non-localized in any of the
dimensions.
We can denominate some specific characteristics
of the virtual space that define the essence of
psychological experiences of the ‘resident’ of the
newly formed social reality. These include: 1) the
identification, the plurality of identity and anonymity;
2) limited sensory experiences; 3) status bonding; 4)
the erosion of spatial boundaries; 5) time stretching
and condensation; 6) unlimited access to contacts;
7) permanent fixation; 8) sense of “black holes”; 9)
alternative worlds and worlds of dreams.
A variety of electronic discourse can be
considered as a network discourse, communicating
in chat rooms is also included in this discourse. An
example of sociolect is the Albanian language which
can be considered as a so-called networking language.
The language was mostly often used by teenage boys
and girls during a conversation in a chat-room. The
main topics of the dialogue in a chat room are daily
routines, computer games, gender-role relationships
and more. However, the communication among users
of this age group was characterized by the massive
use of grammatically incorrect forms of words and
their graphic design. In our opinion, it became the
norm. Teenagers tended to use the so-called Albanian
language. Most of the words of the language formed
by the incorrect spelling of the Russian language,
namely by writing words for pronunciation.
Thus, the significant factors that affect the network
language of teenagers of both sexes are its anonymity
and distance, the physical absence of communication
participants, the ability to join or leave at any time,
no instruments of coercion promote. These factors
promote, particularly, violation of language standards
for establishing and maintaining contacts in the
network, intensification of deviant communication
behavior and minimization of accountability for their
transgressions in on-line.
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Цель настоящего исследования, выполненного
при финансовой поддержке РГНФ (проект № 1106-01107а) – описание вариантов дискурсивного
воздействия в детских диалогах.
В речи 2–3-х летних детей воздействие на
партнера реализуется в стремлении навязать свою
игру, выбрать роль себе, назначить ее другому,
дать указания партнеру.
Стремление
захватить
инициативу
осуществляется в интенциях предложить
помощь, настоять на своем. Часты случаи
игнорирования собеседника, сопротивление
воздействию и отстаивание позиции выражаются
в прямых отказах, плаче, нежелании общаться.
Способы переубедить собеседника, заставить
его подчиняться ограничиваются приемами, в
которых преобладает эмоциональный компонент
воздействия (выразить недовольство, пригрозить,
обидеть).
Среди
рациональных
приемов
воздействия отмечена апелляция к авторитету.
В возрасте 4–5 лет сфера воздействия
расширяется. Дети пытаются согласовать
дальнейшие действия, обмениваются новостями,
болтают, хвастаются, реализуя побуждение к
обсуждению.
Наблюдается рост консолидационных
интенций (урегулировать конфликт, согласовать
действия, задать уточняющий вопрос). Попытки
повлиять на мнение собеседника проявляются
в пояснении своей позиции, апелляции к
авторитету, демонстрации своих знаний и умений.
Характерная черта взаимодействия в двух
группах – быстрый переход от конфронтации к
консолидации, поиску новых сюжетов игры.
Диалоги детей 5–7 лет обогащаются
интенционально и тематически за счет
расширения репертуара совместной деятельности
и роста коммуникативной компетентности детей.
Собеседники реализуют как прямые (просить, дать
указание), так и косвенные способы побуждения к
действию – дают советы, идут на «сделки», хвалят
партнера. Появляются фактические диалоги,
в которых присутствует языковая игра, шутки.
Воздействуя на мнение партнера, дети критикуют
собеседника, последовательно анализируют
факты, апеллируют к авторитету.
Таким образом, по мере взросления
детей, контекст их разговоров расширяется от
побуждения к действию (игре) до стремления
сформировать мнение партнера в споре.

In the current study the ways of discursive impact
in children’s dialogues are viewed. Two-three years
old interlocutors’ impact is realized in the efforts for
imposing the game, choosing the role, assigning the
role to the partner and instructing him. The tendency
to seize the initiative is implemented in such
intensions as “to offer help to the partner’, “to insist
on speaker’s own way”. Neglecting the interlocutor
is very common in those dialogues. Resistance to
impact and defending the positions appear in the direct
refusals, weeping and unwillingness to communicate.
The emotional side of speech impact is prevalent
among the dialogues: interlocutors are complaining,
threatening and offending.
In the age of 4–5 years the area of the discursive
impact expands, the number of coordination attempts
is increased (intensions – “to resolve the conflict”,
“to coordinate actions”, “to ask clarifying question”).
Trying to change partner’s view children involve
each other in the discussions, demonstrate their skills,
opinions and knowledge. The appeal to authority
is the only marked way of rational impact in both
discussed groups.
The expansion of repertoire of joint actions and
the growth of communication competence enrich
conversations of 5–7 year-olds. Interlocutors use
the direct instructions (intensions – “to instruct”, “to
ask”) and the indirect ways to win and dominate (“to
deal”, “to give an advice”, “to compliment”). The
phatic conversations are accompanied by jokes and
language games. Trying to effect on partner’s mind
children consistently analyze facts and appeal to
the smb’s authority. Thus as children grow older the
context of their dialogues extends from making their
partners play the game to forming their opinion in the
dispute.
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Перехід до нових стандартів компетентнісноорієнтованої освіти зумовлює реалізацію
інноваційних підходів до професійної підготовки
майбутнього сучасного вчителя.
На етапі становлення і реформування
системи освіти проблема взаємодії між учнями
та вчителями, проблема їхніх стосунків є
актуальною. Безпосереднім спілкуванням всіх
учасників навчально-виховного процесу виступає
саме професійне спілкування вчителів, а саме
педагогічне спілкування.
Важливу роль у роботі вчителя з учнями
відіграє стиль спілкування педагога з ними.
У психологічній літературі стиль спілкування
розглядається
як
індивідуально-типологічні
особливості соціально-психологічної взаємодії
вчителя, які формують певні ставлення до нього
учнів. При цьому зміст стилю спілкування
визначається і особистісними характеристиками
самого вчителя і реалізацією ставлень до нього
учнів. У стилях спілкування проявляються
особливості
комунікативно-перцептивних
можливостей вчителя, особливості класного
колективу і кожного учня зокрема, характер
взаємостосунків вчителя зі своїми вихованцями,
його творча індивідуальність та ін.
У багатьох психологічних дослідженнях
вказується на позитивний вплив у навчальновиховному процесі демократичного стилю
спілкування. А на негативні тенденції у процесі
застосування авторитарного і пасивного стилів.
Як зазначають А.А. Деркач і Н.В. Кузьміна,
спілкування торкається чи не всіх основних сторін
міжособистісної взаємодії. Під час спілкування,
внаслідок систематичних контактів в ході спільної
діяльності її учасники отримують різноманітні
знання про себе та своїх друзів, способи найбільш
раціонального вирішення поставлених завдань.

Transformation to the new standards of
competently oriented education causes the realization
of innovative approaches to professional training of
future modern teacher.
The problem of interaction between teachers
and pupils, the problem of their relations is urgent
at the stage of settling and reformation of education
system. Pedagogical communication is the immediate
communication of every member of teaching and
educational process.
The communication style of teacher with pupils
is important in his work with them. In psychological
literature the communication style is treated like
individually-typological peculiarities of teacher’s
social-psychological interaction, which form certain
attitude to it by pupils. In addition to that the content
of the communication style defines both individual
characteristic of the teacher and realization of pupils’
attitude to him. In communication styles are shown
peculiarities of communicative-perceptive abilities
of teacher, peculiarities of form and every pupil in
particular, the character of teacher’s relationships
with his pupils, his creative identity etc.
In numerous psychological researches is shown
the positive influence of democratic communication
style in teaching and educational process. And to
negative tendencies the scholars refer application of
authoritarian and passive styles.
According to A. A. Dercatch and N.V. Kuzmina,
communication touches all basic sides of interpersonal
interaction. During communication the members
get different knowledge about themselves and their
friends, ways of the most rational solution of imposed
aims, in consequence systematical contacts upon
combined activity.
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ПСИХОЛОГІЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
В СИТУАЦИЯХ ОБЩЕНИЯ

SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT
OF PERSONALITY IN COMMUNICATIVE
SITUATIONS

М.В. Губанов, Н.Ф. Губанова
(Коломна, Россия)

M.V. Gubanov, N.F. Gubanova
(Kolomna, Russia)

Проблема социально-культурного развития
личности является актуальной, так как на
современном этапе развития общества и культуры
необходимо
заботиться
о
формировании
человека-гражданина, который как социальнокультурный продукт представлял бы особый,
творческий тип личности, стремящейся к
совершенству, овладевшей системой знаний и
навыков культурной деятельности, эмоциональнонравственно воспринимающей окружающую
действительность; такой человек находит радость
общения с окружающими людьми, проявляет
себя как наследователь материально-духовных
ценностей, уважает национальные и принимает
инокультурные традиции и формы существования
в социуме, а также способен к самостоятельному
жизненному выбору.
Вопросы овладения речью связаны с
поиском наиболее оптимальных технологий и
методик обучения; определяемые нами условия
социокультурного развития личности детей
старшего дошкольного и младшего школьного
возраста средствами общения позволяют найти
эффективные пути для решения данной проблемы
(опора на этнопедагогическую, этнокультурную
и
социально-личностную
составляющие;
системный подход к ситуациям социокультурного
общения; использование игровых технологий
обучения).
Общение, считают ученые, есть главное
условие и основной способ жизни человека, ведь
только во взаимодействии с другими людьми
он может почувствовать себя понятым и быть
счастливым (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев,
М.И. Лисина и др.).
Обстоятельства общения образуют ситуацию,
в
которой
взаимодействуют
участники.
Ситуации общения создают необходимую среду,
образовательное пространство, в котором ребенок
овладевает речью; важным является создать
такие условия, при которых он смог бы проявить
свои коммуникативные и социально-творческие
способности, взаимодействуя с педагогом и
другими детьми. Одним из наиболее эффективных
способов освоения социокультурного опыта
в процессе обучения иностранному языку
является игра, ее эстетическое начало. В играхдраматизациях с помощью сюжета создается
необходимый «круг событий», который интересен
ребенку, следовательно, побуждает к речевому
общению.

The issue of social and cultural development
of personality is a topical one, since on the modern
level of social and cultural development it has
become necessary to care how to grow a person
and a citizen, who, being a sociocultural product is
a special creative type of personality that strives for
competition, has mastered the system of knowledge
and cultural activity skills, emotionally and morally
percepts the reality, communicates with other people,
inherits material and spiritual values, respects national
and foreign traditions and is able for independent life
choice.
The matters of mastering the communicative skills
are linked with the search of an optimal technologies
and methods of education. The conditions of social
and cultural personality development of late and
early pre-school aged children that we define with
the help of communication lead us to the effective
solution of this problem (based on ethnopedagogical,
ethnocultural, social and personal components,
systems approach to sociocultural communication,
use of play educative techniques).
The scientists say that communication is the
major condition and the basic way of human life,
because only by communication with other people a
man can feel himself understood and become happy.
(L.S. Vygotsky, A.A. Leontiev, M.I. Lisina etc.)
The communication conditions make up the
situation where the participants interact. The
communicative situations create an essential
environment or the educational space where a child
can master the speech. There it is important to form
the conditions wherein a child is able to reveal his
communicative, social and creative abilities by the
use of methods of cooperation with the teacher and
other children. One of the most effective ways of
achieving the sociocultural experience in the foreign
language learning process is the play, its esthetical
basis. In dramatization-play with the help of a plot
the necessary "circle of events" is created which
attracts interest of a child and encourages him to
communicate.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ
МОВИ ДИТИНОЮ

SOME PECULIARITIES OF CHILD’S
LANGUAGE ACQUISITION

С.Д. Дем’яненко
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

S.D. Demyanenko
(Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Процес засвоєння дитиною мови, якою вона
оволодіває до трирічного віку, відбувається разом
з її інтелектуальним розвитком. У цей період
у дітей формуються перші метамовні навички,
які виявляються в роздумах дітей над мовними
фактами. Це явище виявляється в дитячому
словоутворенні і в так званому «тлумаченні
явищ» – особливій формі розумової діяльності,
що виникає вже в ранньому дитинстві, яку
І.М. Сечєнов виділяє в роботі «Елементи думки»
[1, с. 299].
Освоюючи мову, дитина вдається до
метамовної і метакогнітивної діяльності, при
цьому відбувається переживання дитиною
зрозумілого, яке фіксується в специфічних
мозкових кодах, але не завжди доступне для
вербалізації. Отримані при цьому продукти носять
функціональний характер, пов'язані зі знаннями
процедурного типу і виконують роль діяльнісних
орієнтирів у процесах говоріння і розуміння
мови дитиною, яка виробляє їх «для себе», в
своїх індивідуальних кодах і використовує на
різних рівнях усвідомлюваності. Ці властивості
функціональних орієнтирів виявляються зручними
і ефективними для індивіда, що користується
ними, але в той же час важко співвідносяться з
вербальними формулюваннями перспективних
правил і з лінгвістичними термінами, оскільки
останні пов’язані зі знанням якісно іншого –
декларативного типу.
Таким чином, дитина, засвоюючи мову,
вдається до метамовної і метакогнітивної
діяльності, спираючись на одиниці ядра як
орієнтири, функціонально достатні для розуміння
і спілкування. Ядро лексикону є природним
метаутворенням, а його одиниці – інструментами
первинної метамови (в порівнянні з вторинною
метамовою опису об’єкту).

The process of child’s language acquisition
before the age of three is going along with his/her
intellectual development. During this period, in
children are formed the first metalinguistic skills that
appeared in children’s reflections over the linguistic
facts. This phenomenon manifests itself in children’s
word-formation and in so-called “interpretation
of phenomena” – a special form of mental activity
that occurs in early childhood, which marked
I.M. Sechenov in the”Elements of Thought” [1, р.
299].
While mastering the language, a child resorts to
metalinguistic and metacognitive activities while he is
experiencing clear, which is fixed in the specific brain
codes, but does not always available for verbalization.
Received by this products have a functional character
and are related to the type of procedural knowledge
and serve as an activity-orientation in the processes of
speaking and understanding of the language by a child
who produces them “for himself” in his individual
codes and uses at different levels of realizing.
These properties of functional orientation points are
convenient and effective for the individual who uses
them, but at the same time they correlate difficultly
with verbal formulations of the perspective rules and
linguistic terms, since they are connected with the
knowledge of a qualitatively different – declaratory
type.
Thus, a child, while learning the language, resorts
to metalinguistic and metacognitive activities, based
on the core units as the orientation points, functionally
adequate for understanding and communication. The
core of the vocabulary is a natural meta-formation
and its units – the instruments of a primary metalanguage (compared with a secondary metalanguage
of the object description).

1. Сеченов И.М. Элементы мысли / И.М. Сеченов.
– СПб: Питер, 2001. – 416 с.
2. Швец В.М. О метаязыковой деятельности
в раннем возрасте // Психолингвистика и проблемы
детской речи – 2000: Материалы Российской научной
конференции / В.М.Швец. – Череповец: Череп. гос. унт, 2000. – С. 101-103.
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ПСИХОЛОГІЯ
ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГУ
ДЛЯ РОЗВИТКУ ВЕРБАЛЬНОЇ
КРЕАТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ

USE OF TRAINING FOR THE
DEVELOPMENT OF TEENAGERS’
VERBAL CREATIVITY

А.А. Дереча
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

A.A. Derecha
(Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Рівень розвитку інтелектуальних і творчих
(креативних) здібностей є важливим критерієм
успішності людини в усіх суспільно значимих
сферах діяльності. Разом з тим концептуальні
основи
досліджень
загальних
здібностей
продовжують викликати дискусії, оскільки на
сьогодні не досягнуто згоди в уявленнях про
природу розумових здібностей, фактори та
закономірності формування й розвитку інтелекту
й креативності. Перед науковцями постає ряд
питань щодо даної проблеми, одним з яких є
питання про розробку та застосування дієвого
інструменту розвитку креативності особистості.
Згідно теорії Дж. Гілфорда, в основі
креативності лежить дивергентне мислення –
таке, що «… йде в різних напрямках». Воно
дозволяє змінювати напрямки пошуку в процесі
знаходження відповідей на різноманітні питання.
Це призводить до появи значної кількості
різноманітних та неочікуваних рішень та
результатів. Дивергентне мислення передбачає,
що на одне питання може бути дано декілька
вірних відповідей. Саме це й є умовою породження
неординарних ідей та самовираження особистості.
Опираючись на дослідження В.М. Дружиніна
стосовно
сенситивних
періодів
розвитку
креативності, для проведення тренінгу ми обрали
підлітковий вік. У цей період на основі «загальної»
формується
«спеціалізована»
креативність:
здібність до творчості, пов’язана з відповідною
сферою людської діяльності, як її «зворотній бік»,
доповнення й альтернатива [1].
Нами було розроблено тренінг креативності,
спрямований на розвиток образної та вербальної
сфери, що включає в себе ускладнення
внутрішнього діалогу, підвищення гнучкості та
складності конструйованих внутрішніх образів.
У результаті його апробації з’ясовано, що
вербальна креативність піддалася розвиваючому
впливу: переважна кількість досліджуваних
підлітків почали продукувати більшу кількість
різнопланових та оригінальних ідей на поставлені
завдання. Це можна пояснити тим, що, як
показують дослідження, вербальна креативність
більше піддається дії факторів розвитку,
виховання, культурного впливу.

The level of intellectual and creative abilities is
an important criterion for the success of a person in
all socially important areas. However, the conceptual
basis of general abilities studies continue to debate,
since at present there is no agreement in perceptions
about the nature of mental ability, factors and patterns
of formation and development of the intelligence and
creativity. Before scientists raises several questions
regarding this issue, one of which is the formulation
and application of the effective tool for personal
creativity.
According to the theory of J. Guilford, in the basis
of creativity is a divergent thinking – something that
“...goes in different directions”. It allows changing
the directions of search in the process of finding
answers to various questions. This leads to a large
number of different and unexpected decisions and
results. Divergent thinking suggests that to a single
question may be given several correct answers. This
is a condition for unusual ideas outcoming and selfexpression of personality.
Based on the research of V. Druzhynina regarding
sensitive periods of creativity, for training we chose
a juvenile age. During this period, on the base of
“common” emerging “specialized” creativity: the
ability to work related to relevant areas of human
activity as its “back side”, additions and alternative
[1].
We have developed a creativity workshop aimed
at developing imagery and verbal sphere, which
includes the complications of internal dialogue,
increase flexibility and complexity konstruyovanyh
internal images. As a result of its testing it was found
that verbal creativity undergone developmental
impact: an overwhelming number of teens began
to produce a greater number of diverse and original
ideas for tasks. This can be explained by the fact that
studies show that verbal creativity is more exposed
to factors in the development, education, and cultural
influence.
1. Дружинин В. Н. Психология общих
способностей / В. Н. Дружинин. – 2-е изд. – СПб. :
Издательство «Питер», 2000. – 368 с. – (Серия «Мастера
психологии»).

1. Дружинин В. Н. Психология общих
способностей / В. Н. Дружинин. – 2-е изд. – СПб. :
Издательство «Питер», 2000. – 368 с. – (Серия «Мастера
психологии»).
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ
МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

INTERACTIVE EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES IN FORMING FOREIGN
LANGUAGE COMMUNICATIVE
COMPETENCE OF FUTURE SPECIALIST

Н.О. Дівінська (Київ, Україна)

N.О. Divinska (Kyiv, Ukraine)

На сучасному етапі розвитку вищої освіти
формування
іншомовної
комунікативної
компетентності у студентів слід розглядати
як обов’язкову складову загальної фахової
підготовки.
Кухта І.В. визначає іншомовну комунікативну
компетентність як інтегроване утворення
особистості, яке має складну структуру і виступає
як взаємодія і взаємопроникнення лінгвістичної,
соціокультурної та комунікативної компетенцій,
рівень сформованості яких дозволяє майбутньому
спеціалісту ефективно здійснювати іншомовну, а
отже, міжмовну, міжкультурну і міжособистісну
комунікацію.
Суть комунікативної компетентності на
думку вченої розкривається через прагматичний,
дискурсивний та інформативний компоненти. Під
прагматичним (стратегічним) розуміють правила
входження в контакт із співрозмовником, здатність
підтримувати його упродовж усього процесу
спілкування та логічно завершити. Іншими
словами, комунікативна прагматичність означає
готовність передавати комунікативний зміст у
конкретній ситуації спілкування. На заняттях
з іноземної мови така готовність пов’язана, як
правило, зі спроможністю студента оперативно
орієнтуватися
в
комунікативній
стратегії
іншомовного висловлювання, тобто умінням
адаптувати мовленнєво-мисленнєві процеси
до умов, заданих ситуацією спілкування. Під
дискурсивним компонентом розуміють правила
побудови змісту конкретного висловлювання.
Інформаційний компонент спрямований на
засвоєння змістового предмета спілкування. У
процесі його формування на заняттях з іноземної
мови студент отримує набір необхідних понять,
що описують ту чи іншу ситуацію, інформацію
з минулого досвіду у вигляді знань і взірців
поведінки, знання навколишньої дійсності,
здатність описати її і своє ставлення до неї в
іншомовній формі, загальний кругозір тощо [1, с.
31].
1. Вісник Вінницького політехнічного інституту.

At the present stage of higher education
development, formation of foreign language
communicative competence of students should
be viewed as an essential constituent of general
vocational training.
For example, I. Kukhta defines communicative
competence as an integrated personality formation
of complex structure which acts as interaction and
interpenetration of linguistic, socio-cultural and
communicative competencies, by means of which
future specialists can efficiently realize intercultural
and interpersonal communication.
From the point of view of this scientist, the essence
of the communicative competence is revealed through
pragmatic, discursive and informative components.
Pragmatic (strategic) component is regarded as
the rules of going into contact with an interlocutor,
an ability to maintain the contact during the whole
process of communication and finish this contact
logically. In other words, communicative pragmatism
implies your readiness to convey communicative
meaning in certain situations. In foreign language
lessons, such readiness, as a rule, is connected
with a student’s ability to understand quickly
communicative strategy of a foreign expression;
that is to be able to adapt linguistic and intellectual
processes to the condition set by a communicative
situation. Discursive component is viewed as the rules
of constructing of the meaning of a certain phrase.
Information component is focused on understanding
the content of subject of communication. In the
process of its formation in foreign language lessons,
a student receives vocabulary required for description
of certain situations, some information from the past
experience in the form of knowledge and behavioral
samples, familiarity with environmental reality, an
ability to describe it and his attitude towards it in
foreign language, general outlook etc [1, р. 31].

– 2008. – № 4. – 153 с.
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ПСИХОЛОГІЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ,
ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В КОГНИТИВНОМ
КОМПОНЕНТЕ ИХ РЕЧЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

INTELLECTUAL FEATURES OF THE
PERSONALITY OF ADOLESCENTS,
MANIFESTED IN THE COGNITIVE
COMPONENT OF THEIR SPEECH ACTS

С.В. Елгина (Рязань, Россия)

S.V. Elgina (Ryazan, Russia)

В настоящее время большой интерес вызывают
исследования интеллектуальной сферы личности
школьников подросткового возраста.
Первоначально
нами
определялись
лица с ведущей первосигнальной (1 С.с.)
или второсигнальной (2 С.с.) системой,
являющейся психофизиологической основой
интеллектуального своеобразия личности [1,
с. 61]. Затем было проведено исследование
интеллектуального
своеобразия
личности,
которое выявило, что у группы испытуемых
с доминированием 1 С.с. наиболее развит
социальный интеллект, на среднем уровне
– невербальный, а наименее – вербальный
интеллект, а у группы лиц с доминированием
2 С.с., наоборот, лучше развит вербальный
интеллект, значительно хуже – невербальный и
менее всего – социальный интеллект.
Далее изучались проявления в речи
особенностей вербального, невербального и
социального интеллекта личности на основе
концепции целостного изучения проявлений
личности, ее свойств в речевой деятельности,
разработанной Н.А. Фоминой [3], которая
базируется
на
теоретическом
положении
А.И. Крупнова о поликомпонентной, многомернофункциональной организации актов поведения и
деятельности человека [2].
Исследование показало, что интеллектуальное
своеобразие
личности
подростков
с
доминирующей первой или второй сигнальной
системой проявляется в таких характеристиках
когнитивного компонента их речевых действий,
как осмысленность или описательность, а также
в типах логических связей.
Полученные данные могут быть использованы
в лекционных курсах по психологии личности,
общей, дифференциальной и педагогической
психологии, психологии речи и психолингвистике,
а также в научно-исследовательской работе. Кроме
того, они могут использоваться в практической
деятельности психологов и педагогов при
составлении индивидуальных обучающих и
коррекционно-развивающих программ.

Currently, the intellectual sphere of the personality
of school teens has a great research interest in
connection with the reorganization of the system of
education and introduction.
Initially, we determined persons with leading first
signal (1 SS ) or second signal (2 SS ) system, which
is a psycho-physiological basis of the intellectual
originality of the individual [1, p. 61]. Then, we
conducted a study of the intellectual peculiarity of
the individual, which revealed that in group under the
experiment with the first signal system dominance the
most developed is a social intellect, at the medium
level – non-verbal, and the least – verbal intellect,
and in the group of persons with the dominance of
the second signal system, on the contrary, it is better
developed verbal intellect, much worse – non-verbal
and the least of all – social intellect.
Further were studied manifestations in the speech
characteristics of verbal, non-verbal and social
intellect based on the concept of the holistic learning
of personality’s manifestations, her properties in
speech activity developed by N.A. Fomina [3], who
is based on the theoretical position of A.I. Krupnov
concerning multi-component, multi-dimensional and
functional organization of behavioral acts and human
activities [2].
The study found that the intellectual originality
of the personality of adolescents with a dominant
first or second signal system is manifested in such
characteristics of the cognitive component of their
speech acts as meaningfulness or descriptiveness, as
well as in the types of logical connections.
The obtained data can be used in lecture courses
on the psychology of the individual, general,
differential and educational psychology, psychology
of speech and psycholinguistics, as well as in scientific
research. In addition, they can be used in the practice
of psychologists and educators in preparation of
individual training and correction and developmental
programs.
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ
«ЧУЖОЙ РЕЧИ»

ON ONE MORE WAY OF EXPRESSING
INDIRECT SPEECH
IN THE RUSSIAN LANGUAGE

В.И. Жельвис (Ярославль, Россия)

V.I. Zhelvis (Yaroslavl, Russian)

На примере русских паремий из словаря
В.И. Даля исследуется способ трансформации
«чужой речи», до сих пор не описанный
исследователями. Говоря «Что мне до чего, было бы
мне хорошо», «Дай, кума, щец, да и хлеб-то твой»,
«Давайте жить по-артельному: вы поработайте, а
мы поедим» и т.п., автор лицедействует, говорит
за оппонента его, оппонента, голосом. При
этом очевидно, что оппонент сам никогда про
себя такого бы не сказал. В результате такой
«якобы-цитации» появляется иронический текст.
Особенность такого текста – его фольклорный
характер, который, как известно, не подразумевает
конкретного автора, что придаёт тексту предельно
обобщающий характер («Не я такое о тебе
говорю, таково общее мнение»). Подобный
способ передачи чужой речи – не единственный в
истории русской культуры и напоминает историю
происхождения русского мата, где, по одной из
наиболее убедительных теорий, стандартная
формула первоначально звучала «от имени» пса,
ипостаси демона; то есть говорящий «лаял»,
что он имел отношения с матерью оппонента,
в результате чего оппонент появился на свет,
т.е. он – сын пса и, соответственно, суки, т.е.
сукин сын. Отсутствие в современной формуле
указания на автора «матерной лаи» объясняется
именно лицедействием говорящего, который не
говорил, а «лаял», таким способом обозначая, что
он говорит не от своего имени, а лишь цитирует
третье лицо – пса. Когда роль пса здесь забылась,
произошёл перенос действующего лица на автора
высказывания.

Analyzing proverbs from the Russian Dictionary
by V.I. Dahl, the author describes a method of
expressing indirect speech where the speaker plays
the role of his opponent, “quoting” him, but in fact
ascribing to him an ignoble idea which the opponent
would never have put in words himself. The meaning
of all such proverbs is a selfish declaration, like “I
care only about myself”, “I would like you to do
my work”, etc. Transformed like this, the proverb
assumes an ironical meaning. The folklore nature of
Russian proverbs makes it possible to present them as
“the common voice” (“It is not only I who ascribes
this idea to you, it’s everybody’s opinion”). Such a
method is also evident in the origin of the notorious
Russian idiom “mat”, an obscene formula where
the speaker declares that he had intercourse with
his opponent’s mother, which act led to the birth of
the opponent, who, thus, appears to be the offspring
of the dog and a bitch, and is therefore, the s.o.b.
Originally, dog was a hypostasis of demon, but the
speaker pretended that he was barking, not talking,
which made the use of the personal pronoun “I”
implied but not expressed. In the course of time the
relation of dog: opponent was transformed into the
speaker: opponent and the humiliating action are thus
ascribed to the speaker himself.
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НЕЙРОПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ
РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОЇ ПАМ’ЯТІ
ОСОБИСТОСТІ

NEUROPSYCHOLINGUISTIC MEANS OF
PERSONALITY’S EMOTIONAL MEMORY
REORGANIZATION

Л.В. Засєкіна (Луцьк, Україна)

L.V. Zasiekina (Lutsk, Ukraine)

Поняття емоційної пам’яті у вітчизняній
психології було введене П.П. Блонським та
розширене Л.С. Виготський. На їхню думку,
емоційна пам’ять – це психічний процес
відтворення емоційного стану. Важливими
властивостями емоційної (почуттєвої, афективної)
пам’яті є, по-перше, її раннє утворення –
протягом першого року життя дитини, а подруге, прив’язаність до конкретної ситуації.
Отже, емоційна пам’ять – це психічне відбиття,
збереження та відтворення не лише емоційного
сліду, а й цілісної ситуації, яка її породжує. У
зарубіжній науковій літературі емоційна пам’ять
часто зіставляється з травматичною та вивчається
як негативний особистісний конструкт.
Приємні життєві події як ресурс позитивного
емоційного стану особистості часто можуть зникати
із пам’яті, не виконуючи важливу функцію –
покращення якості психічного життя людини. Тому
важливим, на наш погляд, є реорганізація емоційної
пам’яті як потенціалу відтворення позитивних
емоційних подій і покращення психічного стану
людини у будь-який період її життя.
Дослідження
присвячене
вивченню
емоційної пам’яті та її впливу на психічне життя
особистості. Встановлено, що ефективними
н е й р о п с и хол і н г в і с т и ч н и м и з а с о б а м и
реорганізації емоційної пам’яті є автонаратив
та метод десенсибілізації і перероблення рухом
очей (ДПРО), які збільшують ефект переживання
приємних емоцій та створюють позитивний
психотерапевтичний вплив. Результати зіставного
аналізу автонаративів до і під час використання
ДПРО свідчать про можливості останнього у
відтворенні позитивних емоцій, які забарвлюють
життєві події. Виявлено психолінгвістичні
закономірності автонаративів емоційних подій
до і після використання ДПРО: зміна кількості
різних частин мови, частотність числівників,
ступінь лінійності тексту. Результати проведених
бесід із досліджуваними свідчать про покращення
їх психічного стану після реорганізації емоційної
пам’яті, гармонізацію настрою та самопочуття в
цілому.
Аналіз результатів проведеного дослідження
дає змогу дійти висновків про доцільність
використання нейропсихолінгвістичних засобів
у вигляді автонаративів у супроводі ДПРО для
реорганізації емоційної пам’яті. Оживлення
позитивних емоційних подій із минулого
досвіду є потужним особистісним ресурсом для
покращення психічного стану особистості та
якості життя загалом.

The reserach is focused on the study of emotional
memory and its impact on the personality’s psychic life.
Concept of emotional memory in native psychology
was introduced by P. Blonsky and deepened by
L. Vygotsky. Emotional memory is characterized by
early life period and connection with the concrete life
situation. In foreign psychology emotional memory is
often studied from trauma perspective and defined as
negative personality construct.
It has been found out that auto-narration
and method of eye movement desensitization
reprocessing (EMDR) that strengthen the effect of
experiencing positive emotions and create positive
psychotherapeutic impact can be applied as the
tools of emotional memory reorganization. The
psycholinguistic peculiarities of auto-narration before
and after eye movement desensitization reprocessing
are revealed (dynamics of different parts of language,
frequency of proper names, coherence of the text
etc.). Finally, psycholinguistic laws of emotional
events reflected in auto-narrations before and after
the application of eye movement desensitization
reprocessing are established. The results of interview
with the respondents show the improvement of their
mood, self-feelings.
Activation of the pleasant emotional events from
the live in emotional memory serves an important
personality resource for psychological feeling and
life quality improving.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ В ОВЛАДЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ И МИГРАЦИЯ

INDIVIDUAL TYPICAL FEATURES IN
MASTERING THE FOREIGN LANGUAGE
AND THE MIGRATION

М.К. Кабардов, Е.А. Бауэр (Москва, Россия)

M.K. Kabardov, E.A. Bauer (Moscow, Russia)

Составляющими частями межкультурной
адаптации мигрантов являются психологическая
и социальная адаптация. Особую роль при
этом играет знание иностранного языка,
что показывает проведенный нами опрос
русскоязычных мигрантов в Германии (в опросе
участвовали 600 человек). 71% опрошенных
отметили, что незнание языка является наиболее
часто встречающейся проблемой после переезда
в Германию наряду с экономическими и
психологическими трудностями.
Несмотря на многообразие курсов немецкого
языка для мигрантов, при их организации
и проведении совершенно не учитываются
индивидуально-психологические особенности
обучающихся.
Нами проводится исследование, основной
целью которого является экспериментальнот е о р е т и ч е с ко е и зу ч е н и е и н д и в и д уа л ь н о психологиче ских о собенно стей овладения
немецким языком русскоязычными мигрантами в
условиях пребывания в стране изучаемого языка.
Как показали данный эксперимент и раннее
проводимые исследования (Кабардов, 1983,
2011; Смирнова-Бауэр, 2007), существуют
д о с т ат оч н о у с т о й ч и в ы е и н д и в и д у а л ь н о типические особенности, проявляемые при
обучении иностранному языку (ИЯ). Речь идет
о выделенных М.К. Кабардовым (1999) типах
овладения ИЯ – коммуникативно-речевом,
когнитивно-лингвистическом и смешанном.
Анализ полушарных функций имеет особое
значение при изучении типов овладения ИЯ и
разных видов способностей. В выделенных нами
типах овладения ИЯ наиболее четко проявились
характеристики межполушарного взаимодействия
и латерализация функций.
Важной особенностью проводимого нами
исследования является наличие естественной
языковой среды, в которой находятся обучаемые.
Что касается успешности в овладении
ИЯ, то наблюдается дифференциация не по
признаку наличие или отсутствие языковой
среды, а по наличию-отсутствию способностей
и соответствующей методики преподавания
ИЯ, учитывающей индивидуально-типические
особенности в овладении ИЯ. В ходе эксперимента
нами была использована разработанная нами
новая методика преподавания ИЯ, учитывающая
три фактора: фактор учителя, фактор ученика и
фактор метода. Использование данной методики
существенно
повысило
эффективность
в
овладения ИЯ.

The integral parts of the intercultural adaptation
of migrants are psychological and social adaptation.
The skills in foreign language play a special role; it
has been clearly evidenced by the poll of Russianspeaking migrants held by us in Germany (600 persons
participated in this poll). 71% of the participants have
noticed that language problems are the most frequent
problem after their immigration to Germany alongside
with the economic and psychological difficulties.
Despite of the variety of German language
courses for migrants the individual and psychological
features of the pupils are not taken into consideration
at all at their organization and holding.
We conduct the research which main goal is an
experimental and theoretical study of the individual
and psychological features of mastering the German
language by Russian-speaking migrants in the
conditions of their life in the country of the language
being studied.
As the above experiment and previous studies
(Kabardov, 1983, 2011; Smirnova-Bauer, 2007) have
shown, there are enough stable individual typical
features demonstrated during the foreign language
study. The matter here is three types of foreign
language mastering (communicative and speech,
cognitive and linguistic and mixed one) determined
by M.K. Kabardov (1999). The analysis of the
hemisphere functions has a special importance for
the study of the foreign language mastering types
and different kinds of abilities. In the types of foreign
language mastering proposed by us the characteristics
of hemisphere interaction and the lateralization of
functions have been most clearly seen.
The important feature of the research work
conducted by us is a presence of the natural language
environment, which the pupils share. As for the
success in mastering the foreign language, there
is some differentiation in the presence / absence
of abilities and a corresponding foreign language
teaching method rather than in the presence / absence
of the language environment taking the individual
and typical features in the foreign language mastering
into account. During the experiment we used the new
foreign language teaching method elaborated by us,
which considers three factors: factor of the teacher,
factor of the pupil and that of method. The use of the
said method has essentially increased the efficiency
of the foreign language mastering.
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PROFESSIONAL VERBAL
COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF
PSYCHOLINGUISTICS

Г.В. Калмиков (Слов’янськ, Україна)

H.V. Kalmykov (Slovyansk, Ukraine)

Останнім часом виникає кілька практичних
галузей, що особливо потребують теоретичної
розробки проблем психології спілкування,
передусім спілкування мовленнєвого. Однією
з таких прикладних галузей є професійномовленнєва діяльність психолога. Це нова для
вітчизняної психолінгвістичної науки галузь,
що представлена в наш час лише одиничними
роботами, але не психолінгвістичного, а
методичного характеру.
Про діяльність спілкування стосовно його
різновиду – мовленнєво-професійного спілкування
– доцільно говорити тоді, коли мовленнєві дії, поперше, мають самостійну мету, підпорядковану
загальній меті професійної діяльності, а по-друге,
самостійну мотивацію (власне мовленнєву), що не
співпадає з домінуючою мотивацією тієї загальної
і не завжди мовленнєвої професійної діяльності,
яку починають обслуговувати дані мовленнєві
дії. Відповідно до загальних закономірностей
психологічної організації діяльності ці мовленнєві
дії можуть виступати, згідно з О.О. Леонтьєвим, як
«окрема діяльність, у всякому випадку в процесі
їх формування [1]». І не тільки формування.
Соціально-економічний розвиток суспільства
зумовлює появу специфічних вимог до
мовленнєвих впливів, які стають спеціалізованою,
професійною діяльністю. За такий мовленнєвий
вплив, за виразом В.А. Артемова, починають
платити гроші. А це веде до появи повністю
психологічно самостійної діяльності спілкування:
педагога, психолога, оратора, лектора, диктора,
актора тощо. Це діяльність із стійкими,
самостійними мовленнєвими мотивами –
мотивами-цілями, тобто мовленнєвими мотивами,
які трансформувалися в мовленнєві цілі за
механізмом здвигу мотиву на мету.
О с о б и с т і с н о о р і є н то ва н е п р о ф е с і й н о мовленнєве спілкування психолога найвиразніше
виявляється в консультативній і психотерапевтичній
роботі. У ньому взаємодія реалізує відношення, що
набувають відносної самостійності: це психологічні
взаємини людей. Мотивом такого спілкування
стає згода. Його предметом є психологічні
взаємовідносини співрозмовників, їх оптимізація
за рахунок наближення позиції клієнта до позиції
психолога. Суб’єктом цього виду спілкування є
діада (група), але в ній завжди є лідер-психолог,
який визначає гармонію контакту.

