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Abstract
The article deal with the linguo-communicative analysis of the transformation of the national-civil
society under the influence of multiculturalism as a comprehensive legitimation of the cultural
plurality practice. The study is based on a hypothesis of the complex and ambiguous nature of the
language and culture interactions. «Language-culture» relations encompasses all the layers of the
language system, all functions of the language, which leads to the heterogeneity of linguistic units
marked by a cultural component. In the modern society, in the «language-culture» relations, the the
national-civil culture dominated, unambiguously affecting the language system. However, in the
conditions of multiculturalism and the rupture of the national-civil system, traditions and norms of
civil culture are weakened, the linguo-cultural balance is being violated, which becomes an open
problem of the post-modern society.
Key words: linguo-communication, multiculturalism, national-civic culture.

Introduction
Multiculturalism is a versatile and multi aspect phenomenon. Multiculturalism is
understood both as a political project, recognizing cultural differences, and as a model of a
multicultural society. In particular, multiculturalism is viewed as a special pluralistic
discourse served to emphasize the importance of integrating cultural differences, free
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expression of the interests and values of various socio-cultural groups. But all these
approaches offer a descriptive model rather than an explanatory one, when it is important
not only to state, but also to identify a fundamentally new situation in the position of the
socio-cultural system of modern states. The subject of our research is the linguistic and
communicative aspect. In the context of modern globalization, national and ethnic processes
are taking place in contradictory tendencies: the global coexistence of ethnically diverse
cultures and, at the same time, tendencies towards diversity of ethno-nationalism, national
sovereignty. In such a contradiction, the role and importance of intercultural communication
is extremely growing. It either leads to agreement or to the conflict situations in a
multicultural environment.
Methods and Techniques of the Research
The methodological basis of the research is general scientific methodological
provisions, theory of cultural linguistics, communication studies, intercultural
communications; complex approach to the material: axiological, anthropocentric, cultural.
Results
Cultural diversity as a phenomenon and trend of sociocultural development has
always been present in the officially homogeneous space of national and civil culture. There
have always been peripheral or subordinate linguistic identities. However, these
communities have never disputed the central position of national cultures and, moreover,
usually sought to get closer to them, to reduce the differences separating them. Despite the
reproduction of cultural differences, the basic model of the national-civil type of
acculturation, that is, the choice of cultural identity and inclusion into a foreign culture,
which for decades assimilation have served – the acceptance of the values and norms of the
main culture, the unity of the nation as a moral community of equals. The principles, norms
and possibilities of socio-cultural integration of society were reduced to this, in fact, no
alternative variant of acculturation.
To promote the concept of «one state – one nation – one national language», to
suppress the germs of ethno-nationalism and regionalism in many countries, one of the
autochthonous languages is cultivated, with the help of which cultural and political unity
and meta-ethnopolitical community are created. The need for a single normalized codified
national language appears when ordinary citizens become an important component of the
state. And the introduction of a standard language initially pursues exclusively pragmatic,
not cultural goals: citizens must understand the government of their country.
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Language policy requires special flexibility and consideration of many factors in the
conditions of multi-ethnic and multilingual countries, where the ratio of languages in terms
of their communicative functions, in terms of their use in various spheres of social life is
closely related to the mechanisms of political governance, national harmony and social
stability. As a result, as history testifies, the dominant nation each time showed rejection of
other languages. Associated with it there is the requirement, which is common for the ruling
nation, that national minorities learn the language of the majority and use it everywhere in
public life – while voting, in court, on concluding agreements, etc. Sometimes the language
of a minority is recognized as a second state language, but more often it is used only at
home, in church and in private schools (or it is slowly and painfully lost).
In some cases, the recognition of the language of a national minority living on the
territory of a national state and the transfer of administrative functions to it, albeit to a very
limited extent, is a solution to the conflict situation between the national majority and the
national minority. The importance of the issue of the right to use the national language and,
in general, the role of the national language is confirmed by the fact that this moment is
taken into account when making normative documents at the world level. An example is the
United Nations Convention on Civil and Political Rights (1966), which states, in particular,
that members of minorities «cannot be denied the right to own, with others in their group,
their own culture or use their own language» (Уолцер, 2000: 45).
As E. Hobsbawm writes, the creation of a university with teaching in the native
language becomes a real triumph of linguistic emancipation as the privileged use of any
language as the only language of instruction and culture in the country is associated with
political and ideological considerations (Hobsbawm, 1997: 87).
The national language as an instrument of national identity is used by general
education, which is the main institution that makes standardization and codification of the
literary language. A special role is played by linguistic purism and the history of
grammaticalization and lexicalization of linguistic units. The influence of the idea of
language standardization on the language inventory (first of all, the dictionary) should be
based not only on the data of the literary language, but also on dialects, professional argos,
colloquial speech – i.e. for the entire section of language styles and layers of use, since
verbal self-identification and language mastery play a decisive role in the formation of an
individual sense of national belonging.
The triumph of the policy of multiculturalism has paradoxically turned against it
itself, undermined confidence in the ability to quickly and effectively unite a multicultural
society with its help on the basis of equality of cultures and the practice of providing
additional rights and benefits depending on a person's belonging to a group. The
discrepancy between the results of this policy and the very logic of multicultural practices

14

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

and the foundations of socio-cultural unity of modern states –the institution of unitary
citizenship, national-civil identity, loyalty to the state on the principle of a person's
belonging to a national territory – was indicated.
The modern situation is characterized by a new character of linguo-cultural
interaction of cultures. The matter is not in the very presence of a plurality of cultures, but
in the fact that their linguo-cultural reproduction, perception and distribution cease to be
determined and controlled by the civil order within the nation states. The expansion and
legitimization of the space of open cultural pluralism does not remove, but exacerbates the
question: to which community and in the name of what values should a person adapt to?
Linguo-cultural splits occurred along the following lines of cultural interaction:


ethnic, represents the relations between local ethnic groups, historical-

ethnographic, ethno-confessional social communities;
 national, based primarily on the dialogue of various state-political structures and
political elites;
 civilizational, characterized by a meeting of fundamentally different types of
sociality, value systems and forms of cultural creativity. In the everyday practice of cultural
interaction, most often there are processes and relations characteristic of all the three levels
of interaction.
Conclusions
Studying the intercultural interaction shifts in general, it should be noted that the role
of the linguo-cultural component in the policy of intercultural communication has changed.
The history of societies previously has had an infinite cultural diversity. But in previous
eras, due to the difficulties of global communications, the attachment of a person’s everyday
life to one specific place, the linguistic and cultural identity was not felt sharply. A person
then perceived linguo-cultural diversity through the prism of customary and relatively
narrow national and civil patterns and norms that reduced or suppressed the open expression
of cultural differences. At the present time, the issue of linguo-cultural self-determination is
acquiring significant political acuteness in those countries whose culture has developed as a
nationally homogeneous (at least normatively), though containing the whole cultural spaces
that are not included in the dominant culture.
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Abstract
The article presents the results of an empirical study of the influence of the personal Internet
orientation (personality changes on the Internet, typical behavior in cyberspace) on the Internet
texts understanding. The author distinguish three types of personal Internet orientation depending
on the motivation and creativity of user behavior on the Internet. As a result of empirical research
involving 716 respondents from different regions of Ukraine, it was determined that the high level
of personal Internet orientation facilitates to the reception and accuracy of recipients’ expectations,
more consistent attitude to the verbal environment of the Web, the quality and completeness of the
Internet texts interpretation improve insignificantly with the evolution of Internet orientation. And
the adequacy of the mark of the Internet texts complexity even decreases.
Keywords: understanding, Internet text, perception, interpretation, emotional identification,
personal Internet orientation.

Вступ
Introduction
Життя сучасної людини важко уявити без інтернету. Його вплив на психіку
неодноразово поставав об’єктом наукових досліджень. Особистості в інтернеті та
різним формам її проявів, змін в умовах віртуального середовища, самопрезентації,
гендеру, інтернет-залежності присвячено значну кількість праць (Kraut et al., 1998;
Young, 1998; Dresner, 2005; Шевченко, 2002; Посохова, 2006; Горошко, 2009;
Наумова, 2008; Мелешников, 2010; Смолл & Ворган, 2011; Турецька, 2011; Ван
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Шилу, 2013; Карр, 2013; Войскунский, 2013; Лутовинова, 2013; Шпитцер, 2014 та ін.).
Проте питання того як зміни особистості в інтернеті, її поведінка у кіберпросторі
впливають на розуміння нею текстів інтернету досі не поставало предметом
спеціалізованого дослідження. Емпіричне дослідження цього питання стало основою
написання цієї розвідки.
Мета дослідження – здійснити науково обґрунтований аналіз ролі інтернетспрямованості особистості в процесі розуміння текстів інтернету, на базі емпіричного
дослідження визначити, як позначається психологічний вплив інтернет-спрямованості
особистості на результатах розуміння.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Для досягнення зазначеної мети були використані наступні теоретичні методи і
методики:
(а) дедуктивний як шлях від абстрактного до конкретного;
(б) індуктивний як узагальнення фактів;
(в) аналіз як шлях від цілого до частин;
(г) синтез як шлях від частин до цілого;
(д) узагальнення як перехід на більш високу ступінь абстракції шляхом виявлення
загальних ознак (властивостей, відношень, тенденцій розвитку і т. п.) предметів;
(е) систематизація як зведення розрізнених знань у єдину наукову систему.
Емпіричне дослідження проведене за допомогою таких психологічних та
психолінгвістичних методів, як: (а) експеримент (семантизуючий та рецептивний
експерименти); (б) метод семантичних і прагматичних інтерпретацій (комплексне
тлумачення сенсу висловлювань на основі широкого контексту електронної ситуації
концептуальний аналізу тексту (визначення змістовної структури, виокремлення
домінант, ключових слів); (в) контент-аналіз; (г) процедура суб’єктивного
шкалування (метод абсолютних оцінок). Математична обробка даних здійснювалася
за допомогою первинної статистики, статистичного виводу, з врахуванням таких
статистичних показників як мода та розмах варіації, кореляційного аналізу (на основі
коефіцієнта Пірсона). Також використовувалися інтерпретаційні методи, що
ґрунтуються на конкретних принципах системного, діяльнісного, когнітивного,
психолінгвістичного підходів. Вони спрямовані на пояснення отриманих результатів з
точки зору первинних припущень та посилань, інтеграцію отриманих емпіричних
закономірностей у єдину наукову картину світу.
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Результати
Results
Інтернет-спрямованість особистості визначаємо як параметр, що описує
діяльність особистості в інтернеті, акцентуючи типові види діяльності конкретного
користувача в неті та їх репродуктивний чи креативний характер. На основі
результатів дослідження спрямованості користування інтернетом по вибірці з 716
респондентів було розроблено систему критеріїв для визначення рівня досвідченості
користувачів інтернету, що зафіксовані у таблиці 1.
Таблиця 1. Критерії визначення рівнів інтернет-спрямованості
особистості
Критерії

Рівень інтернет-спрямованості особистості

Креативність
(створення контенту)
Широта використання (види діяльності)

Вищий
(3 бали)

Середній
(2 бали)
так

Базовий
(1 бал)
ні

4

2-3

1

Згрупована оцінка отриманих результатів дозволила встановити належність
користувача до високого (5 балів), середнього (3-4 бали) чи низького рівня ІСО (2
бали). Вибірку дослідження склали викладачі й студенти ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка, Кропивницького інституту державного та муніципального управління,
Київського національного лінгвістичного університету, Херсонського державного
університету, Запорізького національного технічного університету. Загалом вибірка
складала 716 респондентів чоловічої та жіночої статті віком від 17 до 60 років, 83.5%
жінок та 16.5% чоловіків. З опитуваними було проведено низку досліджень, зокрема
семантизуючий та рецептивний експерименти, а також суб’єктивне шкалування.
У ході діагностичного експерименту респондентам було запропоновано кілька
питань з метою визначити рівень їх інтернет-спрямованості.
1. Що Ви зазвичай робите в інтернеті?
2. Які ресурси, як правило, використовуєте? Скільки часу їм приділяєте у
тиждень
3. Чи доводилося Вам щось писати в інтернеті? Що саме? Як часто?
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Базовий

рівень

інтернет-спрямованості

особистості

характеризує

тих

користувачів, що звертаються до інтернету з метою задоволення базових потреб щодо
їжі, фізіології, безпеки та приналежності до певної спільноти, маючи на меті пошук
(споживання) відповідної інформації. Їх діяльність обмежена окремими типовими для
конкретної особистості видами. Вони сприймають інтернет як середовище в межах
якого зручно реалізувати лише певні форми діяльності, до яких вони звикли, або
реалізація яких у реальному світі ускладнена низкою обставин.
Середній рівень інтернет-спрямованості особистості репрезентує відносно
креативну діяльність в мережі, що реалізується в обмеженій кількості форм
діяльності, типових для даного користувача. У цю групу були віднесені респонденти,
які визнали, що хоча б одного разу створювали тексти інтернету, зокрема писали
дописи, лишали коментарі чи відгуки, або полишали інший вербальний слід своєї
діяльності у кіберпросторі. Однак, поміж тим їх діяльність в інтернеті є досить
стереотипною, обмеженою кількома звичними формами, що дозволяють реалізувати
обмежене коло потреб. Вони не мають на меті вдосконалення віртуального світу, його
збагачення, створення власного куточку для самовираження власної віртуальної
особистості.
Вищий рівень інтернет-спрямованості особистості передбачає, що користувач
звертається до інтернету, маючи на меті задоволення вищих потреб, пов’язаних з
повагою оточуючих та самовдосконаленням й самореалізацією, здійснюючи при
цьому в інтернеті майже усі види діяльності та створюючи власний сегмент інтернетсередовища. Такі «громадяни інтернету» створюють тексти не у відповідь на вимогу
віртуального середовища, не з огляду на правила видачі пошукових систем, вони
виражають себе у власних текстах, пишуть те, що не дозволяють собі у реальності,
мотивують інших до розкриття і збагачення власної особистості у кіберпросторі. Для
них інтернет – це величезний арсенал ресурсів задоволення власних потреб у різних
формах та видах діяльності.
Висновки
Conclusions
У ході експериментального дослідження ролі інтернет-спрямованості
особистості в процесі розуміння текстів інтернету респондентам було виявлено, що
високий рівень інтернет-спрямованості особистості сприяє активізації рецепції та
точності очікувань реципієнтів, позначаючись поліпшенням орієнтації у
кіберпросторі, адаптації до його умов, більш успішним прогнозами змісту текстів
інтернету, більш послідовним ставленням до вербального середовища Мережі. Проте
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якість та повнота трактування текстів інтернету майже не прогресує з поглибленням
мотивації використання інтернету, а адекватність оцінки складності текстів інтернету
навіть знижується.
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Abstract
The article reveals the concept of conceptual mapping in the process of learning a foreign
language. It is stated that a concept map is a diagram that shows the relationships between notions.
Such maps are graphical tools for organizing and presenting knowledge. It is emphasized that the
most useful form of a concept map for teaching and learning is one that is placed in a hierarchical
organization, where more general and comprehensive notions are at the top of the map and more
specific at the bottom.
The difference between concert cards and mind maps is given. It is emphasized that despite
a similarity of mind maps and concept maps, these two methods differ in many respects, in
particular, concept maps are characterized by clear links between the described ideas and are more
structured than mind maps, as a formally approximate description, which places ideas in some
sequence and organizes them hierarchically by levels of importance.
Key words: concept map, notions, concepts, mapping, learning foreign languages.