Recently, appear several practical areas that
particularly need to develop the theoretical problems
of psychology of communication, especially verbal
communication. One of these application areas is a
professional speech activity of a psychologist. This
is new for the domestic psycholinguistic science
branch, represented nowadays by only a few works,
of not psycholinguistic but methodological nature.
About the activity in communication concerning
its kind – a professional speech communication
– should speak when speech acts, firstly, have a
separate purpose, subjected to the general purpose of
professional activity, and secondly, self- motivation
(actual speech) that does not match to the dominant
motivation of the common one and not always verbal
profession activity that begin servicing these speech
actions. In accordance with the general principles
of psychological organization of the activity these
speech acts may act according to A.A. Leontiev as
a “private activity, at least in the process of their
formation” [1]. And just not forming. Socio-economic
development of the society leads to the appearance of
the specific requirements for speech influences that
become specialized, professional work. For such
a speech influence, according to the expression of
V.A. Artemov, they begin to pay money. This leads
to quite psychologically independent activity in
communication of a teacher, psychologist, speaker,
lecturer, actor, etc. It is an activity with stable,
independent speech motives – motives-goals, i. e.,
speech motives, which were transformed into speech
purposes on the mechanism of motive’s shifting on
purpose.
Personality
oriented
professional
verbal
communication of a psychologist most clearly
manifested in advisory and psychotherapeutic work.
It implements the relevant interactions, which have
relative autonomy: it is psychological relationship
between people. The motive of this communication
is consent. Its subject consist in psychological
relationship between the interlocutors, their
optimization by approximation client position to the
position of psychologist. The subject of this kind of
communication is a dyad (group), but there is always
a leader, a psychologist who determines the harmony
of the contact.

1. Леонтьев А.А. Психология общения : [пособие
для доп. образования] / Алексей Алексеевич Леонтьев.
– [2-е изд.]. – М. : Смысл, 1997. – 365 с.

1. Леонтьев А.А. Психология общения : [пособие
для доп. образования] / Алексей Алексеевич Леонтьев.
– [2-е изд.]. – М. : Смысл, 1997. – 365 с.
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РОЗВИТОК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
КОНЦЕПЦІЇ Л.С. ВИГОТСЬКОГО ПРО
МОВЛЕННЄВЕ МИСЛЕННЯ

MODERN STAGE DEVELOPMENT
OF L.S. VYHOTSKYI”S CONCEPT
ABOUT VERBAL THINKING

Л.О. Калмикова
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

L.О. Kalmykovа
(Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Проблематика мовленнєво-мисленнєвих
аспектів психіки людини і пов’язаних з ними
питань внутрішнього діалогізму: думки і слова –
завжди була предметом уваги відомих психологів
минулого, ідея Л.С. Виготського про наявність
ланцюга внутрішнього мовлення в механізмі
мовленнєвої діяльності була в подальшому
розгорнута у психологічній науці Т.В. Ахутіною,
Б.Г. Ананьєвим, Б.Ф. Баєвим, Ж.М. Глозман,
О.Р. Лурія, О.О. Леонтьєвим, Є.Н. Соколовим,
І.О. Синицею, Л.С. Цвєтковою, Є.Д. Хомською
та іншими вченими як у психолінгвістичних, так
і в нейропсихологічних дослідженнях розвитку
різних мовленнєвих процесів у нормі і при
афазичних розладах.
Результати аналізу засвідчують, як різними
шляхами психологи і лінгвісти підійшли до
загальної думки про те, що процес побудови
висловлювання є багаторівневим, що кожному
з цих рівнів притаманний свій словник і
свої особливі правила, тобто свій синтаксис.
Всі сучасні уявлення науковців про будову
мовленнєвого процесу співвідносяться з ідеями
Л.С. Виготського про наявність різних видів
синтаксування (смислового і фазичного), про
мовленнєве мислення як складне динамічне ціле,
в якому діалог думки і слова виявляється як рух
через цілий ряд внутрішніх планів, як перехід
від одного плану до іншого, про “живу драму
мовленнєвого мислення”: від мотиву, що породжує
думку, до її оформлення і опосередкуванню у
внутрішньому слові, далі – в значеннях “зовнішніх
слів” і, нарешті, в словах [2].
У процесі розвитку мовлення відбувається
за Т.В. Ахутіною, інтеріоризація діалогу
мовця і слухача, який перетворюється в той
внутрішньомовленнєвий діалог думки і слова, про
який писав ще Л.С. Виготський. В розвиненому
мовленні процес його розгортання відбувається
чере з “…співст авлення де формованого
с м и с л о в и м н а ва н т а же н н я м з н ач е н н я з
об’єктивними мовними значеннями. Цей процес,
тобто діалог думки і слова є основним змістом
внутрішньомовленнєвого етапу [1, с. 41-42]”.

Problems of speech and thinking aspects of
human psyche and related with them questions of
internal dialogic speech: thought and speech – has
always been the object of attention of the famous
psychologists of the past, the idea of L.S. Vyhotskyi
on the presence of a chain of internal speech in
the mechanism of speech activity was further
expanded in psychological science by T.V. Akhutina,
B.G. Ananiev, B.F. Bayev, J.M. Hlozman, O.R. Luria,
O.O. Leontiev,
E.N. Sokolov,
I.O. Synytsa,
L.S. Tsvetkova, E.D. Chomskyi and other scientists in
psycholinguistic and neuropsychological researches
on the development of various speech processes in
norm and aphasia disorders.
Results of the analysis indicate how by using
different ways psychologists and linguists have come
to a common opinion that the process of constructing
a statement is multileveled, that each of these levels is
inherent to one’s vocabulary and its own special rules,
i.e., its syntax. All modern scientific understanding
of the process of speaking structure correlate with
the ideas of L.S. Vyhotskyi about different types of
syntaxicating (semantic and phase), about speech
thinking as a complex dynamic whole in which the
dialogue of thought and speech is as a motion for a
number of internal plans, as the transition from one
plan to another, about the “live drama of a speech
thinking”: from the motive that generates a thought
to its design and mediation in the internal word, then
– in the sense of “external words” and, finally, in the
words [2].
In the process of language development occurs,
according to T.V. Akhutina, internalization of dialogue
speaker and listener that turns in such internal speech
dialogue of thought and speaking, about which wrote
L.S. Vyhotskyi. In the developed speech the process
of its expanding is due to “...the comparison of the
deformed by the semantic content meaning with the
objective linguistic values. This process, that is a
dialogue of thought and word is the main content of
the internal speech phase” [1, p. 41-42].

1. Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ
динамической афазии. О механизмах построения
высказывания / Татьяна Васильевна Ахутина. – М. :
Теревинф, 2002. – 144 с.
2. Выготский Л.С. Мысль и слово // Психология
/ Лев Семенович Выготский. – М. : Изд-во ЭКСМОПресс, 2000. – С. 462–512. – (Серия «Мир психологии»).
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ПСИХОЛОГІЯ
УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ
КОМУНІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИШУ У
ДВОМОВНОМУ ПРОСТОРІ ОСВІТИ

IMPROVING OF UNIVERSITY TEACHER’S
VERBAL COMMUNICATION IN ABILIGUAL
EDUCATIONAL SPACE

О.О. Кондрашихіна (Севастополь, Україна)

О.О. Коndrashyhina (Sevastopol, Ukraine)

Культура професійної мови, дотримання
правил усного мовлення, відсутність помилок
у навчально-методичних творах викладачах
– вагомі складники рецептивного мовлення
студента, запорука його уважності до навчальної
дисципліни, до особистості наставника, зрештою
– глибини сприйняття навчального матеріалу
на підсвідомому рівні. Поряд із традиційними
(словники,
літературні
першоджерела,
«занурення» у мовне середовище) доступними
джерелами нарощування власної мовленнєвої
компетентності викладача національного вишу
сьогодні розглядаються:
• усні аудіо-твори у засобах масової
інформації, що виконуються із дотриманням
принципу
науковості
стосовно
методики
української мови (радіовистави, інтерв’ю з
фахівцями-мовцями) [1], – щодо підсвідомого
розвитку мовних здібностей особистості,
збагачення пасивного словникового запасу;
• передачі й рубрики Українського радіо
(«Слово», «Диктант з української», «Шануймо
рідну мову») та інші [2] – щодо удосконалення
теоретично-граматичних засад мовлення;
• безпосереднє спілкування із фахівцямимовцями (Інституту літератури ім. Т. Шевченка,
Інституту української мови НАН України,
факультету
журналістики
Київського
національного університету ім. Т. Шевченка тощо)
– щодо вироблення внутрішньої впевненості у
правильності свого мовлення;
• вивчення спеціальної літератури – щодо
виправлення мовних помилок, неоковирностей,
які захопили мовній простір.
Важелями
нарощування
мовленнєвої
комунікації викладача у двомовному середовищі
вишу є: постійне спілкування професійною
мовою проміж колегами як комунікативнофункціональний засіб виховання мовних навичок;
запровадження мовно-методичних семінарів із
залученням кращих мовців-вчених; опанування
індивідуальними методиками удосконалення
свого стилю мовлення тощо.

The most common variant of the national system
of higher education as a bilingual environment
with the distribution of Ukrainian and Russian
audiences in different combinations of combinatorial
microenvironments: work (profession), house –
family, children – parents, social network – friends.
The communicative space of a person often is
divided into at least two components of language –
professional and home and the teacher had to work
out all kinds and actions of speech activity.
Culture of professional language following of
speech, lack of errors in educational and methodic
works of teachers – weghty components of the receptive
language of student, pledge of his attentiveness to the
subject, personality of a mentor, after all – the depth
of educational material perception on a subconscious
level. Along with the traditional (dictionaries, literary
sources, ‘immersion’ into language environment)
available sources of linguistic competence building
of national university teachers are considered:
• oral audio works in media, performed with
the principle of scientific methodology regarding
Ukrainian language [1] – for
personality’s
subconscious development of language abilities and
enrichment of passive vocabulary;
• transfer the heading of Ukrainian radio [2] –
to improve the theoretical and grammatical principles
of speech;
• direct communication with experts, speakers
– to develop inner confidence in the correctness of
speech;
• study of special literature – to correct
language errors, which seized language space.
Levers of increasing the teacher’s speech
communication in a bilingual environment of
university are: constant communication in professional
language between colleagues as a communicative
and functional language skills means of education;
introduction of language-teaching seminars with
participation of the best speakers, scientists, mastering
individual techniques in improvement of the own
style of speech and so on.

1. Вихованець І. Р. Розмовляймо українською
[Текст] : мовознав. етюди / Іван Вихованець. - К. :
Пульсари, 2012. - 156 с.
2. Пономарів
О.
Д.
Культура
слова.
Мовностилістичні поради [Текст] : навч. посіб. для студ.
гуманіт. спец. вищих закладів освіти / О. Д. Пономарів.
- К. : Либідь, 1999. - 238 с.

1. Вихованець І. Р. Розмовляймо українською
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Пульсари, 2012. - 156 с.
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Культура
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF
CONTEMPORARY PROFESSIONAL

О.М. Корніяка (Київ, Україна)

О.M. Korniyaka (Kyiv, Ukraine)

Комунікативну компетентність розглядаємо
як складно організоване, внутрішньо суперечливе
поєднання комунікативних знань і вмінь, що
відображають цілі та результати здійснюваної
с у б ’ є к т ом с п і л к у в а н н я ком у н і к а т и в н о ї
діяльності. Підґрунтям у розвитку комунікативної
компетентності – складової будь-якої професійної
компетентності – виступають загальні гуманістичні
знання, особистісна культура й інтелектуальні
вміння. Згідно зі створеною нами її моделлю
комунікативна компетентність об’єднує у своєму
складі три основних структурних компоненти
(або групи вмінь): комунікативно-мовленнєвий,
соціально-перцептивний і інтерактивний.
З’ясовано, що комунікативна компетентність
на всіх етапах професійного спілкування
п о в ’ я з а н а с т р у к т у р н о - фу н к ц і о н а л ь н и м и
зв’язками передусім зі своїми операційними
характеристиками – комунікативно-мовленнєвим,
соціально-перцептивним
та
інтерактивним
компонентами, які й визначають її розвиток.
Однак кореляційні зв’язки між її складовими на
етапі професійної адаптації менш тісні, ніж це
спостерігалося у студентів на етапі професійної
підготовки. Кореляційні зв’язки у структурі
комунікативної компетентності більш тісні й
розгалужені на етапі вторинної, ніж первинної,
професіоналізації;
найвищі
ж
результати
зафіксовано на етапі професійної майстерності.
Все це свідчить про більшу сформованість її
складових у педагогів і психологів у міру набуття
ними професіоналізму. У фахівців-майстрів
(порівняно з іншими їх категоріями) поліпшилося
володіння інтонацією, мімікою та пантомімікою і
вмінням самопрезентації у спілкуванні.
Дослідження показало, що такі комунікативно
і професійно важливі характеристики, як мовна
компетентність, вміння вести розмову (спір), вміння
слухати, вміння викладати свої думки, здатність
до налагодження взаємин із співрозмовником,
не достатньо сформовані у досліджуваних: на
етапах професійної адаптації й первинної
професіоналізації можемо говорити лише про
тенденцію до взаємозв’язку їх з комунікативною
компетентністю, а у період набуття професійної
майстерності деякі з цих вмінь в їх відношенні
до названого феномена вже навіть перебувають
за зоною статистичної значущості. Названі
вміння на всіх етапах професійного становлення
потребують постійного розвитку.

Theoretical and experimental study which we
realized allowed us to consider the communicative
competence as a complicatedly organized, internally
contradictory combination of knowledge and
communication skills that reflect the objectives
and results made by subject of communication
communicative activity. The bases for the development
of communicative competence – a component of any
professional competence – are the general humanistic
knowledge, personal culture and intellectual skills.
In accordance with established by us model the
communicative competence integrates in its structure
three major structural components (or groups of
skills): verbal-communicative, social-perceptual and
interactive.
The analysis of empirical data showed that
communicative competence in all phases of
professional communication is related to structural
and functional relationships primarily with its
operational characteristics – verbal communicative,
social-perceptual and interactive components
which determine its development. However, the
correlation between the components at the stage
of professional adaptation is less strong than that
which has been observed in students at the stage of
professional training. In addition, correlations in the
structure of communicative competence are closer
and branched at the stage of secondary than primary
professionalism; the highest results were recorded
at the stage of professional mastery. This shows
the better formation of its components in educators
and psychologists as they entered professionalism.
Besides, specialist craftsmen (compared to their
other categories) improved their intonation, facial
expressions, and pantomimic and ability of selfpresentation in communication.
However, empirical research has shown that
such communicative and professionally important
characteristics such as language competence, the
ability to have a conversation (argument), listening
skills, ability to express their views and establish
relations with the other interlocutors are not enough
formed in under profs: at the stages of professional
adaptation and primary professionalism we can only
speak about the tendency of their relationship with a
communicative competence, and during the acquisition
of professional mastery some of these skills in their
relation to the named phenomenon are out of the area
of statistical significance. Consequently, mentioned
skills at all stages of professional becoming need the
constant development.
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ВИТОКИ МОВНОЇ ЗДІБНОСТІ ЯК
НАУКОВОГО ФЕНОМЕНА

SOURCES OF LANGUAGE ABILITY AS A
SCIENTIFIC PHENOMENON

Л.А. Короп (Переяслав-Хмельницький, Україна)

L.A. Corop (Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Психолінгвістичні основи мовної здібності у
вітчизняній науці були закладені О.О. Потебнею,
І.О. Бодуеном де Куртене та Л.В. Щербою.
О.О. Потебня досліджував мову як діаду. Для
нього мова “...є стільки ж створення особистості,
скільки й народу”. Мову індивіда О.О. Потебня
трактував як мовну здібність, яка виступає як
домінантна (базова) характеристика людини [2].
Ряд положень І.О. Бодуена де Куртене є
базовими для сучасної психолінгвістики. Так,
для нього існують не якісь мови, а лише люди,
обдаровані мовним мисленням, тобто провідна
роль в мовленнєвій діяльності належить не мові у
відокремленості від людини, а самій людині; мова
“становить собою знаряддя й діяльність” мовного
колективу. Генетично людина отримує лише
потенційну можливість і здібність до оволодіння
мовою, яка є універсальним рефлексом на
зовнішні подразники [1].
Л.В. Щерба пропонує важливий для
розуміння феномена “мовна здібність” потрійний
підхід до мовних явищ, диференціюючи
процеси говоріння і розуміння (мовленнєва
діяльність); мовний матеріал (власне тексти);
система, що вичленовується з мовного матеріалу
(мовна здібність як лінгвіста, так і пересічної
дитини, людини). Саме цим і підкреслюється
творчість, евристичність у засвоєнні мови, у
створенні власної мовної системи дитиною, а не
механічність, реактивність мовного механізму.
Не використовуючи терміна “мовна здібність”,
Л.В. Щерба стверджує існування цього явища,
його наявність за допомогою терміна “мовленнєва
організація” [3, с. 92].

Psycholinguistic basis of linguistic ability in
the native science were laid by O.O. Potebnya,
I.A. Baudouin de Courtenay and L.V. Shcherba.
O.O. Potebnya studied language as a dyad. For
him, it “...is as much the creation of the individual,
as the people”. The language of the individual
O.O. Potebnya treated as a linguistic capability,
which is acting as a dominant (base) description of
a person [2].
Several statements of I.O. Boduen de Courtenay
are basic for modern psycholinguistics. So, for him
there are not any languages, but only people who are
gifted with verbal thinking, that is the leading role
in speech activity does not belong to the language
in isolation from man, but the man himself, it “is a
weapon and activities” of the linguistic community.
Genetically a person receives only the potential
opportunity and ability to master language which is
the universal reflex to the external stimuli [1].
L.V. Scherba offers the essential for understanding
of the phenomenon “verbal ability” triple approach
to linguistic phenomena, differentiating processes
of speaking and understanding (speech activity),
language material (actual texts); system that
separates from linguistic material (verbal ability
of a linguist, and the average child, man). That is
what emphasizes creativity, heuristic in mastering
language and creation of its own language of the
child, but not mechanicalness, reactivity of speech
mechanism. Without using the term “language
ability” L.V. Scherba asserts the existence of this
phenomenon, its availability by using the term
“speech organization” [3, р. 92].

1. Бодуэн де Куртене И.А. Избранные труды по
общему языкознанию. В 2 т. – Т. 2. – М., 1963.
2. Потебня А.А. Мысль и язык / А.А. Потебня. –
М.: Искусство, 1976.
3. Щерба Л.В. Языковая система и речевая
деятельность / Л.В. Щерба. – Л., 1974.

1. Бодуэн де Куртене И.А. Избранные труды по
общему языкознанию. В 2 т. – Т. 2. – М., 1963.
2. Потебня А.А. Мысль и язык / А.А. Потебня. –
М.: Искусство, 1976.
3. Щерба Л.В. Языковая система и речевая
деятельность / Л.В. Щерба. – Л., 1974.
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МОВЛЕННЄВІ ПАТЕРНИ ПОВЕДІНКИ В
КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

THE SPEECH PATTERNS OF BEHAVIOR
IN CONFLICTS

Ю.М. Крилова-Грек (Київ, Україна)

Y.М. Krylova-Grek (Kyiv, Ukraine)

Жодна сфера людського життя не є вільною
від конфлікту – тим паче в сучасних економічних і
соціокультурних умовах, які повсякчас провокують
напружені взаємини в соціумі. Як відомо
причинами конфлікту є біологічні, соціальні та
психологічні чинники. Звідси поведінку людей у
конфліктах доцільно аналізувати у взаємозв’язку
цих чинників.
Неабияку роль у визріванні конфлікту
відіграють вербальні шаблони: слова-паразити,
кепкування з партнера зі спілкування, акценти
на певних словах, темп та гучність мовлення,
використання нецензурної лексики тощо.
Мовленнєві
патерни
міжособистісного
спілкування ми поділяємо на директивні,
дискредитаційні та делікатні.
Директивні патерни мають на меті
загальмувати активність співрозмовника, вони
свідчать про бажання суб’єкта домінувати у
комунікаційному процесі. До типових тактик
директивних патернів належать переривання,
застосування наказового способу та повчального
тону у взаємодії.
Мета
дискредитаційних
патернів
−
дискредитувати
співрозмовника.
Типовими
тактиками
тут
виступають
приниження,
глузування, наклеп, намагання протиставити
опонента колективу.
Мета делікатних патернів – урегулювання
конфліктів
мирним
шляхом.
Прикладом
ефективної тактики в межах названого
патерну є рефреймінг. Технологія рефреймінгу
використовується
у
нейролінгвістичному
програмуванні і розглядається як така, що
стимулює віднайдення позитивного ресурсу у
будь-якій ситуації.
Як показало дослідження, психологічні
та лінгвістичні чинники у взаємозв’язку
обумовлюють вибір мовленнєвих патернів
поведінки в певній конфліктній ситуації.
Ми поділяємо мовленнєві патерни, що
використовуються у міжособистісному конфлікті,
на директивні, дискредитаційні та делікатні, їх
вибір для застосування у практиці взаємодій
безпосередньо залежить від того, з якою метою
вживаються лексичні засоби стосовно опонента.

Conflict arises in almost all areas of people’s
everyday life. By learning the language patterns
of behavior and their influence on the outcome of
conflict, you can keep your personal and professional
relationship strong and growing.
The speech patterns used in conflict can be
divided into 3 types (so called 3D types): directive,
discrediting and delicate patterns. The choosing of
pattern depends on the purpose of the conflict.
The aim of directive patterns is to overwhelm the
opponent, dominate in communication. This typical
tactics of this patter are interruption, using imperative
mood, moralistic and imperious tone.
The aim of discrediting patterns is to discredit or
disgrace opponent. The typical tactics are humiliation,
jeers, slander, setting opponent in opposition to the
collective.
The aim of delicate patterns is to settle conflict
peacefully. The example of the effective tactics
is reframing. The technique of it is described by
neurolinguistic programming. The way to find
positive side in any situation is considered as the best
way of conflict resolution. For example the reframing
of “shifting focus of somebody’s attention” allows
seeing other sides of the situation and helps to find
effective solution of the conflict.
So, interaction of psychological and linguistic
factors determines the speech patterns that are used
in specific conflict. We divided speech patterns into
3D types: directive, discrediting and delicate patterns
and stressed that choosing of language patterns is
stipulated by internal and external factors.
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ В
СИТУАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ЛЮДЬМИ
СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

INDIVIDUAL FEATURES OF EMOTIONAL
RESPONDING OF SPECIALISTS OF
SOTSIONOMIC PROFESSIONS IN
SITUATIONS OF INTERACTION

Т.В. Кружева (Київ, Україна)

T.V. Kruzheva (Kyiv, Ukraine)

Для ефективної реалізації себе в професіях
соціального спрямування (типу «Людина –
Людина») найбільш професійно придатна
людина соціального психотипу. Вона активна,
товариська, емоційна, чутлива, емпатійна, здатна
до рефлексії, вміє встановлювати та підтримувати
взаємостосунки з різними людьми. Представники
даного професійного середовища вирішують
проблеми за рахунок добре розвинених
комунікативних і емоційних навичок, тобто, вони
комунікативно компетентні. Головним змістом
праці в даному професійному середовищі є
взаємодія з людьми.
В ході експериментальних досліджень,
метою яких було з’ясування індивідуальних
особливостей предметного, інтелектуального й
комунікативного аспектів темпераменту на різних
етапах (від оптації, професійного навчання,
початкової адаптації та професійної майстерності)
професійного становлення у представників
соціономічних професій (психологи, вчителі,
менеджери), встановлені принципові відмінності
в динаміці таких показників, як активність
(предметна, соціальна); пластичність (предметна,
соціальна); темпові характеристики (предметні,
соціальні), емоційність (предметна, соціальна).
Було виявлено, що властивості темпераменту
зазнають поступових, але повільних змін. Це
стосується всіх властивостей темпераменту.
Найбільш змінюваними виявилися ті властивості,
що мають безпосереднє відношення до
соціального
аспекту
діяльності
оптантів:
активність (соціальна); пластичність (соціальна);
емоційність (предметна та соціальна). Остання
трактується як схильність людини надміру
емоційно реагувати на різні події, що пов’язані
з її практичною діяльністю та спілкуванням,
чутливість до розходження між поставленими
та реально досягнутими цілями та до оцінки її
діяльності з боку оточуючих (колег, керівництва
тощо), до невдач у спілкуванні.
Отримані результати становлять певну наукову
та практичну значимість, оскільки, можливо, саме
підвищеною емоційною чутливістю пояснюється
зростання із віком емоційної неврівноваженості,
нейротизму, виникненням та розвитком синдрому
емоційного «вигоряння».
Зазначене потребує подальшого дослідження,
розробки та уточнення інтерпретаційної стратегії
із залученням як загальнопсихологічних, так
і пояснювальних положень рефлексивної
психолінгвістики та психосемантики.

For the effective implementation in the
occupations of sotsionomic direction (such as ‘ManMan’) the persons of sotsionomic psycho type are
the most professionally suitable. They are active,
friendly, emotional, sensitive, empathic and capable
for reflection, with well-developed verbal skills, able
to establish and maintain relationships with different
people.
The representatives of this professional
environment solve the problems mainly due to welldeveloped communication and emotional skills, that
is, they are communicatively competent. The main
content of this work in the professional environment
is the interaction with people.
During experimental studies aimed at finding out
the individual characteristics of the subject, intellectual
and communicative aspects of temperament at
different stages (from selection, vocational training,
initial professional adaptation and professional skills)
professional development of members sotsionomic
professionals (psychologists, teachers, managers )
were established by fundamental differences in the
dynamics of such indicators as activity (objective,
social), plasticity (objective, social); tempo
characteristics (subject, social) emotions (objective,
social). It was also found that the properties of
temperament experiencing gradual, but slow changes.
It concerns all temperamental properties.
Properties that are directly related to the social
aspect of respondents were the most changeable:
plasticity (social), activity (social), emotion
(substantive and social), which reflects the human
tendency to over-react to emotional events connected
with its practical activities and socializing with
people, sensitivity to difference between posed and
actually achieved goals and to assess of their work by
others (colleagues, management, etc.).
These results are of particular scientific and
practical importance because, perhaps, the increased
emotional sensitivity explains emotional imbalance,
neuroticism, development of emotional "burnout"
syndrome which grow with age.
The specified requires further research,
development and refinement of interpretative
strategies as general psychological, as well as
provisions of reflexive psycholinguistics and psycho
semantics.
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ДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД К
ИССЛЕДОВАНИЮ КИНО:
ОБРАЗЫ ФИЛЬМОВ В РАЗНЫХ
СИТУАЦИЯХ ПРОСМОТРА

A DISCURSIVE APPROACH
TO THE STUDY OF CINEMA:
MOVIE IMAGES IN DIFFERENT
VIEWING SITUATIONS

Т.А. Кубрак (Москва, Россия)

T.A. Kubrak (Moscow, Russia)

С позиций дискурсивного подхода кино
– это коммуникативное событие в реальном
социальном,
культурном,
прагматическом
контексте. Как и анализ любого другого дискурса,
такой подход предусматривает исследование
кино с учетом влияющих на его производство
и понимание ситуационных, прагматических,
личностных, социокультурных и др. факторов.
Проведенное исследование относится к
изучению
психологических
характеристик
восприятия зрителем кинофильмов, но с учетом
коммуникативного контекста.
С использованием методики семантического
дифференциала выявлялась факторная структура
образов кинофильмов у зрителей в разных
ситуациях просмотра. Применялся набор шкал
семантического дифференциала на основе тех
шкал, которые использовались в исследованиях
киновосприятия и восприятия телевизионных
передач. Испытуемые (представители молодежной
аудитории) по семибалльным биполярным шкалам
оценивали фильмы, которые они предпочитают
смотреть в кинотеатре и в домашних условиях.
Проведенный факторный анализ на основании
полученных матриц данных выявил факторные
структуры, которые отразили различные аспекты
восприятия фильмов и продемонстрировали их
различия в отношении фильмов, предпочитаемых
зрителями в разных ситуациях просмотра.
Несмотря на то, что при оценке фильмов,
выбираемых для просмотра в кинотеатре и дома,
значимыми являются их глубина и сложность,
оказалось, что в первом случае они связаны в
большей степени с сюжетом фильма, а во втором
еще и с формой киноповествования. Кроме
того, различия определились популярностью и
зрелищностью фильма, с одной стороны, и его
эстетической привлекательностью, с другой.
В то же время обнаружилась универсальность
оценок фильмов с точки зрения их рекреационной
функции.

From the positions of the discursive approach
a film is a communicative event in the real social,
cultural, and pragmatic context. As the analysis of
any other discourse, this approach involves the study
of cinema taking into account situation, pragmatic,
personal, socio-cultural and other factors influencing
its production and understanding.
This research refers to the study of psychological
characteristics of film perception, but given the
communicative context.
By using the semantic differential technique
the factor structure of movie images in the different
viewing situations was revealed. We used a set of
semantic differential scales on the basis of the scales
which were used in the researches of film perception
and perception of television programs. Participants
(representatives of the youth audience) on the sevenpoint bipolar scales evaluated the movies that they
prefer to watch in the cinema and at home.
Factor analysis conducted on the data matrix
revealed the factor structures that reflect different
aspects of the movie perception and demonstrate
their differences according to the films preferred by
the viewers in different viewing situations. It was
determined, when assessing the films selected for
viewing in the cinema and at home, their depth and
complexity were significant. However, in the first
case these characteristics were associated more with
the plot of the movie, but in the second case were
with the form of the movie narration also. In addition,
the differences were determined by popularity and
entertainment of the film, on the one hand, and its
aesthetic appeal, on the other hand. At the same time
it was revealed the universality of assessments of the
films relating to their recreational function.
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО И ТЕОРИЯ
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LEXICAL RICHNESS AND THE THEORY
OF MIND OF BILINGUAL CHILDREN

Х.С. Кючуков, В.Р. Юсева (Берлин, Германия)

H.С. Kyuchukov, V.R. Yuseva (Berlin, Germany)

Исследования в области теории сознания
(Theory of Mind) детей являются очень
актуальными в современном мире. Этой
проблемой заняты многие исследователи.
Особенный интерес современные психолингвисты
проявляют к двуязычным детям и вопросу,
помогает или мешает им билингвизм в понимании
мира. Теория сознания и связь с языком – одна
из самых исследованных проблем в области
современной детской психологии и современной
психолингвистики.
Связь между языком и теорией сознания – это
одна из самых интересных областей современной
психолингвистики. Существуют исследования,
которые сделаны по определенному аспекту языка.
Но нет в мире исследований, которые бы показали
общее языковое развитие билингвальних детей и
его влияние на понимание теории сознания.
Другой проблемой является то, что вероятно
есть языки, грамматическая структура которых
помогает раннему пониманию теории сознания и,
вероятно, существуют языки, у которых некоторые
грамматические категории усваиваются детьми
очень поздно. Не последнее место занимает тот
факт, что некоторые задания из области теории
сознания культурно не адекватны для некоторых
языков и культур. Задания из области теории
сознания должны быть близки к языку и культуре
детей.

Research in the field of children’s theory of mind
(Theory of Mind) is very relevant in today’s world.
This problem is employed by many researchers.
Particular interest modern psycholinguists show
to bilingual children and to the problem help or
hinder the bilingualism in their understanding of the
world. The theory of mind and its relationship with
the language is one of the most studied problems in
the field of modern child’s psychology and modern
psycholinguistics.
The relation between language and theory of
mind is one of the most exciting areas of modern
psycholinguistics. There are studies that are done on
a specific aspect of the language. But there are not
in the world researches that would show the general
language development of the bilingual children and
its impact on understanding of the theory of mind.
Another problem is that probably there are
languages, the grammatical structure of which helps
the understanding of the early theories of mind
and probably there are languages in which certain
grammatical categories are assimilated by children
very late. Not least is the fact that some of the tasks
from the area of the theory of mind are culturally
not adequate for some languages and cultures.
Assignments of the theory of mind should be close to
the language and culture of children.
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АРТ-ТЕРАПІЯ В ПРОЦЕСІ
ДІАГНОСТУВАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

ART-THERAPY IN THE PROCESS OF
DIAGNOSING THE ORAL SPEECH OF
SENIOR PRE-SCHOOL CHILDREN

З.П. Ленів (Львів, Україна)

Z.P. Leniv (Lviv, Ukraine)

На
якісне
підсилення
ефективності
діагностичної процедури впливає застосування
арт-терапевтичних технологій, особливо при
діагностуванні дітей, що мають тяжкі порушення
мовлення (ТПМ).
Вивчення
можливостей
ефективного
використання арт-терапії у системі комплексної
діагностики та реабілітації мовленнєвих розладів
– складна й цікава проблема на стику багатьох
суміжних наук: медицини, психології, педагогіки,
мистецтвознавства, дефектології, та звичайно
психолінгвістики.
За визначенням Л. Калмикової «арт-терапія» –
це психолінгвотерапевтична форма впливу на дітей
через їхнє пізнання себе засобами художнього та
інших видів мистецтва, через творчомовленнєводіяльнісне самовираження.
Арт-терапія (у корекційній педагогіці) –
це синтез кількох галузей наукового знання
(мистецтва, психології, педагогіки та медицини),
тобто сукупність методик, що побудовані на
застосуванні різноманітних видів мистецтва у
своєрідній символічній формі та дозволяють за
допомогою стимулювання креативних проявів
дитини
з
особливостями
психофізичного
розвитку здійснювати діагностику та корекцію
психосоматичних і психоемоційних порушень в
особистісному розвитку.
У процесі діагностування усного мовлення
арт-терапевтичні прийоми використовуються
виключно як допоміжний елемент, оскільки
застосування засобів мистецтва, особливо
музики, малюнку, казки, драматизації у процесі
обстеження мовлення вже є суттєвою допомогою
дітям із мовленнєвими розладами, тому що це
сприяє встановленню контакту, доброзичливого
мікроклімату, налаштуванню дитини на гру, а не
на процес її обстеження, створенню «ситуації
успіху», відволіканню від основної проблеми,
у чому й полягають діагностичні функції арттерапії.
Метою діагностичної методики за допомогою
арт-технік є виявлення рівнів сформованості
у
дошкільників
із
ТПМ
імпресивного
та
експресивного
мовлення
(фонетикофонематичних процесів, лексико-граматичної
будови, комунікативних навичок у різних
формах зв’язного мовлення з його просодичним
оформленням), а також психоемоційних станів як
суттєвих чинників, що впливають на формування
усного мовлення й комунікативної компетенції
дітей старшого дошкільного віку з ТПМ.

The use of art-therapeutic technologies influences
the qualitative intensification of the diagnostic
procedure effectiveness, mainly while diagnosing
children with serious speech disorders.
Studying the possibilities of art-therapy effective
usage in the system of complex diagnostics and
rehabilitation of speech disorders is a complicated and
interesting issue connected with other closely-related
sciences such as: medicine, psychology, pedagogics,
art criticism, defectology and psycholinguistics.
According to L. Kalmykova, “art-therapy” is a
psycholinguotherapeutic form of influencing children
through their self-awareness by means of fine art and
other kinds of art, through their creative speech selfexpression activity.
Art-therapy (in corrective pedagogics) is a
synthesis of several branches of scientific knowledge
(art, psychology, pedagogics and medicine), that
is a number of methods which are based on the use
of various kinds of art in an original symbolic form
and allow to provide diagnostics and correction
of psychosomatic and psychoemotional personal
development
disorders
through
stimulating
the creativity of a child with peculiarities of
psychophysical development.
In the process of diagnosing oral speech
art-therapeutic techniques are used purely as a
supplementary element, because the use of the means
of art, especially music, drawing, dramatising in
the process of examining speech provides essential
assistance to children with speech disorders, as far as
this helps to establish contact, a friendly microclimate,
to dispose a child towards playing and not the
process of his/her examining, to create a “situation
of success”, to distract from the basic problem. And
these are the diagnostic functions of art-therapy.
The aim of diagnostic methodology by means of
art-techniques is to reveal the levels of impressive
and expressive speech development (phonetic and
phonemic processes, lexico-grammatical structure,
communicative habits in various forms of connected
speech with its prosody) of pre-school children
with serious speech disorders, and also to reveal
the psychoemotional states as essential factors
that influence the development of oral speech and
communicative competence of senior pre-school
children with serious speech disorders.
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ПСИХОЛОГІЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ ПІДЛІТКІВ ЯК
ФАКТОРУ УСПІШНОГО ОВОЛОДІННЯ
ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

ІNVESTIGATION OF TEEN-AGERS’
ATTENTION AS A FACTOR OF SUCCESSFUL
ENGLISH LANGUAGE MASTERING

М.В. Лила (Переяслав-Хмельницький, Україна)

M.V. Lyla (Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Проблема уваги традиційно вважається
однією із найбільш важливих і складних проблем
психології. Від її рішення залежить розвиток
всієї системи психологічного знання – як
фундаментального, так й прикладного характеру.
Значення уваги у житті людини, її визначальна
роль у відборі змістів свідомого досвіду,
запам’ятовування і навчання очевидні. Питання
психології уваги піднімаються у контексті
вивчення сприйняття, пам’яті, свідомості і
діяльності людини.
Увага характеризується різними якостями та
властивостями. Вона має складну функціональну
структуру. Складна динаміка психічного життя
людини виражається в основних властивостях
уваги. Однією з таких її властивостей у
навчальному процесі є усталеність, яка
характеризується тривалістю того періоду,
протягом якого людина спроможна підтримувати
безперервну увагу на одному об’єкті, доки не буде
досягнуто відповідної мети. Усталеність уваги
не абсолютна, а відносна її характеристика, так
як абсолютно безперервної уваги не буває, вона
межує з переключенням.
Для засвоєння іноземної мови велике значення
має рівень розвитку слухової і зорової уваги, який
залежить від розвитку відповідного рецептора.
Оскільки зорова увага тісно пов'язана з писемним
мовленням, а слухова з усним, без постійної
мовно-слухової уваги неможливо навчити дітей
чути іноземну мову, а без зорової – побачити всі
її особливості.
Проведене нами дослідження індивідуальних
відмінностей в розвитку мовно-зорової та мовнослухової уваги підлітків дозволило констатувати,
що вплив цих чинників має динамічний характер,
і залежить від вікових особливостей учнів, їхнього
досвіду та інших умов. Мовно-зорова увага
актуалізується краще, ніж мовно-слухова, що
підтверджує ефективність візуальної сигнальної
системи, а також засвідчує необхідність розвитку
слухової уваги школярів. Знання впливу розвитку
уваги на успішне оволодіння англійською мовою
дозволяє з'ясувати умови ефективності освітнього
процесу.
1. Добрынин Н.Ф. Об изучении свойств

The problem of attention has been traditionally
considered as one of the most important and difficult
problems of psychology. From its solution depends
the development of the entire system of psychological
knowledge – both of fundamental and applied nature.
Value of attention in the human life, its defining
role in the selection of the contents of conscious
experience, memory and learning are obvious.
Issues of psychology of attention rose in the context
of perception, memory, consciousness and human
activities study.
Attention is characterized by different qualities
and properties. It has a complex functional structure.
Complex dynamics of psychic life of a man is
expressed in the basic properties of attention. One of its
properties in the educational process is sustainability,
which is characterized by the duration of the period in
which a person is able to maintain a continuous focus
on one object, until a definite goal will be reached.
Stability of attention is not absolute, but relative to its
characteristics as a completely continuous attention
does not happen, it is bordered by switching.
In foreign language learning the great importance
has the level of auditory and visual attention, which
depends on the development of appropriate receptor.
Since visual attention is closely related to writing
and aural to oral one, without a constant linguistic
auditory attention we can not teach children to hear
a foreign language, and without visual – to see all its
features.
Our study of individual differences in the
development of visual and auditory attention of
adolescents allowed to state that the impact of
these factors is dynamic and depends on the age
characteristics of students, their experience and other
conditions. Linguistic and visual attention actualized
better than linguistic auditory one, which confirms
the effectiveness of visual signaling and also shows
the need for the development of auditory attention of
students. Knowledge of the influence of attention on
the successful mastery of the English language allows
us to determine the efficiency of the educational
process.
1. Добрынин Н.Ф. Об изучении свойств
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ПРОЕКТИВНИЙ ПІДХІД ДО
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ
СПРИЙМАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТІВ

THE PROJECTIVE APPROACH
TO THE RESEARCH OF THE LITERARY
TEXT PERCEPTION

О.О. Литвиненко (Київ, Україна)

O.О. Lytvynenko (Kyiv, Ukraine)

Проективні методи широко використовуються
при дослідженні особистості, оскільки вони
наділені широкими можливостями та здатні
виявити глибинні індивідуальні прояви, непридатні
для формалізованого кількісного вимірювання.
Такі методи побудовані на можливості множинної
інтерпретації досліджуваним запропонованих
йому стимулів. Проективний метод дозволяє
виявити унікальну систему особистісних смислів
(проекцій), а також особливості когнітивного
стилю особистості.
Особливої уваги психологів заслуговують
діагностичні
можливості,
пов’язані
з
різноманітними
вербальними
проявами
особистості, як на рівні слова, так і на більш
високому рівні цілих завершених текстів.
Значна увага останнім часом також приділяється
мікросемантичному
аналізу
текстових
повідомлень.
Проективні тести, котрі використовують
словесний матеріал, отримали особливо широке
застосування в психології в зв’язку з розвитком
психолінгвістики. В контексті цієї науки
виділяються два типи семантики: об’єктивна
та суб’єктивна. Перша являється семантичною
системою мовних значень, а друга представляє
собою асоціативну систему, котра існує в
свідомості людини. В зв’язку з цим, семантичні
ознаки поділяються на дві підгрупи. До першої
належать якості, котрі відносяться до семантичних
компонентів лексики, взятої в абстрактнологічному, об’єктивному плані (значення). Другу
підгрупу становлять якості, котрі відносяться
до області асоціацій (суб’єктивні смисли).
Психолінгвістичне поняття «семантичне поле»
представляє сукупність слів разом з їх асоціаціями.
Існує лінійка методик, здатних виявити
такі
смисли:
асоціативний
експеримент,
метод семантичного диференціалу, методика
доповнення та відтворення текстових фрагментів,
методика незакінчених речень, методи непрямого
аналізу семантики, градуальне шкалювання та ін.
Всі вони призначені для виявлення тих, чи інших
аспектів взаємодії читача з текстом, його розуміння
вкладеного автором змісту, а також генерації
власних,
особистісно-наповнених
смислів.
Кожен із них заслуговує окремого детального
представлення та має неабиякий діагностичний
потенціал для проведення досліджень в сфері
психолінгвістики та психосемантики.

Projective techniques are widely used in the
researches of personality, as they have broad
capabilities and are able to identify the underlying
individual characteristics, which are unable to
investigate with the help of formal quantitative
measurement. It is well known that these methods are
based on the possibility of multiple interpretations of
the testing materials. Projective techniques reveal a
unique system of personal meanings (projections),
and also the cognitive style of the person.
Special attention should be drawn to the diagnostic
abilities associated with various forms of verbal
identity, starting with the word level and up to the level
of the completed texts. Last years, microsemantic
analysis of the texts appears to be a very important
branch of psycholinguistics. Projective tests that
engage verbal materials were especially widely used
in psychology in connection with the development
of this approach. In this context there are two types
of semantics: objective and subjective. The first one
is a semantic system of values. The second one is
an associative system that exists in the mind of the
reader.
Thus, semantic features are divided into two
subgroups. The first subgroup includes characteristics,
connected with the semantic components of
vocabulary, taken in the abstract, logical, objective
terms (the content). At the same time, the second
subgroup includes characteristics which appeal to
some personal associations of the reader (subjective
meanings). Psycholinguistic concept of "semantic
field" compounds a set of words together with their
associations.
There is a wide range of techniques that can
detect these meanings. Nowadays most commonly
used are the next methods: associative experiment,
semantic differential, addition and reproduction
of text fragments, unfinished sentences, indirect
methods of semantic analysis, gradual scaling and
others. They all were designed to identify specific
aspects of the reader’s interpretations of the text; his
understanding of the author’s content, and generation
of his own, personal meanings. Each of these
techniques deserves a separate detailed presentation
and has great diagnostic potential for the researches
in the field of psycholinguistics and psychosemantics.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF
PRESCHOOLERS’ MORAL VOCABULARY

Л.В. Лохвицька
(Переяслав-Хмельницький,Україна)

L.V. Lokhvytska
(Pereyaslav-Khmelnytskyі, Ukraine)

Сучасні завдання розвитку і виховання
дітей дошкільного віку окреслені Державним
стандартом – Базовим компонентом дошкільної
освіти України. Становлення особистості в
дошкільному дитинстві залежить від різних
чинників, серед яких чільне місце займає
середовище, що сприяє соціалізації. Зміст
освітньої лінії «Дитина в соціумі» визначає
як результат формування у дітей навичок
соціально прийнятої (моральної) поведінки,
вміння орієнтуватись у світі людських відносин,
готовності співпереживати, співчувати іншим.
Це можливо за умови активного спілкування
дитини з дорослими (батьками і педагогами) як
носіями моральних норм і правил, засвоєння
яких безпосередньо відображається на розвитку
мовлення.
Засвоєння
морального
словника
у
дошкільному віці пов’язано із опануванням
різних функцій мови: емотивної, що полягає у
вираженні почуттів та емоцій; експресивної,
що сприяє самовираженню; волюнтативної, що
проявляється у волевиявленні. Через мовлення
діти оволодівають моральними поняттями,
у них виникають моральні емоції і почуття,
що впливають на формування особистісних
властивостей, які відображаються у стосунках з
оточуючими.
Розвиток
словника
допомагає
дитині
зрозуміти і сприйняти все, що відбувається
навколо і одночасно формує її етичні (моральні)
уявлення. Специфічність морального виховання
дошкільників зумовлена віковими особливостями
і передбачає цілеспрямований вплив з боку
дорослих за умови активної комунікативномовленнєвої діяльності: розв’язання і обговорення
ситуативних педагогічних задач, проведення
бесід-розмірковувань, хвилинок спілкування
(діалогів), ігрових вправ, читання творів
художньої літератури, виконання театралізованих
етюдів тощо.
Таким чином, на етапі дошкільного дитинства
у процесі розширення словникового запасу
відбувається розвиток емоційно-поняттєвої сфери,
сприйняття почуттів (в тому числі моральних) і
формування основ моральної поведінки (через
засвоєння норм і правил поводження) у стосунках
з оточуючими. Відповідно, розвиток мовлення
і рівень моральної вихованості у дошкільному
віці
характеризуються
взаємовпливом
і
взаємообумовленістю.

Current objective development and education of
children of a preschool age are defined by the State
standard – Basic component of pre-school education
in Ukraine. Becoming of personality in the preschool
child depends on various factors, among which a
prominent place takes an environment that promotes
socialization. Contents of educational line “A child in
society” as a result of the development of children’s
socially adopted (moral) behaviour, ability to pattern
it in the world of human relationships, willingness
to sympathize, compassionate with others. This is
possible in terms of active child’s communication
with adults (parents and teachers) as bearers of moral
norms and rules, learning of which directly displayed
on language development.
Moral vocabulary learning in early childhood
is associated with mastering a variety of language
functions: emotive, which is the expression of
feelings and emotions; expressive, which promotes
self-expression; voluntative, which manifested
strong-willed efforts. Through speech children
acquire language moral notions; they have a moral
emotions and feelings that influence the formation of
personality characteristics which appear in relations
with others.
Development of vocabulary helps the child
to understand and accept everything that happens
around him and also forms the ethical (moral) ideas.
The specificity of the moral education of preschool
children is caused by age-related characteristics and
provides meaningful impact by adults with the active
communicative language activities: solving and
discussion of situational teaching tasks, conducting
thinking discussions, minutes of communication
(dialogue), playing exercises, reading works of
fiction, performance of theatrical sketches and more.
Thus, at the stage of a pre-school in the process
of enriching the vocabulary is the development of
emotional and conceptual areas, perception of feelings
(including moral) and foundation of moral behavior
(through assimilation of norms and rules of behavior)
in relationship with others. Accordingly, language
development and the level of moral upbringing in the
preschool years are characterized by mutual influence
and interdependence.
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Сучасне розуміння мовленнєвого спілкування
дітей ґрунтується на визнанні його діяльнісної
природи, ролі у психічному розвитку дитини як
специфічного виду дитячої діяльності, об’єктивно
існуючих взаємозв’язках і взаємозалежностях
між розвитком форм і засобів спілкування.
Це створило підстави для дедалі ширшого
використання у науковому обігу інтегрованого
поняття «комунікативно-мовленнєва діяльність
дітей».
Мета
комплексного
поняття
–
охопити процеси взаємопов’язаного розвитку
комунікативної і мовленнєвої діяльності та у
взаємозв’язку схарактеризувати форми і засоби
обох діяльностей.
Комунікативно-мовленнєву
діяльність
дітей старшого дошкільного віку визначаємо
як мотивовану, довільну, продуктивно-творчу,
самостійну, інтеракційну, власне дитячу діяльність,
що породжується потребами і запитами дитинства
і спрямовується на встановлення і підтримку
контакту, налагодження взаємодії з дорослими
і однолітками, у процесі якої діти розв’язують
комунікативно-мовленнєві завдання, що постають
перед ними у конкретних ситуаціях мовленнєвого
спілкування. Здійснюючи діяльність, дитина
активно оволодіває способами комунікативномовленнєвої взаємодії з дорослими і однолітками,
набуває досвіду вибору найбільш доцільних
за певних обставин спілкування способів,
налагодження соціальної взаємодії, дружних
взаємин й власного самовираження у спілкуванні;
набуває й удосконалює здатності сприймати,
розуміти звернене до неї мовлення, планувати,
породжувати і контролювати своє мовлення,
вибірково і творчо засвоює мовні засоби.
Специфіка дитячої діяльності визначається
комунікативними потребами і мотивами, віковими
особливостями оволодіння засобами спілкування
(як вербальними, так і невербальними), наявністю
взаємозв’язків у становленні і розвитку форм
та засобів спілкування, своєрідністю буття й
внутрішнього світу дитини-дошкільника.
Складність реалізації цієї діяльності й
водночас її важливість для загального психічного
й особистісного розвитку дитини визначає
необхідність її цілеспрямованого розвитку,
використовуючи сенситивний період дошкільного
дитинства.

Current understanding of speech communication
between children is based on the recognition of its
actionable nature, role in mental development of the
child as a specific type of child’s activity, objectively
existing interconnection and interdependence
between the development of forms and means
of communication. This created the basis for
increasingly wider use in the scientific treatment of
the integrated concept “communicative and speech
activities of children”. The purpose of the complex
notion – to embrace the interconnected processes of
communication and speech activities and describe the
relationship of form and means of both activities.
Communicative speech activities of preschool
children we identify as motivated, arbitrary,
productive, creative, independent, and interactive,
actually children's activity that is generated by
needs and demands of childhood and is directed at
establishing and maintaining contact, establishing
interaction with adults and peers, during which
children solve communicative speech tasks facing
them in specific situations of speech communication.
Through the activity, the child masters ways to
actively communicative verbal interaction with adults
and peers, acquiring experience in selecting the most
appropriate in certain circumstances communication
methods,
establishing
social
interactions,
friendships, relationships and personal expression in
communication, acquires and improves the ability to
perceive, understand the addressed speech, to plan,
produce and control the own speech, selectively and
creatively learns language tools. Specificity of the
child’s activity is determined by the communicative
needs and motives, age characteristics of mastering
means of communication (both verbal and nonverbal ), the presence of interactions in formation and
development of forms and means of communication,
originality of being and inner world of a preschooler.
The complexity of these activities and also its
importance for the overall mental and personal
development of the child determines the need for
its targeted development using sensitive period of
preschool childhood.
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ПСИХОЛОГІЯ
ПРОФЕСІЙНИЙ ДИСКУРС
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОСІБ
ДО ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ

CAREER COLLOQUY OF PERSON’S
PSYCHOLOGICAL READINESS FOR
RETIREMENT

Л.І. Магдисюк (Луцьк, Україна)

L.І. Mahdysyuk (Lutsk, Ukraine)

Активізація уваги до проблеми виходу
особистості на пенсію зумовлена економічними,
соціологічними інтересами щодо демографічної
ситуації та фінансової політики в державі.
На сьогоднішній день перед науковцямипсихологами постає важливе завдання – дослідити,
власне, концептуальні межі поняття ”психологічна
готовність особистості” до виходу на пенсію, що
дасть змогу забезпечити кращі умови адаптації
людини до різних життєвих ситуацій.
Професійний дискурс тлумачиться нами як
мовленнєвий потік, акт живого спілкування у
певній професійній царині.
Готовність – це не тільки властивість чи ознака
окремої особистості, це ще й показник діяльності
суті особи, міра здібності.
При дослідженні психологічної готовності
особистості до діяльності необхідно керуватися
системою принципів, які допомагають успішному
її вивченню, формуванню.
Аналіз результатів досліджень психологічної
готовності дозволяє зробити висновок щодо
побудови теоретичної моделі даного феномену
до виходу на пенсію на основі особистіснодіяльнісного
підходу,
компоненти
якого
виокремлюються у відповідності з функціями.
Кожен компонент реалізує відповідну функцію
готовності. Якості і властивості, які відносяться
до певного класу психічних явищ, можуть
входити до різних компонентів готовності:
когнітивного, емоційно-вольового, мотиваційного
та конативного.
У психологічних дослідженнях поняття
психологічної готовності людини до виходу
на пенсію вивчає процесуально-динамічні
характеристики і на сьогодні є недостатньо
розкритими і потребує подальшого вивчення.

Intensification of attention to the issue of person’s
retirement is caused by the economic, sociological
interests concerning population situation and financial
politics of the state.
Nowadays an important task is set before
researchers psychologists – to examine conceptual
borders of understanding “person’s psychological
readiness” for the retirement that enables to ensure
better conditions for men’s adaptation in different
situations of life.
Career dicourse is translated by us as a speech
flow, as an act of living communication in a certain
occupational field of activity.
The goal of the scientific research is the
thorough examination of understanding “person’s
psychological readiness” for retirement by means of
theoretical summarizing.
Readiness is not only the quality or the feature
of a certain person; it is also an indicator of person’s
activity and a measure of talent.
The result’s analysis of the research concerning
psychological readiness enables us to make the
conclusion as to building a theoretical model of the
given phenomenon for retirement on the basis of
personal and activity approach, which components
are distinguished according to the functions. Each
component is carrying out the corresponding function
of readiness. Qualities and features which belong to
the certain category of psychic phenomena can be a
part of different components of readiness: cognitive,
emotional and volitional, motivational and conative.
In psychological researches the understanding
of person’s psychological readiness for retirement
examines processual and dynamic characteristics and
is nowadays not enough discovered and needs further
examinations.
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ВНЕСОК І.О. СИНИЦІ
У РОЗВИТОК ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
СПРИЙМАННЯ І РОЗУМІННЯ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

CONTRIBUTION OF I.О. SYNYTSA
INTO THE DEVELOPMENT OF
PSYCHOLINGUISTICS OF PERCEPTION
AND UNDERSTANDING OF PHRASEOLOGY

І.В. Мисан (Переяслав-Хмельницький, Україна)

I.V. Mуsan (Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Сприймання одиниць рідної мови і розуміння
їх смислу, який передається мовцем реципієнтам за
допомогою мовних значень є чи не найскладнішою
і малодослідженою галуззю психолінгвістичної
науки. Не є винятком в цьому сенсі і проблематика
сприймання і розуміння такого різновиду мовних
одиниць як фразеологізми, що становлять не
змінний за формою компонент української мовної
творчості, фонд національного колориту мовлення
українців. Звернення до проблеми розуміння
фразеологізмів людиною має важливе значення
для науки, оскільки фразеологізми сприяють
когнітивному і особистісному становленню
суб’єкта мовлення, свідчать про його ерудицію,
загальну і мовленнєву культуру.
Оскільки фразеологізми фіксують найтонші
відтінки думок і почуттів, є логікою думки,
допомагають узагальнювати події, явища, ситуації,
здатні скорочено замінити ціле висловлювання,
найдокладніший
опис,
найпереконливіше
доведення, постільки важливо з’ясувати як
сприймають і розуміють учні фразеологічні
звороти, їх переносне значення, а відтак
визначити особливості онтогенезу їх мовленнєвомисленнєвої діяльності.
Аналіз наукових розвідок І.О. Синиці щодо
психолінгвістичних проблем розуміння учнями
переносного значення фразеологізмів дав змогу
з’ясувати наступне: учений виявив певну кількість
відмов і наявність спроб пояснити кожний із
пред’явлених учням фразеологізмів. При цьому
кількість спроб була значно більшою від кількості
відмов. Був зафіксований важливий факт: на
основі розуміння окремих слів в учнів виникала
ілюзія розуміння всього фразеологічного вислову;
вони намагалися вивести значення фразеологізму
із значень тих слів з яких він складається, не
усвідомлюючи, що окремі слова фразеологізму не
є частинами йото переносного значення [1].
Дослідження І.О. Синиці, проведене у 70-ті
роки ХХ ст., засвідчило важливість розв’язання
цієї наукової проблеми як для пояснення окремих
питань психолінгвістики розвитку, так і для
вирішення прикладних проблем оптимізації
навчання рідної, другої й іноземної мов.

Perception of units of the native language and
understanding of their meanings, which is transmitted
by the speaker to the recipients with a help of
linguistic meanings are probably the most difficult
and not researched enough psycholinguistic branch
of science. No exception in this regard has a problem
of perception and understanding of the variety of
linguistic units as phraseological ones that make not
variable in shape component of Ukrainian linguistic
creativity, fund of national colors of Ukrainians’
speech. Appeal to the problem of understanding the
phraseology by a man has a great importance for
science, as phraseological units contribute to cognitive
and personal formation of the each subject’s speech,
testify his erudition, general and linguistic culture.
As phraseological units fix nuances of thoughts
and feelings and are the logic of thought, they help
to summarize events, phenomena, situations that
can replace the entire utterance, the most detailed
description, the most convincing proof, it is important
to find out how students perceive and understand
phraseological turns of speech, their figurative
meaning, and then to define the features of ontogenesis
of their speech and intellectual activity.
Analysis of scientific studies of I.O. Synytsa – the
Ukrainian researcher of psycholinguistic problems
of students’ understanding of figurative phraseology
allowed determining of the following. Firstly,
I.O. Synytsa found a number of failures and attempts
to explain each given to them phraseological units.
The number of attempts was significantly greater
than the number of failures. The important fact was
recorded: on the base of separate words understanding
in students appeared the illusion of understanding of
the entire idiomatic expression; they tried to bring the
value of phraseological meanings from the words of
which it consists, without realizing that some words
of the phraseological unit are not the parts of its
figurative meaning [1].
Study of I.O. Synytsa, which was conducted in
70-th of the last century, showed the importance of
this problem’s solving for the scientific explanation
of some questions of psycholinguistics of the
development and applied for solving optimization
problems of learning the native, second and foreign
languages.

1. Синиця І.О. Психологія усного мовлення учнів
4–8 класів: [монографія] / Іван Омелянович Синиця. –
К.: Рад. шк., 1974. – 207 с.
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ПСИХОЛОГІЯ
КАТЕГОРІЯ ПОРІВНЯННЯ КРІЗЬ
ПРИЗМУ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОЇ
ТЕОРІЇ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ:
ПРОЕКЦІЯ НА ДИСКУРСИВНУ
ПРАКТИКУ ПЕРЕКЛАДАЧА

THE CATEGORY OF SIMILE THROUGH
THE PSYCHOLINGUISTIC THEORY
OF THE FUNCTIONAL SENTENCE
PERSPECTIVE IN THE TRANSLATION
STUDIES VIEW

О.О. Молчко (Львів, Україна)

O.O. Molchko (Lviv, Ukraine)

Актуальність вивчення порівняння як предмету
перекладознавства зумовлена тим, що в межах
сучасної поліфункційної прагматично зорієнтованої
лінгвістики важливо з’ясувати, які способи перекладу
цієї одиниці мови відповідають комунікативним
намірам мовця,адже перекладач повинен точно
відтворити власне всі авторські інтенції.
Питання щодо врахування в процесі перекладу
психолінгвістичної теорії актуального членування
(АЧ) як дешифровки авторського задуму не
було предметом спеціального вивчення, як
недослідженим це питання є й щодо перекладацької
реалізації категорії порівняння зокрема.
Порівняння як одна з базових категорій
мовлення творить «вдячне» поле для дослідження
її в синкретичних взаємозв’язках трьох гілок
філософії мови – семантики, синтактики й
прагматики, а також з огляду на теоретичні постулати
психолінгвістики,когнітивної та комунікативнопрагматичної лінгвістики:врахування чинника АЧ
дає змогу по-новому й всебічно схарактеризувати
окреслений дослідницький предмет.
Зіставлення
функціонуючих
порівнянь
української та англійської лінгвокультури
дасть можливість з’ясувати й національнокультурну специфіку моделювання порівняння
як мисленнєвої категорії в процесі міжмовної
комунікації, адже порівняння – це своєрідна
«гра подібностей і відмінностей», мотивована
п с и хо л і н г в і с т и ч н о ю л і н г в о к р е ат и в н о ю
спроможністю мовної особистості (МО).
У процесі перекладу до репрезентації
відповідної мовної одиниці залучається й
лінгвокреативна
спроможність
представника
іншої лінгвокультури, іншого типу МО зі своїм
світобаченням, світосприйняттям і світорозумінням.
МО сприймає дійсність креативно, а процес
порівняння образів, що виникли в її свідомості,
призводить до вербалізації судження й вербалізації
цих відповідних асоціативно поєднаних образів,
що регулюється психолінгвістичною діяльністю
МО з опертям на чинник АЧ.
Окрім актуалізації прагматично-комунікативної
парадигми, психолінгвістичної теорії, слід
спиратися й на традиційний структурносемантичний аналіз. Саме такий еклектичний підхід
до з’ясування лінгвістичного статусу порівняння
вважаємо найбільш ефективним і продуктивним.
Його теоретична розробка допоможе вдосконалити
практичну діяльність перекладача.

The relevance of the study of simile as an object
of Translation Studies is stipulated by the fact
that within the limits of modern multifunctional
pragmatically oriented linguistics it is necessary to
find out which translation methods of this linguistic
unit correspond to the communicative intentions of
the speaker, because the translator should reproduce
author’s intentions.
The problem of taking into account the
psycholinguistic theory of functional perspective of
the sentence (FPS) as a means to decode the author’s
intention has not been the object of a separate research;
besides, this problem is not researched in terms of the
translator’s implementation of the category of simile
in particular.
Simile as one of the basic speech categories
makes up a fruitful field for a research in the
syncretic interrelations of three aspects of language
philosophy: semantics, syntactics and pragmatics as
well as theoretical principles of psycholinguistics,
cognitive and pragmatic linguistics; the aspect of the
FSP enables the researcher to shed new light onto the
problem under analysis.
Comparing similes in the Ukrainian and English
linguistic cultures will lead to finding out the national
and cultural specificity of simile modelling as a
cognitive category in the process of interlingual
communication, simile being an idiosyncratic
play of similarities and differences motivated by
psycholinguistic creative ability of the speech
personality (SP).
In the process of translation, linguistic creative
ability of another linguistic culture representative
is incorporated, with their world perception and
understanding.
SP perceives the world in a creative way, with
the association of images springing up in their mind
leading to the verbalization of judgments and these
corresponding associatively connected images; these
are settled by the SP’s activity through the ASP.
While considering the pragmatic communicative
paradigm and psycholinguistic theory, it is necessary
to account for the traditional structural and semantic
analysis. This eclectic approach to study the linguistic
status of simile is viewed as most efficient. Its theoretic
grounding will improve the practice of translation.
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КУЛЬТУРНО-ДИАЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В
УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА КАК
НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

CULTURAL AND DIALOGICAL
DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS IN
BILINGUALISM AS
A SCIENTIFIC PROBLEM

Г.П. Новикова (Москва, Россия)

G.P. Novikova (Moscow, Russia)

Кул ь т у р н о - д и а л о г и ч е с ко е р а з в и т и е
дошкольников в условиях билингвизма – сложная
и многоаспектная проблема, не получившая
широкого изучения в научных исследованиях, но
вместе с тем представляющая интерес в связи с
изменением идеологии дошкольного образования
и усложнением характера социо-этнокультурных
отношений в современной России и во всём мире.
П р о бл е м а кул ьту р н о - д и а л о г и ч е с ко го
развития дошкольников в условиях билингвизма
предполагает рассмотрение языка как в
этническом пространстве, так и в пространстве
культуры. Язык в этническом пространстве –
это не только важнейший этногенный признак,
закрепляющий
специфику
национального
характера
и
менталитета,
отражающем
мировоззрение народа, но и фактор интеграции и
дифференциации этноса.
В
развитии
ребенка
язык
является
неотъемлемой частью процессов дифференциации
и реинтеграции в новые ситуационные формы;
сформированные формы включают «других»,
«язык для других», «себя», «язык для себя» и
т.д. Язык является, таким образом, процессом
и продуктом. В ходе совместной деятельности
между родителями и ребенком данные феномены
приобретают особый смысл и характер в образе.
Двуязычию нельзя научиться вне социального,
культурного взаимодействия, то есть вне общения
с другими народами. Активное владение другим
языком дает так называемая языковая среда, то
есть коммуникация, поэтому диалогический
характер
взаимодействия
с
другими
участниками
билингвального
пространства
является необходимым условием не только
продуктивного освоения дошкольником родного
и неродного языков (умение не только понимать
и воспроизводить, но и строить цельные,
осмысленные высказывания) (Е.М. Верещагин),
но и целостного культурно-диалогического
развития ребенка.
Понимание языка как части культуры
определяет его ключевую роль в процессах
межкультурного взаимодействия и межэтнической
идентификации личности. Для современного
общества необходим более широкий и
всесторонний подход к осмыслению языковой
деятельности человека, ее включенности в
контекст многообразных взаимоотношений и
связей.

Cultural and dialogical development of preschool
children in a bilingual situation is a complex and
multi-faceted problem, which was generally not
studying in scientific research, but at the same time
it offers interest in connection with the change of
ideology of a preschool education and complexity
of the character of socio-ethno-cultural relations in
modern Russia and around the world.
The problem of cultural and dialogical
development of preschool children in terms of
bilingualism involves consideration of language in
ethnic space, and space culture. Language in ethnic
space is not only important ethnogeny feature that
confirms the specifics of the national character and
mentality, reflecting the worldview of the people, but
also a factor of integration and differentiation of the
ethnic group.
In the child’s development language is an
integral part of the processes of differentiation and
reintegration into new situational forms; generated
forms include the “others”, “language for others”,
“oneself”, “language for oneself”, etc. Language
is, therefore, the process and the product. In a joint
activity between the parent and child these phenomena
acquire a special meaning and character in image.
It is true that bilingualism can not be learned
outside of the social, cultural interaction that is out of
communication with other nations. Active knowledge
of another language gives the so-called linguistic
environment that is communication, so the dialogic
nature of the interaction with other participants in
the bilingual space is a necessary condition not only
for the productive development by a preschooler of
the native and non-native language (the ability not
only to understand and reproduce, but also to build a
entire, meaningful sayings) (E.M. Vereshchagin), but
also a holistic cultural and dialogical development of
a child.
Understanding of language as a part of culture
defines its key role in the processes of intercultural
and inter-ethnic identity. Modern society requires a
broader, comprehensive approach to understanding
the language of human activity, its involvement in the
context of multiple relationships and connections.
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ПСИХОЛОГІЯ
ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМІВ
ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ
У ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІЙ
СПАДЩИНІ М.І. ЖИНКІНА

PROBLEMS OF MECHANISMS
OF THE INTERNAL SPEECH IN
PSYCHOLINGUISTIC HERITAGE
OF M.I. ZHYNKIN

Ю.О. Нуртаєва
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

Y.О. Nurtayeva
(Pereyaslav-Khmelnуtskyі, Ukraine)

Проблема співвідношення мислення і мови як
засобу здійснення мовленнєвої діяльності вперше
досить докладно була розглянута М.І. Жинкіним в
його широко відомій роботі «Про кодові переходи
у внутрішньому мовленні».
Уявлення М.І. Жинкіна про внутрішнє
мовлення людини і його механізми є основним у
розробці проблематики мовленнєвої діяльності.
Воно набагато років уперед визначило
мовленнєвий процес, опосередкований мотивом
і метою, як мовленнєву діяльність зі складаними
внутрішньо мовленнєвими кодовими переходами.
Саме ці його погляди становлять певний
інтерес для сучасної науки і являють собою
теоретичну базу для досліджень внутрішнього
мовлення. Аналіз психолінгвістичної спадщини
М.І. Жинкіна надасть можливість виокремити
основні постулати для експериментального
дослідження внутрішнього мовлення дітей на
різних етапах онтогенезу.
Звернення до психолінгвістичної спадщини
М.І. Жинкіна обумовлено рядом причин. Поперше, необхідністю вивчення розуміння
ним
феномену
внутрішнього
мовлення
обґрунтовується
подальшим
розвитком
цієї проблематики на сучасному етапі як
найперспективнішої, що розкриває когнітивні
і комунікативні аспекти діяльності людини.
По-друге, важливість вивчення внутрішнього
мовлення в онтогенезі, оскільки його студіювання
має прикладне значення, передусім у навчанні
дітей.
Відповідно
до
психологічної
теорії
М.І. Жинкіна, внутрішнє мовлення не тільки
прокладає шлях від інтелекту до дійсності,
але і являється «мостом», що забезпечує
взаєморозуміння людей у процесі комунікації,
так як у його змішаному предметному коді
відбувається
перетворення
безпосередньо
мислимого змісту дійсності в знаки мовлення і
навпаки. Іншими словами, внутрішнє мовлення
– «це мова, що управляє, регулює не лише
«мовчазні» рухи власного тіла, а й задуми для
комунікації з партнером».

Problem of correlation between thought and
language as means for achieving speech activity was
primarily examined in detail by M.I. Zhynkin in his
well known work “On code conversions in the inner
speech”.
The concept of M.I. Zhynkin on the internal
speech and its mechanisms is a major issue in the
development of speaking. It a lot of years ahead
predetermined speech process mediated by the
motive and purpose as speech activity with inner
speech coded transitions. These views of him make
the interest for modern science and theoretical basis
for studying the internal speech. The analysis of
psycholinguistic heritage of M.I. Zhynkin will give
allowing to distinguish the basic premise for the
experimental study of inner speech of children at
different stages of ontogeny.
Appealing to psycholinguistic heritage of
M.I. Zhynkin is substatiated by the number of
reasons. First of all, the necessity to explore the
understanding by him of the phenomenon of inner
speech is justified by the further development of
this issue at the modern stage as the most promising,
revealing the cognitive and communicative aspects
of human activity. Secondly, it is important to study
the inner speech in ontogeny, because it has practical
importance, especially in teaching.
According to psychological theory of
M.I. Zhynkin, the inner speech does not only build
the way from the intellect to reality, but it is also a
“bridge” that provides mutual understanding of people
in the process of communication, since in its mixed
objective code takes place the transformation of the
direct realized content of reality into speech marks,
and vice versa. In other words, the inner speech – “it
is managing, regulating not only “silent” movements
of the body, but also plans to communicate with a
partner”.
1. Жинкин Н.И. О кодовых переходах во
внутренней речи // Вопросы языкознания. – Вып. III. –
1964.

1. Жинкин Н.И. О кодовых переходах во
внутренней речи // Вопросы языкознания. – Вып. III. –
1964.
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МОВЛЕННЄВА ЗДАТНІСТЬ ТА
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
ЯК ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ
ПІДСТРУКТУРИ МОВЛЕННЄВОГО
ДОСВІДУ ОСОБИСТОСТІ

SPEECH ABILITY AND
SPEECH COMPETENCE AS
THE ELEMENTS OF THE INTERNAL
SUBSTRUCTURE OF PERSONALITY’S
SPEECH EXPERIENCE

М.О. Орап (Луцьк, Україна)

M.О. Orap (Lutsk, Ukraine)

Сучасна
психологія
розглядає
досвід
як систему в різних іпостасях, зазначаючи,
що засобом творення досвіду є, з однієї
сторони – глибинні семантичні та синтаксичні
універсалії (Ч. Осгуд, Н. Хомський), текст, як
засіб організації, осмислення і впорядкування
досвіду (Н.В. Чепелєва), а з другої сторони –
ментальні структури, репрезентації та простір
(В.М. Дружинін, М.О. Холодная), орієнтувальні
когнітивні схеми (У. Найссер, Е. Толман,
Д. Палмер). Мовлення у функціонуванні людського
досвіду відіграє функцію інтерпретації дійсності
(Н.В. Чепелєва), оформлення когнітивних структур
(Р. Солсо), оформлення репрезентаційних схем
(В.М. Дружинін), котрі спрямовані на здійснення
адекватного пізнання та реалізацію найбільш
оптимальної взаємодії суб’єкта із середовищем.
Відтак, мовленнєвий досвід у свідомості суб’єкта
виконує функцію накопичення, інтерпретації
та актуалізації найбільш оптимальних шляхів
мовленнєвого освоєння світу.
У розробленій нами моделі мовленнєвого
досвіду мовленнєва здатність та мовленнєва
ко м п е т е н ц і я р о з гл я д а ю т ь с я с к л а д о в и м и
елементами внутрішньої підструктури
мовленнєвого досвіду особистості. Проведений нами
перший етап експериментального дослідження, у
якому брали участь 197 осіб старшого юнацького
віку дозволяє зробити певні висновки.
Р е зул ьт ат и ко р е л я ц і й н о го а н а л і зу
продемонстрували
наявність
зв’язку
між
мовленнєвою
здатністю
та
мовленнєвою
компетенцією у структурі мовленнєвого досвіду
особистості. Коефіцієнт кореляції за Пірсоном,
виявлений між рівнями мовленнєвої здатності
та мовленнєвої компетентності становить 0,81,
що при прийнятому рівні значимості α > 0,01
характеризується як істотний і статистично
значимий. Кореляційний зв'язок, виявлений
між рівнями розвитку мовленнєвої здатності та
мовленнєвої компетентності дозволяє говорити
про їх взаємообумовленість у функціонуванні
мовленнєвого досвіду.
Таким чином, часткова гіпотеза нашого
дослідження
про
наявний
взаємозв’язок
мовленнєвої здатності та мовленнєвої компетенції
у структурі мовленнєвого досвіду особистості
підтвердилась. Це дозволяє визначити їх
елементами внутрішньої структури мовленнєвого
досвіду, спільною функцією котрих є набуття,
інтерпретація та узагальнення мовленнєвих знань.

Modern psychology reveals the experience as a
system in various guises, noting that the means of
experience creation is, on the one hand – deep semantic
and syntactic universals (Ch. Oshud, N. Homskyi),
text as a means for organizing, understanding and
regulating experience (N.V. Chepelyeva), and, on
the other hand, – mental structures, representations
and space (V.M. Druzhynin, M.O. Holodnaya),
orienting cognitive schemes (U. Naysser,
E. Tolman, D. Palmer). Speech in the functioning
of human experience perform the function of reality
interpretation (N.V. Chepelyeva), registration of
cognitive structures (R. Solso), and representative
schemes (V.M. Druzhynin), which aimed at
implementation of adequate cognition and realization
of the most optimal interaction between subject and
the environment. Therefore, speech experience in
consciousness of personality performs the function of
accumulation, interpretation and actualization of the
most optimal ways of speech familiarization of the
world.
In the developed by us model of speech
experience the speech ability and speech competence
are considered as constituent elements of the internal
substructure of the personality’s speech experience.
We have made the first phase of the pilot study, which
involved 197 individuals of senior youth age. It
allows us to make some conclusions.
The results of analysis showed the correlation
between the speech ability and speech competence
in the structure of personality’s speech experience.
C. Pearson coefficient of correlation, found between
the levels of speech ability and speech competence
is 0.81 that on the adopted significance level α>
0,01 characterized as a substantial and statistically
significant. Correlation, found between the levels of
speech ability and speech competence, allows us to
speak about their interdependence in functioning of
speech experience.
Thus, partial hypothesis of our study about the
existing correlation between speech ability and speech
competence in the structure of personality’s speech
experience is confirmed. This allows identifying
them as the elements of the internal structure of
speech experience, the common function of which is
the acquisition, interpretation and synthesis of speech
knowledge.
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ПСИХОЛОГІЯ
ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВИХ КОМПОНЕНТІВ
РЕГУЛЯТИВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛЯРІВ
У ПЛОЩИНІ ЇХ ОСОБИСТІСНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ

THE STUDY OF SEMANTIC COMPONENTS
OF A REGULATORY SYSTEM
OF SCHOOLCHILDREN IN THE PLANE
OF THEIR PERSONAL EFFICIENCY

І.В. Петренко (Київ, Україна)

I.V. Petrenko (Kyev, Ukraine)

Від
ступеня
досконалості
процесів
саморегуляції
залежать
надійність,
продуктивність і результативність довільної
активності особистості, її самоефективність,
причому індивідуальні особливості діяльності
зумовлюються
рівнем
функціональної
сформованості, динамікою і змістом компонентів
регулятивної системи особистості.
У
процесі
дослідження
простежено
становлення змістових особливостей регулятивної
сфери школярів за рівнем їх прояву – низьким,
середнім та високим. Нами аналізувалися дані,
отримані в результаті проведеного психологічного
експерименту серед груп школярів, виділених
відповідно до їх особистісної ефективності:
перша група – учні з високою навчальною
успішністю, друга група – учні з середньою
навчальною успішністю, третя група – учні з
низькою навчальною успішністю. Одержані
експериментальні дані дали змогу проаналізувати
важливі характеристики саморегуляції школяра –
довільність у регулюванні власних дій, перенос
їх у «внутрішній план» діяльності; спроможність
учня до аналізу, прогнозування і передбачення
результатів своєї активності, розуміння її
наслідків. Відповідно до результатів дослідження,
особистісний контроль та самоконтроль як
компоненти регулятивної системи у школярів з
різною навчальною успішністю мають істотні
кількісні та якісні відмінності. З’ясовано, що
високовстигаючі
школярі
характеризуються
більшою мірою «внутрішнім» особистісним
контролем, високим оперативним, антиципуючим
самоконтролем та самоконтролем власної
діяльності – порівняно з ними – у низьковстигаючих
учнів переважає «зовнішній» особистісний
контроль, низький рівень прояву оперативного і
антиципуючого самоконтролю, що призводить
до зниження самоконтролю власної діяльності у
площині їх особистісної ефективності.