Вступ
Introduction
Концептуальні карти – це графічні інструменти для організації та репрезентації
знань. Концептуальна карта включає концепти (поняття), зазвичай зображувані у
фігурах певного типу (кола, прямокутники), і взаємозв’язки між ними (у вигляді
ліній, що з’єднують два поняття) (Fauconnier).
Концепти (поняття) – це короткі формулювання (часто в одне слово), пов’язані
з поняттями предметної галузі, що описують досліджувану ситуацію, або
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закономірностями в подіях, об’єктах і ситуаціях. На лініях вказують сполучні слова
або фрази, що роз’яснюють тип зв’язку між поняттями (іноді використовуються
символи: +, – та ін.).
Мета дослідження полягає в розгляді концептуальних карт як дієвого засобу
навчання іноземної мови студентів ЗВО.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
У процесі дослідження використано комплекс науково-дослідницьких методів,
які відповідають його меті, а саме: теоретичні: аналіз соціологічної, психологічної,
педагогічної, методичної літератури з метою обґрунтування теоретикометодологічних

засад

проблеми;

систематизація

та

узагальнення

досвіду

використання сучасних технологій картування у процесі професійної підготовки;
логіко-структурний аналіз досліджуваної проблеми.
Результати
Results
Використання концептуальних карт як стратегії викладання було вперше
розроблено Дж. Д. Новаком з Корнельського університету на початку 1980-х.
Концепт-карта – це схема, що показує взаємозв’язки між поняттями. Вони є
графічними інструментами для організації та представлення знань.
Поняття, як визначає Дж. Д. Новак, – це регулярність об’єктів чи подій,
позначених певною відміткою. Концепт-карти – це схематичні подання, які
показують значущі зв’язки між поняттями у формі пропозицій. Пропозиції – це два
або більше поняття, що пов’язані між собою словами, які надають інформацію про
взаємозв’язок або описують зв’язки між поняттями.
Найбільш корисною формою концепт-карти для викладання та навчання є така,
яка побудована з врахуванням ієрархічної організації, де більш загальні та
всеохоплюючі концепції знаходяться вгорі на карті, а більш конкретні внизу (Novak,
1998). Це графічно оформлена понятійна структура навчального матеріалу. Їх почали
використовувати в школі Д. Аусубель (Ausubel) і Дж. Д. Новак, які вважали, що для
зручності сприйняття різних понять, слід використовувати ієрархічний підхід в
поєднанні з графічним. Слід розрізняти поняття «концепт-карта» та «інтелект-карта»
(Novak, 1998).
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«Карти розуму» або «ментальні карти» складаються тільки з ієрархічних,
деревовидних структур і припускають наявність в центрі основного поняття. Тоді як
концепт-карти – це семантична сітка. На математичній мові концепт-карта – це граф,
у вершинах якого розташовані поняття, а ребра графа відображають зв’язки між
поняттями. Поєднуючи концепти за допомогою фраз, які розкривають зміст зв’язку
між ними, отримують твердження.
Концепт-карти виникли як засіб візуалізації представлення знань у дітей, а
потім стали використовуватися як інструмент для наукових досліджень і вирішення
практичних завдань. Незважаючи на схожість інтелект-карт і концепт-карт, ці два
методи розрізняються за багатьма аспектами, проте комп’ютерні програми, зокрема
програми, які служать для створення концептуальних карт, дозволяють будувати й
інтелект-карти. Щодо концептуальних карт, то графічна техніка використовується,
щоб представляти знання через структурування мережі пов’язаних концептів.
Багато педагогів використовують інтелект-карти (або «майнд-меп», від англ.
Mindmap – карта розуму, інтелектуальна карта) і не відрізняють їх від концепт-карт.
Як вже зазначалося, карти складаються з вузлів і зв’язків, що з’єднують ці вузли.
Зв’язки можуть бути різного типу, наприклад, такими: «є», «належить», «має
властивість», «складається» тощо.
У наш час створено багато комп’ютерних програм для створення таких
дидактичних матеріалів. Серед них є такий програмний продукт, як CmapTools
(CMapTools), який дозволяє доповнити поняття спливаючими підказками, графічними
ілюстраціями, відеороликами, гіперпосиланнями, які мають ще зовнішні додатки. Ця
програма є англомовною, що також сприяє вивченню англійської мови.
У процесі створення концепт-карти викладач або студенти аналізують
структуру зв’язків. При цьому можуть з’явитися нові вербальні зв’язки, які поки не
широко використовуються в навчальному процесі студентами або учнями, але
виникає необхідність їх вербалізувати і запам’ятати. Результатом цього є більш
осмислена сфера знань.
Вперше концепт-карти були запропоновані на початку 1970-х рр. при вивченні
дитячого мислення і формування ними перших наукових понять. Вони виявилися
ефективним інструментом відображення понятійної системи людини, формування її
понятійного мислення. Програмний пакет CmapTools розвивався і змінювався в часі.
Якщо спочатку це був додаток для персонального комп’ютера, то в останніх версіях
з’явилася можливість колективної роботи над картами понять.
Поєднання інтелект-карт і концептуальних карт також є вдалим прикладом
демонстрації переваг структуризації знань про ситуацію, що свідчить про можливість
планування комунікації з урахуванням зони відповідальності кожного учасника.
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Перевагами застосування концептуальних карт у навчанні іноземної мови є:
допомога студентам в обговоренні та створенні нових ідей; заохочення студентів
відкрити для себе нові поняття та положення, які поєднують їх; дозволяє студентам
більш чітко висловлювати думки, погляди та подавати інформацію; допомагають
студентам в інтегруванні нових понять із уже вивченими, відомими; дозволяє студентам
збагатити своє знання з будь-якої теми й оцінити отриману інформацію тощо.
Висновки
Conclusions
Отже, якщо концептуальні карти створені правильно й чітко, вони стають для
студентів потужним засобом досягнення високого рівня когнітивної діяльності. Для
викладача ж концептуальна карта – це не просто засіб навчання, а й ідеальний спосіб
оцінки зросту досягнень і знань студентів. Студент може активно долучитися до
навчального процесу, беручи участь разом із викладачем у розробці концепт-карт.
Тому, використання концепт-карт є обов’язковим для навчального процесу
доповненням до класичних методів, яке апелює до індивідуального характеру
кожного студента.
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Abstract
In the abstract specialization of mental functions in the process of language acquisition described.
The hypothesis of our study was to find out how strong was the dynamics of influence on the
formation of mental structures, on value orientations, worldview, life experience of homo sapiens.
The study used the method of explication in order to reveal a new concept globalization as
reflection of knowledge about language.
Key words: language, mental functions, mental structures, globalization, professional training,
process of language learning.

Introduction
The studying of ancient languages, of which Latin is of no small importance, at the
current stage of development of higher education covers not only actual problems of
teaching foreign languages, but also becomes a component of the professional training of
future professionals.
Methods and Techniques of the Research
The hypothesis of our study was to find out how strong was the dynamics of
influence on the formation of mental structures, on value orientations, worldview, life
experience of homo sapiens. The study used the method of explication in order to reveal a
new concept globalization as reflection of knowledge about language. The method is never
invariably frozen; it must be adjusted when the teaching conditions change.
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Results
According to the American methodologist, professor of the University of Chicago
Peter Hagboldt, teaching foreign languages can pursue practical and educational goals, the
choice of which depends on objective conditions and on the duration of the course. The
method, in his opinion, is a set of techniques aimed at achieving a certain goal within a
certain period of time in the presence of certain teaching aids, taking into account the age
and general development of students, as well as schools and society. The method is never
invariably frozen; it must be adjusted when the teaching conditions change (Кашина, 2006;
21). The main goal of a linguistic teacher in the classroom is to simplify the process of
language learning as much as possible. After all, it is the teacher who acts as a predictor,
since he must provide for possible error options in solving predetermined tasks, as well as
find ways to overcome them. «It is much easier to succeed when each individual task is
considered as part of the general task, and not as an independent one ... When a student does
not know the ultimate goal of training, ... he resorts to a relatively easy way to satisfy his
requirements and verbally memorizes material either from a textbook or ... as explained by
the teacher» (Hagboldt, 1963; 56-57).
The realization that the general task is much wider, involuntarily and subconsciously
makes students concentrate their efforts on the subject under study (Balalaieva, 2014; Vakulyk,
2013). The psychologist Bergson believed that the main function of the intellect is rubrication.
Here are his words: «Intelligence is the ability to find the interconnection of phenomena, the
ability to grasp their recurrence, and, if necessary, produce it» (Bergson, 1979: 59).
«To explain something is to see in the new and unforeseen elements of the old and
familiar, organized in a new order» (Maslou, 1999: 181). The essence of the language is not
in the use of any method of communication, but in the use of fixed ... it means that
something tangible – a spoken word, picture, gesture, or whatever – could trigger an idea of
something else. When this happens, the tangible can be called a «associations sign» or
«symbol», and what the idea is about is «significant» (Panov, 1983: 66). That’s,
V.A. Zvegintsev calls language a means of mentally dividing the world around us into
discrete concepts, as well as an instrument for classifying these concepts. According to F. de
Saussure, the word as a linguistic sign is «two-sided psychic essence», which rests on the
inextricable connection between the concept and its acoustic image. Wherever a new word
came to a person – in oral conversation, from the pages of a book or newspaper – in all
cases it will be stored in memory in the form of a sound image. This image at any time can
be imagined mentally (through the so-called «internal speech») or reproduced aloud. And
invariably at the same moment an abstract concept pops up in memory that corresponds to a
given acoustic image (Panov, 1983: 68-69).
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The natural language of a person carries out semiotic modeling and thereby serves as
a universal semiotic matrix on which to build a virtually unlimited number of a wide variety
of familiar or informational systems (Panov, 1983: 88). The specialization of mental
functions in the process of development history is accompanied by a complication of the
«anatomy» of the psychophysical activity of a living creature: activity is divided into
actions, and actions into operations (A.N. Leontiev). Therefore, each level of the mental has
its own qualitatively different content, determined not by simply summing up the
information of the lower floors, but by the type of tasks to be performed to ensure the
practical life of the body (Zhol, 1990: 54).
Acquiring receptive language skills is incomparably easier than acquiring reproductive
language skills. We can learn to read yet not knowing how to express our thoughts (Hagboldt,
1963: 39). Thus, it can be argued that there is an interdependence of various types of speech
activity – listening, reading aloud, reading to oneself, speaking, writing. Consequently, there is
a merger of certain types of speech activity into a single whole.
To understand a foreign language ... knowledge of its phonetics and vocabulary is
completely insufficient. Without knowledge of grammar, we can only approximately
understand the most simple phrases. For the deaf-mute, the sound language in which the
people of his homeland communicate speaks in the same capacity as ... a language for a
Frenchman or an Englishman. And if the translation of lexical concepts from the spoken
language into the language of the deaf-mute should cause noticeable difficulties, then these
difficulties grow immeasurably when we encounter the problem of gesture expression of
grammatical categories (gender, case, time, etc.) (Panov, 1983: 94).
Hearing does not include operations that would not go into speaking; but speaking
includes all the operations involved in listening, plus the logical operations of viewing the
future and choosing. The logistics of speaking is somewhat reminiscent of an amateur game
of chess, where it is allowed to «take moves back» and where you can often not see the
situation on the chessboard (not even notice that the king has been declared a check!)
(Hokkett, 1965: 165).
All languages have methods of limiting regression, methods of preserving depth, as
well as methods that make it possible to circumvent the limitation of the amount of memory
in order to preserve expressive power (Ingve, 1965: 138). Psychologists have measured
what is called the amount of immediate memory. We are able to remember at a glance and
correctly reproduce approximately seven decimal digits taken at random, about seven
unrelated words, about seven names. This has long been studied at Harvard University by
J. Miller (Ingve, 1965: 127).
The largest number of units that can be perceived, remembered and recreated by an
ordinary person after the first presentation is approximately 7 ± 2. Thus, the Miller magic
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number indicates the number of units of information held in memory. And although
forgetting is undesirable in learning, researchers say: the largest percentage of forgetting
falls on the first 48 hours after perceiving or memorizing the material. Therefore, a single
individual must develop its own system of memorization and reproduction of information.
According to the law of Yerks-Dodson («optimum motivation»), to achieve success
requires an optimal (or, more simply put, moderate, average) level of motivation. As a result
of experiments conducted on animals, and later on people, it turned out that weak
motivation is not enough for success, but excessive motivation is harmful because it
generates unnecessary excitement and fussiness (when people worked «through the sleeves»
for a purely symbolic gain, and the results were not high; and as the rewards increase, so
does enthusiasm; the results accordingly improve).
Optimum motivation can be achieved in the process of forming the goal. This
contributes to attention. Thanks to him, consciousness focuses on a specific object. In the
dynamics of attention, the ability to set a goal is of utmost importance. The setting and
constant refinement of the goals of activity arouses, maintains and switches attention
(Bogoslovskyi, 1981: 155). Attention indicates the purpose of possible practical actions. To
make them possible from the possible, the goal must be presented as a task, i.e. must be
recognized, appreciated and appropriately expressed. The formulation of the problem and its
phased solution takes on the cognitive function of linguistic consciousness (Zhol, 1990: 13).
Conclusion
This way, in the process of learning the ancient language and the learning process, it
is necessary to consider the following:
(1) there is a complex mechanism of perception and understanding of language units,
which can cause possible cases of bias in the adequacy of the understanding of the text;
(2) in practice language, stereotypes of thinking and stereotypes of linguistic turnarounds
may arise; therefore, an exact setting on a logical, rational perception of a word is necessary;
(3) the possibility of using combined types of building classes entails focusing on
specific issues (e.g. phonetic norms, morphological structure of the language, structural and
semantic features of phrases, semantic and functional characteristics of the word, etc.).
Thanks to the language, we arm our consciousness, which allows us not only to limit
ourselves to acts of communication, but also to develop a mechanism for participation in the
socio-cultural environment.
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Abstract
The article considers the artistic specificity of masculine concepts of Volodymyr Zabashtansky, due
to the connection between the life path and creative heritage of the word-painter. It turns out that
the basis for the artistic delineation of the male archetypal triad - fatherhood (archetype of the
Father), strength (archetype of the Warrior) and power (archetype of the Leader) was the dramatic
fate of the poet as a kind of public initiation, as the author was forcibly removed mutilation of the
body. Particular attention is paid to outlining the affiliation of a lyrical hero or character to the
male community, giving it a set of pronounced masculine traits. It is proved that the concept of male
strength is associated with the strength of intelligence, feelings, spirituality, self-control and selfdevelopment. It is established that he acquires the features of the concept of wisdom, which is
expressed by the author through the prism of awareness of the mission of man as a creator, which
for him is identical to serving people - a purely male mission.
Key words: masculine, male sphere of concepts, concept, lyrical hero, military metaphor.