From the degree of perfection of the processes of
self-regulation depends reliability, productivity and
effectiveness of the arbitrary activity of the person,
its self-efficacy, moreover, the individual features
of the activity predetermin the level of functional
formation, dynamics and components content of the
regulatory system of individual.
During the study we traced the formation of
semantic peculiarities of the regulatory sphere of
pupils according to their level of manifestation - low,
medium and high. We analyzed the data obtained in
the result of the psychological experiment among
school groups identified in accordance with their
personal effectiveness: the first group – pupils
with high academic achievers, the second group of
schoolchildren with an average progress in studies, the
third group – pupils with low academic achievements.
The experimental data gave an opportunity to
analyze the important characteristics of student’s
self-regulation – arbitrariness in the regulation of
their actions, and their transfer into «internal plan»
of activity; the ability of the pupil to the analysis,
forecasting and prediction of the results of its activity,
understanding its consequences. In accordance with
the results of a research, personal control and selfcontrol as components of the regulatory system of
pupils with different academic achievements have a
significant quantitative and qualitative differences.
We found that highly successful schoolchildren
are characterized by a greater degree of «internal»
personal control, high operational, anticipating
self-control and self-control over the own activities
– in comparison with them – in low advanced
schoolchildren dominated the «external» personal
control, low level of operational and anticipating selfcontrol, which leads to the reduction of self-control
over the own activities in the plane of their personal
efficiency.
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СТИЛІ МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ В
ІНФОРМАЦІЙНО-ЛІНГВІСТИЧНОМУ
СМИСЛОТВОРЕННІ

THE STYLES OF THE STUDENTS`
THINKING IN THE INFORMATIONAL AND
LINGUISTIC SENSE CREATION

Н.А. Побірченко (Київ, Україна)

N.А. Pobirchenko (Kуіv, Ukraine)

Потребу
в
оволодінні
студентами
стильовим мисленням посилює динаміка
змін, що відбуваються в рольових функціях
викладача по відношенню до студентів.
Викладачеві вузу відводиться роль експертаконсультанта, студентові – роль суб’єкта у
вимірах психолінгвістичної смислотворчості в
інформаційному просторі навчання.
Стиль мислення – це система інтелектуальних
дій, засобів, умінь, до яких особистість схильна
завдяки своїм індивідуальним особливостям,
ціннісно-смисловим орієнтаціям, мотиваційнопотребнісного типу пізнання, якостей та рис
характеру, особливостей темпераменту.
Стиль мислення досліджується по мірі
накопичення
індивідуального
досвіду
у
визначенні смислу та міри власного лінгвістичного
потенціалу.
У науці визнано і досліджується п’ять типів
стилів мислення, завдяки яким особистість
спроможна визначати міру творчості в смисловому
лінгвістично-інформаційному просторі.
Синтетичний стиль. Інтелектуальна робота
особистості спрямована на пошук узагальнюючої
концепції, яка б дозволила поєднати протилежності
і зняти суперечність. Студентам притаманна
здатність «свіжого», нетривіального погляду на
слова та речі, креативність.
Ідеалістичний стиль. Ідеалісти не схильні
до детального аналізу проблем з опорою на
повну множину фактів та формальну логіку.
Вони виявляють підвищений інтерес до цілей,
цінностей, потреб, мотивів поведінки.
Прагматичний стиль. Прагматики
орієнтовані на швидке отримання корисного і
вигідного для себе результату. У них розвинуте
тактичне мислення, здатність використовувати всі
можливості для досягнення цілей.
Аналітичний стиль. Аналітики збирають
якомога більше інформації, ретельно обмірковують
її і складають повну множину варіантів рішень, з
яких обирають найкращий.
Реалістичний стиль. Реалісти вважають, що
люди можуть дійти згоди у сприйнятті і поясненні
фактів. Реалістичне мислення спрямоване на
поточні справи, характеризуються конкретністю і
настановою на корекцію ситуації для досягнення
певного результату.

With the increasing of the information content,
the necessity to study the students` individual style
peculiarities of thinking is arising. Style peculiarities
of thinking – is that psychological determinant with
the help of which the student can self-esteem in the
linguistic sense creation of the information.
The necessity to master the style thinking by
students is intensified by the dynamic of the changes
of the teacher’s role functions relative to the students.
The teacher at the university is regarded as the
expert and tutor, the student – as the subject of the
psycholinguistic sense creation in the informational
space of education.
The style of thinking – is a system of the intellectual
actions, means, skills that are preferred by the
personality because of one’s individual peculiarities,
values and sense orientations, motivational type of
cognition, features and qualities of the character,
peculiarities of the temperament.
The style of thinking is studied in the process
of accumulation of the individual experience in the
defining of the sense and degree of one’s linguistic
potential.
There are five types of thinking (synthetic style,
idealistic style, pragmatic style, analytical style,
realistic style) with the help of which personality can
define the degree of the creation in the sense linguistic
and informational space.
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ПСИХОЛОГІЯ
ОСОБЛИВОСТІ
ДИТЯЧИХ ОПИСІВ

SPECIFIC FEATURES OF CHILDREN’S
DESCRIPTIONS

Л.А. Порядченко (Київ, Україна)

L.А. Poryadchenko (Kуіv, Ukraine)

Вивченням особливостей створення дитиною
5-6-річного
віку
описових
висловлювань
займалися такі вчені, як: Н.І. Бібік, Л.О. Варзацька,
М.С. Вашуленко, Н.В. Гавриш, О.П. Глазова,
І.П. Гудзик, З.О. Доморацька, О.О. Зрожевська,
Г.І. Сорокіна, Т.І. Тамбовкіна, О.С. Ушакова та
ін. Їх дослідження доводять, що вже починаючи
з дошкільного віку дитина здатна самостійно
будувати невеликі за обсягом описи.
Наші спостереження та аналіз мовлення дітей
дають можливість засвідчити такі особливості
їхнього описового мовлення: діти 5 річного віку
досить часто, не закінчивши опису, переходять
до розповіді, а в окремих випадках навіть до
міркування. Це відбувається тоді, коли дитина
починає
відтворювати
послідовність
дій
описуваного об’єкта у формі розповіді (наприклад:
“Це котик. Котик красивий… Він зараз сидить
на тиночку, а потім злізе і піде до дому”.), чи
пояснює чому саме ті чи інші якості притаманні
цьому об’єкту, неусвідомлено переходячи від
опису до міркування (наприклад: “У мене є лялька.
В неї червоненьке платтячко є… Вона мені дуже
подобається тому що вона дуже красива”.).
Найлегше дітям старшого дошкільного віку
дається складати опис предмету. Наприклад: “У
мене є улюблена іграшка – машинка. Вона вся
червоного кольору. У неї є руль, він – у машині. Ще
є двері і фари. Вони світять. Мені подобається
моя машинка”. В більшості випадків діти під час
опису предмету називають форму, колір, величину,
тощо. Деякі діти складають висловлювання, що
тяжіють до розповіді з елементами міркування:
“Моя машина. Вона так їздить, а потім ще й
сигналить так. Бо в неї пі-пікалка є”.
Це свідчить про те, що діти цього віку
мають деякі навички складання опису, хоча їх
мовленнєвий досвід ще недостатній для побудови
цього виду висловлювань.

Specific features of creation the descriptive
statements by a child of 5 or 6 years of age are
reflected in works of such scholars as N.I. Bibik,
L.O. Varzatska, M.S. Vashulenko, N.V. Havrysh,
O.P. Hlazova, I.P. Hudzyk, Z.O. Domoratska,
O.O. Zrozhevska, H.I. Sorokina, T.I. Tambovkina,
O.S. Ushakova and others. Their researches show that
from the beginning of a pre-school age the child is
able to build his own not big in size descriptions.
Our observations and the analysis of children’s
speaking allow witnessing of such descriptive features
of their speech: five years old children often without
completing the description, go to the narration, and
in some cases even to reflection. It occurs when a
child begins to reproduce a succession of actions of
the described object in the form of a narration (e.
g, “This is a fur-seal. It is nice ... Now he sits on a
fence and then he’ll come down and go home”), or
explain why this or that qualities are inherent to the
object, unconsciously moving from a description to
the reflection (e. g, “I have a doll. Her dress is red ... I
really like it because it is very beautiful”).
The easiest thing for children under the school
age is to make a description of object. For example: “I
have a favorite toy – a car. It is all red. It has a steering
wheel; it is – in the car. There is also a door and lights.
They shine. I like my car”. In most cases, children
under the description of object call the shape, color,
size and so on. Some children make statements that
tend to the narration with elements of reflection: “My
car. It goes, and also signals. Because it has pi-pi”.
This suggests that children of this age have some
skills for making a description, although their speech
experience is insufficient for building utterances of
this type.
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МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА ПОДРУЖЖЯ
В СИТУАЦІЯХ АДЮЛЬТЕРУ ЯК
ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

SPEECH BEHAVIOUR OF SPOUSES
IN SITUATIONS OF ADULTERY AS A
PSYCHOLOGICAL PROBLEM

Є.М. Потапчук (Хмельницький, Україна)

Ye.М. Potapchuk (Khmelnytskyі, Ukraine)

Вивчення поведінки подружжя в ситуаціях
адюльтеру дозволяє нам дійти висновку про те, що
вона може мати конструктивний чи деструктивний
характер. Мовленнєві реакції можуть виявлятися
через намагання шлюбного партнера: відновити
стосунки;утримати партнера;усунути суперника,
або ж розірвати стосунки. Особливостями
надання подружжю психологічної допомоги при
виникненні в них адюльтеру є: концентрування
їхніх зусиль на пошуку шляхів збереження шлюбу;
формування в ініціатора адюльтеру бажання
отримати прощення від ображеного шлюбного
партнера та сприяння зрадженому шлюбному
партнерові в ухваленні рішення пробачити
ініціатора зради і зберегти сім’ю.
Психологічна допомога шлюбним партнерам
в ситуаціях подружньої невірності потребує
пошуку ефективних шляхів психологічної роботи
з подружньою парою, як учасниками комунікації,
на
індивідуальному
та
мікросистемному
рівнях. Крім цього, подружжю потрібно вміти
позбавлятися необґрунтованих ревнощів та
контролювати свою мовленнєву поведінку.
Вивчення зазначених вище питань має бути
одним із перспективних напрямків для подальших
досліджень даної проблеми.

Study of spouses’ behaviour in situations of
adultery allows us to conclude that it can be constructive
or destructive behaviour. Speeches reactions may
occur due to attempts of spouseto restore relations; to
keep partner; to eliminate opponents or to break the
relationship. Features of spouses’ counselling in case
of their adultery are: concentrating their efforts on
finding ways to save a marriage, the formation in the
initiator of adultery the desire to receive forgiveness
from the offended spouse and assistance to the
betrayed spouse in making the decision to forgive the
initiator of infidelity and to save the family.
Psychological assistance to spouses in cases
of adultery requires finding effective ways of
psychological work with a married couple, as
members of communication at the individual and
microsystem levels. In addition, spouses should be
able to get rid of unreasonable jealousy and control
their speech behaviour. The study of issues mentioned
above must be one of the promising areas for further
research of this problem.
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ФЕНОМЕН МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
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PHENOMENON OF LINGUISTIC
COMPETENCE OF THE PRESCHOOLER

Н.Л. Рудківська
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

N.L. Rudkivs’ka
(Pereyaslav-Khmelnуtskyі, Ukraine)

Чи володіє дитина дошкільного віку мовною
компетентністю – мовною здібністю, здатністю? З
цього приводу точаться дискусії у науковому світі.
Деякі дослідники явище мовної компетентності
пов’язують лише з тим періодом мовного
онтогенезу, в якому відбувається систематичне
навчання мови і її свідоме використання в
мовленні.
Коли
заперечується
наявність
мовної
компетентності у дитини, то одразу відбувається
«привязка» цього поняття до вже сформованої
компетентності дорослих в галузі мови й
мовлення з урахуванням діючих усталених норм.
Автоматично конденсується увага на понятійному
(так би мовити,«дорослому») мисленні, і тому,
нібито, немає підстав для того, щоб говорити про
мовну компетентність дітей. Не враховується той
факт, що дитина шляхом неусвідомленого аналізу
й синтезу творить для себе (для потреб існування,
спілкування) свою власну мову, крокуючи тільки за
правилами мовної системи й, майже не враховуючи
мовної норми. Тому ненавмисне, мимовільне,
підсвідоме, неусвідомлене узагальнення мовних
явищ дітьми на рівні достатньому для спілкування,
імпліцитне володіння правилами мови, інтуїтивне
творення власної мовної системи за її законами,
що закладені в мові як соціальному явищі,
цілком може бути віднесено до перших проявів
дитячої мовної компетентності, як властивості,
що розвивається й набуває з часом нових форм
прояву.
Якщо
емпіричне
оволодіння
мовою
дошкільником є багатогранним процесом
творення індивідуальної мови, то усвідомлення
мовних явищ (компетентність як обізнаність,
як метамовна діяльність) і орієнтирів власних
мовних дій можна розглядати як ще одне конкретне
вимірювання розвитку мовної компетентності
в онтогенезі, друге після вживання в мовленні
дітей імпліцитних, засвоєних у прихованій формі
правил мови. Фактично йдеться про становлення
й розвиток здатності довільно, свідомо і навмисно
користуватися мовою, змінювати раніше обрані
стратегії володіння мовою з ненавмисних,
мимовільних на рефлексій.

Does the preschool child possess language
competence – language capability, capacity? In this
regard, the debates are going on in the scientific
world. Some researchers have linked the phenomenon
of linguistic competence only with that period of
language ontogeny, in which it is the systematic
study of language and its conscious use in the adult’s
speech.
When the presence of linguistic competence in
child is denied, there appeared the “linking” of this
concept to the already formed adult competence
in the field of language and speech based on the
existing well-established norms. Automatically the
attention condenses on the conceptual (so called,
“adult”) thinking, and therefore, supposedly, there
is no reason to talk about linguistic competence of
children. It does not take into account the fact that
the child by using a way of not informed analysis
and synthesis creates for himself (for the purposes
of existence, communication) its own language,
stepping only on the rules of the language system
and, almost without considering linguistic rules. That
is why such unintentional, involuntary, subconscious,
unconscious synthesis of the linguistic phenomena of
children at the level allowing communication, implicit
ownership of the language rules, intuitive creation of
its own language system according to the laws that
inherent in language as a social phenomenon. It may
be attributed to the first manifestations of child’s
language proficiency as a property that develops over
the time and earns the new forms of expression.
If empirical language acquisition of a preschooler
is the multifaceted process of creating an individual
language, the awareness of linguistic phenomena
(competence as knowledge, as metalinguistic
activity) and their orientation points of speech acts
can be regarded as the other concrete measure of
linguistic competence in ontogeny, the second after
the use in children’s speech of the implicit, learned
in a latent form rules of the language. In fact it is
about the formation and development of the ability to
use the language freely, knowingly and intentionally
and change the previously selected strategy of the
language possession to unintended, spontaneous
reflexions.
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IN FAVOR OF EARLY BILINGUALIZM

И.М. Румянцева (Москва, Россия)

I.M. Rumyantseva (Moscow, Russia)

Многие родители задаются вопросами:
приносит ли пользу ребенку или, наоборот, вредит
раннее обучение двум языкам сразу?
В данной работе мы выдвигаем тезис о том,
что нахождение здорового ребенка в естественной
двуязычной среде с самого раннего возраста
не только не вредит психическому, в том числе
речевому развитию, но и ему способствует, а также
приведем психофизиологические обоснования
данного тезиса.
Дело в том, что мозг человека в техническом,
ко м п ь ю т е р н о м , о п р е д е л е н и и я в л я е т с я
мультипроцессором. Получая информацию в
синтетическом виде, он одновременно оперирует
ею на уровне звука, формы, цвета, движения,
тактильных ощущений, вкуса, запаха, веса,
размера и многих других параметров. Он
собирает «образцы» информации, сортирует ее,
анализирует и связывает в блоки, выводит значения
из огромного количества стимулов, поступающих
в него синхронно. Мозг работает параллельно
во многих направлениях, модальностях, уровнях
сознания, интеллекта и эмоций. Получая
языковую информацию также в синтетическом
виде, он тоже обрабатывает ее симультанно, т.е.
сразу и одновременно на всех уровнях.
Поэтому нахождение ребенка в двуязычной
среде также естественно, как нахождение его
среди всего многообразия, многоцветия и
многозвучия мира. Так же, как здоровый ребенок
способен отделить желтый цвет от красного,
а пенье птиц от стрекота кузнечика, выстроив
разные системы образов, символов и понятий
и оперировать ими, точно так же он способен
постепенно отделить один язык от другого,
выстроив в своей ментальности разные языковые
системы, и свободно пользоваться ими.

Is early acquisition of two languages
simultaneously brings child harm or is it good for the
child’s health and development?
Here we advance a thesis that putting a healthy
child from its very birth into natural bilingual
environment not only can’t harm the child but, on
the contrary, it favors the child’s psychic and speech
development. We also suggest psychophysiological
foundations of such theory.
A human brain in a computer sense is a
multiprocessor. It is designed to process many inputs
at once. Thus, getting information in the synthetic
form, it operates it on the levels of sound, color, tactile
senses, smell, taste, shape, size, weight, movement
and many more simultaneously. Getting language
information also in the synthetic form, the brain also
operates it simultaneously.
It assembles information patterns, sorts and
analyses them, combines into blocks, extracts and
composes meanings out of huge amounts of stimuli,
which come into it synchronically. The brain operates
at the same time on many paths, directions, modalities,
levels of consciousness, intellect and emotions.
Putting a child into bilingual environment is as
natural as the child’s existence among the variety
of colors, sounds, smells and shapes of our big and
wonderful world. Just as a healthy child can tell a
yellow color from the red one and birds singing from
frogs croaking by building in mind different systems
of images, symbols and notions; so it can gradually
separate one language from another, working out
different language systems and use them quite freely.
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СЛОВО – НОВОЕ БЫТИЕ:
К ИСТОРИИ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ
ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

WORD – A NEW BEING: REVISITED
HISTORY OF PSYCHOLINGUISTICS’
THEORY AND METHODOLOGY

О.Е. Серова (Москва, Россия)

O.E. Serova (Moscow, Russia)

Стабилизация
интересов
современной
психологии в области изучения духовнонравственной составляющей личностного бытия
предполагает расстановку новых акцентов
в п с и хол и н г в и с т и ч е с к и х и с с л ед о ва н и я х .
Актуальность приобретает задача определения
п а р а м е т р о в то го п с и хол и н г в и с т и ч е с ко го
фундамента, который задает смысловой эталон
для установления точных соотношений между
структуральной и сущностной стороной языка.
Ее решение лежит в междисциплинарном ракурсе
анализа проблемы вершинных ценностных
представлений, перспектива которого открывается
через ретроспективное исследование наследия
основоположников религиозного направления
русской
философии
–
И.
Киреевского,
А. Хомякова, К. Аксакова.
Вектор направленности их учения ориентирован
на смыслы духовно-нравственной традиции
славянских народов. Этимология имени «славяне»,
писали они, прослеживая его исторические
модификации, восходит к первоначальному
«словене». Слово – духовная основа бытия
славянина, для которого характерно глубинное
понимание бытийной роли слова. Потому
лингвистическая культура отражает не только
образованность этого народа, но «всю сознанную и
несознанную полноту его быта (Киреевский).
Но духовный мир человека при общем для всех
основании не замкнут в общую форму, потому
единый смысл единого Слова находит множество
оттенков своего выражения в различии языка
людей (Аксаков). И «…слово, как прозрачное
тело духа, должно соответствовать всем его
движениям», но «изменяясь в оттенках, оно не
должно переиначиваться во внутреннем составе»
(Киреевский). Глубокое внутреннее тождество
мысли и слова является непременным условием
того, что язык становится «проводником мысли».
Слово – духовный посредник, стоящий на
рубеже двух миров: оно одухотворяет природу
и воплощает мысль. «В слове мир внутренний
человека, определяясь, подает руку миру
внешнему, приближенному к нему словом».
Значение слова – это «все бытие, но сознанное
и действительно живущее в сознании, и потому
новое бытие» (Аксаков).
Представленное
учение
строилось
на
понимании фундаментальной связи онтологии
слова и психологии личного сознания. Его
органичная преформистско-конвенциальная
основа – предвосхищение новейших тенденций
современной психолингвистики.

Modern psychology interests’ stabilization with
regard to studying of a mental and moral personal
being component, suggests highlighting of the new
key points in psycholinguistic research. The task to
determine the scope of psycholinguistic foundation,
which assigns a semantic standard for establishing
exact relationships between structural and essential
parts of language, becomes challenging. Its solution
pertains to interdisciplinary aspect of vertex value
representations problem analysis, which perspective
may be opened by means of an ex post research of the
Russian philosophy religion trend founders’ legacy,
such as I. Kireyevskiy, A. Khomyakov, K. Aksakov.
Their theory vector’s tenor is oriented to the
senses of Slavs’ mental and moral tradition. The
word’s “slavyanie” etymology, they wrote, tracing
its historical modifications, dates back to the original
“slovene”. Word is a spiritual foundation of a Slav’s
being, who is marked up by a deep understanding of
the word’s ontological role. This is why the linguistic
culture does not reflect expressly the educational
level of this people, but also “all conscious and
unconscious entirety of its living” (Kireyevskiy).
But the human’s spiritual world, taking into
account one common foundation, is not locked up
into a common form, thus one Word’s one sense finds
a great variety of its tints’ expression in the people’s
language difference. (Aksakov) And «…a word, like
a transparent spirit’s body, should conform to all its
movements”, but “while changing in tints, its internal
structure should not be altered” (Kireyevskiy). Deep
internal identity of a thought and a word is a precondition of the language’s becoming a “thought’s
guide”
A word is a spiritual go-between, standing at the
turn of two worlds: it inspires nature and embodies
thought. «Speaking of a word we can say that being
in a human’s inner world it finds a place and gives
hand to an external world, approximated to it by a
word”. A word’s value may be described as «all the
being, however perceived and indeed living in the
consciousness, and therefore it can be regarded as a
new being» (Aksakov).
The presented theory was based on understanding
of fundamental ties between the word’s ontology
and psychology of individual consciousness. Its
seamless pre-formist and conventional foundation
is an anticipation of up-to-date trends of modern
psycholinguistics.
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Z.T. Skorofatova
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Вербальна поведінка дитини-дошкільника
значною мірою залежить від рівня розвиненості
лексико-семантичної сторони її мовлення,
адже в процесі породження висловлювання
вона вибирає мовні значення слів і слова за
формою (лексеми) з того словникового запасу,
який зберігається в її пам’яті. Як основний
критерій такого вибору виступають смислові
й семантичні характеристики слова. Щоб
кожна дитина почала доречно висловлюватися,
виражаючи свої думки, наміри, почуття,
передавати інформацію, вільно актуалізуючи
слова в різних синтаксичних конструкціях, – вже
в дошкільному віці вона має розуміти значення
слів-антонімів. Засвоєння антонімів – лексикосемантичних розрядів слів – є одним із способів
їхнього мовленнєвого і когнітивного розвитку.
Численні спостереження над мовленням дітей
та проведена нами діагностика розуміння дітьми
значення антонімів та доречного використання
їх у висловлюваннях засвідчують, що вони
відчувають певні труднощі як в осмисленні, так і в
актуалізації антонімів під час говоріння. У зв’язку
з цим в їхніх висловлюваннях практично відсутні
ті синтаксичні конструкції, які потребують
вираження протилежностей, протиставлення.
Отже, особливістю пасивного антонімічного
словника дітей є зміщення об’єктивної значеннєвої
структури слова-антоніма на суб’єктивний смисл,
що сформувався у дошкільників в їхньому
індивідуальному
когнітивно-мовленнєвому
досвіді випадково чи асоціативним шляхом.
Специфіка активного антонімічного словника
дошкільнят полягає у його кількісній обмеженості
й слабкій актуалізації в процесі продукування
мовлення, а також у похибковому виборі й
уживанні слів з протилежним значенням. В
тому чи іншому конкретному випадку дитячого
мовленнєвого спілкування ці слова не виконують
функціональної ролі антонімії.
Недостатня сформованість у дошкільників
лексико-антонімічних навичок (або ж їх
відсутність) негативно впливає на їхній психічний
розвиток, діяльність і поведінку, обмежує
коло спілкування, спричиняє психічні розлади
емоційно-вольової сфери, спричиняє розвиток
сором’язливості, невпевненості, замкнутості,
почуття неповноцінності.

Verbal behavior of a pre-school child depends
mostly on the level of the development of lexical
and semantic side of the language, as in the process
of statements production he/she chooses linguistic
meanings of words and word forms (lexemes) from
the vocabulary that is stored in the memory. As the
main criterion for this choice are conceptual and
semantic characteristics of the word. Every child in
order to begin speaking appropriately, expressing
the thoughts, intentions, feelings, and transmit the
information, freely actualizing words in different
syntactic constructions – already in early childhood
has to understand the meaning of words-antonyms.
The acquisition of antonyms – lexical-semantic word
bits – is one of the ways of children’s speech and
cognitive development. Numerous observations on
the speech of children and diagnostic of children’s
understanding of the antonyms and their appropriate
use in statements confirm that they are experiencing
some difficulties both in understanding and in
updating antonyms while speaking. In this regard, in
their utterances are practically absent those syntactic
constructions that require the expression of opposition
and contrasting. Thus, the specific feature of children’s
passive antonymic vocabulary is an offset of the
objective semantic structure of the word-antonym
on the subjective meaning, which was formed in
pre-school children in their individual cognitivespeech experience accidentally or in the associative
way. Specificity of the antonymic active vocabulary
of preschoolers is in its quantitative limitations and
weaknesses of updating in the process of speech
production, as well as in the incorrect choice and use
of words with the opposite meaning. In the particular
case of children’s speech communication, these
words do not fulfill the functional role of antonymy.
Lack of formation in preschoolers of lexical
antonymous skills (or its lack) has a negative
impact on their mental development, activity and
behavior restricts communication, causes psychiatric
disorders, of the emotional-volitional sphere, causes
the development of shyness, uncertainty, isolation,
feelings of inferiority.
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О.С. Трифонова (Миколаїв, Україна)

O.S. Tryfonova (Mykolaiv, Ukraine)

Мовленнєву особистість дитини старшого
дошкільного віку розуміємо як інтегративну якість
суб’єкта, в якого сформовані всі види мовленнєвої,
художньо-мовленнєвої
і
комунікативної
компетенцій, який володіє мовними концептами,
що віддзеркалюють його мовленнєву картину
світу, і вміє вільно самовиражатись у різних
комунікативно-мовленнєвих ситуаціях.
У
дослідженні
було
розроблено
лінгводидактичну
модель
формування
мовленнєвої
особистості
дітей
старшого
дошкільного віку, в якій відображено мету,
зміст навчально-виховного процесу, форми,
методи, прийоми організації роботи, педагогічні
умови та етапи протікання означеного процесу.
Формування мовленнєвої особистості дітей
зумовлюється спеціальною організацією освітньомовленнєвого простору дошкільного навчального
закладу, спрямованого на формування різних
видів мовленнєвої і комунікативної компетенцій
та інтегрує в собі низку соціально-мовленнєвих
чинників: мовна свідомість і самосвідомість,
дитяча мовленнєва картина світу, розвивальне
мовленнєве середовище, мовленнєва активність
особистості.
Педагогічними
умовами
формування
мовленнєвої
особистості
дітей
старшого
дошкільного виступили: інтеракція стратегічних
напрямів
мовленнєвого
розвитку
дитини
(діалогічне й монологічне мовлення, фонетикограматична правильність мовлення, словник,
спілкування) в різних видах мовленнєвої діяльності
(навчально-мовленнєва,
комунікативномовленнєва, художньо-мовленнєва, мовленнєвоігрова,
мовленнєво-творча);
стимулювання
дітей
до
використання
образно-виразних
засобів та формул мовленнєвого етикету у
процесі продукування зв’язних діалогічних і
монологічних висловлювань; занурення дітей в
активне комунікативно-мовленнєве середовище
оцінно-контрольної спрямованості.
Отже, процес формування мовленнєвої
особистості випускника ДНЗ залежить від
ступеня розвитку в нього усного мовлення в
усіх аспектах; розвиненого механізму побудови
різних типів дискурсу, синтаксичних конструкцій,
доречного
використання
етикетних
норм
мовлення і зумовлюється соціокультурними й
мовно-мовленнєвими чинниками.

Senior preschool age children’s speech personality
is an integrative quality of the person, whose all
kinds of speech, art-and-speech and communicative
competences have been developed, he possesses the
language concepts which reflect his speech view of
the world and he is able to express himself freely in
different communicative and speech situations.
In the research the linguodidactical model of
development of senior preschool age children’s speech
personality have been elaborated; the aim, contents
of educational process, forms, methods, devices of
organization of the work, pedagogical conditions
and stages of the process have been represented.
The development of children’s speech personality is
determined by the special organization of educational
and speech field of preschool establishment, which is
aimed to the development of different kinds of speech
and communicative competences. It integrates such
social and speech factors as speech consciousness and
self-consciousness, child’s speech view of the world,
developing speech environment and personality’s
speech activity.
The pedagogical conditions of development of
senior preschool age children’s speech personality
were: interaction of strategic ways of child’s speech
development (dialogue and monologue, phonetic
and grammar accuracy of the speech, vocabulary,
communication) in the different types of speech
activity (educational and speech, communicative and
speech, artistic and speech, speech and playing, speech
and creative); stimulation of children to use image and
expressive means and formulae of speech etiquette
in the process of producing of coherent dialogical
and monological utterances; implementation of
the children into active communicative and speech
environment with evaluative and test orientation).
Thus, the process of development of senior
preschool age children’s speech personality depends
on the level of development of his oral speech in
the whole aspects; the developed mechanism of
building different kinds of discourse, syntactical
constructions, the usage of speech norms of etiquette
and is determined by sociocultural and language-andspeech factors.
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PSYCHOLOGICAL CONCEPT
OF “SPEECH ANXIETY”

О.М. Турчак (Київ, Україна)

O.M. Turchak (Kyiv, Ukraine)

Наша робота присвячена висвітленню
психологічної
суті
явища
мовленнєвої
тривожності. На сучасному етапі існує дві
основні точки зору щодо розуміння поняття
“мовленнєва тривожність”. З одного боку,
вітчизняні дослдники (А. Крилов, С. Маничев
та ін.) розглядають мовленнєву тривожність як
хвилювання індивіда стосовно його власного
мовлення. З іншого боку, зарубіжні дослідники
(S. Lucas, R. Pike, W. Hendricks та ін.) розглядають
мовленнєву тривожність (speech anxiety) як страх
виступу перед аудиторією. Проте, попри значну
кількість досліджень, спрямованих на вивчення
мовленнєвих параметрів у різних емоційних
станах, поняття мовленнєвої тривожності не
отримало цілісного висвітлення у психологічній
літературі, що й зумовлює актуальність нашого
дослідження.
Щодо визначення поняття “тривожність”, у
нашому дослідженні ми приймаємо визначення
сформоване Є. Ільїним, який розглядає
тривожність як “результат активності уяви,
фантазії щодо майбутнього” та розуміє її
як “емоційний стан гострого внутрішнього
болісного беззмістовного неспокою, пов’язаного
у свідомості індивіда з прогнозуванням невдачі,
небезпеки або ж очікуванням чогось важливого,
значимого для людини в умовах невизначеності”.
На думку багатьох дослідників, емоційний стан,
зокрема тривожний стан, визначається своєрідним
“активатором” і “переривником” мовлення у
невизначених та емоційно насичених ситуаціях.
Вивченням вербальних проявів тривожності
займалися вчені Н. Вітт, В. Галунов, Дж. Каган,
В. Маньоров, В. Маріщук, Е. Носенко, Ч. Осгуд,
Р. Якобсон та інші. Аналіз доробку цих вчених
дозволяє нам стверджувати, що під час мовлення
у емоціогенних ситуаціях відбуваються зміни
мовленнєвих параметрів.
Таким чином, мовленнєва тривожність
визначається
нами
специфічним
типом
ситуативної тривожності, що виникає як емоційна
реакція на стресову ситуацію та характеризується
помітними порушеннями мовленнєвих параметрів,
характерних для звичайного психічного стану
індивіда.

Our work is devoted to the psychological essence
of the phenomenon of speech anxiety. At present
there are two main points of view in understanding
the concept of “speech anxiety”. On the one hand,
domestic scientists (A. Krylov, S. Manychev etc.)
consider speech anxiety as excitement of an individual
in respect of his own speech. On the other hand,
foreign researchers (S. Lucas, R. Pike, W. Hendricks
et al.) consider speech anxiety (public anxiety) as a
fear of speaking in front of an audience. However,
despite many studies aimed at understanding speech
parameters in different emotional states, the concept
of speech anxiety did not get the whole coverage
of the psychological literature, that determines the
relevance of our study.
Regarding the definition of “anxiety” in our
study, we adopt the definition formed by Y. Ilyin, who
considers anxiety as “the result of active imagination,
fantasies about the future” and understands it as “the
internal emotional state of acute painful meaningless
anxiety associated in the mins of the individual
with prediction of failure, danger or expectation of
something important, meaningful to human under
conditions of uncertainty”. According to many
researchers, emotional state, particularly anxiety, is
determined by a kind of “activator” and “interrupter”
of speech in uncertain and stressful situations. The
study of verbal expressions of anxiety involved
such scientists as N. Vitt, V. Halunov, J. Kagan,
V. Maniorov, V. Marischuk, E. Nosenko, Ch. Osgood,
R. Jacobson and others. Analyses of the works
of these scholars allow us to state that speaking in
stressful situations has particular changes in speech
parameters.
Thus, we determine speech anxiety as a specific
type of situational anxiety that arises as an emotional
reaction to a stressful situation and is characterized
by prominent disturbances of speech parameters
which are characteristic of normal mental state of the
individual.
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Важной задачей речевого развития детей
дошкольного возраста является работа над
содержательной стороной речи. Становление
системы лексических значений родного языка, её
формирование в языковом сознании дошкольников
происходит постепенно.
В младшем дошкольном возрасте каркас
семантических отношений только начинает
складываться,
расширяется
семантическое
пространство языка. Значительное место в
этом процессе отводится формирующему
обучению (наряду с задачами и содержанием
общения): у ребенка вырабатывается потребность
в использовании новых речевых средств,
адекватных условиям общения.
К четвертому году жизни у ребенка появляются
некоторые черты монологической речи, что вызвано
особенностями коммуникативной деятельности
ребенка,содержанием речи,а также индивидуальными
чертами речевого развития ребенка.
Высказывание – это реализация в речи
предложения как единицы языка в аспекте
его коммуникативной структуры. В процессе
построения
самостоятельного
связного
высказывания ребенок-дошкольник производит
отбор различных языковых средств в зависимости
от условий конкретной речевой ситуации,
что
способствует
постоянному
развитию
языковой способности, в основе которой лежит
семантический компонент.
Оптимальным способом воздействия на
лексико-семантическую систему детей в ходе
индивидуальной работы является коммуникативная
структура
высказывания,
категории
и
средства которой способствуют установлению
семантических связей в их языковом сознании.
Наше исследование показало, что работа над
содержательной стороной речи предполагает
организацию
освоения
коммуникативной
структуры высказывания во взаимодействии
с развитием лексико-семантической системы
у ребёнка, что обеспечивает при порождении
высказывания точность словоупотребления и
разнообразие лексического наполнения текста.
Формирование словаря младших дошкольников
происходит на основе его функционирования
в условиях коммуникации, оказывает влияние
на развитие всех сторон речи (лексической,
фонетической, грамматической) и на адекватность
отбора детьми лексики при построении
самостоятельного связного высказывания.

The important task of speech development of
preschool children is to work on the content aspect
of speech. The formation of the system of lexical
meanings of the native language, its shaping in the
linguistic consciousness of the preschoolers becomes
gradually.
In primary pre-school age the carcass of semantic
relationships is just begin to take shape, expanding
the semantic space of a language. The significant role
in this process is given to formative training (along
with the objectives and content of communication):
in a child is forming the need to use the new speech
means, adequate to terms of communication.
By the fourth year of life, in child appear
some features of monologue speech caused by his
communicative activity, content of speech, as well
as the individual features of speech development of
a child.
Statement – is the realization of a sentence as
a unit of speech in the aspect of its communicative
structure. In the process of building the independent
self-coherent utterance the preschool child selects
a variety of linguistic resources, depending on the
circumstances of a particular speech situation, which
contributes the continuous development of the
language ability, in the basis of which lies a semantic
component.
The optimal way to influence the lexical-semantic
system of children during the individual work is a
communicative structure of expression, the categories
and means of which contribute to the establishment
of the semantic relationships in their linguistic
consciousness.
Our research has shown that the work on the
content aspect of speech supposes the organization
of learning the communicative structure of utterances
in relation to the development of child’s lexicalsemantic system, which ensures the accuracy of
statements in generation of word usage and a variety
of lexical content of the text.
Formation of younger preschoolers’ vocabulary is
based on its functioning in terms of communication,
influences on the development of all aspects of speech
(lexical, phonetic, and grammatical) and the adequacy
of selecting by children vocabulary in building their
self-coherent expression.
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ И ЛОКАЛЬНОЕ В
ДИСКУРСЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

UNIVERSAL AND PARTICULAR
IN A MULTICULTURAL
COUNSELING DISCOURSE

С.Л. Федько (Киев, Украина)

S.L. Fedko (Kyіv, Ukraine)

В условиях этнического многообразия
актуальным является вопрос поиска культурноспецифических подходов в психологическом
консультировании, которые бы в полной мере
согласовывались с особенностями менталитета
консультируемого и включали в себя методы,
основанные на определенной культурной
традиции.
Однако важно обратить внимание на механизм,
посредством которого эти методы реализуются –
дискурс психологического консультирования, как
специфическую форму использования языка, при
помощи которой осуществляется воздействие на
клиента.
Значительный интерес представляет собой
попытка анализа особенностей консультативного
дискурса в мультикультурном аспекте, выделение
его локальных особенностей в связи с тем,
что именно культурное своеобразие является
определяющим
фактором
формирования
мыслей и состояний которые, несомненно,
объективируются в речи.
Изучение этнокультурных особенностей
дискурса психологической помощи позволяет
обеспечить
максимальную
эффективность
консультативного процесса и, соответственно,
избежать ряда фундаментальных ошибок,
состоящих в подмене понятий, различном
смысловом наполнении одинаковых, на первый
взгляд, слов, неадекватности перевода и т.д.
На основе данных из области этнолингвистики,
этносемантики и дискурсивного анализа можно
выделить несколько аспектов, которые необходимо
принимать ко вниманию в консультативном
процессе во избежание указанных выше ошибок.
Среди них: 1) особенности культурного контекста,
исходя из концепции Э. Холла о культурах
высокого и низкого контекста; 2) этническая
самобытность категоризации и обозначения
эмоций, состояний и т.д.; 3) различное смысловое
наполнение, на первый взгляд, соответствующих
друг другу понятий в разных культурах.
Таким образом, представляется неоспоримым
факт
недопустимости
упрощенного,
схематического
отношения
к
практике
психологической помощи. Ибо в современных
условиях мультикультурной среды особо важной
является задача поиска культурно-специфического
подхода, который будет опираться на уникальную
культурно-сензитивную дискурсивную практику.

Nowadays, there is an obvious need for searching
new special cultural congruent approaches counseling
of which would fully correspond to the distinctive
features of mentality and include the methods based
on a certain cultural tradition.
However, besides studying counseling methods
themselves, it is important to pay attention to the
mechanism of their realization. This is particularly
true for the counseling discourse as a specific form of
interaction between a client and a therapist.
At the same time, there is a considerable interest in
attempt to analyze the specific features of counseling
discourse in a multicultural society. So, our basic
task is to find out culturally specific differences in
counseling discourse within multicultural perspective.
Studying the ethnic and cultural features of
counseling discourse helps to provide maximum
efficiency of this process and, respectively, to avoid
number of fundamental mistakes such us: substitution
of concepts, different semantic filling of the relevant
notions, incorrect translations etc.
To avoid the mistakes mentioned above, three
basic issues must be taken into account: 1) cultural
context, proceeding from E. Hall's theory of High- and
Low-context cultural factors; 2) ethnic peculiarities
of emotions and emotional conditions categorization;
3) various semantic contents of the same notions in
different cultures.
Proceeding from the above, it seems indisputable
that simplified, schematic approach is impermissible
in counseling. Instead, there is especially important in
today’s multicultural society to find culture-specific
approaches, which will be based on the unique
cultural discursive practices.
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РОЗУМІННЯ ЯК ПРОБУДЖЕННЯ
РЕФЛЕКСІЇ В КОНЦЕПЦІЇ
Г.І. БОГІНА

UNDERSTANDING AS THE AWAKENING
OF REFLEXION IN THE CONCEPT
OF H.I. BOHIN

Н.В. Харченко
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

N.V. Kharchenko
(Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Г.І. Богін розглядає феномен розуміння
як одне з інобуття рефлексії – зв’язкового
елементу між гносеологічним образом і наявним
досвідом. Розуміння визначається вченим як
засвоєння розумом того, що наявне або дається
неявно. Воно досягається через рефлексію, яка,
відзначає Г.І. Богін, є універсальною ознакою
миследіяльності людини. В процесі розуміння
відтворюються та/або утворюються численні
смисли.
Учений розмежовує субстанціональну і
процесуальну сторони розуміння. Субстанціальна
сторона розуміння характеризується здатністю
людини розуміти. Процесуальна – складається з
численних дій, процедур, що забезпечують перехід
від нерозуміння до розуміння. Істинна культура
розуміння, акцентує Г.І. Богін, “передбачає
достатньо сильний розвиток як субстанціального,
так і процесуального начал у розумінні” [1].
Георгій Ісайович виокремлює три типи
рефлексивного розуміння:
1. Семантизуюче
розуміння
(тобто
“декодування” одиниць тексту, що виступають у
знаковій функції). Має місце переважно у випадках
порушення смислового сприймання тексту в
умовах оволодіння іноземною мовою, в ситуації,
коли читачу серед знайомих слів зустрічається
незнайоме слово, яке підлягає семантизації.
2. Когнітивне розуміння (виникає під час
подолання труднощів у засвоєнні змісту, тобто тих
предикацій, що лежать в основі пропозиційних
структур тексту). При когнітивному розумінні
рефлексія спрямована в сферу, що відображає
досвід знань і пізнавальної роботи.
3. Смислове
(“феноменологічне”,
розпредмечувальне) розуміння необхідне у
процесі дії з ідеальними предметами (окремими
смислами як реальностями свідомості, волі й
почуттєвості).
Підхід ученого до розуміння як пробудження
рефлексії лягли в основу досліджень, спрямованих
на виявлення різноманітних засобів її актуалізації
та моделювання миследій рефлексуючого читача
в процесі розуміння тексту.

H.I. Bohin examines the phenomenon of
understanding as one of the otherness of reflection
– a coherent element between the image and the
experience. The scientist determined understanding
as assimilation by mind of existing or implicitly
given. It is achieved through reflexion, which as
H.I. Bohin marks, is a universal feature of human
thinking activity. In the process of understanding are
reflected and / or produced numerous meanings.
The scientist separates the substantial and
procedural parts of understanding. Substantial side of
understanding is characterized by the human capacity
to understand. Procedural - consist of numerous actions
and procedures which ensure the transition from
misunderstanding to understanding. The true culture
of understanding, H.I. Bohin stressed, “provides
sufficiently strong development both substantial and
procedural principles of understanding” [1].
Heorhiy Isayevych distinguishes three types of
reflexive understanding:
1. Semantic understanding (i.e. “decoding”
of the text items that appear in the sign function). It
occurs mainly in cases of breaking of the semantic
perception of the text in terms of learning a foreign
language, in a situation when the reader among
familiar words meets unknown one which becomes
the subject of semantization.
2. Cognitive understanding (occurs when
coping with learning content, i.e. their predications,
underlying in propositional structures of the text).
In cognitive understanding reflexion aimed at
understanding that reflects knowledge and experience
of cognitive work.
3. S e m a n t i c ( “ p h e n o m e n o l o g i c a l ” )
understanding is a necessary step in the process of
acting with the ideal objects (individual meanings as
the realities of consciousness, will and feelings).
Scientific approach to understanding as awakening
of reflexion formed the basis for the research, aimed
at identifying of the various means of its actualization
and modeling thinking acts of the reflexive reader in
the process of understanding the text.

1. Богин Г.И. Обретение способности понимать:
Введение в филологическую герменевтику / Г.И. Богин.
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа – http://www.
bim-bad.ru/docs/bogin_ponimanije.pdf
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ІГРОВІ МЕТОДИ ЯК ОСНОВА
ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

GAME METHODS AS THE BASIS
OF CONDUCTING THE EDUCATIONAL
PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE STUDY

О.І. Чернякова
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

O.І. Cherniakova
(Pereyaslav-Khmelnуtskyі, Ukraine)

Під час навчання дошкільнят мовна діяльність
є і об'єктом, і засобом навчання. Моделлю
оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю
у процесі такого навчання передбачається рух всіх
актів діяльності з використанням нерозділених
на мовні елементи комунікативних блоків,
через осмислення мовної структури знову
до актів діяльності, але вже на іншому рівні
(Г.О. Китайгородська).
Головним методом на заняттях виступає
дидактична гра з розвитку англомовного мовлення
дітей на основі елементарної лексики дитячого
спілкування, в якій дії дітей регулюються ігровими
завданнями і ігровими правилами.
Специфіка використання ігрових методів y
навчанні дошкільнят англійської мови, перш за
все, ґрунтується на тому, що на заняттях педагог
постійно виконує роль режисера – організатора
і провідного учасника ігрової діяльності. Він
враховує вже видобутий дітьми досвід участі в
сюжетно-рольових, театралізованих іграх, іграх
з правилами (дидактичних, музичних, народних,
комп'ютерних та ін.). Це є важливим показником
того, що діти без особливих труднощів
усвідомлюють зміст, творчий задум, сюжет, роль,
правила, й інші ознаки гри, краще розуміють
навчальне завдання.

While studying pre-schoolers the language
activity is at the same time a subject and learning
means. Model of mastering foreign language activity
in the course of such training provides the motion of
all activity acts with using undivided into linguistic
elements communication units through understanding
of the linguistic structure over the acts of such activity,
but at another level (G.A. Kitaygorodskaya).
The main method in the classroom is the didactic
game aimed at the development of children’s English
language speech on the base of elementary vocabulary
of children's communication, in which their actions
are regulated by gaming tasks and game rules.
The specificity of the use of gaming techniques for
teaching preschoolers English primarily is based on
the fact that the classroom teacher is constantly serves
as a director – organizer and a leading participant of
the playing games. He takes into account the already
extracted experience of children in actionable role,
theatrical games, games with rules (didactic, music,
folk, computer, etc.). This is the important indicator
that children without difficulty understand the
content, creative idea, plot, roles, rules, and other
signs of playing and better understand the learning
task.

1. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного
обучения иностранным языкам. – М.: Высшая школа,
1982. – 141 с.
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ПСИХОЛОГІЯ
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК
ІНТЕГРАТИВНА ВЛАСТИВІСТЬ
ОСОБИСТОСТІ

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS
THE INTEGRATIVE PROPERTY OF
PERSONALITY

А.Г. Четверик-Бурчак
(Дніпропетровськ, Україна)

A. H. Chetveryk-Burchak
(Dnipropetrovsk, Ukraine)

Проведений аналіз змісту й структури
емоційного інтелекту уможливлює твердження
про ймовірність впливу емоційного інтелекту
на успішність вирішення основних життєвих
завдань особистості, серед яких вітчизняні
вчені виділяють [1]: 1. Забезпечення власного
суб’єктивного благополуччя. 2. Підтримування
доброзичливих стосунків з тими, хто поряд, як
однієї з найважливіших передумов забезпечення
усіх
видів
благополуччя:
суб’єктивного,
психологічного, соціального. 3. Праця як
засіб забезпечення добробуту і здійснення
самореалізації особистості. 4. Самовдосконалення
як засіб повного розкриття особистісного
потенціалу.
Теоретичний та емпіричний аналіз сутності
феномену емоційного інтелекту уможливив
виокремлення механізмів впливу емоційного
інтелекту на успішність вирішення головних
життєвих задач людини:
компонент
1) Внутрішньоособистісний
емоційного інтелекту сприяє пошуку сенсу
життя та забезпечує сталу мотивацію задля
досягнення поставленої мети, як необхідної
умови забезпечення відчуття змістовності та
насиченості життя.
2) Міжособистісний компонент емоційного
інтелекту, зокрема вміння розпізнавати та керувати
емоціями оточуючих та розвинена емпатія,
забезпечують успішність розв’язання життєвої
задачі – налагодження доброзичливих стосунків
з оточуючими через розвинені комунікативні
навички та мінімізацію конфліктних ситуацій у
міжособистісній взаємодії, що сприяє відчуттю
згуртованості та приналежності до певної
соціальної групи. Розвинений емоційний інтелект
забезпечує широку соціальну підтримку в
стресових ситуаціях.
3) Емоційний інтелект забезпечує успішність
самореалізації особистості через здатність
ефективного подолання організаційного стресу та
протидії тиску оточення.

The analysis of the content and structure of
emotional intelligence allows probability statements
about the impact of emotional intelligence on the
success of solving the basic tasks of life of the
individual, among which domestic scholars identified
[1]: 1. Providing of the own subjective well-being. 2.
Maintaining friendly relations with those who is near,
as one of the most important prerequisites of all types
of well-being: subjective, psychological and social.
3. Work as a means to prosperity and fulfillment of
personal self-realization. 4. Self-improvement as a
means of full disclosure of personal potential.
Theoretical and empirical analysis of the
phenomenon of emotional intelligence enable the
isolation mechanisms of the influence of emotional
intelligence on the success of solving major life
problems of people:
1) Іntrapersonal component of emotional
intelligence contributes to finding meaning in life and
provides the daily motivation to achieve this goal, as a
prerequisite for providing a sense of meaningfulness
and richness of life.
2) Interpersonal component of emotional
intelligence, in particular the ability to recognize
and manage the emotions of others and developed
empathy, ensure the success of solving life problems –
establishing of friendly relations with others through
developed communication skills and minimization
of conflict situations in interpersonal interaction
that promotes a sense of cohesion and belonging
to a particular social group. Advanced emotional
intelligence provides extensive social support in
stressful situations.
3) Emotional intelligence ensures the success
of self-realization of personality through the ability
of effective cope with organizational stress and antipressure of environment.

1. Носенко Е.Л. Шляхи наближення предмету
психологічного дослідження до його об’єкта (на
прикладі вивчення активності особистості) [Текст]
/ Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава. – Актуальні проблеми
психології: зб. наук. пр. / за ред. С.Д. Максименка. –
Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка». – 2009. – т.7.
– С. 149-154.
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ВИВЧЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ УЯВЛЕНЬ
ПРО САМИХ СЕБЕ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ З РІЗНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ
ДОСЯГНЕННЯМИ ЯК ПОКАЗНИКА
СТАНОВЛЕННЯ ЇХ ОСОБИСТІСНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ

THE STUDY OF THE MODALITY
OF PERSONAL IMAGES
OF JUNIOR STUDENTS WITH
VARIOUS LEARNING SUCCESSES
AS THE INDICATOR OF THE FORMATION
OF SELF-EFFICACY

І.В. Яворська-Вєтрова (Київ, Україна)

I.V. Yavorska-Vietrova (Kyіv, Ukraine)

Адекватні уявлення школяра про самого себе,
навколишній світ, про інших людей і взаємини
з ними, несуперечлива інтерпретація набутого
досвіду і, власне, розвиток самосвідомості є
підґрунтям формування здатності до регулювання
поведінки і діяльності, високих очікувань дитини
щодо самої себе, становлення її особистісної
ефективності.
Для дослідження модальності уявлень
дітей про власний внутрішній світ використано
методику вільного самоопису “Мої плюси і
мінуси”, за допомогою якої школярі у довільній
формі характеризували свої позитивні та негативні
якості, вміння, здібності, нахили. Контент-аналіз
даних вільного самоопису дав змогу розподілити
всі одержані висловлювання школярів на дев’ять
груп самохарактеристик (параметрів). Визначено
й описано такі мікро- та макрогенетичні тенденції
становлення позитивних та негативних уявлень
про самих себе у школярів різних за навчальною
результативністю груп. Показано, що у молодших
школярів усіх груп успішності загалом переважає
позитивне сприйняття себе. У самоописах учнів
майже усіх груп навчальної успішності найвищі
рангові місця займають особистісні якості.
Зафіксовано збільшення кількості негативних
самохарактеристик,
яке
супроводжується
використанням некатегоричних формулювань,
у групах середньо- та слабковстигаючих
четвертокласників.
Констатовано,
що
від
категоричних та мало диференційованих суджень
про себе, які найчастіше є віддзеркаленням
суджень інших, у процесі онтогенетичного
становлення
самосвідомості
відбувається
перехід до більш усвідомленої, критичної оцінки
школярем себе і своїх якостей при одночасній
тенденції до підтримання високого рівня
самооцінки і самоповаги.

Student’s adequate perceptions of itself, world
around, other people and the relations with them,
doubtless interpretation of gained experience and,
actually, the development of self-consciousness are
the base of the formation of the ability to regulate
behavior and activity, high expectation of the child
towards itself, formation of its self-efficacy.
For the research of modality of the children’s
perceptions of own inner world the methodology of
free self-description “My pros and cons” was used,
which helped students to characterize their positive
and negative qualities, skills, abilities, inclinations
in a free form. Content-analysis of the data of
the free-descriptions gave a chance to classify all
gained expressions of students into nine groups of
self-characteristics (parameters). The micro- and
macrogenetical tendencies of the formation of positive
and negative images of themselves are escribed
among the students of various learning success
groups. It is shown that among the junior students
of all success groups positive image of themselves
dominates. In the self-description of the students of
almost all groups the highest rate belongs to personal
qualities. The incease of negative self-characteristics
is fixed among the grous of fourth-graders with
medium and low success levels, which is followed by
the usage of non-categorical statements. It is stated
that the transformation occures from categorical and
low-defferentiated judgements about oneself, which
are most commonly the reflection of the judgements
of others, to more realized and critical evaluation
of oneself and personal traits by the student with
the simultaneous tendency to maintain high levels
of self-esteem and self-respect in the process of
ontogenetical formation of self-contiousness.
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ПСИХОЛОГІЯ
ПСИХОЛІНГВОДИДАКТИЧНІ УМОВИ
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО
СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ

THE PSYCHO LINGUISTIC AND DIDACTIC
CONDITIONS OF SHAPING STUDENTS’
FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION

К.Г. Якушко (Київ, Україна)

К.H. Yakushko (Kyіv, Ukraine)

На даний час актуальною проблемою є
уточнення розуміння психолінгводидактичних
умов відносно до організації процесу іншомовного
спілкування студентів. Вважаємо, що це і необхідні
обставини для створення нових технологій
спілкування, і особливості педагогічної дійсності,
при яких здійснюються зміни при формуванні
навичок спілкування, і вимоги педагогіки для
забезпечення ефекту достатності спілкування.
У цьому контексті комунікативно-мотиваційні
умови – це умови, що забезпечують внутрішнє
програмування для формування комунікативної
взаємодії
іноземною
мовою,
сукупність
позитивних мотивів, інтерес до іноземної мови
як засобу професійного спілкування, пов’язані
з ототожненням в межах певної спільноти,
звертанням на себе уваги, підготовкою
потенційного співрозмовника до сприйняття
інформації тощо.
Умови удосконалення методів, технологій,
процесу формування комунікативних вмінь,
на наш погляд, включають дві підгрупи умов:
змістові та ситуаційно-організаційні.
При цьому змістові умови спрямовані на
формування знань про сутність іншомовного
спілкування та ступінь усвідомленості практичної
значущості іншомовної підготовки для професійної
діяльності, пов’язані з вираженням прохання,
запрошення, спонукання та пізнанням потрібних
даних через суспільний досвід, прийому нової
інформації, постановкою уточнюючих запитань.
Ситуативно-орієнтаційні педагогічні умови ж
спрямовані на формування комунікативних вмінь,
що дозволяють правильно орієнтуватись в різних
ситуаціях, пов’язані з. досягненням однакового
сприйняття комунікативної ситуації, передачею
нової інформації, представленням стратегічних
цілей і завдань, виробленням стратегії і тактики
взаємодії, вибору оптимальної моделі поведінки,
генеруванню ідеї та їх формулюванню, правильну
побудову коротких зрозумілих речень, здатність
організовувати колектив.
Умови розвитку психічних процесів, на наш
погляд, це оцінні педагогічні умови для самооцінки
власної комунікативної поведінки та поведінки
співрозмовника пов’язані з представленням своїх
здобутків в результаті спілкування, ідентичності,
розвитку рефлексії і регуляції.

The psycholinguistic and didactic conditions
of the problem concerning formation of the other
language communication for students are actual
to be distinguished. We consider it necessary to
create some new communicative technologies as
well as special features of environment to change
communicative skills or demands to reach the
adequate communicative level.
As for us, communicative and motivational
conditions provide intention, inner programming.
They form the communicative interaction while
using foreign language as the tool of professional
communication and identification within some
communities to attract attention and prepare the
person for possible conversation.
The methods of improving technologies in order
to form communicative skills include contextual and
organizing conditions according to situation. The
contextual conditions form the knowledge about
foreign language content and are the comprehension
degree of practical valuation for professional other
language training being dealt with asking, advising,
inviting, stimulus and perception of social experience
as well as with the new information access and
definitive questioning.
The situating organizing conditions form some
communicative skills. Such skills orient one in various
situations dealing with equal adequate perception
of communicative situation, new information
transmitting, strategic aims demonstrating, mutual
interactive strategy of elaborating, optimal behavior
model choosing, ideas generating and formulating,
correct structuring for short, clear sentences, the
ability to organize collective body.
The conditions to organize psychical processes
are the valuating conditions for self-rating of own
communicative behavior and behavior of some
interlocutors being dealt with introduction of the
own communicative achievements for identification,
reflexion and regulation.
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В.И. Яшина (Москва, Россия)

V.I. Yashinа (Moscow, Russia)

Изучение состояния обучения в дошкольных
учреждениях показало, что мотивационному
обеспечению речи дошкольников на занятиях
уделяется недостаточное внимание, способы
обогащения мотивов однотипны, актуализируются
случайно выбранные группы мотивов, отсутствует
полимотивированность речи. В исследовании,
проведенном на кафедре теории и методики
дошкольного образования МПГУ, получены данные
о том, что «знаемыми» мотивами речи старших
дошкольников являются социальные и подготовки
к школе, а «реально действующими» – игровые
и социальные: стремление поделиться мыслями
и чувствами, получить одобрение сверстников,
педагога, родителей. Показано взаимодействие
игровых, познавательных и социальных мотивов
речи детей в учебно-речевых ситуациях.
В экспериментальной работе с детьми
старшего дошкольного возраста развернутые
высказывания выступали в качестве основного
средства достижения цели личностно-значимой
деятельности, полимотивированность речи
обеспечивалась с помощью разных типов
коммуникативных
ситуаций,
использования
нескольких мотивировок в одной ситуации, педагог
выступал не только в позиции обучающего, но, чаще,
в позиции партнера по совместной деятельности.
Было выявлено, что необходимо сочетать
разные пути воздействия на мотивы речи
детей: посредством создания коммуникативных
ситуаций и с помощью прямых приемов
обучения. Причем, главным является первый путь.
Наибольшей эффективностью в формировании
речевой компетенции дошкольников обладают
коммуникативные ситуации, характеризующиеся:
направленностью речи на решение конкретной
речевой задачи, связанной с взаимодействием
со сверстниками; наглядной представленностью
результатов речевых действий; личностноз н ач и м ы м эм о ц и о н а л ь н о - о к р а ш е н н ы м
содержанием речи, основанном на опыте ребенка;
хорошо знакомым, привлекательным, наглядно
представленным конкретным адресатом речи,
который не был участником описываемых событий.
С о в е р ш е н с т в о ва н и е ком м у н и кат и в н о речевых умений, повышение уровня связности,
осознанности речи происходит при учете
ведущих
мотивов
детей,
определении
интересного и доступного содержания обучения,
установлении взаимосвязи занятий по развитию
речи с самостоятельной детской деятельностью,
использовании разных способов поддержки
детской инициативы.

The study of the state of education in pre-school
institutions has shown that to providing motivational
speech of pre-school children in the classroom is
paid insufficient attention; the ways of enriching the
motives are of the same type, randomly selected groups
of motives updated and there is no polymotivated
speech. In a study conducted at the department of
theory and methodic of a pre-school education of
the Moscow State Pedagogical University, has been
provided evidences that “known” speech motives of
senior preschoolers are social and school readiness,
and the “real acting” – gaming and social: the desire
to share their thoughts and feelings, to get approval of
those who are the same age, teachers, and parents. The
interaction of gaming, cognitive and social motives
in children’s speech training and speech situations is
shown.
In the experimental work with children of the
senior pre-school age the extensive statements
appeared as the primary means of achieving personal
and meaningful activities, polymotivation of speech
was provided by various types of communicative
situations and use of multiple motivations in one
situation, the teacher acted not only in the position of
training, but more often, in the position of a partner in
the joint activity.
It has been revealed that it is necessary to
combine different ways to influence the motives
of the children’s speech: through the creation of
communicative situations and using direct methods of
instruction. And, the main thing is the first way. The
most effective thing in shaping the speech competence
of the pre-school children have communicative
situations characterized by: orientation of speech to
solving a specific speech problem associated with
the interaction with peers; visual representation of
the results of speech acts; personal and meaningful
emotionally colored content of speech based on the
experience of the child; familiar, attractive, visually
presented by a specific speech addressee, which was
not a participant of the events described.
Improving of communication verbal skills, rising
of the level of connectivity, awareness of speech
happen when are taken into account the leading
motives of children, identification of interesting and
accessible training content, establishing a relationship
of employments on the development of children’s
self-speech activities, using of different ways of
children’s initiative support.
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Е.А. Аршавская (Москва, Россия)

E.A. Arshavskaya (Moscow, Russia)

Примерно с 80-х гг. в психолингвистике все
большее внимание уделяется исследованиям,
относящимся к ценностной картине мира,
отражению универсального и национального в
индивидуальном языковом сознании. Так как
ассоциации являются своеобразной формой
фиксирования знаний в человеческой памяти,
то метод ассоциативного эксперимента (АЭ)
имеет широкое применение в психолингвистике.
[Алимушкина, 2009; Амренова, Некрасова, 2009].
Тип АЭ определяется: 1. Количеством реакций
на стимул, т.е. единичные или множественные. 2.
Типом реакций – свободные или контролируемые
(испытуемые получают инструкцию – давать
реакцию определенного типа). 3. Формой
предъявления материала и способом ответа –
устная, письменная, устно-письменная.
Свободный ассоциативный эксперимент на
единичную реакцию-САЭ-имеет существенный
недостаток: ассоциация может относиться к
предыдущей реакции, а не к основному стимулу.
Он может быть преодолен в «цепном» АЭ, в
котором полученная на стимул ассоциация
становится стимулом для последующей, и так
продолжается до тех пор, пока не наступает
«истощение» реакций» [Леонтьев А.Н., 1983:
50-71]. Результаты цепного АЭ представлены
в виде «ассоциативного ряда», отражающего
комплекс сложных взаимодействий: отношение
респондента (-ов) к материалу, различным
факторам, связанным с ситуацией эксперимента.
Как показывает опыт, проведенный нами
в 2008 году, целью которого стало выявление
индивидуальных
особенностей
восприятия
России русскими респондентами по сравнению с
другими странами [Аршавская, Нистратов, 2008],
к числу внешних (некоторых) факторов относятся:
личность экспериментатора: а) степень знакомства
с респондентами; б) умение установить контакт с
группой; в) проведение экспериментатором вводной
беседы, целью которой является пробудить интерес
к эксперименту. Кроме того, экспериментатор
объясняет группе как следует записывать реакции.
Анкетные данные. Эксперимент проводится
анонимно, испытуемым следует записать: пол,
возраст, место проживания, но обязательно
«национальность», т.к. хотя испытуемые могут
активно использовать русский язык, в семье
соблюдаются национальные обычаи, и этот
фактор важен для интерпретации ассоциаций.
Значимостьисследований,относящихсякцепному
АЭ, в целях индивидуального подхода в обучении,
воспитании и т.д. разработка методики проведения
эксперимента и интерпретация полученных в цепном
эксперименте результатов, требует сотрудничества
психологов и психолингвистов.

The globalization process characterizing the
present time period (from the 80s of the XX th. century)
has resulted in intensification of various linguisticcultural communities representatives contacts within
the enormously extensive communication space.
As associations are a peculiar form of knowledge
recorded in human memory, one can state that the
association experiment method has found a wide
application in psycholinguistics [Alymushkina, 2009;
Amrenova, 2009; Nekrasova, 2009].
The experiment type is defined by: 1. A number
of associations given on a stimulus, single or some
associations. 2. The type of reaction-free or controlled
(the latter means the respondents were instructed to
give a reaction of a certain type (e. g. the association
should refer to a certain part of speech).
The free association single reaction experiment
– FAE-a-[CAЭ in Russian] has a strong defect.
Normally as respondents are provided with a long
list of words (stimuli), the associations produced may
be connected with the previous reaction but not with
the main stimulus. Such defect can be eliminated
in the «chain» association experiment; i.e. the
«experiment on the continuous multiplie reaction.»
In the chain experiment the association received
becomes the stimulus for the forthcoming reaction
(association),and the experiment continues until the
moment when the respondent has no association (he
is «exhausted») [Leontyev A.N., 1983, v2, 50-71].
Thus the chain association experiment results are
presented in the form of «the associations’row». «The
row» reflects a complex, a bundle of complicated
interactions: the respondents’ attitude to the
offered material, to various factors referring to the
experiment situation etc. The chain experiment was
carried out in 2007-2008 among Russian responded
within the framework of the project «The image of
contemporary Russia», and analyzing the results of
the experiment we can name some external factors
that effected its results [Arshavskaya, Nistratov,
2008], the experimentator as a personality: a)
whether he (she) is acquainted with the respondents;
b) whether he (she) is sociable and can easily make
a contact with the respondent (s); c) whether he (she)
has made the respondent (s) get interested in the
experiment after the «introductory talk». The aim of
the talk is to create the motive for the respondents.
The experimentator also explains to the testees the
way to write down the associations.
The importance of the chain association
experiment for studying a personality motives and in
upbringing of young generation is obvious.And the
experiment procedure and the obtained results should
be discussed (interpreted) in close collaboration of
psychologists and psycholinguists.
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ОБРАЗ ДРУГА В ЯЗЫКОВОМ
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THE “FRIEND” IMAGE IN THE CADETS'
VERBAL CONSCIOUSNESS

К.В. Ахраменко (Челябинск, Россия)

K.V. Akhramenko (Chelyabinsk, Russia)

Результаты
массовых
ассоциативных
экспериментов позволяют увидеть модель
языкового сознания усредненного носителя
русской культуры. Мы предполагаем, что на
сознание индивида кроме национальной культуры
существенное воздействие может оказывать
корпоративная культура, под влиянием которой
национальные ценности могут получить новое
осмысление в сознании индивида. Дружба
относится к базовым ценностям русской культуры,
а друг входит в ядро языкового сознания русских.
В рамках данной работы сравним два
ассоциативные поля стимула «друг», полученные
по результатам ассоциативных экспериментов,
проведенных со студентами Южно-Уральского
государственного университета и курсантами
военного вуза.
Сопоставление данных двух экспериментов
выявило:
1) Все группы респондентов в качестве
реакции на стимул чаще всего указывают на
определенный признак: лучший (студенты – 12%,
курсанты – 13%), верный (студенты – 7%, курсанты
– 6%), близкий (студенты – 4%, курсанты – 6%).
2) Среди частотных в ответах студентов
присутствует реакция враг. В ответах курсантов
враг по частотности находится на периферии
ассоциативного поля.
3) Реакция товарищ (6%) является третьей
по частотности в ответах студентов и первой (17%)
в ответах курсантов. Мы полагаем, это можно
объяснить тем, что войсковое товарищество
является исторически боевой традицией русской
армии. Прецедентным стало высказывание: «Сам
погибай, а товарища выручай».
Таким образом, содержание образа «друг»
во многом совпадает у студентов и курсантов.
Однако самая частотная реакция «товарищ»
свидетельствует о том, что корпоративные
ценности воинской культуры (в данном случае
«товарищество», «боевое братство») оказывают
значительное влияние на курсантов, что находит
отражение в их языковом сознании.

Mass
association
experiments
database
is regarded as an efficient tool of the average
Russian culture bearer’s verbal consciousness
externalization. The impact of corporate culture on
the verbal consciousness is believed to be reflected
in the perception of national values. Friendship is
considered one of the core values in Russian culture
and the image of “friend” has a central place in the
Russian verbal consciousness.
This research attempts to analyze two associative
fields of the word-stimulus “friend” obtained in the
course of the associative experiments conducted on
students of the South Ural State University and on
cadets of the Military Institute.
The psycholinguistic comparative analysis
revealed the following trends:
1) The majority of the received reactions are
connected with description: best (students – 12%;
cadets – 13%), loyal (students – 7%; cadets – 6%),
close (students – 4%, cadets – 6%).
2) “Enemy” is among the frequent reactions
among students' answers, but it belongs to the
periphery zone among cadets' answers.
3) The reaction “comrade” (6%) is the 3rd most
frequent among students' answers and the 1st most
frequent (17%) among cadets' reactions. This result
may be explained by the great significance of the
military corporate value “the Military Brotherhood”
among cadets and, additionally, by the influence of
the precedent phrase “Help your comrade first”.
Thus, the content of “friend” image in the
verbal consciousness of students and cadets mostly
coincides. The most frequent reaction “comrade”
demonstrates the impact of military corporate culture
on the cadets’ verbal consciousness.

79

ПСИХОЛІНГВІСТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ – 2013
ИМИТАЦИЯ В РЕЧИ ДЕТЕЙ

IMITATION IN CHILD LANGUAGE

Г.Р. Доброва (Санкт-Петербург, Россия)

G.R. Dobrova (Sankt-Petersburg, Russia)

Имитация играет важную роль в речевом
развитии ребенка: имитируя речь взрослых,
ребенок начинает говорить. Между тем в
последние годы большинство исследователей не
соглашается с бывшей весьма популярной около
50-и лет назад так называемой теорией имитации,
согласно которой имитация играет ведущую роль
в речевом онтогенезе. Пришедший на смену
теории имитации конструктивистский подход
убедительно показал, что дети сами конструируют
систему своего родного языка (Д.И. Слобин,
С.Н. Цейтлин и др.). Доказательство этому
детское словотворчество, в том числе создаваемые
детьми окказиональные слова, которые ребенок
никак не мог услышать от взрослых. При этом и
сторонники конструктивистского подхода вовсе
не отрицают того факта, что роль имитации в
речевом онтогенезе весьма велика.
Вместе с тем в последние годы стало
очевидным, что имитация играет неодинаковую
роль в становлении языковой личности разных
детей: есть дети, много имитирующие, есть –
имитирующие значительно меньше; для одних
детей имитация играет важную роль в речевом
онтогенезе, для других – существенно менее
важную. Представляется, что в речевом онтогенезе
так
называемых
референциальных
детей
имитация выполняет скорее вспомогательную
функцию, а в речевом онтогенезе так называемых
экспрессивных
детей
–
компенсаторную.
При этом западные исследователи полагают,
что и имитируют дети этих двух групп поразному: референциальные склонны в основном
имитировать существительные, а экспрессивным
детям всё равно, какую часть речи имитировать.
Проводившиеся под нашим руководством на
протяжении почти 20 лет онтолингвистические
эксперименты
показали,
что
различия,
действительно, существуют, но в основном они
касаются не «частеречной» принадлежности
имитируемых слов, а того обстоятельства,
что экспрессивные дети склонны к имитации
«попугаистым» способом, без разбора, в то время
как референциальные дети имитируют только в
случае, если понимают имитируемое.

Imitation plays a significant role in language
acquisition: a child begins speaking while imitating.
However, the majority of contemporary researchers
don’t believe in the so-called imitation theory,
which was popular approximately 50 years ago, and
claimed that imitation plays the main role in language
acquisition. Constructivist approach, that has
replaced the imitation theory, approved that children
actually construct the system of their native language
themselves (D.I. Slobin, S.N. Ceytlin, etc.). The
evidence arose from children’s word-constructing,
e.g. occasional words, that are definitely constructed
by a child, as these words could not be anyhow
heard from adults. At the same time, the adherents
of constructivist approach do not deny the important
role of imitation in language acquisition, as well.
Meanwhile, it became obvious recently, that the
role of imitation in language acquisition is different
for different children: some children imitate much,
and some imitate significantly less; imitation plays
a significant role in language acquisition of some
children – and it does not play such a role in language
acquisition of other ones. It seems that for the so
called referential children imitation has an auxiliary
function, whereas for expressive children its function
is compensatory. Moreover, western researchers
suppose that children of these two groups imitate in
different ways, as well: referential children are prone
to imitate mainly nouns, while for expressive children
it doesn't matter, which part of speech to imitate. The
ontolinguistic experiments, that were conducted under
our guidance during nearly 20 years, demonstrate that
the difference really exist, but it concerns mainly not
the “part-of-speech characteristics” of the imitated
words, but rather the fact that expressive children are
prone to “parrot-like” imitation, without any analysis,
whereas referential children imitate only in the case
they understand what they imitate.
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МОВОЗНАВСТВО
ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА В
СТРАНАХ ЕВРОПЫ

ETHNOPSYCHOLINGUISTIC
ASPECT OF A REGIONAL
LANGUAGE IN EUROPE

В.Г. Домнич (Киев, Украина)

V.G. Domnich (Kуiv, Ukraine)

Вопрос о специфике регионального языка
впервые был поставлен в лингвистической
географии, причем исследователей интересовало
прежде всего соотношение регионального языка
и диалекта.
Появление термина “региональный язык”
связано с процессом нивелировки и утраты
диалектных различий, их деградации и
исчезновения, а также с исчезновения условий для
возможности взаимного непонимания носителями
разных диалектов, что усиливает междиалектные
контакты
и
способствует
разрушению
представления о престижности именно своей
системы языка. С психолингвистической точки
зрения особенно важно, что в пределах одного
речевого произведения могут, совмещаются
исконно
диалектные,
литературные
и
просторечные элементы. То есть в пределах
различных
региона
отмечается
миксация
разновидностей национального языка.
Понятие «региональный язык» представляет
определённые трудности для политиков и
лингвистов, особенно в случае распространения
близкородственных
языков,
когда
трудно
разграничить понятие язык и диалект
Региональный язык – это язык, официальный
статус которого закреплён в законодательстве
одного или нескольких административнотерриториальных субъектах: федеральных округах,
провинциях, краях, штатах, муниципалитетах,
районах, сёлах или других административно
установленных регионах государства наряду с
официальным/государственным языком, который
действует на территории всего государства.
В о т п о ч е м у в а с п е к т е
этнопсихолингвистических исследований вполне
обоснованно говорить о региональной личности
как носителе региональной картины мира.
В связи с вышесказанным региональный язык
ни в коем случае не сводится к совокупности
регионализмов, то есть слов различных сфер
функционирования, тесно связанных с социальнокультурной и естественной средой, или
нерегулярных отклонений, противопоставляющие
обиходно-разговорную речь разных регионов
государства. Региональный язык также не сводится
к совокупности этнотекстов данного этноса.
Этнотексты, являясь формой проявления устной
памяти этнического коллектива, идентифицируют
человека в языковом и культурном пространстве.
Поэтому региональный язык – система всех
языковых
механизмов,
обеспечивающих
рождение и понимание речи в данном регионе.

Question about the specifics of the regional
language was firstly raised in linguistic geography,
the researchers primarily interested in the ratio of
regional languages and dialects. The very appearance
of the term “regional language” associated with the
process of leveling and loss of dialect differences,
their degradation and disappearance, as well as
the disappearance of the conditions for possibility
of miscommunication different dialects, which
reinforces inter dialectic contacts and contributes to
the destruction of the presentation of its prestigious
name of the language. On the psycholinguistic
point of view is especially important that within
the same speech product may be combined native
dialect, literary and colloquial elements. That is,
within the region are mixsation different varieties
of the national language. The concept of “regional
language” presents certain difficulties for politicians
and linguists, especially in the case of the spread of
closely related languages, it is difficult to distinguish
between the concept of language and dialect.
Regional language – is the language, the official
status of which is fixed in the legislation of one or
more administrative- territorial entities: federal
districts, provinces, territories, states, municipalities,
districts, villages or provinces established regions of
the state, along with the official/national language,
which acts on the entire state.
This is why the aspect of research
ethnopsycholinguistic justifiably speak of a regional
identity as the bearer of the regional picture of the
world. In connection with the above, the regional
language in any case can not be reduced to a set of
regionalisms, that is, words of different spheres of
functioning, which is closely related to socio-cultural
and natural environment, or irregular variations,
contrasting common-spoken language in different
regions of the state.
The regional language is also not limited to the
aggregate ethnotexts this ethnic group. Ethnotext, as a
form of oral memory of the ethnic group, identify the
person in the linguistic and cultural space. Therefore,
the regional language – is a system of all linguistic
mechanisms for origination and speech understanding
in the region.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ
ОПЕРАЦІОНАЛЬНОГО БЛОКУ РЕАЛІЗАЦІЇ
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ТА МАЙБУТНІХ
ПЕРЕКЛАДАЧІВ

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE
OPERATIONAL UNIT PECULIARITIES OF
THE CREATIVE POTENTIAL REALIZATION
OF LITERARY TEXTS TRANSLATORS AND
FUTURE TRANSLATORS

Н.В. Дячук (Житомир, Україна)

N.V. Dyachuk (Zhytomyr, Ukraine)

Для аналізу особливостей реалізації творчого
потенціалу ми взяли до уваги психолінгвістичну
модель
реалізації
творчого
потенціалу
перекладачів
художніх
текстів.
Основою
побудови психолінгвістичної моделі має бути
врахування, з одного боку, лінгвістичних, з
іншого, – психологічних чинників її організації
та структури в описі об’єкта [1]. Конструювання
психолінгвістичної моделі художнього перекладу
повинно включати мовні ресурси, якими оперує
перекладач і психологічні ресурси механізмів
його мислення, пам’яті, ментального лексикону
тощо [2]. До психологічних складових
нашої моделі належать компоненти творчого
потенціалу особистості перекладача, а до
психолінгвістичних – характеристики тексту
перекладу та його адекватності як результату
перекладацької діяльності. Для адекватності
перекладу художнього тексту перекладач
застосовує перекладацькі трансформації. Вони
попереджують дослівний переклад художніх
текстів та дають змогу передати всю повноту
перекладу [3].
Зіставний аналіз здійснювався на перекладах
трьох перекладачів рівня акме Л.В. Коломієць,
А. Євси та Я. Веприняка. Серед найбільш
вживаних
перекладацьких
трансформацій
знаходимо такі: додавання (10,7%), опущення
(25,4%), диференціація та конкретизація (25,4%),
генералізація (23,7%), антонімічний переклад
(6,8%) та цілісне перетворення (8,5%).
Щодо майбутніх фахівців з перекладу, то ми
вирішили поділити їх на три групи. Перша група
– студенти, які використовують додавання та
опущення при перекладі. Друга група – студенти,
які вдаються до генералізації та конкретизації.
Третя група – змішана. Окрім вищезгаданих
трансформацій, вони вдаються до антономічного
перекладу.
Завдання на майбутнє полягає у розробці
програми-тренінгу, яка б стимулювала майбутніх
перекладачів створювати адекватні, значеннєві та
естетичні роботи з точки зору перекладу.