Вступ
Introduction
Середина XX століття позначена розмитістю існуючих у культурі меж
чоловічого і жіночого, однак зацікавленість проблемами «ментальних територій»
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маскулінного в ракурсі досліджень української літератури зростає, оскільки сучасна
європейська, в тому числі й вітчизняна, соціальна структура, як і раніше, формується
і, головне, мислиться як структура чоловіча: чоловічі спільноти та чоловічі цінності
визначально впливають на розвиток усього соціуму, в тому числі на жіночу поведінку
та установки, адже саме із цього часу жінки психологічно орієнтуються на чоловічі
зразки і демонстрацію маскулінних (або бісексуальних) якостей (фізичної сили,
агресивності, сексуальної домінантності тощо).
Опозиція «чоловіче – жіноче» належить до найдревніших культурних бінарних
пар, завдяки чому архаїчна свідомість систематизувала світ, а концепти наявні в
ментальному вимірі обох статей виокремлюють різні ознаки. При спробі
розтлумачити зміст ключових систем маскулінних концептів явно означаються кілька
семантичних зон, у яких осмислення та переживання себе маскулінним виявляються
найбільш очевидним і ціннісним. До таких зон належить передусім ядерна чоловіча
архетипічна тріада – батьківство (архетип Батька), сила (архетип Воїна) і влада
(архетип Вождя). Окремі позиції в цій умовній ієрархії посідають прагнення до
розширення меж освоєних територій (в широкому сенсі цього слова) (архетип
Вічного Мандрівника, Шукача), збереження і примноження ресурсів обжитого
простору (архетип Захисника і Рятівника), розуму, мудрості, знання (архетип
Мудреця, Судді) (Юнг, 2002: 135). Вчинки чоловіків, відтак, історично сприймались
як більш осмислені й далекоглядні, а рішення – як справедливі та відповідальні. З
точки зору поведінки, маскулінність виражалась у стриманості, небагатослівності,
неквапливості в діях та висловлюваннях. Здатність чоловіка підтримувати внутрішній
та зовнішній порядок, охороняти та захищати стабільність існування родини
створювала авторитет, повагу.
Загалом проблема чоловічої концептосфери у творчій спадщині Володимира
Забаштанського не мала яскравого вираження в сучасному українському
літературознавства. Тому метою нашої розвідки є окреслення маскулінних концептів
у поезії майстра слова як світоглядно-мистецьких констант його творчої біографії.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
У дослідженні використано біографічний метод, який сприяє окресленню
зв’язку життєвого та творчого шляху митця, їхньої взаємообумовленості; системнофункціональний підхід для вивчення цілісності текстів, їх визначеності в художньому
плані образною системою, оскільки системний підхід передбачає визначення складу
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поетики твору, а також елементи рецептивної естетики, які передбачають донесення
авторських стратегій до читача.
Результати
Results
У поезіях В. Забаштанського приналежність ліричного героя чи персонажа до
чоловічої спільноти актуалізована досить чітко, причому для автора болісним є
власне вилучення з неї після травми. Семантичний ряд «хлопці, козаки, дядьки» в
художньому світі поета формує конкретизований, художньо колоритний маскулінний
образ. У поезії «Відвертість», як і в ряді інших творів, В. Забаштанський протиставляє
власне трагічне існування героїзовано трудовим подвигам «хлопців» – звитяжцям землі і
космосу», художньо гіперболізуючи їх досягнення: «У дорогу лаштуються хлопці до
місяця / Україна Дніпром плине в зоряний шлюз» (Забаштанський, 2000: 97).
Численними є алюзії «чоловік-козак», властиві не лише творам з історичним
сюжетом, а й поезіям про героїв громадянської війни, причому автор ототожнює себе
з ними, наділяючи їх максимально вираженим комплексом чоловічих рис: «Треба ж
нам погулять по-козацьки красно / Та й у руки клинки козацькі брати» («Червона
жалоба (Пам’яті Віталія Примакова)» (Забаштанський, 1971: 5, 7)). Отже, на
первинному рівні асоціацій у В. Забаштанського постають такі смислові групи:
«трудівник – активна особистість» та «воїн за справедливість».
Характеристична наявність системи рис вибудовує у просторі певної культури
ментальний образ чоловіка, кожна семантична зона якого культурно реалізована
системою традиційних когнітивних уявлень. Знакове поняття у визначенні чоловічого
статусу – сила, під якою мається на увазі не тільки фізична сила (відсутність рук
позбавила її), але й моральна, сексуальна, соціальна (лідерство, права) (Щепанская,
2001: 71-94). Чоловіча сила в цьому випадку асоціюється із силою інтелекту, почуття,
духовністю, самоконтролем і саморозвитком. Концепт сили містить також агресивність,
сміливість, безкомпромісність, твердість характеру, рішучість, непохитність, схильність
до ризику, суперництва. Такими є в ліриці В. Забаштанського герої-страдники
чоловічої статі, до зображення яких постійно звертається поет. Невипадково
трудівники-бутоломи зображені з елементами натуралізму, що опредмечує їх
тружденність («Ноги» (Забаштанський, 2000: 115), Очі» (Забаштанський, 2000: 100)).
Окремішнім образом виступає легендарний історично-фольклорний герой
Кармелюк, який не тільки становить взірець сили фізичної і сили духу, а виступає в
алюзивних конструкціях. Невловимий месник постає в «Баладі про вухналі (З
народних розповідей про Устима Кармелюка)» (Забаштанський, 2000: 405), якості
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мужності, справедливості, рішучості, приналежність до історичного ментального
простору закцентовано в поезії «Спогад», несподіваним є момент життєлюбності й
енергійності у «Весільній баладі» («Ну й гуляють на Поділлі / Недарма ж
Кармелюки» (Забаштанський, 2000: 399)).
Реалізації концептуальної характеристики «сила» у перших збірках
В. Забаштанського в інтерпретаційному аспекті підпорядковані образи героїв
громадянської війни («Хлопцям буремних літ», «Червона жалоба (Пам'яті Віталія
Примакова)», «Корчагінці», (Забаштанський, 1971: 5, 7), «Десь на змилених конях
шляхами / Вже летить Примаков на підмогу мені» («Поєдинок», (Забаштанський,
1980: 64)), які ідеалізувалися радянською історіографією та літературою, проте для
поета насамперед важливі психологічні характеристики відданості ідеї, сили духу,
беззаперечної самопожертви – універсальна для маскулінної та загальнолюдської
системи цінностей.
Наступна вагома чоловіча ознака – мудрість, тісно пов’язана з розумом,
відповідальністю, справедливістю, необхідними для управління родиною та
господарством, для організації стосунків із зовнішнім світом та ін. Світоглядна
система впродовж віків вважала чоловіка більш чистим і ближчим до Бога, ніж жінку,
менш податливим щодо будь-яких негативних зовнішніх впливів, здатнішим до
пізнання, розуміння, виконання особливих місій, результатом чого було лідерство
чоловіка в церкві, здійснення ним релігійних функцій у родині, виконання ритуалів
гостинності, прийняття важливих рішень. В. Забаштанський декларує усвідомлення
місії чоловіка як творця, що для нього тотожне служінню людям – суто чоловічій
місії: «Неквапно серед цехового кипеня / Ні, не штампує, а витворює рука»
(«Хлопець», (Забаштанський, 1980: 66)).
У масивах текстів В. Забаштанського концепт сили втілюється в художніх
прийомах мілітарної спрямованості. Передусім це метафори, які кодифікують авторську
психологію творчості («Не засну: облягли мене думи, / І торпедами строфи німі / Б’ють в
похмурі кораблики суму, / Тихо топлячи їх у пітьмі», «Син» (Забаштанський, 2000: 9)) або
відображають навколишній світ («Пролісок-розвідник озирає зону, / Проштрикнувши
зиму фінкою листка», «Небо в фіолетовім чорнилі», (Забаштанський, 1971: 46)).
У мілітарних метафорах поет продовжує розвивати порівняння праці митця з
подвигом, підкреслюючи психологічний компонент самопожертви: «…все-таки легше
упасти в бою / Від кулі» («Все-таки легше», (Забаштанський, 1980: 48) або ж
проводить паралель між боротьбою збройною та борнею митецькою: «Часом воювать
клинком за правду / Легше, ніж пером супроти зла» («Крицею рядка (Розмова з
М. Островським)», (Забаштанський, 1980: 17)).
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Почасти військова образність насичена морально-етичною проблематикою,
алегоризм таких побудов очевидний: «Адже ж тільки дві сторони є у битві: / Й того,
хто між ними хотів би проскочити, / Однаково кулями ріжуть обидві» («Ескіз
портрета», (Забаштанський, 1980: 61)). Психологічний біль поета надривно емоційно
передає метафора «Рвонуть кільце останньої гранати – / Останнє право страдної
душі» («Право», (Забаштанський, 2000: 289)).
Висновки
Conclusions
Отже, для поезії В. Забаштанського важливою є своєрідність гендерної
дихотомії, яка зреалізовується у його віршах через декларування місії чоловіка як
творця. Вилучення письменника з активного чоловічого світу на стадії ініціації
зрезонувало у його творчості як деформація емоційного та ціннісного змісту
маскулінного начала порівняно з традиційними його компонентами. Чоловіча
концептосфера поета спирається на розгортання гендерної тріади батьківства, сили та
влади, проте це фікційний комплекс, коли митець вдається до заміщення себе у
спільноті чоловіків своїми персонажами. Натоміть властивий для української
літератури образ матері зустрічається у його ліриці рідко, проте не стає від того менш
емоційним та особистісно вагомим.
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Absrtact
The article reveals the innovative aspects of preschool age children’s speech development by means
of ontomusic therapy due to the interaction and relationship of the prosody components and means
of musical expression according to the deep psychology of the mechanisms of psyche functioning of
J. Lacan and the theory of the active form of music therapy by A. Meneghetti.
Key words: speech, preschoolers, development, prosodic component of speech, ontomusic therapy,
interaction, interplay, relationship.

Вступ
Introduction
Просодичний компонент мовлення: дикція (чітка, змазана, незрозуміла);
темп (нормальний, прискорений, уповільнений); ритм (нормальний, аритмія);
інтонація (наявність чи відсутність основних видів інтонації (розповідної, питальної,
окличної); паузи (наявність чи відсутність розстановки пауз у мовленнєвому потоці);
наголос (наявність чи відсутність інтенсивності звучання при промовлянні окремих
складів слів) взаємопов’язаний із засобами музичної виразності, такими, як: ритм
(чергування довгих і коротких звуків), темп (швидкість виконання музичного твору),
інтонація (найменша частина мелодії, що має виразне значення), тембр (забарвлення,
характер звуку), динаміка (сила звучання звуку), гармонія («співзвуччя», спосіб
виразності в музиці), пауза (знак мовчання), що зумовлює їх взаємодію,
взаємовідношення і психоемоційні взаємовпливи.
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Мета статті – описати згідно концепції Ж. Лакана (Лакан, 1995) про
глибинну психологію механізмів функціонування психіки; теорії активної форми
музикотерапії

А. Менегетті

(Менегетти,

1999)

про

розвиток

просодичного

компонента мовлення засобами онтомузикотерапії; психофізіологічної теорії
І.В. Волженцевої (2016, 2017) про розвиток емоційно-виразної сторони мовлення, –
результати експериментального дослідження впливу онтомузикотерапії на розвиток
просодичного компонента мовлення.
Методи дослідження
Methods of the Research
Для розв’язання дослідницької проблеми було використано такі методи
дослідження: теоретичні – теоретико-методологічний аналіз наукових джерел і
наявних у науковому обігу психологічних підходів, їх систематизація, класифікація,
узагальнення, моделювання та висновування для вивчення феномена «просодичний
компонент мовлення» й стану дослідженості проблематики розвитку просодичного
компонента мовлення дітей дошкільного віку; емпіричні – спостереження, бесіда,
анкетування, тестування, які використано для більш глибокого, цілісного вивчення
особливостей просодичного компонента мовлення в дітей дошкільного віку; методи
математичної статистики – t-критерій Стьюдента – для оцінки вірогідності
отриманих результатів.
Результати
Results
Аналізуючи базу експериментальних даних за кількісними показниками та
якісними характеристиками, необхідно відмітити, що, будучи багатогранним засобом,
онтомузикотерапія за допомогою звуку, вокалу, ритму, руху, дій у співі
безпосередньо впливає як на просодичний компонент мовлення через правильну
організацію мовленнєвого дихання, темпо-ритмічну організацію та інші параметри,
так і опосередковано, трансформуючи такі психологічні особливості як емоційність,
творчі прояви, креативність, що позитивно позначається на якісному розвитку
просодики усного мовлення дітей дошкільного віку.
У результаті емпіричного дослідження виявлено психологічні особливості
зміни складових просодичного компонента мовлення. Розвиткові мовленнєвих умінь і
навичок притаманна стійка прискорена динамічність становлення мовленнєвих
здібностей, стрімкий перехід їх на вищі рівні досконалості: з низького рівня до
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високого (темп, інтонація, логічний наголос, тембр) та середнього (ритм, модуляція
голосу за висотою й силою, мовленнєве дихання).
Так, прискорений або уповільнений темп став нормативним; монотонність
змінилася інтонаційно, збагатившись відповідно додатковими обертонами
розповідної, окличної та питальної інтонації при вимовлянні простих і простих
поширених речень; недостатньо розвинуте вміння виділяти головну частину, тобто
правильно продукувати логічний наголос, змінилося на більш гучніше й протяжніше
підкреслення голосом головних за сенсом слів у фразі; недостатнє володіння
тембровою окраскою голосу – здатність змінювати тембр для передачі емоцій і
почуттів (веселий або сумний, лагідний або грубий та ін.) відповідно до ситуацій у
спілкуванні; недосконалі операції використання ритмічних структур мовлення
змінилися на правильне відтворення ізольованих й акцентованих ударів, а також серії
простих ударів; недосконале відтворення звуконаслідувань із пониженням і
підвищенням висоти голосу розвинулося до володіння власним голосом,
розширенням його діапазону, операціями інтонування поступового руху мелодії
знизу вгору та зверху вниз; занадто тиха або гучна вимова стала оптимальною за
силою (гучністю); не сформованість, поверховість мовленнєвого дихання (вдих
переривчастий, іноді з підняттям плечей, зниження обсягу й сили видиху, зайві паузи)
змінилися збільшенням об’єму та сили видиху, раціональним розподілом дихання й
діафрагмовим типом дихання замість верхньогрудного мовленнєвого дихання.
Розвиток креативності, емоційності, творчих проявів
як психологічних
детермінант розвитку одиниць просодики мовлення, зумовили переживання почуття
душевного комфорту, мобілізації роботи пізнавальних процесів, швидку адаптацію в
системі навчально-виховної діяльності, комунікативну активність, толерантність та
якісну мовленнєву репрезентацію дошкільника при виконанні вокальнопсихологічних і мовленнєвих вправ.
Отже, розроблена нами психотехнологія онтомузикотерапії суттєво поліпшила
звуко-орфоепічні, мовленнєві параметри просодики (сприйняття та відтворення
ритму, інтонації, логічного наголосу, тембру, темпо-ритмичної організації, модуляції
голосу за висотою й силою, мовленнєве дихання), а також підвищило рівень
креативності, емоційності, творчої уяви, поліпшила комунікативність і самооцінку.
Висновки
Conclusions
Під час проведення формувального експерименту доведено розвиваючий вплив
запропонованої онтомузикотерапії на просодичні компоненти мовлення дітей
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дошкільного віку засобами активного співу з метою їх розвитку, зокрема
підвищилися показники: (а) сприйняття та відтворення ритму; (б) модальні смисли
інтонації; (в) смислорозрізнююче навантаження

логічного наголосу; (г) звукове

вираження тембру, що створює ті чи інші емоційно-експресивні відтінки
індивідуального мовлення дитини; ґ) темпо-ритмічної організації, що проявилося в
здатності дітей будувати одиниці мовлення за інтонаційними й ритмічними
моделями; (д) модуляції голосу за силою, висотою, а також (е) якісно змінилося
мовленнєве дихання. Принциповим позитивним чинником є підвищення рівня
креативності, емоційності, творчих проявів в дітей дошкільного віку та суттєве
поліпшення в них навиків комунікативності, здатності до взаємодії з однолітками й
дорослими, а також підвищення самооцінки.
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Abstract
Since the first descriptions of schizophrenia, language disturbances have been referred to as formal
thought disorder (Boer et. al, 2020). Within this context in this study we analyzed sentential
negation in the speech of the patients with schizoprenia to find out whether psychopathology and
thought disorders of the patients affect the language use. 50 patients with schizophrenia and 50
healthy subjects were included into the study. The results showed negative and affirmative
sentences used by the patients were significantly different from the control group. We hypothesized
that psychopathology of the patients with schizophrenia plays a central role in language use. At the
end of the study patients were concluded to reflect their negative thoughts in thier speech and use
more negative sentences.
Key words: schizophrenia, language disorders, sentential negation, affirmative sentence, negative
sentence.

Introduction
The schizophrenics’ language is considered pathological and the pathological
character of schizophrenics' verbal expression arises from disturbed manner of thinking.
Chaotic and incoherent verbal production in schizophrenia is senseless and
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incomprehensible (Wrobel, 1990). Cutting (1985) states despite some experimental
evidence of a change in the perception or expression of the prosodic of phonemes,
abnormalities are not marked in schizophrenic speech in the phonemic level, but of the
syntactic level Özcan and Kuruoğlu (2017) state that patients with schizophrenia use simple
sentences more than complex sentences. Besides, the speech patterns used by schizophrenia
patients are different in terms of sentence length, and they prefer short and less complicated
sentences in communication as a result of their cognitive disorders, including impairment to
their attention and abstract thinking abilities (Özcan & Kuruoğlu, 2018). Of the semantic
level, Cutting states that the semantic component of schizophrenic language is not obviously
distracted in the large majority of patients, but referring to pragmatics he states the patients
with schizophrenia fail to understand the meaning of words in context, cannot communicate
their intended meaning to others, produce insufficient internal cohesion in their own speech,
do not ensure the listener’s needs and talk irrelevantly rather than incompetently (Wrobel,
1990). In addition to the problems in linguistic level, its complex psychopathology includes
changes in thought and perception – delusions and hallucinations. Along with personal
distress, this detachment from ‘reality’ (psychosis) brings complexity to the patients
(Thompson & McCabe, 2016). Taking into consideration the linguistic approach and
psychopathology in schizophrenia, the aim of this study is to compare sentential negation in
the speech of the patients with schizoprenia and healthy subjects and find out whether the
psychopathology of the patients affect the language use.
Methods and Techniques of the Research
50 patients diagnosed with schizophrenia according to DSM-IV and 50 healthy
subjects matched with age, gender and educational level participated in the study. The
number of subjects in the study was determined using power analysis. The control group did
not have a neurological or psychiatric discomfort story. It was defined as the criteria for
participation in the study for control group who did not have a progressive central nervous
system disease (Alzheimer’s, Parkinsonism, etc.), psychiatric disorder, sensory problems
(visual problems, neglect, hearing problems, etc.), a history of a stroke or brain disorder
(tumor, head trauma, etc.), substance abuse, language, speech or learning problem story,
drug use known to affect cognition. All participants mother tongue was Turkish and
volunteering for participation in the research was defined as the criteria for participation for
control group. While collecting the data, participants were obtained permission about their
voluntarily participation in the study and acceptance of the voice recording.
During the application, each patient was interviewed individually in the
psychologist’s office. The room where the tests were performed was quiet so as not to
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distract the patients’ attention. After patients’ data collection, all tests were applied to the
control group and subjects’ speech in the tests was recorded via a voice recorder, and the
recordings were transcribed.
In order to compare the rate of sentential negation of schizophrenia patients and
control group semi-structured speech test and free speech test were used, and each subject
was interviewed for about 15 minutes. The reason for using the two tests was to prevent the
tests from affecting the results. Whereas the first verbal test guided the subjects with a
question, the second one was related to a free speech and the subjects talked whatever they
wanted. In the first verbal test, subjects were asked what they thought about the situation of
their country in recent years while in the second verbal test without any guidance, they were
tested on whether they could talk about anything that they wanted. Thereafter, the resulting
responses were evaluated. The findings obtained after statistical analysis were interpreted
linguistically and discussed in the light of relevant literature.
Results
Sentential negation was analyzed with median and chi square tests. The median test was
used to test whether the patients with schizophrenia and control group differ in sentential
negation, and the Chi-Square test was used to examine the differences between negative and
affirmative sentence count in the same population. Table 2 shows the related results.
Table 2. Chi-square and Median Test Findings on Sentential Negation
Sentence
Count -Sch
Semistructured
Speech Test
Free
Test

Affirmative

342

Sentence
CountControl
367

Negative

116

85

0.045

433

553

0.046

68

42

0.029

Speech Affirmative
Negative

Median
p value

chi-square
p value

0.003
0.046

0.031

As seen in Table 2 in Semi-structured Speech Test, significant correlation was found
between the schizophrenia and the sentential negation (p<0.005). Median test was consistent
with chi-square test and it revealed that there was significant difference between the
schizophrenia patients and the control group in terms of sentential negation (p<0.005).
According to the results negative sentences used by schizophrenia patients were
significantly more than control group. Similarly, in Free Speech Test, a significant
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correlation was found between the disease and sentential negation (p<0.005). Schizophrenia
affected affirmative and negative sentence use in this test and according to the results of the
median test, there was again a significant difference between the schizophrenia patients and
the control group in negation use (p<0.005). The results revealed that schizophrenia patients
used less affirmative and more negative sentences than control group.
Conclusions
In this study, affirmative and negative sentences produced by schizophrenia patients
and control group in their speech were compared. In both tests, the number of affirmative
sentences used by schizophrenia patients was less than the number of positive sentences
used by the control group, and the number of negative sentences was more. It is thought that
the patients’ excessive use of negative sentences is associated with their ability to negatively
attribute to the events and emotions they and others experience.
Wunderink and Kaymaz (2002) stated that the most common features of the pressure
and delay of thought and action, pessimism, not enjoying anything, fatigue, indecision,
uselessness and negative symptoms are the feeling of emptiness, passivity and emotionality.
In addition, fear attacks, panic, social phobia are common symptoms in patients with
schizophrenia. In this context, mental state of the patients also redounded up their linguistic
characteristics. Patients often had negative and questioning thoughts.
Likewise, Brown (1973) states that schizophrenics experience the world in a different
way. Their understanding of the world is reflected in semantics. Unfortunately, this
understanding is faulty in schizophrenia. As a consequence, the key problem with
schizophrenic language lies in thought disorder (Wrobel, 1989).
Matulis (1977), also states speech patterns in schizophrenia are eccentric and difficult
to understand; utterances are disconnected, irrelevant, illogical and stereotyped; speech is
full of abstractions. In speech there are more objects than subjects and more verbs than
adjectives; and also mutism, negativism, delusions and absence of need to communicate
with the environment are observed. Metaphors, neologisms, perseverations, echolalia,
paralogia and long chains of associations, sometimes totally irrelevant sentences are also seen.
On the other hand, the use of passive voice or passive-like structure: I am being..., Things are
happening to me...; verbs denoting comprehension and negation: I don’t know..., I don’t
believe...; general references: People say..., They watch...; sentences beginning with impersonal
constructions: There is..., There are..., are identified in schizophrenia (Matulis 1977).
The results obtained in our study support these symptoms. In this study
Schizophrenia patients used significantly more negative statements than the control group in
the tests. The control group used more positive statements than schizophrenia patients in
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both tests. Findings prove that the pessimistic and negative thoughts of schizophrenia
patients are associated with the language.
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Abstract
In the presented article an attempt of a special complex linguistic and historiographical study of
J. Baudouin de Courtenay’s views according to the connection of language and mentality is done.
The purpose of the paper is to reveal the issue of the connection of language and mentality in
J. Baudouin de Courtenay’s interpretation accounting studious of his predecessors and
contemporaries (first, the scholars of the Leipzig and Moscow linguistic schools). According to the
purpose and objectives of the research, an actualistic method has been used in the work, which
allows to trace the development of the object in the past and to foresee some trends for future
development grounded on modern knowledge. The main task of the research is to disclosure of the
new, which Baudouin de Courtenay introduced into the study of psychosocial properties of
language, a complete and objective studying of linguistic historiographical material, taking into
account the continuity in the deepening of scientific knowledge of language. In particular,
J. Baudouin de Courtenay put forward a concept of language knowledge along with «intuitive,
contemplative, direct knowledge and scientific, theoretic knowledge». The material presented in the
article proves that Baudouin de Courtenay gave a deeper and more profound analysis of the
psychosocial nature of the language and social factors of its development than his contemporaries.
Key words: linguistic historiographical aspect, actualistic method, psychosocial phenomenon,
connection of language and mentality, language knowledge.
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Вступ
Introduction
Фундатор Казанської лінгвістичної школи Ян (Іван Олександрович) Бодуен де
Куртене (1845–1929) інтерпретував мову як психосоціальний феномен. У кінці
ХІХ ст. – на початку ХХ ст. саме в працях цього видатного лінгвіста відповідне коло
питань було розкрито найбільш докладно й аргументовано.
Погляди Яна Бодуена де Куртене на мову як на психосоціальний феномен,
зокрема на зв’язок мови і мислення, у контексті мовознавства XIX ст. – 30-х рр.
XX ст. частково (з акцентуванням уваги на окремих аспектах проблеми) розглянуто в
працях М.С. Чемоданова (Чемоданов, 1956), Ф.М. Березіна (Березин, 1968),
Л. Г. Зубкової (Зубкова, 2003), у публікаціях В.А. Глущенка та О.М. Абрамічевої
(Глущенко, 1998; Глущенко & Абрамічева, 2009). У пропонованій розвідці робиться
спроба спеціального лінгвоісторіографічного дослідження проблеми в цілому, із
узагальненням спостережень попередніх праць.
Мета наукової розвідки полягає в усебічному розкритті питання про зв’язок
мови і мислення в інтерпретації Бодуена де Куртене з урахуванням студій його
попередників і сучасників (насамперед учених Лейпцизької та Московської
лінгвістичних шкіл).
Ми ставимо перед собою завдання показати те нове, що було внесене Бодуеном
де Куртене у вивчення зазначеного питання, дослідити лінгвоісторіографічний
матеріал максимально повно й об’єктивно, беручи до уваги наступність у поглибленні
наукових знань про мову.
Методологія дослідження
Research Methodology
Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, причиновості,
системності та загального зв’язку явищ. Відповідно до мети й завдань дослідження в
роботі використано актуалістичний метод, що дає змогу за допомогою сучасних знань
простежити розвиток об’єкта в минулому та передбачити деякі тенденції майбутнього
розвитку. В історіографію мовознавства термін актуалістичний метод увів
В.А. Глущенко (1998). У межах актуалістичного методу кожна концепція й методика
розглядаються з погляду того, що нового внесли лінгвісти в науку порівняно зі своїми
попередниками та яке значення мали їхні праці для розв’язання розглядуваних
проблем. Операційний компонент актуалістичного методу в працях з історіографії
мовознавства становить сукупність таких прийомів і процедур: (а) аналіз джерел
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(лінгвістичних

текстів);

(б) синтез

одержаних

даних;

(в) порівняння;

(г) абстрагування; (ґ) історико-наукова реконструкція, що посідає центральне місце
серед прийомів та процедур і протистоїть так званій «асиміляції минулого», що
виявляється в модернізації поглядів лінгвістів попередніх поколінь.
Результати
Results
Проблемі взаємозв’язку мови і мислення Бодуен де Куртене приділяв значну
увагу. За його спостереженнями, у ХVІІІ ст. вчені «пояснювали все переважно
свідомістю й безперешкодною волею»; з часом перевага стала надаватися
безсвідомому (де Куртене, 1963, т. 1: 62–63), що видається цілком виправданим:
«Психічні процеси є безсвідомими, але вони можуть стати усвідомленими» (де
Куртене, 1963, т. 2: 66). «На певному ступені розвитку» (де Куртене, 1963, т. 1: 40)
людина починає впливати на мову. Це виявляється в навчанні мови, у формуванні
норм літературної мови, у виникненні штучних мов (де Куртене, 1963, т. 2: 140, 152).
Досліджуючи проблему взаємозв’язку мови і мислення, Бодуен де Куртене
ішов за В. фон Гумбольдтом і О.О. Потебнею (Зубкова, 2003: 305–306); ураховував
він і студії вчених Лейпцизької (Г. Пауль) та Московської (П. Ф. Фортунатов)
лінгвістичних шкіл.
Погляди Бодуена де Куртене, як ми вважаємо, стали одним із джерел
неогумбольдтіанства.
На думку Бодуена де Куртене, «мова була й є неодмінною умовою мислення»
(де Куртене, 1963, т. 1: 227). Проте можливе й мислення «позамовне» (де Куртене,
1963, т. 2: 177). При цьому мислення має однакові закони в різних етносів (де
Куртене, 1963, т. 1: 363). Водночас «мова зумовлює характер народного розуму» (де
Куртене, 1963, т. 1: 71); вона може впливати на мислення «або прискорюючи, або
сповільнюючи, або посилюючи, або ж пригнічуючи» (де Куртене, 1963, т. 2: 79).
Спираючись на вчення Гумбольдта про мову як своєрідний світогляд (де
Куртене, 1963, т. 2: 71), Бодуен де Куртене висунув поняття мовного знання (Зубкова,
2003: 306). Учений вважав мову «особливим знанням»: це «третє знання», поряд із
«знанням інтуїтивним, споглядальним, безпосереднім, і знанням науковим,
теоретичним» (де Куртене, 1963, т. 2: 79).
Що ж таке мовне знання? Це «сприйняття й пізнання світу в мовних формах» (де
Куртене, 1963, т. 2: 95). Мовне знання включає в себе «знання всіх галузей буття й
небуття, усіх виявів світу, як матеріального, так і індивідуально-психічного й
соціального (суспільного)» (де Куртене, 1963, т. 2: 312). При цьому «усі сторони життя
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перетворюються в психічні еквіваленти, в уявлення, що асоціюються з мовними
уявленнями» (де Куртене, 1963, т. 2: 312). Як приклади дослідник розглядав систему
відмінків, відбиття кількісних відношень у мові (де Куртене, 1963, т. 2: 79, 311).
Проте далеко не все позамовне отримує мовне вираження, при цьому «в одній мові
відбиваються одні групи позамовних уявлень, в іншій – інші» (де Куртене, 1963, т. 2: 83).
Бодуен де Куртене розрізнював у мові «дві сторони, психічну й фізіологічну,
церебрацію й фонацію, інакше кажучи: 1) мову в точному значенні цього слова і
2) вимову». Провідною стороною в цій єдності він уважав церебрацію: «Сутність
мови становить, природно, тільки церебрація, тобто мозковий процес, успадкований і
придбаний шляхом зоологічного розвитку й під впливом оточення, залученого до
суспільного життя. Фонація, однак, необхідна як кінцевий знак церебрації, як
сполучна ланка, що є посередником між церебраціями різних індивідів, здатних
спілкуватися за допомогою мови» (де Куртене, 1963, т. 1: 144). Церебрація – це, за
Бодуеном де Куртене, внутрішня, центральна сторона мови, а фонація, чи говоріння, –
сторона зовнішня, периферична (де Куртене, 1963, т. 1: 212).
Підкреслюючи «важливість розрізнення чисто фонетичного (фізіологічного) і
психічного елемента в мові» (де Куртене, 1963, т. 2: 51), Бодуен де Куртене висував
вимогу «стояти на точці зору об’єктивно-психологічній, усебічно досліджувати
психіку індивідів, що становлять певне мовне суспільство», «не нав’язувати мові не
притаманних їй категорій», «дошукуватися того, що в ній дійсно існує» (де Куртене,
1963, т. 2: 52).
Висновки
Conclusions
Наведений матеріал свідчить, що Бодуен де Куртене значно більш глибоко й
широко, ніж його сучасники, аналізував взаємозв’язок мови і мислення.
Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в розкритті шляхів розв’язання
проблеми взаємозв’язку мови і мислення в лінгвістиці XX ст. – початку XXI ст.
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Abstract
The aim of this study was to reveal and to describe the structure of the verbalized concept of
«flirting». The main method of the research was a psycholinguistic experiment. The sample
comprised 400 young people (aged 18-35), males and females being equally represented. The
concept of «flirting» is represented by eleven clusters, four of them are core: «verbal and nonverbal ways of communication», «forms and ways of interaction», «emotions, feelings, states», and
«gender». Two psycholinguistic meanings of «flirting» concept were described: «The stage of
courtship with no intimate relation», «Sexual relationship». The semantic content of the concept of
«flirting» does not depend on gender identification. The general attitude of the respondents to the
stimulus «lightness» is quite positive.
Key words: ludic competence, playfulness, ludic position, flirting, psycholinguistic experiment, free
association test, linguistic consciousness, youth.
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Вступ
Introduction
Ігрова компетентність визначається нами як система внутрішніх ресурсів, до
якої звертається людина з метою найкращого врівноважування своєї індивідуальності
з зовнішніми умовами соціального оточення на основі позитивних емоцій – інтересу й
радості, часто їх афективного прояву, що супроводжується напруженням або
збудженням.
Формування ігрової компетентності передбачає розвиток грайливості як стійкої
особистісної властивості (stable personality trait), яка виявляє себе як творча адаптація
особистості до реальності свого «Я» (індивідуальна ідентичність) і до реальності
Світу (соціальна ідентичність), що дозволяє сприймати складні ситуації не як загрозу,
а як виклик.
Ми вивчаємо грайливість/ігрову компетентність із позиції психолінгвістичного
підходу. За допомогою психолінгвістичного експерименту було верифіковано
компоненти грайливості/ігрової компетентності й відповідні до них ігрові позиції:
сензитивність – Емпат; гумор – Справжній гуморист; легкість – Еквілібрист;
уява – Скульптор; флірт – Дипломат; пустотливість – Пустун; ф’юг – Юродивий
(Gordienko-Mytrofanova & Sauta, 2016; Gordienko-Mytrofanova & Kobzieva, 2017;
Gordiienko-Mytrofanova et al., 2020a, 2020b).
Групове дослідження
компетентності / грайливості