For deep analysis of the peculiarities of creative
potential realization we have taken for consideration
the psycholinguistic model of the creative potential
realization of the translators of literary texts.
Belyanin, for example, believes that psycholinguistic
model itself should obligatory include linguistic
characteristics on the one hand and psychological
features on the other hand [1]. The designing of
translation psychological model should be based
on linguistic resources, the resources the translator
operates with and psychological resources of his
thinking and memory mechanisms, his mental
vocabulary and so on [2]. The psycholinguistic
model in our research has psychological components
which include the elements of translator’s creative
potential, and psycholinguistic components which are
the characteristics of the translated text itself and its
adequacy as the result of translator’s activity.
The comparative analysis itself was accomplished
with the help of translations made by three professional
Ukrainian translators L. Kolomiytsya, A. Evsy and
Y. Veprynyaka. Miram proves that using various
translation transformations helps a translator avoid
word by word translation of literary texts and aids to
represent the whole completeness of the translation
[3]. Among the most used transformations are addition
(10,7%), omission (25,4%), generalization (23,7%),
specification (25,4%), antonymic translation (6,8%)
and integral conversion (8,5%).
Having analyzed their works, we have found that
they fall into three groups. The first group are those
who use addition and omission more often than other
methods. To the second group belong the students
who apply to generalization and specification. The
third group contains the students who use different
methods of translation: addition and omission,
generalization and specification and antonymic
translation.
Thus, our further task lies in the training program
development stimulating future specialists of
translation to make their translation more adequate,
meaningful and aesthetic.
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МОВОЗНАВСТВО
НОРМАТИВЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 36 МЕСЯЦЕВ:
МАКАРТУРОВСКИЙ ОПРОСНИК

NORMATIVE STANDARDS OF THE SPEECH
DEVELOPMENT OF YOUNG CHILDREN:
MACARTHUR CDI

М.Б. Елисеева, С.Н. Цейтлин, В.Л. Рыскина,
Е.А. Вершинина (Санкт-Петербург, Россия)

M.B. Eliseyeva, S.N. Ceytlin, V.L. Ryskina,
E.A. Vershinina (Sankt-Petersburg, Russia)

Во всем мире наиболее широко применяемым
инструментом диагностики на ранних этапах
речевого развития в настоящее время является
«The MacArthur Communicative Development
Inventory» (MacArthur CDI) – МакАртуровский
тест речевого и коммуникативного развития
детей раннего возраста. Список слов для русского
опросника определялся на основе реальных
начальных детских лексиконов детей. При этом
мы ориентировались и на первоисточник, но слова
из американского опросника попадали в русский
только в том случае, если они обнаруживались в
записях спонтанной речи наших детей. Гораздо
большего изменений потребовала грамматика:
при адаптации опросника были произведены
серьезные изменения в сфере морфологии и
синтаксиса.
Русская версия MacArthur CDI представляет
собой два опросника: «Тест речевого и
коммуникативного развития детей раннего
возраста: слова и жесты» (для детей от 8 месяцев
до 1,5) и «Тест речевого и коммуникативного
развития детей раннего возраста: слова и
предложения» (от 1,6 до 3 лет).
Опросник русифицирован кафедрой детской
речи РГПУ им. А.И. Герцена (свидетельство
о государственной регистрации базы данных
МАКАРТ-РУС № 201 362 04 89 от 10 апреля
2013 г., авторы С.Н. Цейтлин, М.Б. Елисеева,
В.Л. Рыскина, Е.А. Вершинина, А.М. Вершинин).
Первый опросник (от 8 до 18 мес.) включает
427 лексических единиц. Введены в базу данных
и статистически обработаны 768 опросника
(данные 417 мальчиков и 351 девочки).
Второй опросник (от 18 до 36 мес.) включает
768 слов. Введены в базу данных и статистически
обработаны 1037 опросников (данные 487
мальчиков, 550 девочек).
Далее были рассчитаны в каждом возрасте и
для каждого пункта опросника нормы – как на
основании средних значений, так и на основании
медиан. Нормы по лексикону размещены на сайте:
http://www.cdi-clex.org/vocabulary/about/index/
corpora/16

The report presents normative standards of speech
for young children based on the Russian version
of the American questionnaire for parents, The
MacArthur Communicative Development Inventory
– “Speech and Communicative Development Test
for Young Children,” which encompasses various
spheres of children’s speech development. The norms
are calculated both on the basis of average numbers
and medians.
Our study investigates language development in
Russian children from 8 to 36 months. We have been
carrying out this research since 2000.
The Russian version of the CDI-I was
administered to 768 monolingual infants (352 girls
and 416 boys from 8 to 18 months). The number of
sections and items of vocabulary checklist includes
19 sections, 441 items (404 without onomatopeia).
We also have sections: Signs of understandings,
Phrases Understood, Actions and Gestures. The
Russian version of the CDI-II was administered to
1037 monolingual toddlers (550 girls and 487 boys
from 18 to 36 months). The number of sections and
items of vocabulary checklist includes 21 sections,
728 items (690 without onomatopeia). Qualitative
differences of lexicon in Russian version of СDI-I and
СDI-II in comparison of English version are great.
Grammar sections have been developed according
to morphological and syntactic features of Russian
(7 sections, 99 items). We have sections: How does
your child use words? Have your child begun to
combine words? Can your child use iflectional forms,
answering the questions? The three longest sentences;
Can your child use iflectional forms in a sentence?
How does your child use flexions of verbs and nouns?
Сan your child construct innovations?
The norms are calculated both on the basis of
average numbers and medians.
CLEX – Cross Linguistic Lexical Norm – is a web
service where everyone interested in children’s early
languages acquisition can get a chance to search for
norms in children’s early language based on studies
from different MacArthur-Bates Communicative
Development Inventories studies.
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ПОХВАЛА ЯК СУБЖАНР УРОКУ В
ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

PRAISE AS A SUBGENRE OF THE LESSON IN
THE PEDAGOGICAL DISCOURSE

І.М. Єршова (Львів, Україна)

I.M. Yershova (L’viv, Ukraine)

У
сучасній
психолінгвістиці
зростає
зацікавлення дослідників до проблем мовної
комунікації, дискурсу і мовленнєвих жанрів.
Зростає
інтерес
мовознавців,
педагогів,
психологів до вивчення педагогічного дискурсу
(О.І. Власова, Н.П. Волкова, А.Р. Габідулліна,
В.І. Карасікта та ін.).
Педагогічний дискурс виділяється у системі
інституційного дискурсу, ознаками котрого є
учасники, хронотоп, мета, стратегії, жанри.
Комунікативними цілями субжанру “похвала”
в педагогічному дискурсі є такі: викликати
позитивну емоційну реакцію; проінформувати
адресата про його успіх, вчинки, досягнення;
стимулювати та заохотити адресата працювати на
уроці.
Отже, похвала належить до оцінноінформативних мовленнєвих жанрів.
Teacher: What colour is this? //
Pupil 1: Yellow//
Teacher: Very good! // What colour is this? //
Pupil 2: Pink //
Teacher: OK // What colour is this? //
Pupil 3: Blue //
Teacher: Well done! //
“Похвала” завжди має адресанта та адресата.
Адресантом є учитель, а адресантом є учень (учні).
Вчитель не тільки має повноваження передавати
учням знання, а й оцінювати дії, поведінку, успіхи
учнів.
Похвала – це реактивний мовленнєвий жанр.
Він спрямований на оцінку минулих дій, думок,
але має вихід у майбутнє, адже за досягнутими
успіхами повинні слугувати інші, котрі, можливо,
також будуть оцінені позитивно з точки зору
адресанта. Зазвичай,на уроці застосовують прямі,
одноактні (виражені експресивами, асертивами та
директивами) тактики похвали.
Таким чином, похвала у педагогічному
дискурсі – це оцінно-інформативний субжанр,
реактивної подійної спрямованості з прямими,
одноактними способами мовного втілення,
виражених
експресивами,
асертивами
та
директивами, що виражає позитивну оцінку дій
та вчинків адресата або результат його діяльності
та сприяє стимулюванню і заохочуванню
адресата (учня, учнів) на уроці. Досягнення
теорії мовленнєвих жанрів, проникнувши в
психолінгвістику, уточнюють багато положень
теорії комунікативної поведінки, піддаючи
корекції її основні аксіоми.

Recently, there has been an increase of interest to
the problems of linguistic communication, discourse
and speech genres in modern psycholinguistics.
Linguists, educationalists and psychologists have
become increasingly interested in pedagogical
discourse (O.I. Vlasova, N.P. Volkova, A.R.
Gabidullina, V.I. Karasik).
The pedagogical discourse has been marked
in the system of the institutional discourse, which
includes participants, time-space, purposes, strategies
and genres.
The communicative purposes of the praise as
a subgenre in pedagogical discourse are: to cause
positive emotional reaction; to inform the addressee
about his or her success, behavior and achievements;
to stimulate and encourage the addressee to work at
the lesson.
Thus, the praise belongs to evaluative-informative
speech genres.
Teacher: What colour is this? //
Pupil 1: Yellow//
Teacher: Very good! // What colour is this? //
Pupil 2: Pink //
Teacher: OK // What colour is this? //
Pupil 3: Blue //
Teacher: Well done! //
The “praise” always has got the addresser and
the addressee. The addresser is a teacher and the
addressee is a pupil (pupils).The teacher must give
knowledge to his or her pupils and also appreciate
pupil’s actions, behavior and success.
The praise is a reactive speech genre. Its aim is
to sum up the previous actions and thoughts but it
has got the future because after pupil’s achievements
must be other ones which also will be positively
evaluated for addressee. The direct one-act tactics of
the praise (expressed of expressives, assertives and
directives) are usually used at the lesson.
Thus, the praise is evaluative-informative reactive
subgenre with a direct one-act tactics expressed by
expressives, assertives and directives that express a
positive evaluation of pupil’s actions and success or a
result of work of the addressee and help to stimulate
and encourage the addressee (a pupil or pupils) at the
lesson in pedagogical discourse. The achievements
of the theory of speech genres that spread into
psycholinguistics specify the concepts of the theory of
communicative behavior and correct it basic axioms.
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МОВОЗНАВСТВО
РЕАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ
В СУДОВОМУ ДИСКУРСІ

REALIZATION OF SPEECH INFLUENCE IN
JUDICIAL DISCOURSE

О.О. Кобзєва (Харків, Україна)

O.O. Kobzieva (Kharkiv, Ukraine)

У впливі, як у фокусі лінзи, сходяться
всі основні поняття та цілі мовлення,
комунікативного акту, дискурсу – пошуки смислу,
передача й виявлення інтенції, точності виразу,
особливості людського розуміння, сприйняття.
У якості засобів впливу в різних видах дискурсу
можуть бути задіяні одиниці всіх рівнів –
фонологічного, просодичного, соматичного,
лексико-семантичного,
морфо-синтаксичного,
екстралінгвістичного.
У судовому дискурсі (СД) мовленнєвий
вплив зумовлений конкретною ціллю адресанта
– довести свою правоту у судовому процесі, що
передбачає досягнення певних змін зі сторони
адресата – схилитися до точки зору мовця.
Мовленнєвий вплив адвокатів сторін у суді
здійснюється з метою вплинути на рішення суду.
Специфічними рисами промов адвокатів сторін
у суді є націленість на емоційну сферу – уміння
виокремлювати й ефективно репрезентувати
головні риси істинності судження, що навернене
не лише на раціональний компонент сприйняття,
але й на несвідомий.
Для мовної культури професійних учасників
судового процесу традиційними постають
принципи ввічливості, коректності у спілкуванні,
що демонструють повагу до особистості.
Мовленнєвий вплив у межах американських
судових засідань репрезентує засоби різних
рівнів мови. На морфологічному – виокремлюємо
такі засоби впливу: використання особових
займенників, інфінітивів тощо. Використання
особистих та присвійних займенників підсилює
промову, робить її більш персоніфікованою.
Частим для судового мовлення є використання
інфінітивів,
що
надають
висловлюванню
динамізму. Модальні дієслова посилюють зміст
промови, апелюють до почуттів обов’язку,
справедливості, порядку. На рівні синтаксису
мовленнєвий вплив підсилюється використанням
простих речень, що надає висловлюванню
пружність, динамічне насичення. Типовим
явищем для реалізації впливу у СД постають
повтори та риторичні питання.
Мовленнєвий вплив постає як складне та
багатоаспектне явище у СД. Судові промови мають
впливовий характер, виступають ефективними
інструментами впливу. Переконуючий вплив
на настанови особистості та суспільства,
притаманний для американського судового
дискурсу, зумовлює використання конкретних
стратегій та тактик для їх реалізації.

All the basic concepts and goals of speech,
communicative act, discourse – the search for
meaning, the transmission and detection of
intention, accuracy of expression, especially human
understanding, perception are converged in influence,
as in focus of lens.
Units at all levels – phonological, prosodic,
physical, lexical-semantic, morphological-syntactic,
extra linguistic may be involved as the impact of the
different types of discourse.
In judicial discourse (JD) speech impact caused
by specific purpose of addressee – to prove his
innocence in a trial that involves some changes from
the recipient – to incline to the speaker's point of
view. Thus, the speech impact of lawyers appearing
before the Court is to influence the court's decision.
The specific features of speech of advocates is
the focus on the emotional sphere – the ability to
isolate and represent effectively the main features of
the truth of judgment that converts not only rational
component of perception, but also unconscious.
Traditional principles of courtesy, accuracy in
communication that demonstrate respect for the
individual arise before professional participants of
trial.
Speech influence within the American court
sessions represents means of different levels of
language. Thus, at the morphological level we isolate
the impact of such means as the use of personal
pronouns, infinitive. The use of personal and
possessive pronouns reinforces speech makes it more
personalized. Enough frequent for judicial speech
is to use an infinitive, giving statements dynamism.
Modal verbs reinforce content of speech as appealing
to sense of duty, justice, order, etc. At the level of
syntax verbal impact amplifies by using simple
sentences, giving expression resiliency, dynamic
saturation. Repetitive speech and rhetorical questions
are typical in judicial speech.
The impact of speech appears as a complex
and multidimensional phenomenon in JD. Judicial
speeches have influential character and act as
effective instruments of influence. Persuasive impact
on individuals and society is inherent to the American
judicial discourse; it causes the use of specific
strategies and tactics for their realization.
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ЕТНОСИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ХЛІБА В
УКРАЇНСЬКИХ ЛЕГЕНДАХ І ПЕРЕКАЗАХ

ETHNO-SYMBOLIC IMPORTANCE OF BREAD
IN UKRAINIAN LEGENDS AND TALES

Л.П. Кожуховська
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

L. P. Kozhuhovska
(Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Хліб в етносимволічному та національному
контексті українців є частиною культу,
обрядового дійства, вірування, що складалися
віками й генетично закладені у свідомості
кожного. Усі календарно-обрядові традиції
українського народу, родинні свята: народини,
хрестини, весілля – у першу чергу, побудовані
на хліборобській символіці. Тема хліба, достатку
притаманна всім жанрам народної творчості.
Найвиразніше вона звучить у легендах, переказах,
прислів’ях,
приказках,
думах,
соціальнопобутових баладах, родинно-побутових та
алегоричних піснях, соціально-побутових казках,
народних оповіданнях.
Пошанування хліба здійснюється в усіх
зразках усної народної творчості українців, якто: у прислів’ях, приказках (Хліб – усьому голова,
Не страшна біда, коли є хліб та вода, Лежачого
хліба ніде нема, Сій вчасно – вродить рясно, Посій
упору, будеш мати зерна гору, Земля-годівниця аж
парує, та хліб людям дарує, Поганого хліба немає
- погано, як нема хліба); у загадках (На повітрі
розгулялося, Запахом своїм всіх приваблює. Мене
ріжуть, мене б'ють, Мучать і на порох труть.
Безперестанку гублять, І всі мене дуже люблять.
І грудкувате, і ніздрювате, І кисле, і крихке, а
за все миліше. Б'ють мене ціпами, Ріжуть мене
ножами, За те мене отак гублять, Що всі мене
дуже люблять); у народних казках (наприклад,
у «Казці про Правду і Кривду» за шматок хліба
Кривда виймає у Правди очі, і та оддає їх, аби не
вмерти); дитячих іграх (Печу, печу хлібчик, Князь,
А ми просо сіяли та ін.); обрядових, весільних чи
поминальних діях (посипання молодих житом,
весільний коровай, калачі чи поминальне коливо,
хліб на труні – усе це явища одного порядку –
«хліб – усьому голова»).

Bread in ethno-symbolic Ukrainian national
context and is part of a cult, ritual actions, beliefs that
evolved over the centuries and genetically embedded
in the minds of everyone. All calendar ritual traditions
of the Ukrainian people, family holidays: nativity,
christenings, and weddings - primarily based on
the tillage symbolism. The theme of bread, welfare
is inherent to all genres of folk creativity. It sounds
fullest in legends, narrations, proverbs, sayings, and
elegies, socially referred to the life of people ballads,
family and household and allegorical songs, welfare
tales, and folk stories.
The respect for bread is shown in all samples
of Ukrainian creation, such as in proverbs, sayings
(Хліб – усьому голова, Не страшна біда, коли
є хліб та вода, Лежачого хліба ніде нема, Сій
вчасно – вродить рясно, Посій упору, будеш мати
зерна гору, Земля-годівниця аж парує, та хліб
людям дарує, Поганого хліба немає - погано, як
нема хліба); in riddles (На повітрі розгулялося,
Запахом своїм всіх приваблює. Мене ріжуть, мене
б'ють, Мучать і на порох труть. Безперестанку
гублять, І всі мене дуже люблять. І грудкувате,
і ніздрювате, І кисле, і крихке, а за все миліше.
Б'ють мене ціпами, Ріжуть мене ножами, За те
мене отак гублять, Що всі мене дуже люблять);
in folk tales (за шматок хліба Кривда виймає
у Правди очі, і та оддає їх, аби не вмерти); in
children's games (Печу, печу хлібчик, Князь, А
ми просо сіяли etc.); in ritual, wedding or funeral
activities (посипання молодих житом, весільний
коровай, калачі чи поминальне коливо, хліб на
труні – усе це явища одного порядку – «хліб –
усьому голова»).

86

МОВОЗНАВСТВО
НОМИНАЦИИ САМООЦЕНКИ
В АКТАХ АВТОКОММУНИКАЦИИ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
(на материале англоязычных
художественных произведений)

NOMINATIONS OF SELF-EVALUATION
IN AUTOCOMMUNICATION:
GENDER ASPECT
(on the material
of English belles-letres)

Е.А. Кольцова (Иваново, Россия)

E.A. Koltsova (Ivanovo, Russia)

Категория самооценки выступает объектом
изучения многих наук: философии, психологии,
социологии, антропологии, лингвистики и других.
Настоящее исследование рассматривает данную
категорию с лингвистической и гендерной точек
зрения.
Высказывания, содержащие самооценку,
встречаются не только в межличностной
коммуникации,
но
и
в
ситуациях
автокоммуникации, то есть при совпадении
адресанта и адресата высказывания. Акты
автокоммуникации позволяют выявить тип
личности, проследить динамику ее развития,
глубже понять настроение коммуниканта, мотивы
его действий и поведения.
В
работе
предпринимается
попытка
рассмотреть
случаи
функционирования
номинаций самооценки в актах автокоммуникации
и выявить гендерные особенности употребления
самооценочных номинаций в различных речевых
контекстах.
Употребление
номинаций
самооценки
в ситуациях автокоммуникации отличается
значительными гендерными асимметриями.
68% автономинаций в рамках внутренней
речи относятся к фемининному типу, и лишь
32% принадлежат маскулинному типу, что
свидетельствует о большей склонности женщин
к использованию оценочных самономинаций
в форме интериоризованной речи. Однако
в
аксиологическом
плане
наблюдается
относительная сбалансированность:
прева лирование от рицательной оценки
отмечается в обоих типах гендерного поведения
(70% негативных самооценок в маскулинном типе
и 81% в фемининном типе высказываний).
В рамках автокоммуникативных ситуаций
интерес представляют объектные признаки
оценки. Номинации во внутренней речи могут
оценивать различные личностные параметры, то
есть иметь в основании различные номинативные
признаки. Оцениваться могут речевые и неречевые
действия, поступки и поведение, убеждения,
внешний вид, разнообразные качества и умения
номинатора, статусно-ролевое положение и
т.д. Подобные именования характеризуются
различной временной отнесенностью
(ретроспективной, проспективной или относятся
к моменту речи) и имеют различный оценочный
вектор
(с
преобладанием
отрицательных
номинаций).

Self-esteem/self-appraisal is a complex and
multi-faceted category, which is the object of study
for different areas of knowledge like philosophy,
psychology, sociology, anthropology, linguistics and
others. This paper deals with the category in question
from linguistic and gender viewpoint.
The utterances containing self-appraisal/
self-evaluation occur not only in the sphere of
interpersonal communication (heterocommunication)
but in auto-communication as well, i.e. in the
communicative situations when the speaker and the
recipient/addressee coincide. Situations of autocommunication are less frequent than dialogical or
polylogical communication, which can perhaps be
explained by the complex nature of communication in
the channel “Self” – “Self” concerning deeper layers
of personality. Speech acts in auto-communication
allow revealing personality types, tracking the
personality development and deeper understanding
of communicator’s mood, acts and behaviour.
Thus, the paper attempts to consider the
functioning of self-appraisal nominations in autocommunication and to reveal gender peculiarities of
their use in different speech contexts.
In terms of self-evaluative/self-appraisal
nominations, auto-communication is marked
by significant gender asymmetry. 68% of selfnominations in the sphere of inner speech refer to
feminine type, and only 32% belong to masculine
type. This shows that women are apt to use evaluative
self-nominations in the form of internalized speech
much more than men. However, from the axiological
viewpoint, there is no significant difference:
negative evaluation prevails in both types of gender
communicative behaviour (70% of negative selfnominations in masculine type and 81% in feminine
type).
Within the sphere of intrapersonal communication
special attention should be given to object features
of evaluation. Self-addressed evaluative nominations
are used to appraise various personality dimensions,
so they are based on various nominative features.
Thus, there can be evaluated verbal and non-verbal
acts and behaviour, opinions and beliefs, appearance,
nominator’s qualities and skills, nominator’s status,
etc. These self-nominations differ in time reference
(they can be retrospective, prospective or refer to the
current situation) and in evaluation sign (negative
evaluation prevails over positive one).
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РОЛЬ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК ЗАСОБУ КОГНІЦІЇ У ПРОЦЕСІ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ROLE OF LEXICOGRAPHICAL ACTIVITY
AS A MEANS OF COGNITION IN THE
PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING

Т.І. Крехно (Харків, Україна)

T.I. Krekhno (Kharkiv, Ukraine)

Якість підготовки фахівця на сучасному
етапі передбачає не тільки наукову обізнаність
у певній академічній галузі, але й наявність
цілої
низки
сформованих
особистісних
якостей, таких як духовність, моральність,
гуманність, толерантність, національна й
громадянська свідомість, розуміння необхідності
підпорядкування власної професійної діяльності
інтересам суспільства. Становлення особистості
здійснюється в контексті осягнення світу й
формування індивідуальної картини буття.
Отримання знань про світ відбувається шляхом
сенсомоторного сприйняття, мислення, інтуїції,
трансценденції.
Різнопланова
інформація,
сприйнята психічними механізмами людини,
проектується на неповторний індивідуальний
досвід, узгоджується з навколишнім світом,
перекодовується за допомогою мовних знаків. У
результаті цього процесу дійсність у свідомості
індивіда постає певним чином організованою й
концептуалізованою структурою.
Важливим додатковим каналом людського
пізнання є система словників, адже словники
становлять собою універсальний засіб тлумачення
дійсності, за афористичним висловом, вони є
всесвітом, розташованим в алфавітному порядку.
У лексикографічних зібраннях мовних одиниць
різних рівнів акумульовано культурні, соціальні,
історичні відомості, словники відбивають
оригінальність
національного
світобачення,
загальновизнані принципи співіснування в
суспільстві, забезпечують передачу національно
значущої інформації від покоління до покоління.
Специфіка лексикографічних матеріалів як
засобу когніції полягає в тому, що репрезентовані
в них структури знань – теоретичні, емпіричні,
наївні – є результатом наукової інтерпретації
та
узагальнення.
Певні
моделі
знання,
сформовані у студентів шляхом природної
пізнавальної діяльності, можуть бути зіставлені,
проаналізовані, критично осмислені й скореговані
в ході лексикографічної роботи. Кореляція
внутрішнього когнітивного досвіду та структури
знань, представленої у словниках, оптимізуватиме
психічні функції свідомості, стимулюватиме
системність мислення, сприятиме раціональному
плануванню навчальної діяльності. Сформована
лексикографічна компетентність зумовлюватиме
подальшу пізнавальну активність особистості,
детермінуватиме соціально-культурну модель її
поведінки.

Quality of professionals’ training at this stage
involves not only scientific knowledge in a particular
academic field, but also the presence of a numerous
existing personal traits, such as spirituality, morality,
humanity, tolerance and national civic consciousness,
understanding of the need to subordinate their own
professional interests to the society. The formation of
identity is in the context of understanding the world
and formation of individual paintings being. Gaining
knowledge about the world is through sensomotor
perception, thinking, intuition, transcendence. Diverse
information received by mental mechanisms of a man
is projected on the unique individual experience,
combined with the world, decoding through linguistic
signs. As a result of this process, the reality in the
mind of the individual becomes definitely organized
and conceptualized structure.
An important additional channel of human
cognition is the system of dictionaries, since
dictionaries are a panacea interpretation of reality,
aphoristic expression, they are the universe, located
in alphabetical order. In lexicographical collections
of linguistic units at different levels accumulated
cultural, social, historical information, dictionaries
reflect the originality of the national mentality, the
generally recognized principles of coexistence in the
society, enabling the transfer of nationally significant
information from generation to generation.
Specificity of lexicographical material as a means
of cognition is in the fact, that they represented the
structures of knowledge - theoretical, empirical,
naive - are the result of scientific interpretation
and generalization. Certain models of knowledge
generated by the students of natural cognitive activity
can be compared, analyzed, critically understood
and corrected during the lexicographical work.
Correlation of the internal cognitive experience and
knowledge structures presented in the dictionary, will
optimize mental functions of consciousness, stimulate
systematic thinking, facilitate rational planning
of training activities. Formed lexicographical
competence will substantiate further cognitive
activity of individual and determine socio-cultural
model of its behavior.
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КЛАССИЧЕСКАЯ РУССКАЯ ПОЭЗИЯ
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ВЗГЛЯД РЕБЕНКА

CLASSICAL RUSSIAN POETRY IN
ELEMENTARY SCHOOL PROGRAMM:
CHILD’S VIEW

Т.А. Круглякова (Санкт-Петербург, Россия)

T.A. Krugljakova (Sankt-Petersburg, Russia)

В книге «Преподавание иностранных языков в
школе» Л.В. Щерба сетовал на то, что «большинство
существующих
методик
преподавания
действительно имеет еще довольно мало научный
характер, так как основаны по большей части на
грубой эмпирии согласно формуле: поступали так
и получалось плохо; стали поступать по-другому
и стало получаться лучше»1. Высказанное
замечание не только обрисовывает ситуацию,
связанную с преподаванием иностранных
языков в советской школе, но и характеризует
современное состояние методики преподавания
литературы в младших классах. Учебники
по чтению, хрестоматии, рекомендательные
списки и программы для детских садов и школ
предлагают вниманию читателей разнообразные
произведения
из
классической
поэзии,
стихотворения современных детских писателей.
Выбор может оказаться более или менее удачным,
но вопрос о том, почему именно с данным
автором нужно непременно ознакомить ребенка
и почему такими произведениями или отрывками
из них следует его представить, остается
открытым. Вероятно, составители учебников
и хрестоматий вынуждены руководствоваться
только собственным литературным вкусом. Такая
ситуация часто приводит к тому, что замечательное
произведение, предложенное ребенку слишком
рано, оказывается непонятным и в дальнейшем
может вызвать раздражение против своего автора
или поэзии в целом.
Отсутствие адекватного понимания текста
со стороны ребенка иногда коренится в самом
тексте (обилие редких и устаревших слов,
грамматических и синтаксических конструкций,
непривычных имен, сложная образная система,
наличие инверсий, сложные типы рифмовки,
трехстопные стихотворные размеры и т.д.),
что приводит к конфликту между благими
намерениями автора учебной программы и
законами детского восприятия художественной
литературы.
Изучение
детских
оценок,
данных
произведениям, включенным в школьную
программу, анализ данных о том, какие ошибки
допускают дети, читая стихи наизусть, какие
вопросы о смысле стихотворений или значении
отдельных слов, в него входящих, задают, позволит
определить круг произведений для детского
чтения, а также снабдить их необходимыми
комментариями.

L.V. Scherba in his book “Teaching Foreign
Languages in School” complained that “the most of
existing techniques of teaching are not scientific yet
because they were plotted more on crude empiric
experience according to the formula: one had acted
one way and it had come out bad, then one had changed
the way and it had come out better”. The stated note
unfortunately not only describes the situation with
the foreign languages teaching in the Soviet school
but also characterizes the contemporary state of
the techniques of teaching literature in elementary
school. The tutorials, textbooks, lists of literature
recommended and programs for kindergartens and
schools offer the attention to different examples of
classical poetry and to the poems of modern children’s
authors. The choice could be more or less successful
but the reasons why it is necessary to acquaint a child
with these particular authors and why through these
concrete poems or passages are unclear. Probably
the compilers of the tutorials and textbooks having
no other possibilities follow only their own literary
tastes. Such situation often could have the result when
the remarkable book or poem proposed to a child too
early is incomprehensible for him and could only
irritate to its author or poetry as a whole in future.
The lack of adequate understanding texts by
a child could sometimes find its reason in the text
itself: the plenty of rare and old words, grammar and
syntax, strange names, complicated system of images,
inversions, complicated types of rhyming, three-step
verse size, etc., that leads to a conflict between good
intensions of the author of teaching program and the
laws of children’s perception of literature.
Studying children’s marks given to compositions
included in the school program, analysis of the data
of children’s mistakes while reading poems by heart
and the typical questions about the sense of poems
and local words in the poems – that are the ways how
to indicate the range of compositions for children’s
reading and also supply them with necessary
commentaries.

1 Щерба Л.В. Преподавание языков в школе: Общие
вопросы методики. – М., 2002. – С.7.

89

ПСИХОЛІНГВІСТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ – 2013
РОЗВИТОК ПОЧУТТЯ МОВИ У ДІТЕЙ
ЗАСОБАМИ ШТУЧНИХ ТЕКСТІВ
(на матеріалі лінгвістичної казки
Л.С. Петрушевської)

THE DEVELOPMENT OF THE SENSE
OF LANGUAGE IN CHILDREN USING
ARTIFICIAL TEXTS
(based on linguistic tales by L.S. Petrushevskaya)

К.Л. Крутій (Ялта, Україна)

K.L. Krutiy (Yalta, Ukraine)

Доповідь присвячено з’ясуванню вікового
діапазону, який визначає (впливає) розуміння
штучного літературного тексту та можливостей
створення подібного на матеріалі лінгвістичної
казки Л.С. Петрушевської “Пуськи бятиє”.
Досліджено влив вікових особливостей та мови
навчання на сприйняття тексту. Підтверджено
гіпотезу про активний розвиток почуття мови у
віці від 4,5 до 5,5 років, запропоновано активне
стимулювання мовної інтуїції з метою формування
мовних здібностей у дітей.
Причиною
“затухання”
лінгвістичного
ставлення до слова є практичне життя дитини,
яке майже не пропонує перед нею завдань,
для вирішення яких необхідно таке ставлення.
Проте, спеціальна постановка таких завдань
може або знову “воскресити” це чуття і дати
новий поштовх для розвитку, або на новій основі
сформувати його. У процесі вивчення мови
необхідно, перш за все, розвивати мовну інтуїцію,
яка дозволяє розуміти невідомі людині мовні
звороти. Розвиток мовної інтуїції має значення
не тільки в засвоєнні іноземної мови, а й рідної.
Результати нашого дослідження засвідчують
можливості використання штучних художніх
текстів у практиці навчання дітей мови, особливо
коли йдеться про мовну інтуїцію, яка у сукупності
з мовним почуттям є компонентом мовних
здібностей. Погоджуючись із дослідниками
дитячого мовлення, які фіксують наявність
почуття мови в дитячому мовленні, причину
його існування (а у подальшому – затухання)
слід бачити в практичних уміннях мови: дитині
необхідний максимальний обсяг мовного
матеріалу в поєднанні зі здатністю і схильністю
до його неусвідомленого аналізу, а педагогу –
мати в методичній скарбничці достатню кількість
художніх текстів для подальшого розвитку
почуття мови у вихованців. Мінімалізм мовного
матеріалу, пропонованого дитині дошкільного
віку, призводить до аграматизмів, лексичного
збіднення,
не
підкріпленого
правильним
граматичним оформленням.

The article is devoted to the study of the age
range that defines (affects) an understanding of the
artificial literary text and the opportunities of creation
of such one on the material of linguistic tales by
L.S. Petrushevskaya “Puska byatye”. We studied the
effect of age differences and language learning on the
perception of the text. The hypothesis is confirmed
about the active development sense of language in the
age from 4,5 to 5,5 years, prompted active stimulation
of language intuition in order to create the language
abilities in children.
The reason for “attenuation” of linguistic attitude
to the word is practical life of a child, which almost
does not offer its tasks for him solving of which need
such an attitude. However, a special formulation of
such tasks may both “resurrect” it senses and give a
new impetus for the development or on the new basis
to form it. In the process of language learning it is
necessary first of all, to develop linguistic intuition
that allows a man to understand the unknown turns of
speech. The development of linguistic intuition is very
important not only in learning a foreign language, but
also the native one. Results of our research certify the
possibility of using artificial literary texts in practice
of teaching children language, especially when it
comes about language intuition, which combined
with language sense is a component of language
abilities. Agreeing with researchers of children’s
speech, which fix the presence of a sense of language
in children's speech, the reason for its existence (and
later – attenuation) should be seen in the practical
skills of language: the child requires the full volume
of linguistic material, combined with the ability and
inclination to his unconscious analysis, and teacher
– have in treasury methodical enough literary texts
for further development of a sense of language in
children. Minimalism of linguistic material, offered
for child of a preschool age, leads to illiteracy, lexical
impoverishment, not supported by proper grammar
design.
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LAUGHTER AS PSYCHOLINGUISTIC
PHENOMENON IN SPANISH AND RUSSIAN
LINGUOCULTURES

М.В. Кутьева (Москва, Россия)

M.V. Кrutyeva (Moscow, Russia)

Важной чертой мироощущения носителей
испанского языка является их стремление
переосмыслить действительность в смеховом
ключе, умение подметить смешное в обыденном
и устраивать праздники по всевозможным
поводам. Феномен празднований и веселий
грандиозен в испанском образе мира. Именно
поэтому у слов семантического поля «веселье»
имеется колоссальное количество синонимов.
Основное пожелание, которое высказывают
друг другу испанцы при прощании, в отличие от
нашего априори отрицательно-эсхатологического
«Ни пуха, ни пера!»? – это ¡Que te diviertas!
(Хорошо тебе развлечься!) и Que te lo pases bien!
– Хорошо тебе провести время! В испанском
обиходе смех приветствуется. Во многих
фразеологизмах упоминается смеющееся лицо
– cara de aleluya (de pascua, de risa) – довольный
(сияющий) вид. Радостное лицо – это норма,
а угрюмо сосредоточенное – отступление от
нее. Неприветливое (строгое, хмурое) лицо поиспански вербализуется в следующих сочетаниях:
cara de (justo) juez/лицо судьи – ему не пристало
смеяться; cara de pocos amigos – лицо человека, у
которого мало друзей, cara de vinagre – уксусное
лицо. Неулыбчивый и постоянно хмурый человек
воспринимается как глупый и тупой и уже до
общения формирует по отношению к себе силы
отталкивания и антипатию. Улыбка практически
никогда не покидает лица испанца. В результате
она обесценивается, становясь докучливой
обязанностью, которая тяготит человека и делает
его несчастным, вынуждая лицемерить. В русском
обиходе прочно прижились паремии: «Смешно
дураку, что рот на боку», «Смех без причины –
признак дурачины» и «По хохоту издалека узнаешь
дурака», что выявляет негативное отношение
к смеху, связанное с исконным традиционным
запретом на него, коренящимся в традициях
православного христианства.

An important feature of the mentality of Spanishspeakers is their tendency to rethink reality in
comic key, to notice ridiculous in the ordinary and
to arrange holidays on all possible occasions. The
phenomenon of celebrations is immense in the
Spanish life-style. For this very reason the words of
semantic field “merriment” have colossal quantity of
synonyms. The basic wish, which voice to each other
the Spaniards with the farewell, in contrast to our a
priori negative-eschatological “neither down nor
feather!” – is the following: ¡Que te diviertas! (Enjoy
yourself!) and ¡Que te lo pases bien! – (Have a good
time!) In Spanish culture the laughter is greeted.
In many phraseologisms is mentioned a laughing
face – cara de aleluya (de pascua, de risa) – happy
(shining) appearance. The glad face is a standard, and
sullen concentrated face is an exception. Unfriendly
(strict, gloomy) face in Spanish is verbalized in the
following combinations: cara de (justo) juez – face
of judge; cara de of pocos of amigos – face of man,
in who has got few friends, cara de vinagre – acetous
face. Unsmiling and constantly gloomy person is
interpreted as foolish and dull and provokes to itself
repulsive forces and antipathy. Smile practically
never leaves a Spanish face. As a result it depreciates,
becoming the tiresome responsibility, which burdens
man and makes him unhappy, forcing to hypocrisy.
Russian idioms reveal negative attitude to the laughter,
connected with the age-old traditional prohibition to
it, due to the traditions of orthodox Christianity.
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Сегодня всё чаще лингвисты, говоря о
концепте как сложной самоорганизующей
сущности, отмечают возможность применения к
анализу понятия синергетического подхода.
Сущность этого подхода заключается
в изучении сложных систем с учётом их
динамической
природы,
способности
к
самоорганизации и открытости по отношению к
внешней среде.
Исходя из этого, алгоритм процесса
самоорганизации
концепта
может
быть
представлен следующим образом:
1. Установить значение концепта.
2. И с х о д я и з а н а л и з и р у е м о г о
концептуального окружения, выявить процесс
актуализации концепта.
3. О т м е т и т ь п р о ц е с с а к т у а л и з а ц и и в
сознании имени концепта в качестве аттрактора.
4. Отметить проце сс самоорганизации
концепта, который есть результатом работы
психической системы в рамках появления
параметров порядка (ментальных опор).
5. Ус т а н о в и т ь о б р а з о в а н и е е д и н о г о
концептуа льного образования как единой
самоподобной структуры.
Таким образом, моделирование структуры
концепта доказывает, что язык представляется
как психический феномен, отличающийся
динамично стью, функционально стью,
способностью к самоорганизации.

Today, more and more linguists, referring to the
concept as a complex self-organizing nature, note the
possibility of application to the analysis of the concept
a synergistic approach. The essence of this approach
lies in the study of complex systems with regard to
their dynamic nature, the ability to self-organize and
openness to the external environment.
On this basis, algorithm of the process of concept
self-organization can be represented as follows:
1. To set the value of the concept.
2. On the basis of the analyzed conceptual
environment, identify the process of concept
actualization.
3. To mark the process of updating in the minds
of the name of the concept as an attractor.
4. To mark the process of concept selforganization, which is the result of psychic system
work keep within the bounds of the emergence of the
order parameters (mental support).
5. To set the formation of a unified conceptual
production as a single self-similar structure.
Thus, the modeling of the structure of the
concept proves that the language is presented as a
mental phenomenon, characterized by dynamism,
functionality and the ability to self-organize.