(2016-2020 гг.) флірту як компонента ігрової
проводилося
Ю. Кобзєвою,
К. Куликовською,

С. Саутою, Є. Бумар під керівництвом І. Гордієнко-Митрофанової на кафедрі
психології Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди.
Метою прикладного психолінгвістичного дослідження було виявлення
психолінгвістичної структури вербалізованого концепту «флірт», через опис її
семантичних компонентів у мовній свідомості російськомовних жителів України
молодого віку.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Методом проведеного дослідження став психолінгвістичний експеримент,
головним етапом якого є вільний асоціативний експеримент (ВАЕ) зі словом-стимулом
«флірт». Загальна кількість випробовуваних, які взяли участь в експерименті, становила
400 осіб молодого віку (18-35 років) у рівному співвідношенні чоловіків і жінок. Із них за
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критерієм «освіта» 24% респондентів мають незакінчену вищу освіту (студенти), 58% –
вищу освіту, 18% – середню освіту; за критерієм «сімейний стан» 24% – перебувають у
зареєстрованому цивільному шлюбі, 76% – не перебувають у шлюбі.
Результати
Results
Підсумком проведеного дослідження було розподілення 400 реакцій за
семантичним групами/кластерами й опис психолінгвістичних значень. Проведений
кластерний аналіз показав, що ядро вербалізованого концепту «флірт» репрезентується
чотирма семантичними групами, які представлені у відносно рівному співвідношенні
чоловічих та жіночих реакцій: «вербальні та невербальні засоби спілкування» (27.75%),
«форми й види взаємодії» (25.25%), «емоції, почуття, стани» (24.75%) і «стать»
(10.5%). Отже, вербалізований концепт «флірт» репрезентується лексемами, що
відображають переважно невербальну комунікацію (посмішка, погляд, поцілунок,
дотики), форми і види взаємодії (гра, зустріч, побачення), лексемами, які виражають
почуття й емоції (любов, симпатія, інтерес, потяг), а також лексемами, що
репрезентують жіночу стать (дівчина, жінка, дама, кокетка).
В асоціативній поведінці як чоловіків, так і жінок флірт пов’язаний із
«невербальними засобами спілкування» (10.5% жін./10.25% чол.). Однак підкластер
«вербальні засоби спілкування» представлений переважно чоловічими реакціями
(5.5% чол. / 1.5% жін.).
І чоловіки, і жінки пов’язують флірт із «діяльністю зі зваблення», але
периферійний підкластер «статеві стосунки» характеризується переважанням
чоловічих реакцій (3% чол./1.5% жін.).
Асоціативну поведінку респондентів характеризує також гетеросексуальна
орієнтація флірту, що й відображено в підкластері «гетеросексуальність», а також у
тому, що чоловіки пов’язують флірт із жіночою статтю (5.75% чол. / 1.75% жін.), а
жінки, відповідно, – із чоловічою (1.5% жін. / 0.25% чол.).
Периферійні кластери (менші 10%, але більші за 1%) «романтичні стосунки» (4%) і
«місце зустрічі» (1.5%) представлені відносно однаковою кількістю чоловічих і жіночих
реакцій. Кластери крайньої периферії, представлені винятково жіночими (приховані дії)
або виключно чоловічими реакціями (пора року), свідчать швидше про певний ступінь
індивідуальних уподобань слововживань на стимул «флірт», ніж про статеводетерміновані реакції. Аналіз одиничних реакцій дозволив виділити такі семантичні
групи-реакції: вік (молодість), «період часу» (тимчасовість) і «час доби» (пізнішає).
Реакції-синонімом: кокетування 13, залицяння 4 – 17 (4.25%), жін. 11 (2.75%),
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чол. 6 (1.5%). Відлуння-реакція: фліска – 1 (0,25%), чол. 1 (0.25%). Неінтерпретовані
реакції: флінт – 1 (0.25%), чол. 1 (0.25%).
Із

урахуванням

результатів

кластерного

аналізу

були

описані

два

психолінгвістичних значення слова-стимулу «флірт»: (1). Різновид залицяння, не
допускає сексуальної близькості (сукупний індекс яскравості значення – 360 (90%)); кть слів – 83; словосполучень – 11) і (2). Статеві стосунки (сукупний індекс яскравості
значення – 18 (4.5%); к-ть слів – 4).
Спираючись на результати аналізу реакцій із негативною конотацією, можна
стверджувати, що ставлення інформантів до стимулу «флірт» емоційно-позитивне та
характеризується позитивним його оцінюванням.
Аналіз асоціативного поля стимулу «флірт» дозволив також виявити невелику
кількість реакцій із негативною конотацією (2%). До них належать такі поодинокі
реакції: зрада 3, альфонс, легковажність, лестощі, зваблення, пікап 1.
Висновки
Conclusions
Психолінгвістична структура вербалізованого концепту «флірт» представлена
одинадцятьма кластерами, із яких чотири ядерних кластери (більше 10%): «вербальні та
невербальні засоби спілкування» (27.75%), «форми та види взаємодії» (25.25%), «емоції,
почуття, стани» (24.75%) і «стать» (10.5%); два периферійних (менше 10%, але
більше за 1%): «романтичні стосунки» (4%) і «місце зустрічі» (1.5%); два кластери
крайньої периферії (не більше 1%, але менше за 0.25%): «пора року» (0.5%), «приховані
дії» (0.5%); три одиничних кластери-реакції: «вік», «час доби», «період часу».
За результатами кластерного аналізу описано два психолінгвістичних значення
стимулу «флірт»: (1). Різновид залицяння, який не допускає сексуальної близькості, і
(2). Статеві стосунки. Психолінгвістичні значення дозволили розкрити семантику
концепту «флірт» як одиницю психологічно реальної мовної свідомості
російськомовних жителів України молодого віку, включаючи велику семантичну
периферію значень, а також семантичні компоненти лінгвокультурологічного
характеру, які не виявляються за допомогою традиційних методів семантичного
аналізу (Sternin & Rudakova, 2011: 188).
Так, наприклад, семантичні компоненти лінгвокультурологічного характеру
відображені в підкластері «гетеросексуальність». Аналіз отриманих результатів також
показав, що флірт і секс у мовній свідомості російськомовних жителів України не
утворюють нерозривної єдності. Сексуальний мотив флірту втілився в периферійних
семантичних підгрупах «статеві стосунки» (4.5%) і «діяльність зі зваблення» (1.5%).
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Семантичне наповнення ядра концепту «флірт» не залежить від статевої
ідентифікації.

Ставлення

інформантів

до

стимулу

«флірт»

характеризується

позитивним його оцінюванням, а спираючись на результати аналізу реакцій із
негативною конотацією, можемо визначити його як емоційно-позитивне.
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Abstract
The article reveal the perception of the concept of «coronavirus» in the linguistic consciousness of
native speakers of Ukrainian. Using the method of free association test, ten associative fields to the
words describing the concept of coronavirus: «Coronavirus, Covid-19, pandemic, social distance,
lockdown quarantine, mask, tests, self-isolation, vaccine» are obtained. The data provide the clear
picture with what the coronavirus concept associates in the mentality of Ukrainians. The negative
stimuli linked with danger, uncertainty and illness are prevailed.
Key words: coronavirus concept, free associative test, mentality, Ukrainian.

Introduction
The corona pandemic impacts the human life drastically and the question «whether»
normal life» is the same as it was before coronavirus», or when the world will be
overwhelmed by the deadly virus, is questions that no one can answer definitively (Bárcena
et al., 2009). A pandemic combines what is most difficult for a person to endure – the
invisibility of the threat with the uncertainty of the situation. When you don’t see something
that can threaten you, you start seeking it everywhere. The uncertainty of the situation
forces us to sort out alternatives and calculate the worst-case scenarios instead of
concentrating on specific things and actions (Mikheeva, 2020). One can argue that the
corona crisis may be unprecedented, but there are always patterns in how humans behave
when thrust into long periods of isolation and danger.
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The world is getting closer to the pain and suffering caused by the outbreak of the
coronavirus (simultaneous efforts by countries to detect the coronavirus vaccine), in fact,
the sense of «national homeland» has been formed in the revival of the human conscience in
the form of a common human spirit (Peiris et al., 2003).
Sociologists delineate some trends in this coronavirus situation impact:
We learn communicating only with the help of technical means and internettechnologies;
We have already begun to adopt a new format of solidarity;
There may be a problem with our physical practices;
We learn empathy and come out of our little social aquariums;
The role of governments is already being reconsidered;
We are already overestimating what we have (Mikheeva, 2020).
As the number of confirmed covid cases go on to rise, and public spaces across the globe
remain practically closed, scholars argue that the coronavirus outbreak is having profound
impacts on the personal lives of people in a variety of ways (Fisher, 2020; Nurbakova et al,
2020). Nearly nine-in-ten U.S. adults think that their life has changed at least a little as a result
of the coronavirus, including 44% who declare that their life has changed drastically (Most
Americans Say Coronavirus Outbreak Has Impacted Their Lives, 2020).
One can assert the pandemic becomes a bigger and bigger part of daily life,
researchers are warning of changes in how we think, behave and relate to one another –
some temporary but others potentially permanent – could be the new normal (Baker, 2020).
Rapid social transformations cause changes in the inner world of personae, including
his/her linguistic consciousness, which is most conducive to the impact of changes
occurring in modern society and the world. Thus, in the linguistic consciousness of the
native speaker of the Ukrainian language are developed their own, different from the ideas
inherent, for example, Poles or Germans, in relation to various aspects of the impact of the
pandemic on society and its consequences.
That is why the research with what is linked the coronavirus concept in our linguistic
consciousness is of high topicality.
Methods and Techniques of the Research
Peculiarities of reflecting the concept of a pandemic in the linguistic consciousness,
in our opinion, may indicate the inner meanings expressed by personal and professional
values, ideas about personality traits and attitudes to this phenomenon in general. It is
considered that one of the most effective tools for studying language consciousness is an
associative experiment (Goroshko, 2003). However, due to the complexity in defining and
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studying this concept, it is recommended to use several methods at the same time, e.g. free
and chain associative tests, semantic differential, J. Kelly personal constructs methods to
increase data validation. It should be noted that the use at the same time of several methods
allows to identify both universal and specific in such a complex subject for indirect research
as the linguistic consciousness.
Thus, at the first stage of the empirical study, a free associative test was conducted to
identify in the language consciousness. The proposed stimuli Coronavirus, Covid-19,
pandemic, social distance, lockdown quarantine, mask, PCR tests, self-isolation, vaccine"
describing the Coronavirus pandemic concept are selected. We consider that they are used
more frequently in describing pandemic and linked with it.
Instruction for conducting a free associative experiment online is the following:
Participants are asked to answer the first word that came to their minds when they read the
stimulus. All answers are registered in Google form.
Using this method 10 associative fields are obtained. As it is a pilot study so the
sample consists of 150 informants – native speakers of Ukrainian. There are 40% of males
and 60% – females.
Results
We present an analysis of the kernels of 10 associative fields, collected for 10
proposed stimuli. The associative kernels include reactions with a frequency of more than 2.
Pandemic – horror 14, what to do 13, don’t want 13, china 10, death, vaccine, mask,
testing, hospital 5, oxygen, bat, covid, panic 4, people, closed, all, life 3.
Coronavirus – symptoms 13, test, temperature 12, PCR 11, self-isolation 10, mask 9,
distance, houses 8, code, blood, hospital, bed 7, headache 6, patient 5, oxygen 4, ventilation 3.
Social distance – with coronavirus 14, mask, test, one and a half meters 13, what is
10, code, temperature, cough, hospital 9, room 8, oxygen, blood, vaccine 7, pass 6, go,
difficult 5, well, that’s 4.
Lockdown – bad 12, restrictions, tough, idiocy 10, life 9, I don’t want, why, need 7,
and what to do 6, corona, infection, hospital 5, safety 4, life, fear, why, to lock sit, our
reality, AVL (ventilator) 3.
Covid – 19 – quarantine 11, bad, I can’t, I don’t want, I have to 10, life, hospital,
covid 6, mask, metro 5, transport, school, study, distance, restrictions, again, around 4,
house, death, people, shock, insanity 3.
Mask – buy, need, covid 9, crown, beech, respirator, protection 8, wear, be sure 7,
nowhere, life, need, reality 6, change, need, own, removed 5, put on, test 4, PCR, torn,
thrown away, disposable, pain, ward, hospital, operation 3.
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Quarantine – corona 15, horror, necessary 12, everyone, everywhere, transport 9,
subway, shop, mask 7, tests, got sick, died 5, I don’t know, covid, enter 4, country, fly in,
border, annoyed everyone, darkness, life, died, analyzes, mask mode 3.
Self isolation – went 13, left, covid 12, coronavirus, needed, at home 11, sitting 10,
survived, illness, hospital 7, home, loved ones, media 5, panic, facebook 4, mask, test, sick,
our time, trip 3.
Vaccine – need, vaccination 12, decision 11, pandemic, be sure, conduct 10, all,
children, why 7, pfizer, moderna 6, England 5, vaccination, tests, expensive, start, corona,
pandemic, stop 3.
PCR test – need, required 12, why 11, be sure, vaccination 10, covid, corona 9,
pandemic 8, hospital, ELISA 5, laboratory, did 4, a lot, test everyone, risk group, I see 3.
Conclusions
The kernels of associative fields obtained show a high percentage of negative reactions
and a stereotyped behavioral response. The negative stimuli linked with danger, uncertainty and
illness are prevailed. We don’t reveal practically positively colored reactions.
In the future, it is planned to collect reactions from 1000 informants in order to obtain
an associative norm for the concept of coronavirus pandemic.
It is also planned to conduct a comparative study in Poland and Germany in order to
obtain a more accurate picture of how the coronavirus pandemic is reflected in the linguistic
consciousness of representatives of a particular culture.
Additionally, we plan to conduct research by the method of Semantic Differential
with the same stimuli.
References
Baker, P.C. (2020). ‘We can’t go back to normal’: how will coronavirus change the world?.
Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/how-will-the-world-emergefrom-the-coronavirus-crisis
Bárcena, M., Oostergetel, G.T., Bartelink, W., Faas, F.G., Verkleij, A., Rottier, P.J., & Bosch, B.J.
(2009). Cryo-electron tomography of mouse hepatitis virus: insights into the structure of the
coronavirion. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(2), 582-587.
Goroshko, E.I. (2003). Jazykovoe soznanie: gendernaja paradigm [Linguistic Consciousness:
Gender Paradigm]. Moscow-Harkov: IJa RAN-ID «INZhJeK» [in Russian].
Fisher, M. (2020). What Will Our New Normal Feel Like? Hints Are Beginning to Emerge. The
New York Times. https://www.nytimes.com/2020/04/21/world/americas/coronavirus-socialimpact.html

57

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

Mikheeva, O. (2020). Ukrainske suspіlstvo ta koronavіrus: yak pandemіya zmіnyuє kozhnogo z nas
zseredini [Ukrainian Society and Coronavirus: How a Pandemic Chanes each of us inside].
Radio Svoboda. https://www.radiosvoboda.org/a/30510549.html [in Ukrainian].
Nurbakova, D, Ermakova, L., & Ovchinnikova, I. (2020). Understanding the Personality of
Contributors to Information Cascades in Social Media in Response to the COVID-19
Pandemic. Proceedings of the Conference: SENTIRE'20 @ ICDM 2020 At: Sorrento.
https://www.researchgate.net/publication/344626820_Understanding_the_Personality_of_C
ontributors_to_Information_Cascades_in_Social_Media_in_Response_to_the_COVID19_Pandemic
Most Americans Say Coronavirus Outbreak Has Impacted Their Lives (2020). Pew Research
Center
https://www.pewsocialtrends.org/2020/03/30/most-americans-say-coronavirusoutbreak-has-impacted-their-lives/
Peiris, J.S.M., Lai, S.T., Poon, L.L.M., Guan, Y., Yam, L.Y.C., Lim, W., ... Cheng, V.C.C. (2003).
Coronavirus as a possible cause of severe acute respiratory syndrome. The Lancet,
361(9366), 1319-1325.
The struggles vegetable vendors face (2020). The Economic Times. Politics.
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/coronavirus-the-strugglesvegetable-vendors-face/lockdown/slideshow/75290296.cms

58

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

https://doi.org/10.31470/2706-7904-2020-15-59-62
PSYCHOLINGUISTIC ISSUES OF TRANSLATION, ADAPTATION AND
VALIDATION OF «THE BIG THREE PERFECTIONISM SCALE»
Психолінгвістичні проблеми перекладу, адаптації та валідизації методики
«велика тривимірна шкала перфекціонізму»

Tamara Grubi
Ph.D. in Psychology, Associate Professor
Borys Grinchenko University of Kyiv (Ukraine)
t.grubi@kubg.edu.ua
https://orcid.org/0000-0002-2345-588X
Abstract
Increased interest in the study of perfectionism of a person is becoming more and more relevant, it
can be explained by the rapid pace of life, increasing competition, the cult of perfectionism and
individual accomplishments. To diagnose perfectionism they use questionnaires, however, the vast
majority of them have two scales. In the «Great Triennial Scale of Perfectionism», perfectionism is
viewed as a richly varied construct that combines three types – «hard», «self-critical» and
«narcissistic». In turn, each of these types is composed of several scales, which are included in the
inventory in order to increase reliability and accuracy in the assessment. The results of the process
of translation, adaptation and standardization of the quantifier are presented. Data on primary
statistical data processing, reliability, validity of the technique, correlation and factor analysis of its
indicators according to psychometric requirements are given. The reliability and validity of the
instrument and the possibility to use it for investigative and psychodiagnostic purposes has been proved.
Key words: perfectionism, objectification, adaptation, validization, translation.

Introduction
In the scientific literature there is a growing interest of foreign and Ukrainian
researchers to the problem of perfectionism. This increased interest to the research of
perfectionism can be explained by different factors: the fast pace of life, high level of
competition and the growing level of requirements to employee; the cult of excellence and
individual achievements which is broadcasted by the media. These and other factors
determine the need of self-development, improvement in professional and personal spheres.
Different questionnaires are used for identifying type of perfectionism. The analysis of the
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Ukrainian literature shows that there are near twenty questionnaires that measure just the
type of perfectionism.
The purpose of our investigation is to translate, adapt and validate the Englishlanguage questionnaire «The Big Three Perfectionism Scale» (Smith, 2016).
Methods and Techniques of the Research
The process of translation, adaptation and validation of the questionnaire was carried
out in three stages.
At the first stage – translation of instructions, items and descriptions of scales for
respondents from English to Ukrainian. A symmetrical type of translation is used, which
preserves the meaning of the original and provides a suitable understanding of the text. The
main attention was paid to maintaining the psychological content of the items. Three
independent interpreters analyzed different versions of translation options. To avoid
differences in the perception of text, the reverse translation of items was made by a foreign
philologist, who was not acquainted with the English version of the questionnaire. An
independent expert compared the text of the original and the translated version of the
questionnaire and confirmed its authenticity. After comparing the result of the reverse
translation with the text of the original, some changes and modifications were added into the
Ukrainian version.
The second stage involved an expert substantive assessment of the psychological
relevance of translation and understanding by respondents. A group of experts (n=12)
analyzed each item to ensure an acceptable understanding of the questionnaire. The experts
were acquainted with a translation version that is as close as possible to the original
English-version text. The obtained data were subjected to semantic and lexical analysis of
understanding of items. The translation of the items revealed a certain inadmissibility of
some statements in the conditions of Ukrainian culture and therefore there were a changes.
The third, standardization, stage involved the following tasks: a correlation analysis
between the items of the questionnaire in the English language version and Ukrainian
translation, assessing the internal reliability of items (Cronbach’s Alpha) and investigating
the concept validity of the translated version of the questionnaire, collection of relevant
standards for the Ukrainian sample.
In the original, English version, the approbation of the questionnaire was conducted
on a sample of 367 community adults (Smith, 2016).
The subject of our investigation «Psychology of perfectionism of scientific and
pedagogical staff of higher education» the adaptation and validation of the questionnaire
was conducted on a sample of 350 lectures and professors from different regions of
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Ukraine. Statistical processing of the obtained data in accordance with psychometric
requirements was performed (Akimova, 2005).
For processing of the data and evaluating its reliability, different methods were used:
initial statistical data, reliability tests, methods of validity, correlation and factor analysis.
The computer program SPSS (version 21.0) and Windows 10 was used for statistical
processing of the received data.
Results
The questionnaire contains 45 items with instructions to respond to each item using a 5point rating scale from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). The questionnaire is seen as
assesses three higher-order global factors (rigid perfectionism, self-critical perfectionism,
narcissistic perfectionism) via 10 lower-order perfectionism scales (Smith, 2016).
Thru the factor analysis, 44 items from 45 had a large factor weight and sufficient
conceptual interdependence with the facets. However, the first item of the questionnaire «I have
a strong need to be perfect» had a small factor weight (0.245), and the correlation of the item
with the total score was only 0.015. Therefore, this item was removed and the final version of
the questionnaire consists of 44 items. Thus, the factor analysis revealed the consistency of the
questionnaire items when changing the language and mentality of the respondents.
Standardizing the questionnaire, we determined the arithmetic mean and standard
deviations of the indicators (Table 1). These indicators were calculated according to the
generally accepted procedure (Burlachuk, 2003).
During normalization we used interval 1 sigma for the average level and 0.5-1 sigma
for all other levels (Table 1). Since each scale has a different number of items for the
possibility of comparing the results on different scales, we find the total score for the
specified numbers of items.
Table 1. Average values on the scales of the questionnaire (n=350)
Global factors, scales of

Standard

perfectionism

Meandeviation

Rigid perfectionism

Minimum

Maximum

3.63

0.69

3.19

3.87

 Self-oriented perfectionism

3.68

0.71

3.29

3.98

 Self-worth contingencies

3.58

0.84

3.02

3.87

 Self-critical perfectionism

2.88

0.63

2.46

3.09

 Concern over mistakes

3.02

0.9

2.43

3.33

 Doubts about actions

2.37

0.83

1.86

2.68
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 Self-criticism

3.37

0.8

2.89

3.69

 Socially prescribed perfectionism

2.86

0.76

1.99

3.16

2.63

0.67

2.25

2.88

 Other-oriented perfectionism

2.94

0.85

2.45

3.27

 Hypercriticism

2.68

0.76

2.27

2.99

 Grandiosity

2.27

0.86

1.80

2.61

 Entitlement

2.6

0.83

2.10

2.92

3.04

0.51

2.59

3.07

Narcissistic perfectionism

General level of perfectionism

Validating the questionnaire, data on the reliability of the scales were obtained,
namely: reliability, splitting the questionnaire in half and the internal consistency of
Cronbach (α) and established the appropriate standards. For testing the internal consistency
of each scale, the α-Cronbach’s coefficient was calculated. All α indicators can be
considered acceptable in terms of requirements for psychological diagnostic tools. The total
reliability factor (α) for the questionnaire is 0.912.
The correlation coefficient of the questionnaire – split-half coefficient (Guttman
Split-half) is equal to 0.650. The indicator α (alpha) for the first part of the questionnaire is
0.863, for the second part – 0.893.
These values satisfy psychometric requirements for effective psychological
diagnostic tools (Akimova, 2005). The intercorrelation matrix of the questionnaire indicates
the internal consistency of the scales and the sufficient contribution of each scale to the
overall logic of the investigation of perfectionism.
Conclusions
The standardization procedure of the questionnaire on the Ukrainian sample satisfies
the requirements for psychological diagnostic tools. Certainly, its standardization is not
fully completed, as this process should continue with a certain frequency, on a slightly
larger and more diverse sample, in particular, by other scientists in the education system.
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Abstract
The investigation of teacher’s perfectionism is quite relevant due to the Ukrainian integration of
higher education into the European educational space and the conversion to a new modernized
model of higher education. These factors determine the desire to be better and promotes
perfectionism. In the literature there is any generally accepted conceptual basis of perfectionism
and therefore there is any distinct, universal term. Using the authors’ questionnaire, which
included ending incomplete sentences and content analysis of the obtained results, the authors
divide the respondents' answers into several groups: «Striving for ideal and perfection», «Belief
that an ideal can and should be achieved», «The desire to perform every action perfectly», «The
belief that the imperfect result of work cannot be acceptable», «Harmful desire for perfection»,
«The need of self-improvement», «A person’s tendency to set high standards for others and for
itself», «Order and discipline».
Key words: perfectionism, teachers, ideal, improvement.

Вступ
Introduction
Актуальність дослідження перфекціонізму викладачів можна пояснити
інтеграцію вітчизняної вищої школи до європейського освітнього простору та

63

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

переходом до нової модернізованої моделі вищої освіти. Ці зміни передбачають
підвищення рольової активності, появою нових вимог до професійної діяльності
викладачів. Це зумовлює бажання бути кращими, досягати успіху та нових вершин,
зосереджуючись на уникненні невдач. Це сприяє появі перфекціонізму як прагненню
особистості до самовдосконалення, бездоганності у всьому.
Метою дослідження є психолінгвістичний аналіз вербальних репрезентацій
концепту «перфекціонізм» науково-педагогічним персоналом вищої школи.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Для реалізації мети нашої розвідки було використано авторську анкету
«Перфекціонізм у професійній діяльності викладачів вищої школи», що передбачала
дописування незакінчених речень на бланку з інструкцією.
До участі в дослідженні залучено 600 викладачів із різних ЗВО України. Для
опрацювання отриманих даних використовувалась процедура контент-аналізу.
Результати
Results
Аналіз публікацій з теми перфекціонізму свідчить про те, що не існує єдиної
концептуальної бази і через це відсутній єдиний, цілісний та остаточний термін. Саме
тому існує безліч визначень перфекціонізму, причому жодне з них не є
загальноприйнятим.
Термін «перфекціонізм» походить з латинської мови («perfectus») та означає
«абсолютну досконалість». Поняття «перфекціоніст» існує з 1657 р., запозичене з
релігійної філософії та мало спочатку теологічне значення: «той, хто вірить, що
моральну довершеність можна набути в земному житті» (Иванченко, 2007).
Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує перфекціонізм
як вчення про здатність людини та всього людства до вдосконалення (Бусел, 2004).
У науковій літературі налічують близько 90 тлумачень перфекціонізму (Талаш,
2012). О. Лоза виділила чотири підходи до визначення перфекціонізму особистості в
залежності від ведучої операціоналізуючої категорії (Лоза, 2015):
(1) перфекціонізм як потреба самовдосконалення, яка визначає специфіку
особистісних стандартів, без урахування здатності до їх досягнення, і
виявляється в прагненні бути досконалим, ідеальним у всьому;
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(2) перфекціонізм як настанова особистості, яка виявляється в тенденції
розглядати як неприйнятне все, що «нижче за довершеність»;
(3) перфекціонізм як стиль життя, що включає перекручену мотиваційну
спрямованість і особливості когнітивного стилю;
(4) перфекціонізм як риса особистості, яка виявляється в буденній практиці
висування до себе та інших вимог щодо виконання обов’язків і
провадження діяльності на більш високому рівні, ніж того потребують
обставини.
На наш погляд,

найбільш

повним

та

всеохоплюючим

визначення

перфекціонізму є визначення Є. Ільїна, який інтерпретує перфекціонізм як
особистісний конструкт, який полягає в прагненні суб’єкта до досконалості, високих
особистісних стандартів, прагнення людини доводити результати будь-якої діяльності
до відповідності найвищим еталонам (моральним, естетичним, інтелектуальнім) у
різних сферах життєдіяльності (професійній діяльності, міжособистісних стосунках
тощо) (Ильин, 2011).
Проведений контент-аналіз отриманих результатів дозволив нам розподілити
відповіді респондентів на декілька груп (табл. 1).
Таблиця 1. Визначення поняття «перфекціонізм» викладачами (n=600)
Визначення поняття перфекціонізм

Кількість
респондентів

Прагнення до ідеалу та досконалості

248

Віра в те, що ідеал може та мусить бути досягнутим

138

Бажання виконувати діяльність ідеально

81

Переконання, що недосконалий результат роботи неприйнятний

49

Хворобливе прагнення до досконалості

27

Прагнення до самовдосконалення

23

Схильність людини пред’являти до оточуючих та до себе високі
стандарти

19

Порядок та організованість

15

Дані, які представлено в табл. 1, свідчать про доволі високий рівень
поінформованості викладачів про феномен «перфекціонізм». Першу групу утворили
248 респондентів, які визначають перфекціонізм як «прагнення до ідеалу та
досконалості» як «ідеальність у всьому та бажання робити все лише найкращим
чином» та «прагнення людини до досконалості у праці, творчості, особистому житті,
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а також в побуті і на психологічному рівні, де все має бути на своєму місці, все має
бути впорядковано і бездоганно».
138 викладачів визначають перфекціонізм як «віру в те, що ідеал може та
мусить бути досягнутим» тобто «віра в те, що потрібно (можна) прагнути досягти
ідеалу в усьому». Трішки менша кількість викладачів (81) трактують перфекціонізм
як «бажання виконувати діяльність ідеально»; переконання в тому, що «абсолютно
все, що робиться, має робити ідеальним»; «схильність до виконання власної роботи,
або досягнень у бездоганному вигляді»; «позиція людини в тому, щоб абсолютно все
робити максимально ідеальним чином»; «прагнення, внутрішня позиція, переконання
бути ідеальним в будь-якій діяльності».
49 респондентів розуміють перфекціонізм як «переконання, що недосконалий
результат роботи неприйнятний», тобто це «досягнення найкращого результату у
будь-якій діяльності» та «бажання у всьому досягти ідеалу, навіть у дрібницях,
недопускання помилок та недоліків».
27 викладачів визначили перфекціонізм як «хворобливе прагнення до
досконалості», а саме «хворобливе намагання досягти досконалості та інтенсивна
реакція на відсутність порядку та чіткості у своєму оточенні та обстановці».
Перфекціонізм як «прагнення до самовдосконалення», «бажання розвиватися і
самовдосконалюватися» трактують 23 респонденти.
19 викладачів вкладає в поняття перфекціонізм «схильність

людини

пред’являти до оточуючих та до себе високі стандарти» і також «психологічне
поняття, що позначає людей або конкретну людину, схильних до високих стандартів
якості виконання роботи або власних досягнень»
І

лише

15

респондентів

визначає

перфекціонізм

як

«порядок

та

організованість»: «психологічний стан людини, коли вона намагається все тримати в
порядку», «прагнення до порядку, досконалості, впорядкованості».
Висновки
Conclusions
Аналіз отриманих даних свідчить про доволі високий рівень поінформованості
працівників вищої школи про феномен «перфекціонізм». Перспективою дослідження
є визначення розуміння викладачами впливу перфекціонізму на професійну
діяльність та організаційних заходів для підвищення рівня перфекціонізму
викладачів, за умови, що перфекціонізм позитивно впливає на професійну діяльність
та профілактичних заходів перфекціонізму, за умови, що перфекціонізм негативно
впливає на особистість викладача.
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Absrtact
Іn this work, one of the types of speech of older preschool children - egocentric - is analyzed.
Scientific approaches to the vision of the problem of egocentric speech are clarified. The egocentric
speech of older preschoolers was studied, the content of which is connected only with the utterances
of children of metalanguage. The obtained empirical data once again convincingly proved the
spontaneity of children’s metalanguage and confirmed the need to develop different types of
utterances of older preschoolers, to achieve success in communication and adequate utterances,
including about units of speech.
Key words: coherent speech, egocentric speech, metalanguage, spontaneous expression.