92

МОВОЗНАВСТВО
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ
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(Москва, Россия)
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(Moscow, Russia)

В докладе мы рассматриваем анализ
семантического объема имени собственного
(далее ИС), опираясь на ассоциативное
поле как модель образа языкового сознания
соответствующего ИС. Исследование проводится
на материале ассоциативных полей словастимула Сталин, которые мы позаимствовали
из Русского ассоциативного словаря (РАС) и
Русского ассоциативного словаря-2 (РАС-2).
Проведенный анализ показывает, что в
содержании образа языкового сознания Сталин
у представителей двух поколений русских
наблюдаются как общие, так и специфические
черты.
Образ Сталина в сознании представителей
молодого
поколения
(далее
Русских-2)
фиксируется/«живет» в том числе и в знаках
современной
эпохи
(президент,
лидер,
управляющий, Путин, Володя, Медведев), либо
в искаженных по форме знаках советской эпохи
(пятилетие вместо пятилетка). Русские-2
дают более разнообразные оценки образу, при
этом положительные оценки не воспроизводят
советские штампы, как у старшего поколения, а
выражают субъективное отношение испытуемых.
Таким образом, у современных русских образ
Сталин получает дуальную оценку. Вместе с
тем внешний облик вождя сохраняется в памяти
поколений в неизменном виде.
Большее процентное соотношение реакций,
отражающих временную перцепцию образа, и их
содержательные характеристики дают основание
предполагать, что для Русских-2 Сталин в
большей степени воспринимается как история,
нечто прошлое, не связанное с настоящим, чем
для русских конца 80 – начала 90-х гг. XX века.

The report presents an analysis of proper name
semantics based on the associative field. The
associative field is considered as a model of language
consciousness image. The study is carried out on the
material of the associative fields “Stalin” taken from
the Russian Associative Dictionary and the Russian
Associative Dictionary-2.
The analysis has revealed that the content of
the image “Stalin” has both common and specific
characteristics in Russian-speaking respondents of
the two different generations.
The image “Stalin” is fixed/“lives” in the language
consciousness of the elder generation in signs of the
modern epoch (among the respondents’ reactions
there are president, leader, manager, Putin, Volodya,
Medvedev) or in the form of corrupted signs of the
Soviet epoch (пятилетие instead of пятилетка).
The Russians of the modern generation give more
variable evaluations to the image. Besides, positive
evaluations are not mere reproductions of Soviet
stock phrases as the ones of the elder generation, but
they express subjective attitude of the respondents.
Thus, contemporary Russians give a dual evaluation
of the image “Stalin”. Nevertheless, the appearance
of the Soviet leader is preserved unchanged in the
consciousness of the two generations.
A larger percentage of responses reflecting
temporal perception of the image and their semantic
characteristics suggests that Stalin is considered more
like a piece of history for the Russians of the modern
generation compared with the Russians of the late
eighties and early nineties of the 20th century.

2 Исследование выполнено при поддержке грантов
Президента РФ № НШ-366.1.2012.6 и МК-3661.2013.6,
а также гранта РГНФ № 12-04-12059в

3 The study was supported by grants from the President
RF № НШ-366.1.2012.6 and МК-3661.2013.6, and grants
РГНФ № 12-04-12059в
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НОВІ ІМЕННИКИ ЖІНОЧОЇ СТАТІ
В МОВІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ
“УКРАЇНСЬКА ПРАВДА”

THE NEW FEMININE NOUNS IN THE
LANGUAGE OF ONLINE NEWSPAPER
“UKRAINSKA PRAVDA”

М.І. Навальна
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

M.I. Navalna
(Pereyaslav-Khmelnytskyі, Ukraine)

Акцентуємо увагу на іменниках зі значенням
жіночої статі, що з’явилися в мові інтернетвидання “Українська правда” (www.pravda.com.
ua) на початку ХХІ ст.
Професія
осіб
стає
важливим
соціолінгвістичним фактором функціонування
нових слів.
Назви осі жіночої статі, що утворилися на
основі продуктивного словотвірного типу із
суфіксом -к-(-а), стосуються насамперед відомих
видів професійної діяльності.
У межах цього словотвірного типу помітно
активізувалося утворення назв осіб жіночої статі
від тих професій, яких раніше або не було, або ж
вони не були такими популярними та поширеними.
Серед них – бізнесменка, консьєржка, лялькарка,
мільярдерка,
наркокур’єрка,
реалізаторка,
ревізорка, режисерка, стриптизерка, фермерка
та ін.
Набувають поширення в мові “Української
правди” іменники зі значенням жіночої статі,
що означають партійну належність жінок.
Найуживанішими є назви бютівка, комуністка,
нашоукраїнка, партійка, регіоналка, соціалістка
та ін.
У період виборчого процесу до українського
парламенту 2012 року з’явилися нові політичні
сили, серед яких у лідерах були й жінки. Так, на
сайті ітернетівського видання подають іменник
жіночої статі свободівка.
Про активну позицію жінок у різних сферах
життєдіяльності українського суспільства на
керівних посадах свідчить уживання іменників
лідерка, директорка.
У мові сучасної української публіцистики
іноді вживають іменники із суфіксом ш ( а),
які означають осіб жіночої статі за професією,
видом занять тощо. Це такі, як директорша,
мільйонерша, професорша, фермерша та ін.
Журналісти використовують їх здебільшого для
того, аби надати негативної оцінки особам.
Функціонування іменників на позначення
осіб жіночої статі в інтернет-виданні “Українська
правда” засвідчує про активізацію жінок у всіх
сферах діяльності.

We focus our attention on the feminine nouns
that appeared in the language of online newspaper
“Ukrainska pravda” (www.pravda.com.ua) in the
early XXI century.
The profession of individuals becomes an
important sociolinguistic factor of the new words
functioning.
The names of females that were formed on the
basis of productive derivational type with suffix
–к–(-a), relate first of all to the well-known kinds of
professional activity.
Within this derivational type there is noticeable
activated the formation of the names of females from
the professions that did not exist before, or they were
not so popular and widespread.
Among them – бізнесменка, консьєржка,
лялькарка,
мільярдерка,
наркокур’єрка,
реалізаторка,
ревізорка,
режисерка,
стриптизерка, фермерка and soon.
In the language of “Ukrainska pravda” the
feminine nouns that denote party belonging of
women become popular. The most common names
are бютівка, комуністка, нашоукраїнка, партійка,
регіоналка, соціалістка and so on.
During the elections to the Ukrainian Parliament
in 2012 there were appeared new political parties
where women kept leadership. There was given the
feminine noun свободівка on the website of the
online newspaper.
The use of nouns лідерка, директорка indicates
an active women’s role on leadership position in
various life spheres of Ukrainian society.
In the language of modern Ukrainian journalism
there are sometimes used the nouns with suffix –ш–
(-а) that mean the females by profession, occupation
etc. For example, директорша, мільйонерша,
професорша, фермерша and so on. The journalists
use them mostly to give a negative opinion to the
person.
Functioning of the nouns that indicate the females
in online newspaper “Ukrainska pravda” shows the
women’s activation in different scopes of activity.
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МОВОЗНАВСТВО
СПЕЦИФІКА
МІЖМОДАЛЬНОГО ПЕРЕНОСУ
В ПЕРЦЕПЦІЇ НОСІЇВ
БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНИХ МОВ

THE SPECIFITY OF CROSS-MODAL
TRANSFERENCE IN PERCEPTION
OF BILINGUAL PEOPLE WITH
KINDRED LANGUAGES

К.Є. Нікода, О.М. Лозова (Київ, Україна)

K.E. Nikoda, O.M. Lozova (Kyiv, Ukraine)

Найбільшою
мірою
проблематика
міжмодального переносу розроблена в рамках
фізіології, лінгвістики, мистецтвознавства, у
порівнянні з якими доробок психологів у даній
царині кількісно більш скромний. Розкриття
механізму синестезії могло б пояснити зв’язок
перцепції, мислення і мовлення, а також визначити
її роль у формуванні індивідуального образу світу.
Ми обрали для наукових розробок кольорову
та нюхову модальності. Мета: теоретичне
обґрунтування та емпіричне дослідження
міжмодального
переносу
як
механізму
синестетичного сприймання псевдослів носіями
близькоспоріднених мов.
В якості словесних стимулів ми використали
псевдослова. Досягти поставлених у дослідженні
цілей вирішено через порівняльний аналіз
вкладеного в кожне псевдослово змісту носіями
близькоспоріднених мов – української і російської.
Для дослідження складено вибірку обсягом в 24
особи зі студентів, що навчаються на IV курсах
КУ ім. Бориса Грінченка та КПІ.
Методом дослідження виступив спрямований
асоціативний експеримент. У першій серії
досліджуваним пропонувався список псевдослів,
паралельно з чим демонструвався стимульний
матеріал «Методики кольорових виборів» М.
Люшера. Друга серія: надавався список із
псевдослів, а потім пред’являлися шість запахів.
Аналіз отриманих даних показав, що кольорове
сприйняття псевдослів серед українофонів має
більше різноманіття, ніж серед русофонів, а
міжмодальні переноси русофонів носять більш
сталий характер, порівняно з міжмодальними
переносами українофонів. У результаті якісного
аналізу синестезій між псевдословами, кольорами
і запахами було підтверджено положення про
залежність між приписуванням стимулу ознаки
«приємний» чи «неприємний» та подальшими
характеристиками означуваного слова.
Нами зроблено висновок, що явище
міжмодального переносу дійсно має місце під час
сприйняття мовленнєвого вислову, а специфіка
синестезії з достатньою точністю дозволяє
побачити особливості перцепції представників
близькоспоріднених мов.

The cross-modal transference problem was mostly
developed in physiology, linguistics and art criticism,
but the theoretical psychology achievements in this
field are not so huge. Understanding of the mechanism
of synesthesia could explain the connection between
perception, thinking and speech; also it would help
to define its role in forming the individual picture of
the world.
We decided to choose colour and smell modalities
for our investigation. The aim is theoretical
foundation and empirical investigation of crossmodal transference as a mechanism of synethesia
perception of pseudo-words by speakers of the
kindred languages.
As verbal stimulus we used pseudo-words. It
was decided to achieve the study objectives by
comparative analysis of put into each pseudo-word
meaning in kindred languages – Ukrainian and
Russian. In order to investigate the problem we took
24 students of the fourth year of study at the KU by
Borys Grinchenko and the KPI.
The directional associative experiment was
chosen as a method of the investigation. In the first set
the examined were offered a list of pseudo-words and
along with it was demonstrated incentive material
“Methodology of colour choices” by M. Luscher. The
second set: the list of pseudo-words was given, and
then six odors were presented.
Analysis of the data showed that colour perception
of pseudo-words among Ukrainian speakers has more
diversity than among Russian ones, and cross-modal
transferences of Russions have more sustainable
character in comparing to Ukrainian speakers. As a
result of qualitative analysis of general synesthesiae
between pseudo-words, colours and smells was
confirmed the position of strong connection between
the attribution of incentive features of “good” or
“bad” and further characteristics that signified words.
In conclusion, it is important to point out that the
phenomenon of cross-modal transfer actually takes
place during the perception of speech expression and
specificity of synesthesia with sufficient precision
shows the features of perception of the representatives
of kindred languages.
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БАЗОВІ КОНЦЕПТИ В ПОЕТИЧНИХ
ТЕКСТАХ М. СТЕЛЬМАХА У
ТРАКТУВАННІ УКРАЇНСЬКИХ
НАУКОВЦІВ

THE BASIC CONCEPTS IN THE POETIC
TEXTS OF M.STELMAH IN THE
REFLECTION OF THE UKRAINIAN
SCIENTISTS

А.О. Пікалова (Харків, Україна)

A.O. Pikalova (Kharkiv, Ukraine)

Видатні представники кожної конкретної
культури здійснюють концептуалізацію світу,
зокрема М. Стельмах – поет української культури
з її фольклорною стихією, народним підґрунтям,
емоційністю, душевною відкритістю.
Спадщину М. Стельмаха досить активно
вивчали українські філологи. У цьому здобутку
переважають
праці
літературознавчого
характеру. Серед науковців, які вивчали
тематику, проблематику, сюжетні особливості
творів М. Стельмаха слід виокремити таких,
як
Н. Алексєєва,
В. Бєляєв,
І. Давидова,
О. Мазуркевич,
В. Марко,
В. Моренець,
С. Плачинда, І. Семенчук, М. Ткачук, Н. Шумада
та ін. З огляду на мовознавство, тексти художніх
творів М. Стельмаха досліджували такі вчені,
як І. Білодід, Я. Гуменний, Л. Козловська,
Н. Тимошенко та ін.
У творчості кожного видатного письменника
є кілька десятків улюблених слів-образів, слівмотивів які, повторюючись, збагачуються,
змінюються, відповідно у які автор укладає
індивідуальний смисл, що лише частково відповідає
словниковому. Це і є концепти, що складають
ядро його творчості, зокрема у М. Стельмаха це
мегаконцепт ЛЮДИНА. Дослідники творчості
письменника звертають увагу на те, що людину
М. Стельмах моделює з огляду на суперконцепт
ЛЮБОВ. Серед ключових концептів-образів, що
репрезентують людину у творчості М. Стельмаха,
науковці також указують на образ селянина,
землеробця, господаря, творця. Концепт-образ
людини М. Стельмах створював у ракурсі
таких суперконцептів, як ПРИРОДА, РІДНА
ЗЕМЛЯ. Крім того, у творчості М. Стельмаха
значне місце посідає концепт-образ воїназемлероба, воїна-визволителя. Oкрім концептівобразів селянина, землероба, ремісника, жінки,
науковці виокремлюють і концепт-образ дитини.
Важливим також є суперконцепт ПАМ'ЯТЬ.
Науковці вказують на послідовне відтворення у
творах М. Стельмаха і суперконцепту ВІЙНА.
Досліджуючи творчість М. Стельмаха під
різними кутами зору у різний час і з огляду на
різні наукові парадигми, науковці звертали увагу
не лише на особливості ідіостилю письменника,
але й розмірковували про деякі компоненти його
концептуальної системи, не використовуючи при
цьому сучасної термінології.

Prominent representatives of each culture make
conceptualization of the world, including M. Stelmah
as a poet of Ukrainian culture with its national
elements, national background, emotions, and
spiritual openness.
Legacy of M. Stelmah is studied very actively by
Ukrainian linguists. This achievement is dominated
by works of literary character. Among the scholars
who have studied subjects, problems, scene features
of some works of M. Stelmaha, should be singled out,
such as N. Aleksyeyeva, V. Byelyayev, I. Davydova,
O. Mazurkewich,
V. Marko,
V. Morenets,
S. Plachynda,
I. Semenchuk,
M. Tkachuk,
N. Shumada and others. From the view of linguistics,
literary texts of M. Stelmah were studied by such
scholars as I. Bilodid, Y. Gumennyi, L. Kozlovska,
N. Tymoshenko etc.
In the creative works of every great writer there
are several favourite words-images, words-motives
that repeat, enrich, and change, in which the author
concludes an individual meaning that only partially
concerns the dictionary. They are the concepts that
form the core of his works, in M. Stelmah’s ones
the metaconcept PERSON is distinguished. The
researchers pay attention on the fact that M. Stelmah
models the person from the point of the superconcept
LOVE. Among the key concept-images that represent
the person in the works of M. Stelmah, the scholars
also point to the image of a peasant, a farmer, a
master, an owner, a creator that the concept-image of
the person was created by M. Stelmah in perspective
of such the superconcepts as NATURE, NATIVE
LAND. In addition, the concept-image of a soldierfarmer, a soldier-liberator is occupied a significant
place in M. Stelmah’s works. Except the conceptimages of a peasant, a farmer, a craftsman, a foreman,
a working man, a woman, the scholars identify and
the concept-images of a baby, kids. The superconcept
MEMORY is very important too. The researchers also
point to a consistent reflection of the superconcept
WAR in M. Stelmah’s works.
Exploring creativity of M. Stelmah from the
different points of view at different times and in view
of the different scientific paradigms, the scholars
paid attention not only to the features of idiostyle of
the writer, but also reflected on some components of
author’s conceptual system, without using modern
terminology.
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МОВОЗНАВСТВО
АЛЬТЕРАНТИВНАЯ АУГМЕНТАТИВНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ И ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ – РАЗВИТИЕ В РОССИИ

ALTERNATIVE AUGMENTATIVE
COMMUNICATION (AAC) AND INCLUSION
EDUCATION – DEVELOPMENT IN RUSSIA

В.Л. Рыскина (Санкт-Петербург, Россия)

V.L. Ryskina (Sankt-Petersburg, Russia)

Последние годы ААС активно развивается
в области поддержки людей с нарушениями
в развитии. Использование Альтернативной
Аугментативной коммуникации в инклюзивном
образовании имеет несколько важных оснований:
во-первых, ребенок, участвуя в процессе
коммуникации со сверстниками в классе,
чувствует себя удовлетворенным и получает
удовольствие от процесса участия, так же как его
семья, во-вторых, он приобретает академические
навыки с помощью ААС, в третьих, расширяется
его контакты со сверстниками в школьном классе
(KentWalsh & Свет, 2003).
При этом само использование устройства
ААС не является самоцелью, а лишь средство
достижения цели коммуникации. Цель – в том,
чтобы ребенок участвовал в социальном и
образовательном процессе, но иногда педагоги,
используя AAC, делают вещи, не включающие,
а
исключающие
субъекта
из
процесса
коммуникации.
При этом у нас есть много трудностей в
России в области распространения AAC в
целом. Например, некоторые специалисты все
еще считают, язык жестов опасен для детей с
синдромом Дауна и может затормозить развитие
речи. Другие полагают, что дети с церебральным
параличом не должны использовать графические
символы, и предпочитают учить их только
вербальной речи. Эти суеверия и мифы создали
серьезным барьером для использования AAC. Это
требует усилий и времени, чтобы специалисты
поверили, почему AAC с детьми и взрослыми
с тяжелыми нарушениями речи и языка имеет
смысл.

There are several benefits of inclusion in general
education the disabled children who require AAC,
have been identified including: the satisfaction
and enjoyment that the child who requires AAC
and his/her parents feel as a result of participating
academically with typically developing peers; the
academic achievements and skill that are acquired
by the child who requires AAC in the inclusive
education classroom; and the child who requires
AAC benefits from inclusion in general education
classrooms because of his/her increased interaction
with typically developing peers during classroom
activities (KentWalsh & Light, 2003).
But communication device is the means to the
end, and not an end in itself. The goal is meaningful
educational and social participation. Sometimes
teachers do things using AAC that are anti-inclusion,
but real objective is inclusion. Disabled children must
do work that meets their individual learning needs
and goals. Working at the back of the classroom in a
separate activity is not inclusion either.
But we have many difficulties in Russia for
dissemination AAC. For example, some specialists
think sign language is not “good for” children with
Down syndrome who have unintelligible speech.
Others think that children with cerebral palsy should
not use graphic symbols to express language or they
won’t ever “try” to talk. These superstitions and myths
have created a serious barrier to the use of AAC. We
had to spend lots of time explaining why using AAC
tools and strategies with children and adults with
severe speech and/or language impairments makes
sense.
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РОСІЙСЬКА МОВА ЯК СЛАБША У
ШВЕДСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ДВОМОВНИХ
РОЗПОВІДЯХ

RUSSIAN AS A WEAKER LANGUAGE
IN SWEDISH-RUSSIAN BILINGUAL
NARRATIVES

Н. Рінгблом (Стокгольм, Швеція)

N. Ringblom (Stockholm, Sweden)

Поняття «слабка мова» є досить недослідженою
проблемою. Одним дуже важливим теоретичним
питанням, являється визначення того, чи є процес
надбання М1 і М2 подібним чи відмінним.
Відомо, що обидві мови двомовної дитини не
обов'язково розвиваються однаково і збалансоване
вивчення двох мов не часто можна знайти
(Грожан 1998). Існує ряд доказів, що процеси,
які спостерігаються в таких випадках можуть
бути більш схожими на оволодіння другою, ніж
першою мовою (Щлітер 1993, Щлітер і Хакансон
1994). Таким чином, одна мова виявляється
слабшою.
Ми підходимо до цього питання через
експертизу розповіді сімох російсько-шведських
білінгвів (від 6, 03 до 9, 4). Розповіді були зібрані
з використанням ОСНОВНОГО (Багатомовний
інструмент для оцінки розповіді), який вивчає
як розуміння, так і продукування мовлення.
Продукування мовлення цих двомовних дітей
порівнювалося з їх одномовними аналогами. Ми
досліджували чи є якийсь шведський вплив в
наступних російських особливостях: (а) відмінок,
(б) вид, (в) рід й (г) безособові конструкції.
Російська і шведська дуже відрізняються щодо
всіх цих особливостей.
Наші результати показують, що в дитячій
російській мові відбулися структурні модифікації
і зміни, коли вони «будували» свої різноманітні
висловлювання російською мовою, що часто
призводило до зміни граматики. Ці зміни рідко
спостерігалися в будь-якому одномовному
вивченні російської. Засвоєння М1слабкої і М2сильної є
можливим навіть за умови природного оволодіння
мовою. Діти здатні будувати структури в
слабкішій мові, що вони очевидно потребують,
використовувати конструкції, які вони не могли
засвоїти в силу різних причин. Ці результати
обговорюються у світлі мовних контактів, та
крос-мовного впливу.

It is known that the two languages of a bilingual
child do not necessarily develop in the same way and
a balanced development between the two languages
is not often to be found (Grosjean 1998). There is
some evidence that the processes observed in such
cases may be more similar to second than to first
language acquisition (Schlyter 1993, Schlyter and
Håkansson 1994). Thus one language will turn out to
be the weaker language.
The notion of a ‘weaker language’ is a highly
under-investigated issue. One very important
theoretical issue is, however, to reveal whether
the process of acquiring L1 and 2L1s is similar or
different.
We approach this issue through an examination
of narratives from 7 Russian – Swedish bilinguals
(from 6; 03 to 9; 4). The narratives were collected
using MAIN (Multilingual Assessment Instrument
for Narratives) that investigates both comprehension
and production. The language production of these
bilingual children has been compared with that of
their monolingual peers. We examined whether
any Swedish influence has been mirrored in the
following Russian features: (a) case, (b) aspect, (c)
gender assignment and (d) impersonal constructions.
Russian and Swedish differ considerable with respect
to all these features.
Our findings indicate that the children’s Russian
seems to undergo structural modifications and
replacements when they “construct” their variety of
Russian, which often result in a change of grammar.
These changes have rarely been observed in any
monolingual acquisition of Russian. The development
of L1weak and L1strong is thus possible even in natural
language acquisition. The children seem to construct
the structures in the weaker language that they
apparently lack, constructions they have not been
able to acquire due to various reasons. These findings
are discussed in the light of language contact, crosslinguistic influence and the deficiencies of input.

1. Grosjean, F. 1998. Studying bilinguals:
methodological and conceptual issues. In: Bilingualism:
language and cognition 1 (2): 131 – 149.
2. Schlyter, S. & Håkansson, G. 1994 “Word order
in Swedish as the first language, second language and
weaker language in bilinguals”. In: Scandinavian working
papers in bilingualism 9: 49-66.

1. Grosjean, F. 1998. Studying bilinguals:
methodological and conceptual issues. In: Bilingualism:
language and cognition 1 (2): 131 – 149.
2. Schlyter, S. & Håkansson, G. 1994 “Word order
in Swedish as the first language, second language and
weaker language in bilinguals”. In: Scandinavian working
papers in bilingualism 9: 49-66.
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МОВОЗНАВСТВО
К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ
АКСИОЛОГОЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

ON THE PROBLEM OF ACCIOLOGOCAL
CONSCIENCE TRANSFORMATION

С.П. Самойлова (Москва, Россия)

S.P. Samoylova (Moscow, Russia)

В исследовании индивидуального сознания
респондентов было сгенерировано две реальности:
реальность субъективных переживаний и
ощущений и реальность, выражающая себя через
систему общественно выработанных способов
осознания.
Описание аффективного уровня
и н д и в и д уа л ь н о го с о з н а н и я , в о с п р и я т и я ,
ценностей
было
осуществлено
методом
психосемантики,
в
частности,
методом
семантического дифференциала. Метод является
комбинацией метода контролируемых ассоциаций,
которые возникают при восприятии некого
символа-раздражителя и процедур шкалирования.
Основной постулат психосемантики – разделение
значения и смысла. Значение фиксируется в языке,
оно надындивидуально, т.е. зависит от социальной
среды. Смысл имеет психологическую природу,
субъективен и не имеет аналога в языковых
единицах. Индивид подбирает лишь значение,
т.е. то, что включено в культурные языковые
схемы. Семантический дифференциал позволяет
фиксировать так называемые «коннотативные
значения» – личностные смыслы, оцениваемых
социальных объектов, вычленяя их из социально
нормированного когнитивного уровня.
Для описания образа мира индивида, его
имплицитной модели того или иного фрагмента
действительности необходима реконструкция
категориальной структуры индивидуального
сознания, размещения в ней индивидуальной
системы значений. Значения в сознании
каждого отдельного индивида «записаны»
как правила их порождения. Для определения
особенностей подобной записи были проведены
исследования с применением метода анализа
главных компонентов эмпирической матрицы,
построенной на основе статистического анализа
ответов
респондентов.
Проанализированы
значения 15 понятийных компонент в 37-мерном
пространстве общечеловеческих ценностей. Для
удобства обработки полученной информации
выделены 3 главные оси, являющиеся линейной
комбинацией ценностей. Выделены сильные
корреляции между группами понятийных
компонент и их проекциями на главные оси
ценностей.
Основным результатом исследования явилось
определение трех главных осей, отражающих
процесс сознания в системе координат ценностей
на основе статистического опроса россиян.

Two realities have been generated in the
experimental work (research) of the complex sociopsychological phenomena (the research is still being
carried out). The first reality, in particular reflects the
subjective emotional experience and sensations. The
other one is the reality reflecting itself via the system
of socially accepted realization ways.
Reflexion is consciousness realization as penetration
of everyday life into the internal at the moment of their
contact (action). Subsequently reflection is realized in
linguistic forms (units). The method of psycholinguistics,
the method of the semantic differential was applied in
describing the individual consciousness affective level,
perception, values. The method is the combination of
the method controlled associations that appear at the
moment of perception of a certain symbol-irritant and
the scaling procedure.
The basic idea of psychosematics is separating
the meaning of a word from its sense. The meaning
is fixed, it is recorded in language, the meaning
doesn’t belong to an individual, it depends on the
social surroundings of an individual. The sense has
a psychological origin, it is subjective and it is not
expressed in linguistic units (has no analogue). An
individual only selects the meaning which is the one
included into cultural linguistic schemes.
Using the sematic differential method makes it
possible to fix so called “connotative meanings”– i.e.
personal senses of the social objects when assessing
them and draw such senses out from the socially
accepted cognitive level.
The categorical structure reconstruction of
individual consciousness is required to describe an
individual’s world image, his implicit model of a
certain fragment of real life, to place the individual
meaning system within it.
In consciousness of every separate individual the
meanings are “recorded” as rules for their generation.
To define the peculiarities of such recording the
research work has been conducted, and method of
the main component empirical matrix analysis has
been used. The matrix was based on the statistical
analysis of the respondent’s replies. The meanings
of 15 concept components within the 37 measuring
space of all human values were analyzed. 3 main axes
were singled out for the convenience of the obtained
information to be processed. The axes are the linear
values combination. Strong correlations between the
groups of the concept components and their main
values axes have been noticed.
The basic result of the research mentioned is the 3
main axes definition as they reflect the consciousness
process in the coordinate values system based on the
statistical questionnaire of the Russians.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
ИНОФОНОВ, ОСВАИВАЮЩИХ
РУССКУЮ ГРАММАТИКУ

MORPHOLOGICAL ERRORS OF FOREIGN
LANGUAGE LEARNERS ACQUIRING
RUSSIAN GRAMMAR

С.Н. Цейтлин (Санкт-Петербург, Россия)

S.N. Ceitlin (Sankt-Petersburg, Russia)

В течение многих лет не смолкают споры
относительно того, одинаковы ли стратегии,
используемые при освоении языка как первого
и как второго. Мы отвечаем на этот вопрос,
опираясь на анализ ошибок, совершаемых детьми,
осваивающими русский язык в качестве родного,
и иноязычными детьми дошкольного возраста,
воспитывающимися в российском детском саду.
Родным языком детей был азербайджанский
язык. Русский язык осваивался естественным
образом, т.е. путем погружения в русскоязычную
речевую
среду.
В
ходе
исследования
выяснилось следующее: (1) иноязычные дети
совершают преимущественно семантические
ошибки, заключающиеся в неверном выборе
морфологических форм (падежа, числа и рода
существительного, времени, вида, лица глагола
и т.п.); в то время как русские дети таких
ошибок практически не совершают; (2) как
русскоязычные, так и иноязычные дети совершают
ошибки в конструировании морфологических
форм и предложно-падежных конструкций, но
характер этих ошибок различен: на начальных
этапах освоения языка ошибки конструктивного
характера, обнаруживающиеся у иноязычных
детей, в большинстве случаев отличаются
от ошибок русских детей, хотя и порождены
системой русского языка («не можил» вместо
«не мог», «пий» вместо «пей» и т.п.). По мере
освоения русского языка ошибки иноязычных
детей становятся все больше похожи на ошибки
русских детей. В докладе предполагается дать
психолингвистическое объяснение этим явлениям.

For many years, the issue of whether the
strategies used when acquiring the first language and
those when acquiring the second one are similar has
been quite disputable. We are answering this question
basing on the analysis of errors made by children
acquiring the Russian language as a mother tongue
and by foreign language children of preschool age,
attending a Russian kindergarten. The children’s
mother tongue was the Azerbaijani one. The Russian
language was acquired by them in a natural way,
i.e. by immersion into Russian language speaking
environment. In the course of research, the following
facts were found out: (1) the foreign language
children make mostly semantic mistakes which are
the wrong choice of morphological forms (those of
case, number and gender of a noun, person of a verb
etc.), while the Russian children practically don’t
do such mistakes; (2) both the Russian language
and the foreign language children make mistakes in
constructing morphological forms and prepositionalcase constructions, but the nature of these mistakes
is different: at initial stages of a language acquisition
the constructive mistakes showing up with foreign
language children differ from those with Russian
children in most cases, although they are generated
by the Russian language system itself (“n’e mozhil”
(«не можил») instead of “n’e mog” «не мог»,
“pii’”(«пий») instead of “pei”(«пей») etc.). As far
as the foreign language children acquire the Russian
language, their mistakes are becoming more like
those made by the Russian children. The report is
supposed to give a psycholinguistic explanation for
these phenomena.
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МОВОЗНАВСТВО
ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ
БАР’ЄРІВ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

PSYCHOLINGUISTIC BARRIERS
OF TRAINING OF FUTURE
TEACHERS-PHILOLOGISTS’
FOREIGN COMMUNICATIVE
COMPETENCE (THE BEGINNING
LEVEL OF TRAINING)

Є.В. Яковенко-Глушенкова (Київ, Україна)

E.V. Yakovenko-Glushenkova (Kyiv, Ukraine)

Підготовка майбутніх учителів-філологів до
професійної діяльності, зокрема на початковому
етапі навчання (І-ІІ курс), є процесом кропіткої
взаємодії науковців різних сфер діяльності
– педагогів, дидактів, лінгвістів, фізіологів,
культурологів, а насамперед психологів. Саме
мотивація особистості до здійснення будь-якої
діяльності визначає характер і результати її
роботи.
Основними бар’єрами для досягнення
позитивних результатів формування іншомовної
комунікативної
компетенції
у
майбутніх
учителів-філологів на початковому етапі є:
психологічний фактор – низький рівень розвитку
у сучасної молоді таких психологічних процесів
як пам'ять, увага, спостереження, мислення
тощо у зв’язку з широким використанням форм
роботи орієнтованих на репродуктивний рівень
знань, перед усім це стосується тестового
контролю результатів навчальної діяльності,
поширеного сьогодні у закладах освіти усіх
рівнів, застосування методів навчання, що
спираються на «псевдокомунікативний» підхід
викладу матеріалу, та «пасивне» використання
мультимедійних технологій; нейролінгвістичний
фактор – соматичні передумови володіння
однією мовою та кількома – різні, зокрема у
другому випадку спостерігається затримка
роботи кори головного мозку, що передбачає
пролонгованість процесу автоматизації вмінь та
навичок; психолінгвістичний фактор – під час
вивчення іноземної мови посилення стереотипів
рідної мови й культури, а також упереджене
ставлення до іноземної спостерігається частіше,
ніж їх послаблення, а це, в свою чергу, передбачає
необхідність подолання етноцентризму рідної
мови під час вивчення іноземної за рахунок
позитивного ставлення, перш за все, до країни,
культури, народу, мова яких вивчається;
лінгвокультурологічний фактор – інтерференція
рідної мови на мовному, культурному і
світоглядному рівнях впливає на розуміння,
вивчення й засвоєння мовних одиниць різного
рівня, мовленнєвої діяльності та дискурсу в
цілому, що, в свою чергу, відображають значення
досліджуваних одиниць, їх конотації, асоціації,
свідомість носія мови.

Future teachers’ training especially at the
beginning level (the 1st and the 2nd years of training)
is the result of many scientists’ laborious work –
specialists in didactics, linguists, physiologists, culture
experts and certainly psychologists because personal
motivation to exercise any activity characterizes the
quality and the result of this activity.
Analysis of literature and empiric experiments
showed us the main barriers of different kinds to
acquire the foreign communicative competence:
psychological factor – the low level of developing
of such process as memory, attention, reasoning
and others (this fact can be explained by the often
use of tests, tasks based on “pseudocommunicative”
method, “passive” use of multimedia technologies;
neurolinguistique factor – the somatic conditions of
knowledge of one or several languages are different,
so to produce the statement in the second language
requires much time, that’s why it takes much time to
practice a foreign language skill; psycholinguistique
factor – when the person studies a foreign language
the native culture and language stereotypes become
stronger and preconceived attitude to the foreign
language can appear so the ethnocentrism must be
overcome with the help of respect and positive attitude
to the foreign country and nation; linguocultural
factor – the mother tongue interference becomes
stronger and impedes to understand and memorize
foreign discourse that depicts the nation’s civilization
and mentality.
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СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
ТЕАТРАЛЬНА ЖУРНАЛІСТИКА
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В РЕАЛІЯХ
ГЛОБАЛІЗОВАНОГО БУТТЯ

THE THEATRE JOURNALISM
OF MODERN UKRAINE IN
THE REALITYGLOBAL BEING

В.Л. Галацька (Дніпропетровськ, Україна)

V.L. Galatska (Dnipropetrovsk, Ukraine)

Культурна
матриця
постмодерну
характеризується як епоха інформаційних
технологій. У ній превалює не процес накопичення
знань, звернення до вічних духовних цінностей,
а прагматичне ставлення до мистецтва. Театр як
естетичний перформанс в епоху глобалізації та
театральна публіцистика як процес трансляції
специфічних мистецьких смислів (складові
творчих систем К.С. Станіславського, Л. Курбаса,
Є. Ґротовського, П. Брука) являють собою
специфічний інформаційний ланцюг, який
творить потужний комунікативний контекст.
У ньому жанри театральної публіцистики
(кореспонденція, інтерв’ю, рецензія, нарис)
виступають у ролі своєрідних «передавальних
пристроїв», що породжують комунікативну
взаємодію між сценою та глядачем.
журналіст,
продукуючи
Театральний
якісний текст в аналітично-художніх жанрах на
сторінках спеціалізованих всеукраїнських видань
«Український театр», «Кіно-Театр», «Просценіум»,
сприяє створенню певної комунікаційної цінності.
Її критерії суттєво знизилися в глобалізованому
медіапросторі сучасної України через відсутність
широкого
культурологічного
кругозору,
недостатнє володіння риторичними прийомами,
відчуттям стилю, експресивної насиченості
фрази. Рефлексія засобів сценічної виразності,
їх адекватне образно-аналітичне декодування за
допомогою друкованого слова уявляється сьогодні
актуальною проблемою теорії публіцистики,
яка в національному і світовому науковому
просторі розроблена недостатньо. Це вимагає
міждисциплінарного підходу до предметного поля
театру як семіологічної системи і театральної
журналістики
як
окремого,самодостатнього
явища художньої комунікації.

Postmodern cultural matrix characterizes as
the epoch of information technology. Progmatic
attitude to the art predominates in them instead of
process knowledge accumulation and turning to
the everlasting soul values. Theatre as aesthetic
performance in the epoch of globalization and theatre
publicism as a process of transforming of specific
art meanings (components of creative systems by
K. Stanislavsky, L. Kurbas, E. Grotovsky, P. Brook)
are specific information chain, that creates powerful
communicative context. The genres of theatre
publicism (correspondence, interview, critique, novel)
appear in the role of “reproducing mechanism” in it,
that generates communicative interrelation between
stage and spectator.
The theatre journalist making quality text
in analytical art genres on the pages of special
Ukrainian editions “Ukrainian Theatre”, “Cinema
Theatre”, “Proscenium” promotes to make
proper communicative values. Their criterions of
modern Ukraine because of absence of the wide
culturologicaloutlooking, the lack of mastering the
rhetorical methods, expressive saturation of phrase.
The reflection of the ways of stage expression, their
adequate image-analitical decode with the help
of printing word present today actual problem of
publicist theory that is not enough developed in the
world scientific space. These demand interdisciplinary
approach to the subject field of theatre journalism as
separate self sufficient event of art communication.
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THE CATEGORY OF POLITENESS AS A
METHOD OF SPEAKER’S PRESENTATION

Т.В. Заболотна
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

T.V. Zabolotna
(Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Категорія ввічливості постає способом
презентації мовця як представника певної
культурної спільноти, носія національних
цінностей, норм та правил поведінки певного
суспільства, соціальної групи, а також
характеристики
статусу,
гендеру,
набору
ролей
комуніканта,
його
комунікативної
компетенції,
готовності
до
толерантного
сприйняття та конструктивної взаємодії з іншими
представниками даної або інших культурних
спільнот.
Мовна
ввічливість
розглядається
як
висловлення поваги до співрозмовника і,
водночас, як засіб презентації самого мовця. В
останньому випадку мовець постає як вихований
член певного суспільства.
У реалізації тактик ввічливості важливу
роль відіграють поняття позитивної і негативної
ввічливості (стратегії зближення та віддалення),
що досліджується у працях А. Вежбицької,
І.В. Корнійко, Т.В. Ларіної, І.І. Морозової,
Л.В. Солощук та ін.
Сучасна
лінгвістична
наука
подає
універсальний поділ ввічливості на дві групи:
позитивну і негативну. Кожен із цих типів
ввічливості являє собою систему комунікативних
стратегій, за допомогою яких мовці досягають
мети ввічливого спілкування.
Мовна ввічливість реалізується у мовленні як
через етикетні мовні формули, так і в граматичних
структурах, лексичних та стилістичних засобах,
інтонаційному забарвленні та невербальних
засобах.
Позитивна ввічливість спрямована на
зменшення комунікативної дистанції, на усунення
інтерперсональних меж, на співробітництво,
взаєморозуміння, на бажання бути поміченим,
зрозумілим та почутим. Лінгвістична реалізація
позитивної ввічливості являє собою вербальну
поведінку людей, які у повсякденному спілкуванні
виявляють інтерес один до одного.
Для успішної ввічливої комунікації потрібно
застосовувати прості правила ведення ввічливої
розмови, такі як: 1) говорити по суті справи; 2)
бути лаконічним; 3)уникати двозначності.
Ввічливість забезпечує успішну комунікацію,
адже вона є системою міжособистісних зв’язків,
спрямованих на сприяння взаємодії, шляхом
мінімізації можливості конфлікту та конфронтації,
що властиво мовленнєвій діяльності.

The category of politeness appears as the speaker’s
presentation who belongs to a cultural community
and someone who presents national values, norms
and rules of conduct of a society, a social group, as
well as characteristics of status, gender, roles set of
a communicant, his communicative competence,
readiness for acceptance and tolerance of constructive
interaction with other members of his or other cultural
communities.
Speech politeness is regarded as expressing of
respect to the interlocutor and, simultaneously, as a
means of presentation of the speaker himself. In the
latter case, the speaker appears as a well-educated
member of the society.
The implementation of politeness tactics is an
important concept of positive and negative politeness
(strategy of rapprochement and separation), which
are studied by A. Vezhbytskoyi, I.V. Korniyko,
T.V. Larina, I.I. Morozova, L.V. Soloschuk et al.
In our view, modern linguistic science delivers
the universal division of politeness in two groups:
positive and negative. Each of these types of politeness
is a system of communicative strategies. Due to them
speakers can reach the goal of polite communication.
Linguistic politeness is realized in speech either
in etiquette language formulas or in grammatical
structures, lexical, stylistic devices, intonation tunes
and non-verbal means.
Positive politeness aims to reduce the
communication distance, to address interpersonal
boundaries for cooperation, mutual understanding,
the desire to be seen, heard and understood. Linguistic
realization of positive politeness is a verbal behavior
that in everyday communication shows interest in
each other.
We believe that successful polite communication
needs the simple rules of elementary polite
conversation, such as: 1) to keep the point, 2) to be
short-spoken, 3) to avoid ambiguity.
Politeness ensures successful communication,
because it is a system of interpersonal relations to
promote interaction by minimizing the possibility of
conflict and confrontation, which is typical for speech
activities.
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ

PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS
OF SOCIAL INTELLIGENCE

Я.Ю. Каплуненко (Київ, Україна)

Ya.Yu. Kaplunenko (Kyiv, Ukraine)

Розвиток соціального інтелекту – когнітивної
основи комунікативної компетентності та
універсальної здібності до розуміння інших людей
– важлива наукова проблема та об’єкт наукових
досліджень вчених всього світу. Соціальний
інтелект обумовлює особистісну і професійну
ефективність людини, її успішну соціальну
адаптацію.
До структурних компонентів соціального
інтелекту, згідно сучасних наукових поглядів,
відносяться: когнітивний (соціальні знання,
соціальна пам’ять, соціальна інтуїція, соціальне
прогнозування); емоційний (сприйняття та
розуміння емоцій та почуттів інших людей,
здатність до саморегуляції) та комунікативноповедінковий (вміння пояснювати свою думку,
переконувати, здатність до ефективної взаємодії
та кооперації, відкритість у стосунках з іншими).
Розвиток соціального інтелекту відбувається
в умовах соціальної взаємодії з людьми і
водночас є результатом цієї соціальної взаємодії,
як особливого виду діяльності. Це особистісне
утворення, що розвивається протягом всього
життя. Він безпосередньо пов’язаний з розвитком
мови та мовленнєвої активності, здібності до
отримання та обміну інформацією з оточуючими,
вміння реалізувати себе в процесі спілкування.
До інших факторів, які обумовлюють його
розвиток відносять культурне середовище, освіту,
особливості виховання, соціоекономічний статус
сім’ї, стилі батьківської взаємодії, вік, стать,
деякі нейродинамічні властивості темпераменту
(сенситивність, пластичність нервових процесів,
екстраверсія), особистісні властивості (характер,
особливості емоційно-вольової сфери, досвід,
с амооцінка ), індивідуа льно -психологічні
властивості (мотивація, спрямованість та
когнітивні здібності).
До психолінгвістичних аспектів
розвитку соціального інтелекту відносять
нейролінгвістичну основу ефективної комунікації,
вплив мовленнєвих актів на особливості
соціальної перцепції, формування мовленннєвомовної компетентності як засобу розвитку
вербального компоненту соціального інтелекту,
і н д и в і д уа л ь н о - п с и хол о г і ч н і о с о бл и в о с т і
розуміння та інтерпретації мови інших людей,
культурологічні аспекти формування соціального
інтелекту, особливості його розвитку в умовах
багатомовності та сучасного інформаційного
простору тощо. Зазначені психолінгвістичні
аспекти є важливими й актуальними для
успішного формування соціального інтелекту та
психолого-педагогічної практики.

The development of social intelligence, cognitive
bases of communicative competence and universal
ability to understanding the other people, is an
important scientific problem and object of scientific
research around the world. Social intelligence
determines personal and professional effectiveness
and successful social adaptation.
The structural components of social intelligence,
according to modern scientific views, include:
cognitive (social knowledge, social memory, social
intuition, social prediction), emotional (perception
and understanding of emotions and feelings of others,
the ability to self-regulation) and communicativebehavioral component (ability to explain their
opinions, to convince, capacity for effective
interaction and cooperation, openness in relations
with others).
The development of social intelligence occurs in
conditions of social interaction with people and at
the same time is the result of social interaction, as
a special activity. This is a personal formation that
develops throughout life. It is directly associated with
language development and speech activity, the ability
to receive information and share it with others, the
ability to realize themselves in the communication
process.
Other factors which cause its development
include cultural environment, upbringing, education,
socioeconomic status of the family, parental
interaction style, age, sex, some neural properties
temperament (sensitivity, plasticity of neural
processes, extraversion), personal characteristics
(character, peculiarities of emotional and volitional
sphere,
experience,
self-esteem),
individual
psychological characteristics (motivation, focus and
cognitive abilities).
Psycholinguistic aspects of social intelligence
include
neurolinguistic
basis
of
effective
communication, influence speech acts on the features
of social perception, formation of the speech and
language proficiency as a means of the development
of verbal component of social intelligence, individual
psychological characteristics of in understanding
and interpretation of the speech of other people,
and cultural aspects of social intelligence, features
of its development in a multilingual and modern
information space and so on. These psycholinguistic
aspects are important and relevant for the successful
formation of social intelligence, psychological and
pedagogical practice.
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THE PECULIARITIES OF FOREIGN
LANGUAGE LEARNING ON THE NONLINGUISTIC FACULTIES OF THE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Є.В. Костик
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

Ye.V. Kostyk
(Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Серед завдань, що стоять сьогодні перед
вищою школою, найголовнішими є розширення
можливостей для вивчення мов. Вивчення
іноземної мови у Переяслав-Хмельницькому
д е р ж а в н ом у п е д а го г і ч н ом у у н і в е р с и т е т і
складається із трьох етапів. Кожен етап навчання
передбачає свою особливість.
Основним завданням курсу «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)» – навчити студентів
застосовувати набуті в школі знання з іноземної
мови та поглибити словниковий запас за фахом.
Наступним кроком у продовженні вивчення
іноземної мови є дисципліна «Сучасна іноземна
мова». Програма із цієї дисципліни спрямована
на вивчення сучасних тем та граматичних правил
англійської мови, які використовуються в усному
та писемному мовленні. Підібрані теми до даного
курсу сприяють всебічному розвитку мовної
компетенції студентів, а також розвивають всі
види мовленнєвої діяльності.
Д л я с т уд е н т і в - м а г і с т р і в п е р е д б ач е н о
навчальними планами вивчення «Ділової
іноземної мови». Вона є однією із дисциплін,
яка передбачає вивчення різних видів документів
іноземною мовою, набуття студентами навичок
їх укладання, засвоєння етикету бізнескореспонденції, що є невід’ємною складовою
сучасної підготовки фахівців вищих педагогічних
навчальних закладів.
З огляду на викладене можна констатувати
такі особливості навчання іноземної мови
на кожному етапі її вивчення: необхідність
у безперервному навчанні іноземної мови у
педагогічному університеті, що сприятиме
ефективному засвоєнню іншомовної
комунікативної діяльності; послідовне здійснення
ко м у н і к ат и в н о - п і з н а в а л ь н о го н а вч а н н я ,
п о в ’ я з а н о го з п і д в и щ е н н я м зм і с то в н о с т і
мовлення студентів; цілеспрямована реалізація
принципу індивідуалізації навчання, орієнтована
на використання іноземної мови в майбутній
професійній діяльності, застосування різних
видів та форм самостійної роботи, здійснення
м о т и в а ц і й н о го з а б е з п еч е н н я н а вч а л ь н о ї
діяльності у педагогічному університеті.

Among the challenges facing the high school, the
most important is to expand opportunities for learning
languages. Learning a foreign language in PereyaslavKhmelnytskyi State Pedagogical University consists
of three stages. Each stage has its peculiarities.
The main task of the course “Foreign language
(for professional purposes)” is to teach students to
apply the knowledge of foreign language acquired in
school and deepen the vocabulary in specialty.
The next step in the extension of foreign language
learning is a discipline “Modern Foreign Language”.
The program of the discipline focuses on study of
contemporary topics and grammatical rules of the
English language used in oral and written speech.
Themes for this course studying encourage the full
development of students’ language competence and
develop all kinds of speaking.
For students who want to get Master’s degree
is provided in the curriculum “Business Foreign
Languages”. It is one of the disciplines that involves
the study of various types of documents in foreign
language, acquisition of skills of their stacking,
learning etiquette of business correspondence that
is an integral part of the modern training of higher
educational institutions.
Making a short review we can state the following
features of foreign language teaching at every stage of
its study: the need for continuous foreign languages
learning in Teacher’s Training University will
facilitate the effective learning of foreign language
communicative activities, consistent implementation
of communicative and cognitive training related to the
increase of content of students’ speech, purposeful
implementation of the principle of individualization
in learning focused on the use of foreign languages in
their future careers, the use of different types and forms
of self-study, the implementation of motivational
training activities in pedagogical university.
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РЕКОНСТРУКЦІЯ АНТРОПОГЕННОГО
ВПЛИВУ НА ПРИРОДУ
ЗА НАРОДНИМИ ТЕРМІНАМИ

RECONSTRUCTION
OF HUMAN IMPACT ON NATURE
IN FOLK TERMINOLOGY

В.В. Куйбіда, В.В. Лопатинська
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

V.V. Kuybida, V.V. Lopatinska
(Pereyaslav-Khmelnytskyі, Ukraine)

Окремі аспекти впливу антропогенного
фактора на природу відображені у народних
термінах. Наукова і народна термінологія
формувалася на теренах комплексу природничих
галузей, сільського господарства, медицини,
ветеринарії, мисливства, рибальства тощо.
Тому цей напрям об’єднує широке коло вчених,
які збирали народні природничі назви –
І. Верхратського, О.А. Янату, Н. Осадчу-Янату,
М.В. Шарлеманя, К.І. Татарка, І.М. Щоголіва,
С.С. Паночіні, В. Левицького, В.Н. Василенка,
Е.М. Мурзаєва, Н.В. Никончука, І.С. Івченка,
І.І. Турянина, Ю.Й. Кобіва та ін., проводили
етимолого-семантичний
аналіз
окремих
назв і термінів – Л.С. Берга, В.Т. Коломієць,
В.В. Усачову,
Г.В. Фесенка,
А.А. Бокотея,
В.П. Шульгача та ін., впроваджували їх у
навчальний процес – І.В. Марисову, В.М. Бойко,
С.К. Рудика,
М.Д. Василеги-Дерибаса
та
ін. вивчали історико-лінгвістичні аспекти
становлення деяких термінологічних систем і
еволюцію наукової думки з окремих аспектів
природознавства – Н.В. Адамчук, В.М Гамалію,
О.І. Курка та ін. Потужний пласт народних назв і
термінів зафіксований у етимологічних словниках.
Не викликає сумніву справедливість аналогії
реконструкції особливостей будови вимерлих
тварин за викопними кістками, черепами в
палеонтології,
відтворення
особливостей
життя людей минулих історичних періодів
за археологічними знахідками з історичною
реконструкцією взаємозв’язків людини та природи
за народними назвами і термінами. Взаємодію
людини з довкіллям необхідно розглядати через
призму вивчення тематичних груп термінів: щодо
спалювання, вирубування та викорчовування
лісів; рибальства; мисливства; штучної регуляції
чисельності популяцій тварин тощо. Зазначені
вище сторони антропогенного впливу розглянуті
у попередній роботі. У цій статті проаналізовані
деякі аспекти впливу людини на природу шляхом
створення агроценозів, штучних екосистем,
одомашнення тварин і їх використання, які
відображені у народних термінах.

Some aspects of the impact of anthropogenic
factor on nature reflected in folk terms. Scientific and
folk terminology formed on the basis of the complex
of natural areas, agriculture, medicine, veterinary,
hunting, fishing etc. Therefore, this direction brings
together a wide range of scientists who collected
biological names – І. Verkhratsky, О.А. Yanatu,
N. Jsadcha-Yanata, М.V. Sharleman, К.І. Tatarka,
І.М. Shchogoliva, S.S. Panochini, V. Levytsky,
V.N. Vasylenko, Е.М. Murzayeva, N.V. Nykonchuk,
І.S. Іvchenko, І.І. Тuryanyn, Y.Y. Kobiva and other,
conducted etymological-semantic analysis of specific
terms and names – L.S. Berga, V.T. Kolomiets,
V.V. Usachova,
G.V. Fesenko,
А.А. Bokotey,
V.P. Shulgach and other, implemented them in the
educational process – І.V. Marysova, V.М. Boyko,
S.К. Rudyk, М.D. Vasylega-Derybas and other,
researched historical and linguistic aspects of the
formation of separate terminological systems and
evolution of scientific thought with some aspects
of the science about nature – N.V. Adamchuk,
V.М. Gamaliya, О.І. Кurka and other. A great
number of folk names and terms are included in the
etymological dictionaries.
There is no doubt about the validity of the analogy
of reconstruction of structural features of extinct
animals by fossil bones, skulls in the paleontology,
reproduction of the human living being of the past
historical periods by archeological finds with the
historical reconstruction of the relationships of
human and nature in folk names and terms. Human
interaction with the environment must be considered
in the light of the study of thematic term groups:
burning, cutting, uprooting forests; fishing; hunting;
artificial regulation of animal populations etc. The
above mentioned schemes of the anthropogenic
impact are considered in the previous work. This
article deals with the analysis of some aspects of
human impact on nature by creating agrocoenosis,
artificial ecosystems, animal domestication and
usage, reflected in folk terms.
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ
СПІЛКУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A
PSYCHOLOGICAL TOOL FOR PERSON’S
COMMUNICATION

О.В. Лахтадир (Київ, Україна)

E.V. Lahtadyr (Kyiv, Ukraine)

Комунікативна
компетентність
є
тим
індикатором, який дає змогу визначити готовність
особистості до активної й ефективної участі
в життєдіяльності суспільства до подальшого
особистісного і комунікативного розвитку.
Комунікативна компетентність особистості
реалізується у різних сферах діяльності та
спілкування. Її значущість зростає у сучасних
умовах у зв’язку зі збільшенням і ускладненням
інформації.
Всю сукупність тлумачень дослідниками
поняття «комунікативна компетентність» можна
об’єднати за такими напрямками:
– уміння встановлювати і підтримувати
необхідні контакти з іншими людьми (Г. Данченко,
Ю. Жуков, С. Козак, С. Макаренко, Л. Петровська,
П. Растєнніков,
Ю. Рись,
В. Степанов,
В. Ступницький);
– володіння сукупністю певних умінь
(Є. Головаха, Т. Ладиженська, Є. Мелібруда,
Н. Паніна, Р. Парошина, М. Станкін);
– знання норм і правил спілкування,
адаптаційних навичок як умова досягнення
ефективних відносин (В. Москаленко, А. Козлов,
Т. Іванова);
– орієнтованість особистості в різних
ситуаціях спілкування, в умовах постійної зміни
психічних станів, міжособистісних стосунків і
соціальної ситуації;
– знання, вміння і навички суб’єкта
спілкування, у процесі комунікативної діяльності,
психологічний
інструмент
міжособистісної
особистісної взаємодії (Н. Казарінова, О. Корніяка,
В. Погольша й ін.)
Комунікативна компетентність, як показало
дослідження, є інтегральним утворенням. Вона
розглядається нами, як здатність особистості –
через наявність у неї сукупності комунікативних
знань, вмінь та навичок – реалізувати свою
комунікативну і професійну діяльність.
Комунікативна
компетентність
завжди
набувається особистістю в соціальному контексті.
Її розвиток вимагає від особистості усвідомлення
власних потреб і ціннісних орієнтацій, розуміння
власних соціально-перцептивних умінь, тобто
володіння вмінням сприймати оточуючих без
суб’єктивних спотворень (стійких упереджень)
щодо тих чи інших проблем, правильного
оцінювання своїх можливостей у розумінні норм
і цінностей інших соціальних груп і суспільства в
цілому.

Communicative competence is the indicator,
which gives the possibility to determine the readiness
of the individual to active and effective participation
in the life of society to further personal and
communicative development.
Communicative competence of personality has
been implemented in various spheres of activity and
communication. Its importance increases in modern
conditions in connection with the increase and
sophistication of information.
The totality of interpretations by the researchers
of the notion «communicative competence» can be
combined by the following directions:
– ability to establish and maintain the
necessary contacts with other people (G. Danchenko,
U. Zhukov, S. Kazak, S. Makarenko, L. Petrovska,
R. Rаstennikov, V. Stеpаnоv);
– possession of the totality of certain skills
(E. Golovakha, T. Ladyzhenska, E. Меlibrudа,
N. Panina, R. Paroshina, M. Stankin);
– knowledge of the norms and rules of
communication, adaptive skills as a condition
to achieve effective relations (V. Moskalenko,
A. Kozlov, T. Ivanova);
– orientation of the personality in different
communication situations, in conditions of constant
changes of mental states, interpersonal relations and
social situation;
– knowledge and skills of the subject of
communication, in the process of communicative
activity, psychological tool of interpersonal personal
interaction (N. Kazarinova, O. Коrniaка, V. Pоgоlshа
and others).
Communicative competence as a survey
is an integral education. It is considered by us
as an individual's ability – through its totality
communication knowledge and skills to implement
their communicative and professional activities.
Communicative competence is always acquired
by a person in a social context. Its development
requires from a person realizing of the own needs and
values, understanding of its own social-perceptual
skills, possession of the ability to take others without
subjective distortion (sustainable bias) with respect
to those or other problems, and to assess correctly
their opportunities in understanding of the norms and
values of other social groups and society.
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ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОКОМУНІКАТИВНОГО СТИЛЮ
ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЗАВІДУВАЧІВ
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ КАФЕДР

DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL
COMMUNICATIVE STYLE OF
PROFESSIONAL-ADMINISTRATIVE
ACTIVITY OF FUTURE HEADS OF SOCIALHUMANITARIAN DEPARTMENTS

І.М. Мельникова (Київ, Україна)

I.М. Melnykova (Кyiv, Ukraine)

Система підготовки майбутніх керівників
– особливо завідуючих кафедр соціальногуманітарного профілю покликана забезпечити
високий рівень їх професійної компетентності.
Від мистецтва професійного спілкування
майбутнього завідувача кафедри багато в чому
залежатиме і якість його роботи, соціальнопсихологічний клімат в колективі, його
стабільність, професійне зростання і авторитет.
Враховуючи,
що
невід’ємною
частиною
управлінського
спілкування
є
періодичні
співбесіди із співробітниками кафедри наодинці,
ми на практичному зайнятті проектуємо ситуації
особистого спілкування і найважливіші його
компоненти (стиль, тон, техніку, такт).
Інтелект того, хто говорить оцінюється
логічністю висловлювання і багатством лексики,
індикатором розвиненого інтелекту є вільний
підбір слів, їх різноплановий зв'язок у фразах,
легкість їх продукування.
Велику частину робочого часу завідувача
кафедри займає мовне спілкування з оточенням.
Ми розглядаємо мовну комунікацію як вид
мистецтва і на своєму практичному зайнятті
терпляче і наполегливо навчаємо магістрів
професійній техніці.
Особлива увага на зайнятті приділяється
також розвитку експресивного репертуару
майбутнього завідувача. Один з найважливіших
а с п е к т і в п р о ф е с і й н о - у п р а в л і н с ь ко го
спілкування – це уміння слухати. Ми навчаємо
при отриманні інформації повністю приділяти
увагу тому, хто говорить: по можливості
фіксувати записувати найбільш цінну інформацію;
не будувати поспішних припущень і не
перебивати своїми припущеннями; слухаючи
співрозмовника, вчиться демонструвати адекватні
емоції і шанобливе ставлення; не відволікатися
на телефонні дзвінки і бесіду з іншими і тому
подібне; для конкретизації і точності розуміння
сенсу уміти правильно поставити питання і ін.
Таким чином, допомагаючи магістрантам
удосконалювати вербальну і невербальну техніку
спілкування, ми підводимо їх до переконання,
що постійне вдосконалення і збагачення
комунікативної
компетентності,
будучи
найважливішим показником інтелігентності і
благородства виховання керівника, дозволяє
ефективніше
і
компетентно
вирішувати
професійні завдання управління.

System of preparation of future leaders –
especially department’s administrators of socialhumanities profile called to provide the high level of
their professional competence.
Professional communication skills of the future
department head influence the quality of his work, staff
social-psychological climate, stability, professional
development and authority in a great deal. Taking
into account that inalienable part of administrative
communication is systematic meetings with the
department staff face to face, we at the practical
lessons role play the situations of the personal contact
and its main components (style, tone, technique, tact).
The intellect of person who speaks is evaluated by
logic of speech and perfect vocabulary; the indicators
of the developed intellect are fluent choosing of words,
their differently planned connection in phrases, their
easy producing.
Also the special attention at the lessons is paid
to development of expressive repertoire of the future
head. One of the major aspects of professionalladministrative communication is the ability to listen.
For getting the information totally we teach to pay
attention to the person with whom we talk, if possible
to fix: to write down the most valuable information;
not to create hasty guess and not interrupt by their
suppositions; listening to an speaker, learn to
demonstrate adequate emotions and respect; not
distracted on phone calls and conversation with
others etc.; for a specification and exactness of
understanding of sense to be able to ask a question
correctly, etc.
Thus, helping Masters perfect the verbal
and unverbal techniques of communication, we
persuade them: permanent perfection and enriching
of communicative competence – the major factor
of revival of intelligentsia, being the major symbol
of intelligentsia and nobleness of education, allows
solving the professional tasks of management
cooperating with the colleagues more effectively and
adequately.
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АФОРИСТИЧНИЙ СВІТ
ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

APHORISTIC WORLD
OF CHRISTIAN PUBLICISM

В.Я. Мороз (Запоріжжя, Україна)

V.Ya. Moroz (Zaporozhzhya, Ukraine)

Проблема дослідження афористичного світу
християнської публіцистики є актуальною на
сьогодні і потребує її наукового висвітлення і
теоретичного обґрунтування. До найдавніших
джерел, з яких черпає стилістика виражальні
засоби, належить Вічна Книга – Біблія. Своєрідною
особливістю цієї Книги є те, що вона містить
публіцистичні елементи, які переплітаються
з етнічними, історичними, філософськими,
художніми, політичними. По-перше, старозавітні
тексти в християнстві розглядаються як історичні,
в яких містяться відомості про походження
світу, про виникнення, розквіт і занепад давньої
ізраїльсько-іудейської
цивілізації.
По-друге,
вони передають профетичну (прогностичну)
напругу, оскільки містять пророцтва про прихід
Месії (Христа). По-третє, книги Старого Завіту
регламентують життя християнина в побутових,
морально-етичних аспектах. Головна ідея: відмова
від багатобожжя, язичницьких вірувань, звичаїв і
традицій і визнання єдиного Бога. Проблематика
Старого Завіту є теоретичним підґрунтям
для виникнення релігійної публіцистики. Не
менш важливим чинником є дослідження
афористичного світу священної книги як підґрунтя
для формування стилістичної системи української
мови. У цьому аспекті біблійні книги, сюжети,
образи справили значний вплив на її розвиток,
оскільки християнство, яке проповідувало закони
божі, міцно ввійшло у життя й культуру українців.
Книга Екклезіаста (ІІІ – ІІ ст. до н. е.) є
монологом мудреця, який шукає відповіді на
вічні загальнолюдські питання, навчає сучасників
вірі у Бога, у його надприродну силу, заповідає
їм жити за його законами. Книга Екклезіаста
вчить людину мудрості, світлу і розуму, вказує
на те, що перевага мудрости перед глупотою
така ж, як перевага світла перед пітьмою. Книга
вчить людину сумніватися в собі, але ніколи не
сумніватися в Богові.

The problem of the research of aphoristic world
of Christian publicism is relevant today and needs
the highlighting of its scientific and theoretical basis.
To most ancient sources from which the stylistics
take the expressive means, belongs Eternal book –
the Bible. A peculiar feature of this Book is that it
contains journalistic elements that are interwoven
with ethnic, historical, philosophical, artistic and
political ones. At first, the Old Testament texts in
Christianity considered as historical, which contain
information about the origin of the world, its rise and
decline of the ancient Israel and Jewish civilization.
Secondly, they convey prophetic (predictive) stress
because they contain prophecies about the coming of
the Messiah (Christ). Thirdly, the books of the Old
Testament show Christian life in domestic, moral
and ethical aspects. The main idea: the rejection of
polytheism, pagan beliefs, customs and traditions
and recognition of one God. Scope of the Old
Testament is the theoretical basis for the emergence
of religious journalism. Another important factor is to
study the Holy Book of aphoristic world as the basis
for the formation of stylistic Ukrainian language.
In this respect the biblical books, stories, images
had a significant influence on its development as
Christianity, which preached the laws of God, firmly
established in the life and culture of the Ukrainian
people.
Book of Ecclesiastes (III-II c. BC. E.) is a
monologue of a sage who seeks answers to the eternal
human questions, teaches contemporary faith in God,
in his supernatural power; learn them to live by his
laws. Book of Ecclesiastes teaches man wisdom,
light and understanding, indicating that the advantage
of wisdom to folly is the same as the advantage of
light to darkness. The book teaches a person to doubt
oneself, but never doubt the God.

1. Біблія або Книги Святого Письма Старого й
Нового Заповіту / переклад проф. Івана Огієнка. – Київ:
Українське Біблійне Товариство, 2009. – 1151 с.
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СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО
РАДІОЖУРНАЛІСТА: РЕАЛЬНІСТЬ
І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

SPEECH CULTURE OF FUTURE
RADIO JOURNALIST: REALITY
AND WAYS OF IMPROVEMENT

М.В. Нагорняк (Київ, Україна)

M.V. Nahornyak (Kyiv, Ukraine)

Виховання мовленнєвої культури майбутнього
радіожурналіста є, безумовно, однією з важливих
фахових, мовних, педагогічно-психологічних
проблем професійної освіти України у сфері
соціальних комунікацій. Це диктується певними
суб’єктивними та об’єктивними чинниками.
Мається на увазі, зокрема, тотальна практика
білінгвізму, яка фактично унеможливлює роботу
із самовдосконалення студента у царині культури
мовлення. При цьому потрібно зважати і на той
факт, що добрий зразок як один із найефективніших
засобів формування мовленнєвої культури, в
Україні, власне, відсутній. На превеликий жаль,
еталони культури мовлення, а це преса, радіо,
телебачення, кіно, мережа, не демонструють
довершеності й літературності у своїх передачах.
Себто законодавцями мовленнєвої культури вони
є доволі мінімально.
Отже, щоб мовлення ведучого, кореспондента,
коментатора приносило слухачам естетичну
насолоду,
архіважливим
є
усвідомлення
студентами потреби повсякчас дбати про власний
мовленнєвий процес.
У формуванні високого рівня своєї мовленнєвої
культури студентам слід обережно ставитися до
різноманітних модних віянь, які останнім часом
охопили аудіовізуальні мас-медіа. Важливим є не
потрапляти під їхній вплив, оскільки кожен крок
у цьому напрямі означає віддаленість мовця від
чистоти мовлення.
Питання
формування
мовленнєвої
культури майбутніх радіожурналістів потребує
комплексного
вирішення.
Безсумнівно,
актуальним є вивчення таких його аспектів, як
робота над піднесенням внутрішнього мовлення,
що є своєрідною підготовкою до виховання
усного й писемного професійного мовлення,
спрямування уваги студентів на поглиблення
свого інтелектуального рівня, культури мислення,
загальної культури та інше.

Developing the speech culture of radio journalists
is certainly one of the most important professional,
linguistic, educational and psychological problems of
professional education in Ukraine in the area of social
communications. It is dictated by certain subjective
and objective factors. This implies, in particular,
total practice of bilingualism, which actually makes
impossible self-development work of students as
for the culture of speech. It should be also taken
into account that unfortunately Ukraine is lacking
a good example as one of the most effective means
of forming the culture of speech. Benchmarks of the
culture of speech such as the press, radio, television,
film, network, do not demonstrate excellence and
literariness in their radio broadcast. Thus, they are
quite poor legislators of the culture of speech.
So to let the audience aesthetically enjoy the speech
of a broadcast presenter, reporter or commentator,
it is extremely important that the students should
understand the necessity to take always care of their
own speech process.
While forming the high level of their speech
culture, students should be cautious about various
modern trends that have recently embraced
audiovisual media. It is important not to fall under
their influence, as each step in this direction means
the speaker’s drifting apart from the purity of speech.
The formation of speech culture of radio journalists
requires a comprehensive solution. Undoubtedly, it is
extremely important to study such aspects as work on
the improvement of internal speech, which is a kind
of preparation for the development of professional
oral and written speech, focusing students’ attention
on deepening of their intellectual level, culture of
thinking, general culture.
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КОГНИТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ В
ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ – ПРЕДОТВРАТИТЬ
ИЛИ УПРАВЛЯТЬ?

COGNITIVE CONFLICTS
IN NETWORK – TO PREVENT OR
TO MANAGE?

В.С. Нечаева (Москва, Россия)

V.S. Nechaeva (Moscow, Russia)

Развитие современных мобильных технологий
и рост требований к скорости и эффективности
решения
социально
и
профессионально
значимых задач способствуют качественному
изменению коммуникации. Общение переносится
зачастую в другое пространство реализации –
виртуальное, которое мы называем электронной
средой. Ее образует канал передачи данных –
интернет, посредством которого осуществляется
электронная
коммуникация.
Электронное
семиотическое пространство гетерогенно по своей
природе, поскольку включает в себя отдельные
знаковые системы, каждая из которых обладает
своими характерными признаками и имеет свои
особенности.
Под когнитивным конфликтом мы понимаем
столкновение двух когнитивных подсистем –
эмоциональной и рациональной, являющиеся
неотъемлемой частью процесса межличностного
общения в электронной среде.
В процессе общения участники коммуникации
задействуют не только рациональную, но и
эмоциональную сторону когнитивных ресурсов.
Это обстоятельство обуславливает возникновение
у собеседников внутриличностных конфликтов,
называемых также когнитивными, способных
трансформироваться далее в межличностные,
т.е. социальные. Формируясь в сознании, а затем
во «внутренней речи» (см. Выготский Л.С.),
когнитивный конфликт представляется нам
явлением, которое невозможно запрограммировать
или предотвратить. Однако реализуемым, на наш
взгляд, является его регулирование, т.е. разработка
стратегий управления им с целью установления
функциональной и эффективной коммуникации.

The development of modern mobile technologies
and the increase of demands of speed and effectiveness
of the solution of socially and competently important
problems promote the qualitative change of
communication. It is often transferred into another
virtual realization area, which we call electronic.
It’s build by a data transmission channel called
internet, which electronic communication is realized
trough. The electronic semiotic area is inherently
heterogeneous, because it includes certain sign
systems; each of them has its typical indicators and
its specifics.
The cognitive conflict we understand as a
confrontation between two cognitive subsystems –
the emotional and the rational. They are an integral
part of the human communication process in the
electronic area.
During the communication process its participants
enable not only the rational but also the emotional side
of cognitive resources. This circumstance conditions
the appearance of intrapersonal conflicts called also
cognitive, which are able to be transformed into
interpersonal, notably social conflicts. Emerging
in the consciousness and then in the “inner speech”
(L.S. Vygotsky), the cognitive conflict is seen by us
as a phenomenon, which is not to be programmed or
prevented. But we mean that its regulation, notably
the development of strategies of its management to
set up functional and effective communication, is
possible.
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СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК
СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНА
МЕТАРЕАЛЬНІСТЬ

TELEVISION AS
A SOCIAL COMMUNICATIONS
MATERIALITY

О.М. Холод (Київ, Україна)

О.М. Kholod (Kyiv, Ukraine)

Проблемою нашого дослідження є пошук
причинно-наслідкових зв’язків між фактором
«телебачення» і факторами «метареальність»
та «артефакт». Ми вважаємо, що саме тому, що
існує кореляція між телебаченням як штучним
продуктом
духовного
життя
суспільства
(артефактом) і створенням завдяки такому
артефакту того, що існує поряд із реальністю
(метареальність). У свою чергу метареальність
змінює (трансформує) свідомість індивідів
у суспільстві (тобто трансформує свідомість
суспільства). Згадана трансформація відбувається
у трьох напрямках, а саме: мутації, абмутації та
інмутації.
Метою подальшого дослідження ми обрали
пошук причиново-наслідкових зв’язків між
телебаченням як метареальністю і артефактом
сучасного
та
трансформацією
свідомості
суспільства. Об’єктом дослідження у такому
випадку варто вважати трансформацію свідомості
сучасного суспільства, предметом – телебачення
як метареальність і артефакт, які трансформують
свідомість сучасного суспільства.
Гіпотезою нашого дослідження стало
твердження про те, що телебачення виконує
роль соціальнокомунікаційної метареальності
й артефакту, що трансформують свідомість
сучасного суспільства.
Методикою нашого дослідження було обрано
такий перелік науково-пошукових процедур:
– аналіз результатів наукових пошуків, які
тією або іншою мірою дотичні до досліджуваної
нами проблеми;
– виокремлення в аналізованих теоріях і
концепціях стосовно телебачення його ознак як
метареальності й артефакту;
– формулювання власного погляду й
теоретичного уявлення про телебачення як
метареальність й артефакт.
Перспективою подальшого дослідження
визначаємо для себе пошук кореляцій між ідеєю
М. Маклуена про телебачення як електричний
бум, який утворив нову людину, та власною ідеєю
трансформації суспільства через інмутацію та
абмутацію.

The problem of our research is to find causeeffect relationships between the factor “TV” and the
factors “meta reality” and “artifact”. We believe that
just because there is a correlation between television
as an artificial product of the spiritual life of society
(artifact) and through the creation of this artifact that
is close to reality (materiality). In turn materiality
changes (transforms) the consciousness of individuals
in society (that transforming the consciousness of
society). The mentioned transformation occurs in
three ways, namely: mutation and abmutation and
inmutation.
The aim of further research, we have chosen
search cause-effect relationship between television
as materiality and artifacts and the transformation of
consciousness of modern society. The object of study
in this case should be considered the transformation
of consciousness of modern society, the subject –
materiality and television as an artifact that will
transform the consciousness of modern society.
The hypothesis of our study was the assertion that
television serves social communications materiality
and artifact, transforming the consciousness of
modern society.
Methodology for our research was chosen for this
research and the search procedures:
– analysis of the results of scientific research to
one or another degree tangent to study our problem;
– separation in the analyzed theories and
concepts regarding television as it features materiality
and artifact;
– formulation own views and theoretical
understanding of television as materiality and artifact.
Prospects for further studies to define a search of
correlations between the idea of M. McLuhan on TV
as electric boom that created a new man, and his own
idea of transforming society through inmutation and
abmutation.
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ЕТИКЕТНИХ ФОРМ
СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
ПОЗИТИВНИХ СТОСУНКІВ
МІЖ КОМУНІКАНТАМИ

THE ROLE AND MEANING OF
ETIQUETTE FORM OF COMMINICATION
IN ESTABLISHING THE POSITIVE
RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICANTS

Н.С. Христич
(Переяслав-Хмельницький, Україна)

N.S. Khrystych
(Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine)

Етикетні форми спілкування у системі мови
характеризується
двома
взаємопов’язаними
сторонами: системою слів як знаків, що передають
значення, та системою семантичних відтінків,
закріплених за словами. У концентрованому
вигляді культура виявляє потребу людини у
доброзичливості, взаємоповазі, приязні при
звертанні одне до одного як важливих сторонах
вирішення особистих і громадських проблем.
Етикетні висловлювання у цьому розумінні
мають значний потенціал символізму, адже у
стислій формі вони регулюють установлення
позитивних стосунків між комунікантами. У
цьому випадку етикет – витончена символічна
мовна гра, в якій індивіди з їх реальними
стосунками відіграють роль гравців.
Етикетні мовленнєві норми втілюються у
спеціальних етикетних мовленнєвих формулах і
виражаються сукупністю різнорівневих засобів –
від окремих слів до висловлювань. Етикетизація
мовлення реалізується шляхом привертання
уваги мовців до його ключових моментів.
Засобами етикетизації мовлення є цілий комплекс
вербальних інтерперсональних і текстуальних
одиниць.
Сигналами умов спілкування є репліки різних
типів, а також невербальні засоби – міміка,
усмішка, погляд, жести, постава та ін. Порушення
норм мовленнєвої етики суттєво ускладнює
процес кооперативного спілкування.
Дo етикетних висловлювань здебільшого
відносяться формули привітання, прощання,
висловлювання вдячності, вітання, тости й
побажання. Усю цю групу об’єднує спільне
значення – доброзичливість, а соціальні взаємини
диктують характер ситуації – зустріч, прощання,
вітання з певними радісними подіями, вираження
співчуття або підтримки. Основними складовими
етикетизації мовлення є нормативні текстуальні
(лексико-граматичні)
та
інтерперсональні
комунікативні мовні одиниці, деякі з яких є
культурно специфічними.
Отже, можна зробити висновок, що етикетні
форми спілкування стають невіддільними від
особи, яка залежно від умов життя, виховання,
дiяльностi
по-своєму
передає
розуміння
й сприйняття етикетних норм поведінки,
спілкування тощо.

The etiquette forms of communication in the
language system are characterized by two related
parties: the system of words-symbols that convey
the meaning and semantic system aspects which
are assigned to them. Culture in its concentrated
form reveals the human need for kindness, mutual
respect, friendship when addressing to one another as
important aspects of solving personal and community
problems.
The etiquette statements have a significant
potential symbolism made in this meaning because
in the brief form they regulate the establishment of
positive relations between the communicants. In this
case, etiquette is a subtle symbolic language game
in which the individuals with their real relationships
play a role of active players.
The speech etiquette rules are embodied in the
special etiquette speech formulas. They express the
combination of different levels - from the separate
words to the sentences. The process of making the
etiquette forms is realized by drawing the speakers’
attention to its key points. The complex of verbal
interpersonal textual units can be the means of
making etiquette.
The signal of communicative conditions are cues
of various types, as well as non-verbial such as facial
expressions, smile, eyes, gestures, posture, etc. The
violation of verbal ethics complicates the process of
cooperative communication.
The formula of greetings, farewells, expressions
of gratitude, congratulations, toasts and wishes are
mostly referred to the etiquette sentences. All this
group is united by a common meaning – kindness,
and the social relationships dictate the nature of
the situation – meeting, farewell greetings on the
happy occasion, expressing of sympathy or support.
The main components of the process of making the
etiquette forms are textual (lexical and grammatical)
and interpersonal communicative language units,
some of which are culturally specific.
Thus, we can conclude that etiquette forms of
communication are inseparable from the person and
depend on the specifics of life, education, activities.
They render understanding and perception of etiquette
rules of behavior, communication and so on in their
own way.
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