Вступ
Introduction
Мовленнєвий розвиток дитини є одним із важливих надбань дошкільного
дитинства. Якісні зміни, що відбуваються у психіці дошкільників сприяють
зростаючому темпу їхнього мовлення. У дитини з’являється потреба в побудові
висловлювань, які виникають під час оволодіння навичками мовлення. Дошкільники
часто говорять вголос ні до кого не звертаючись, при цьому мовлення дитини
супроводжує та пов’язане з діяльністю, основним видом якої є гра. Таке монологічне
мовлення дітей називається егоцентричним (Пиаже, 2001).
Під поняттям егоцентричне мовлення дітей розуміємо мовлення, яке
насамперед відрізняється своїми функціями. «…Мовлення егоцентричне, – в першу
чергу тому, що дитина говорить тільки про себе, так ніби вона голосно розмірковує».
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До егоцентричного мовлення відносяться повторення слів та складів, коментування,
що використовує дитина для своїх дій, і «колективні монологи», які за умови
присутності партнера не вимагають його розуміння (Пиаже, 2001).
Егоцентризм репрезентується мовленням, що супроводжує розв’язання завдань.
За умови підвищення складності завдання, у дитини збільшується потенціал до
оволодіння цим мовленням. Розвиток дитячого мислення здійснюється не від
індивідуального до соціалізованого, а від соціального до індивідуального. Тому в
егоцентричному мовленні вбачається перехідна стадія в розвитку мовлення від
зовнішнього до внутрішнього (соціальне мовлення; егоцентричне мовлення;
внутрішнє мовлення) (Выготский, 1982).
Мета статті – описати результати аналізу егоцентричного мовлення
(висловлювань метамови) дітей старшого дошкільного віку та розкриття його
особливостей.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Для вивчення егоцентричного мовлення дітей старшого дошкільного віку
використовували такі емпіричні методи: аудіо та відео записи дитячих висловлювань
за типом егоцентричного мовлення, дискурс-аналіз, структурно-логічний аналіз,
лінгвостатистичний метод.
Результати
Results
Дослідження дитячого мовлення показали, що потреба дитини у побудові
зв’язних висловлювань виникає ще у ранньому віці. Для мовлення дітей 4-5 років
характерна ситуативність, яка знижується у старшому дошкільному віці у зв’язку з
навчанням різним типам монологічного висловлювання. Починаючи з 5-6 років
інтенсивно розвивається монологічне мовлення у наслідок завершення
фонематичного розвитку і засвоєння морфологічної, граматичної і синтаксичної
сторін рідної мови. Вивчаючи висловлювання дошкільників, які породжуються
егоцентричним мовленням, виявили, що вони корінним чином відрізняються від типів
монологів, яких навчають дітей у закладі дошкільної освіти.
Висловлювання дитини, яке виникає в егоцентричному мовленні,
функціонально, структурно і ситуативно відрізняється від типу монологу, яким
дитина оволодіває під навчальним впливом. На нашу думку, жоден із них не витісняє
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інший, хоча є окремими за своєю сутністю. В мовлення дітей старшого дошкільного
віку вони існують паралельно. За дослідженнями С. Рубінштейна (Рубинштейн, 2000)
егоцентричне мовлення зустрічається навіть у мовленні дорослих людей в моменти
емоційної напруги.
Особливу цікавість представляло вивчення егоцентричного мовлення старших
дошкільників, зміст якого був пов’язаний із висловлюваннями дітьми метамови.
Егоцентричних висловлювань дітей старшого дошкільного віку іншого змісту ми не
вивчали. Слухачем в егоцентричному мовленні є уявний чи реальний співбесідник. У
цій ситуації дитині важливо не тільки здійснити мовленнєву дію, а також отримати
зворотній результат – бути почутим. Дитині стає не потрібною не ілюзія розуміння
матерії мови, не саме розуміння ровесника, на якого спрямоване його мовлення. В цій
ситуації можемо розмежувати мовлення для себе (егоцентричне мовлення) і
мовлення, яке несе певну інформацію. Некомунікативність, неспрямованість –
характерні ознаки егоцентричного мовлення є протилежними мовленню
безпосередньо спрямованого на реального співбесідника для впливу на нього.
З аудіо запису мовлення дитини старшого дошкільного віку під час гри з
лялькою було проаналізовано прояв ніким немотивованого мовлення. Дитина,
граючись із ляльками «спілкується» з ними, тобто веде діалог, розповідає їм казку про
азбуку, або влаштовує «навчання звукам, буквам, словам». Висловлювання дитини –
емоційні, мелодійні, розгорнуті, містять прояви метамови і хибні висловлювання про
мовні явища. Наприклад, говорить – «Це буква [А], така [ааааа]». Звертається до
висаджених ляльок – «Скажіть звук!». Говорить: «Звук такий [а] називається».
Аналізуючи мовлення іншої дитини під час гри з машинками, зафіксоване
егоцентричне мовлення має специфічну синтаксичну будову, характеризується
уривчастістю, фрагментарністю, безв’язністю. Наприклад, хлопчик везе машинку,
говорить – «дрррррр» …задумується, ніби прислуховується до себе, обмірковує та
каже: «букви ричать», далі …викрикує – «ррричать!». Як бачимо, в егоцентричному
висловлюванні дитина спонтанно намагається називати почуті звуки у наслідуванні
звуку мотора. На наш погляд, тут, не знаючи чітко параметрів звука і букви як
одиниць рідної мови дитина намагається вслухатись у промовляння ще раз і повторює
голосніше натискаючи голосом на звуки, які викликали до себе увагу.
Варто зауважити що наведені приклади егоцентричних висловлювань дітей
можна назвати мотивованими, тобто вони вираженні з певною метою.
Інші записані висловлювання повністю відрізнялися від попередніх.
Аналізуючи егоцентричне висловлювання хлопчика 6-ти років було помічено
збіднений синтаксис, переважання звуконаслідувань, проспівування відрізків мелодії,
промовляння окремих звуків. Було чути окремі фрази, слова. В момент вимовляння
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фраз

спостерігали

чергування

шепотіння

з

голосним

мовлення

і

навіть

викрикуванням. У момент, коли дитина повністю занурювалася в гру було чути
говоріння на повний голос, текст був найбільш зв’язним. Наприклад, дитина грається
та будує з кубиків із зображенням азбуки. …Каже – «Так!» … мелодійно виводить «уу-у-у», далі дії супроводжує мовленням – «…О! ще ось [У] (бере кубик із літерою -у-)
– поставлю». Продовжує будувати фортецю. Ставить зверху великий кубик із
зображенням -О-. «Ні, [А] – го-ло-вна»…ледь чутно. Знімає і ставить кубик -А-.
Наказує: -А-, «Ти – головна!». Будує і декламує голосно, виразно вірш: «Автобус їде
по алеї, акація цвіте в саду. А ми зібралися під нею, абетку вивчемо легку». Викрикує,
схоплюється і біжить, повторяючи ще раз рядки куплету вірша. У цьому прикладі у
егоцентричному мовленні дитина демонструє спонтанні висловлювання про звуки та
буква мови.
Висновки
Conclusions
Отже, егоцентричне мовлення до кінця дошкільного віку починає затухати і
поступово втрачати свої характерні ознаки у зв’зку зі зростаючою роллю розвитку
мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку. Егоцентричне мовлення
поступається іншим типам висловлювань, які служать для цілеспрямованої передачі
інформації. Аналіз отриманих результатів дає підстави стверджувати, що метамова
народжується у дитячих егоцентричних висловлюваннях максимально спонтанно, так
само як і саме егоцентричне мовлення. Разом із віковим дозріванням інтелекту,
егоцентричне мовлення зменшується і зникає майже зовсім приблизно в 7-8 років. У
період підготовки до школи і навчання грамоти перед дитиною постає інше завдання –
висловлюватися, в тому числі і про одиниці мовлення, адекватно і бути зрозумілим для
інших, донести інформацію слухачу та не опинитися в ситуації комунікативного неуспіху.
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Abstract
In thesises the analysis of psycholinguistic markers of hybrid war is carried out, its verbal
dimension is considered. The meaning of the term «language of aggression» is also revealed,
examples of its use in Ukraine and Russia are given. The means of presenting information on
Russia’s hybrid war with Ukraine have been formalized. It was determined that Russia very often
uses propaganda methods of empathy and works with programmed reactions. So in order to resist
the aggression of the Russian Federation, Ukraine must improve its own information field,
primarily by improving the verbal component of hybrid warfare.
Key words: hybrid war, information-psychological influence, discourse of war, language,
information product.

Вступ
Introduction
Гібридна війна – це особливий вид збройного конфлікту, що поєднує в собі
військові, дипломатичні, інформаційні та інші засоби для досягнення політичних і
стратегічних цілей держави. Фізичні військові дії постійно супроводжуються
процесами їхнього словесного опису та аналізу. Збройне зіткнення будь-якого рівня
починає існувати як війна – тільки в межах її вербального осмислення.
Можна констатувати, що проти України широко використовуються сучасні
різноманітні технології негативних інформаційно-психологічних впливів, які загрожують
національному інформаційному простору та сувернітету держави. Гарантування
інформаційної безпеки України в умовах дестабілізуючих негативних інформаційнопсихологічних впливів та експансіоністської агресивної інформаційної політики
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Російської федерації, потребує консолідації зусиль на усіх рівнях державної влади та
громадянського суспільства. Саме ця теза підтверджує актуальність даного дослідження.
Метою дослідження є аналіз стану українського інформаційного поля в
умовах гібридної війни в контексті психолінгвістики.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Більшість сучасних досліджень, які безпосередньо або опосередковано
розглядають тему гібридної війни в контексті мовознавства, присвячені розгляду
інтерпретаційної складової гібридної війни, що реалізується за допомогою
дискурсивних вербально-семіотичних засобів.
Для

дослідження

комунікативно-прагматичних

характеристик

дискурсу

гібридної війни, які зумовлюють процес комунікації у даному середовищі було
використано дискурс-аналіз; а з метою визначення особливостей мовленнєвої
взаємодії учасників комунікації – прагматичний аналіз, елементи конверсаційного
аналізу дозволили охарактеризувати особливості мовленнєвої взаємодії учасників
гібридних конфліктів.
Аналіз останніх публікацій свідчить, що теоретичні проблеми регулювання
мовної діяльності суспільства, механізми маніпулювання мовою, проблеми влади та
ідеології досліджували такі вчені як: Г. Яворська, О. Гойман, Г. Почепцов;
проблематика сугестивних технологій маніпулятивного впливу, питання сугестивної
лінгвістики висвітлювалися в наукових працях таких
Л. Компанцева, М. Присяжнюк, Є. Скулиш, В. Остроухов.

авторів:

В. Петрик,

мова агресії,

що стала

Результати
Results
У гібридній

війні широко використовується

найпомітнішим та яскравим показником конфлікту. Поява великої кількості нових,
експресивно забарвлених негативних лексем, що використовувалися як семіотичні
маркери належності до однієї із сторін конфлікту, стали діагностичним показником
гостроти протистояння.
Специфіка інформаційної складової в російсько-українській війні, порівняно із
попередніми гібридними конфліктами полягає в:
(1) інтенсивності та широті охоплення аудиторії інформаційних впливів, яка
набула глобального масштабу;
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(2) систематичному й комплексному застосуванні медійних та новомедійних
засобів, з особливою роллю соціальних мереж;
(3) створенні нового дискурсу війни, спрямованого на руйнування існуючих і
формування
нових,
переважно
фальшивих
та
викривлених
інтерпретаційних і смислових механізмів сприйняття дійсності (Горбулін,
2017).
Аналіз мови гібридної війни передбачає увагу насамперед до її вербальної
складової та створюваних за її допомогою соціально-семіотичних конструктів
(Парахонський & Яворська, 2019).
Одним із наслідків «гібридної війни» стало становлення якщо не імперського,
то майже імперського мовлення в Росії, оскільки саме воно є базою експертного
середовища, яке забезпечувало підтримку війни. В Україні, навпаки, суспільством
було активовано антиімперське мовлення. Радянський Союз лише умовно можна
визначати як імперію, а от відмова від режиму та установок Радянського Союзу, а
саме заборона в Україні російського інформаційного і віртуального продукту – є
безпосереднім прощанням з імперією.
До початку війни в Україні більшість громадян активно використовували
російський інформаційний продукт: і у фізичному, і у віртуальному просторі. Він і
формував відповідну модель світосприйняття. Розрив із цією російською моделлю за
відсутності адекватної власної буде мати негативні наслідки, але через цей процес
Україна повинна пройти в будь-якому випадку.
Аналізуючи роботи вчених, що досліджують проблеми в сфері інформаційної
безпеки (Дзьобань, 2015; Ткачук, 2017; Ліпкан, 2011; Богуш, 2005; Максименко, 2011;
Желіховський, 2011; Довгань, 2018; Жарков, 2009; Почепцов, 2015; Сопілко, 2015 та
ін.), вітчизняні та зарубіжні ЗМІ, можна дійти висновку, що вплив російських каналів
на свою цільову аудиторію є неймовірно успішним. Але це виявилося максимальним
програшем для Росії стосовно українських глядачів, так як вони бачили в подачі
російських телеканалів вкрай істотне спотворення дійсності та інформації, що
подається урядом для людей.
Так, Росія формалізувала засоби подачі інформації стосовно гібридної війни з
Україною таким чином:
(1) засоби подачі інформації часів Другої світової війни («бандерівці»,
«карателі», «фашисти») або її відголоску у сьогоденні («неонацисти»);
(2) засоби подачі інформації часів Радянського союзу («возз’єднання Криму»,
«Крим наш»);
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(3) засоби подачі інформації, що відображали легітимність донецьких та
луганських протестувальників проти київської влади («народний мер», «народний
референдум»);
(4) засоби подачі інформації, що відображали незаконність влади
(«самопроголошені керівники», «нелегітимна влада», «хунта»). Наприклад, мер, якого
обирали просто неба, без жодного законодавчого підгрунтя, ставав «народним», цим
начебто й забезпечувалася його легітимність. На жаль, ніхто не допускав думки про
те, що в нього, наприклад, може бути російський паспорт.
Україна, діючи за подібним сценарієм, також

створювала

подібні

повідомлення, на кшталт:
(1) задіяність Росії («проросійські сили»);
(2) «терористи», що дало змогу використати світову практику боротьби з
тероризмом, як це свого часу зробила Росія в боротьбі з чеченським сепаратизмом;
(3) «бойовики» для характеристики свого противника. Але це визначення мало
суттєвий недолік, адже обмежувало розуміння того, що серед них українці, що
мобілізовані новою, начебто народною владою, які виступають проти російської агресії.
Як можна побачити, пропагандисти надають перевагу використанню виключно
негативної термінології, в контексті опису дій та самого супротивника. Обидві сторони
розповідають про свої виграші та програші противника. Вони роблять це на постійній
основі вже не перший рік, збиваючи з пантелику народ, адже війна триває вже не
перший рік. Не виключається варіант, що за таких умов серед політиків та звичайних
людей, можуть активізуватись прихильники війни, а не миру (Клімкін, 2015: 9).
Варто зазначити, що Росія дуже часто використовує пропагандистські прийоми
емпатії, розраховуючи на те, що в певних випадках зайва емоційність часто блокує
раціональність. Крім того, російська пропаганда працює із запрограмованими
реакціями. Вона формує їх так, щоб у споживача інформації не залишалось вільного
вибору. При цьому Росія робить значні капіталовкладення, щоб переконати у своїй
правоті зарубіжного споживача новин, чого немає в Україні.
Існує певна частка людей у Європі та США, що активно підтримують точку зору
Росії стосовно України. Це відомі журналісти, політологи, історики, колишні дипломати,
навіть актори та співаки. Вони можуть «перетягнути» на свій бік будь-яку аудиторію,
через вагомий вплив на свідомість людей (Снитко, 2017: 207–215). На даний час Україна
також розпочала роботу із зарубіжною аудиторією, включаючи і російську.
Саме тому «Україна має вкладати фінанси у створення власного якісного
інформаційного продукту, що буде відповідати сучасним вимогам. Він повинен бути:
(а) високоінтелектуальним; (б) мати багато різновидів; (в) формувати власну,
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унікальну модель світу; (г) давати відповіді на власні, внутрішні, а не чужі проблеми»
(Почепцов, 2015).
Висновки
Conclusions
Феномен гібридної війни має два головні виміри – матеріальний (фізичний) і
інформаційний. Ці два виміри є протилежними. У військовому (фізичному) вимірі
конфлікт України та Росії є локальним і охоплює частину території України, натомість
масштаби гібридної війни виходять далеко за межі частини певної території.
В гібридній війні широко використовується мова агресії, що стала
найпомітнішим та яскравим показником конфлікту. Поява великої кількості нових,
експресивно забарвлених негативних лексем, що використовувалися як семіотичні
маркери належності до однієї із сторін конфлікту, стали діагностичним показником
гостроти протистояння.
Рекомендації. Цілеспрямована концентрація зусиль стосовно покращення
українського інформаційного поля, насамперед шляхом вдосконалення вербальної
складової гібридної війни, допоможе впоратись з наявними викликами.
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Abstract
The abstract reveals the problem of communication in a live broadcast. The source of the scientific
article is the Ukrainian live broadcast. It was noted that psycholinguistic aspects should be taken into
account when analyzing the live broadcasting speech. The modern researches of mass media
psycholinguistic aspect in the paradigm of scientific knowledge have been considered. The live
broadcast has been characterized as segment of modern media space according to the types of
communication, topics of radio and television programs. The results of the study will serve to examine
of the mass media psycholinguistic patterns influence on the linguasociety and on the person.
Key words: live broadcast, oral communication, psycholinguistic aspect, mass media.

Introduction
The live broadcast as a segment of the modern mediaspace is a new functional and
stylistic variant of the oral form of literary language. In Ukraine, it was formed in the 90s of
the XX century in terms of statehood. Today the specific of live broadcast communication is
an important scientific problem not only in the field of linguistics, but also in the field of
social communications.
The language of live broadcast is primarily characterized by universal features of the
oral variety of literary language. The scientific literature identifies the following features of
oral communication: spontaneity, unpreparedness, arbitrariness, ease. Thus, D. Barannyk
noted that «oral language is characterized by greater arbitrariness in compliance with the
language norm, certain features in the structural-grammatical organization (shorter

77

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

sentences, high frequency of incomplete constructions, inversions due to the spontaneous
nature of speech» (Barannyk, 2000: 691). In one of the last editions of «Fundamentals of the
theory of speech communication» O. Selivanova points to such features of oral
communication as synchronicity, limited accessibility, procursivity, unstructured, singlephase creation (Selivanova, 2011: 34).
At the same time, the live broadcast is an oral public language, «a kind of literary
language that is used as a form of communication between the speaker and the collective
listener and is characterized by special means of influencing the audience» (Yermolenko,
2000: 691). Yermolenko emphasizes that «the oral form of public communication of the
speaker with the audience activates non-verbal, non-worded figures, among which –
intonation, gesture, facial expressions. Designed for auditory perception, oral public
language uses the laws of so-called oral grammar. Verbal, visual and acoustic components
of oral public speech act in the unity of presentation and perception of information»
(Yermolenko, 2000: 691). Thus, the main feature of the live broadcast is live (oral)
communication of journalists.
The purpose of our investigation is to analyze the dominant psycholinguistic
parameters of live broadcast.
Methods and Techniques of the Research
The source base of the scientific article is live broadcast as a segment of the media
space. The specificity of the research subject necessitated the use of a number of methods:
direct observation – to determine the psycholinguistic parameters of live broadcast,
descriptive method – to characterize the psycholinguistic parameters of live broadcast.
Results
Live broadcasting is a part of radio and television production that is broadcast
simultaneously. It means the signal is transmitted from the radio or television studio directly
to the receiver or screen to listeners and viewers (Zalipska, 2013: 52). However, it is
sometimes difficult to differentiate between live and unlived broadcast. The presentation
specifics of live radio and television broadcast are differing. Radio is characterized by the
fact that most of the air time is occupied by programs that are broadcast live. This includes
mainly news, programs that involve guests in the studio, as well as the work of the journalist
in the studio. The presenter’s studio work is multifaceted: journalists talk to each other, read
messages, greet birthdays and generally entertain the audience. The following
psycholinguistic parameters testify to the fact that radiojournalists work in live broadcast:
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(1) two-ways live communication: listener (caller) to the journalist and journalist to
the listener;
(2) communication between several radiojournalists (mostly two) in the studio;
(3) reading messages from various mobile applications and chats.
The following psycholinguistic parameters are characteristic of live television:
(1) word-combinations on the screen, such as: «пряма мова», «жива мова», «пряме
включення», «on-line», «live», «прямий зв’язок», «прямий ефір» etc.;
(2) two-ways live communication: the viewer (caller) to the journalist and the
journalist to the viewer;
(3) presence of direct inclusions from the place of reporting;
(4) change the usual location of programs for away broadcasts.
It is worth noting that the journalist in live media outlet is not able to correct
mistakes. If pre-prepared programs, stories can be edited, rewritten or re-recorded, then live
production cannot be changed, it comes to the audience in its original form. In such a
situation, the journalist must be highly qualified and have psychological resilience.
The level of spontaneity and unpreparedness of oral speech in the language of the
media can be different. Yes, spontaneous speech is best represented on the radio, as
journalists are constantly in direct contact in the studio. They often comment on the music
that is played, entertain the listeners, talk on the air with the callers. Such communication,
of course, does not have a fully prepared text, so it is often not without errors. Spontaneous
language is less common in television, because journalists mostly (but not always) have a
pre-prepared text, individual fragments and questions.
The most spontaneous broadcasts include sport programs, including football matches.
A small share of the journalist’s spontaneous language activity is recorded in news
programs on radio or television. The synthesized language activity of a journalist is the
combination of spontaneous and non-spontaneous language. It is presented more in
television shows. The carefully prepared text of a journalist in such programs can be
influenced by the interlocutor, who speaks spontaneously, answering questions, expressing
opinions on a particular problem.
Conclusions
Thus, the main feature of live broadcast is oral communication. The level of its
spontaneity is different, so we trace the common and different parameters in radio and
television. All this will serve as a manifestation of the psycholinguistic patterns of the
influence of the mass media on the linguistic society.
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Abstract
The paper is focused on the issues of machine translation ethics. The goal of the present study is to
discuss the role of neural machine translation tools from an ethical point of view and their impact
on humans. Although traditionally ethics of translation is viewed in terms of sameness and
difference, it is human translator who is a party to ethics of translation. It is discussed that
translators should rely on technology as a helpful leverage in their job, since it allows them to be
faster and more productive. On the other hand, we take an interest in examining the extent to which
translation technology tools are given power. Neural machine translators can be unsupervised by
humans, therefore viewed as a party to ethics of translation.
Key words: ethics, translation, neural machine translation.

Introduction
In today’s rapidly growing translation industry, the ethics of machine translation has
become a pivotal issue. With the emergence of neural machine translation (NMT)
exemplified by Google or DeepL the issue of adopting ethical boundaries for MT has
become even more critical. NMT as an advanced tool launched in 2010s, unlike any of the
traditional Rule-based (e.g. Transfer-based) or Non-rule-based (Statistical or Phrase-based)
MT systems, employs a connectionist approach to data processing. What is specific with
NMT system is that the connections (in network) it builds are unique, each time created
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anew, therefore unpredictable. What we have at our disposal is input and output texts with
no access to NMT’s inner intermediate operations.
The goal of the present study is to discuss the role of neural MT tools from an ethical
point of view and their impact on humans.
Results
Traditionally, the issue of translation ethics has been dealt in terms of sameness and
difference (van Wyke, 2011). The former concept presupposes two trends – foreignizing
and domesticating. Therefore, the translators have two ethical duties – either to foreignize
the source text for the readers so that the original culture flavor can be appreciated or to
“adjust” the text to the target language and culture norms. In both cases translators’
behavior is subject to fidelity and invisibility. The seeds of the tradition of difference in
translation were sown in 1970s by Vermeer’s skopos and Derrida’s deconstruction theories.
The tradition lead to raising the translator’s interlanguage status in cultural translation and
their agency in multilingual communication of cultures. But this is all about human
translation.
Now, when dealing with MT based on rules or NMT based on corpora training output,
the question arises: “Who is responsible for observing the ethics of translation?” Or “Who is
the agent of translation?” If the translators use NMT to produce a target version and submit
it to their customer/reader after post-editing, then they are viewed as the agents responsible
for ethical issues of this translation. By contrast, if the customer/reader uses NMT to get a
comprehensible content of the foreign message, then it is the NMT system that should be
the agent responsible for ethical issues translation. Here arises a tremendous ethical
problem, since we deal with the NMT, namely AI, that can remain unsupervised in selflearning by processing the input and output data. On the other hand, NMT is trained on
droves of text arranged in corpora and produced by humans to decode texts the way the
human brain works. Therefore, humans indirectly participate(d) in ethical issues of the
NMT process. However, if human experts assess NMT quality, then they supervise the
ethics of translation. If nobody assesses target texts produced by NMT, then AI by default is
“responsible” for ethical translation.
From this standpoint, human sharing a content with the third party (AI, or NMT
system) which stores it and subsequently trains itself, target text low quality issues pose
serious concerns, even threats to ethics of translation. Undoubtedly, a lowered quality of
translations caused by NMT or other MT systems, is also viewed as a breach of authors’
moral rights. In fact, the quality of a given translation product depends on the quality of the
process of translation. In her work, Taivalkoski-Shilov (2019) highlights translation quality
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as one of the main ethical issues regarding machine(-assisted) translation of literary texts.
She claims that translation quality can be investigated as an ethical issue related to
translation as a product, as a process, and as an industry.
Conclusions
The role and the use of NMT and CAT tools are expected to increase dramatically
over the next few years. We need more information on MT ethical aspects, especially with
regard to the significant development of neural MT tools becoming closer to AI. Hopefully,
those translators who use these tools will turn the situation to the advantage of all
humankind. Still, there is a bundle of controversial ethical problems in the field of
translation that need to be addressed ASAP in the coming years. One of them can be
verbalized as a paraphrased Roman Taraban’s (2020, p. 2552) question with the insertion of
similar concepts: Regarding the ethics and social implications of neural machine translation,
will smart machine translators have rights equal to those of human translators?
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Abstract
The study aims to examine lexicon of collective trauma and compare it with concepts of posttraumatic stress disorder (PTSD), moral injury and continuous traumatic stress (CTS). The role of
language and speech in disintegrating and constructing meaning as a result of collective trauma
has been explored.
Key words: collective trauma, moral injury, continuous traumatic stress, psycholinguistic
meaningful categories.

Introduction
There is a growing body of literature that recognises the importance of collective
trauma in terms of transgenerational nature, mental health, identity and construction of
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meaning. Central to the entire discipline of psycholinguistics is the concept of meaning
which leads to understanding the voice of all participants in collective trauma, particularly
perpetrators, bystanders and rescues. Vygotsky (2014) points out that meaning is the act of
cognitive generalization and communication, therefore, the meaning of collective trauma is
an act of understanding the horrified traumatic event through narrating it in collective life
story. It is now well established that collective trauma can impair the meaning of self for
national or ethnic group and is one of the main obstacles in developing national and ethnic
identity (Kira et al., 2008). Moreover, collective trauma is associated with historic trauma,
trauma of identity and genocide, moral injury and conditions of CTS (Coady, Carney,
Frankfurt & Litz, 2020). Findings from recent research indicate transgenerational
mechanisms of collective trauma, manifesting in PTSD symptoms in direct descendants of
collective trauma (Bezo & Maggi, 2015).
Despite the importance of collective trauma in terms of individual and social safety,
there remains a paucity of evidence on how language and speech in collective trauma
contribute to constructing meaning. One of the main obstacles is expanded lexicon for
collective trauma, in particular post-traumatic stress disorder (PTSD), moral injury, and
CTS continuous traumatic stress (CTS). The purpose of this paper is to review recent
research of collective trauma and explore expanded scope of its lexicon, in particular PTSD,
CTS and moral injury in terms of constructing meaning aligned with traumatic event.
Research Methods and Techniques
One of the most well-known tools for exploring the boarders of the concept is
conceptual analysis. Conceptual analysis was prepared according to the procedure used by
Zasiekina (2005). The procedure includes searching for the main notions in lexicon of
collective trauma, PTSD, CTS and moral injury considering category of meaning as an act
of interpreting and understanding traumatic event. The study applies a descriptive approach
to examine collective trauma, PTSD, CTS and moral injury from the perspective of
constructing meaning. The structural literature review encompasses articles in peerreviewed journals from 2008 to 2020. The databases Psyc-Info and PubMed were searched
using an inclusion criterion for the articles, notably articles, exploring collective trauma,
PTSD, CTS and moral injury from the perspective of constructing meaning. The initial
corpus contained 57 articles, after the selection procedure considering an inclusion criterion
18 articles were chosen. The results are summarized in Table 1.
PTSD is an anxiety disorder arising as a delayed and protracted response after
experiencing or witnessing a traumatic event involving actual or threatened death or serious
injury to self or others (Guha, 2006). Evidence consistently suggests that making a certain
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meaning of traumatic event in PTSD, indexed in post-traumatic conditions, has a strong
effect on developing or preventing PTSD after experiencing trauma. Therefore, the main
factor of PTSD is rather more aligned with constructing meaning of traumatic event than
with event itself (Cromer & Smyth, 2010).
Moral injury, on the contrary of PTSD, is not defined as an anxiety disorder and
relates to disintegrating meaning considering morality, notably moral standards, moral
reasoning, moral behaviour, and moral emotions (Zasiekina & Zasiekin, 2020). Barnes,
Hurley, & Taber (2019) argue that witnessing morally traumatic situation does not always
lead to PTSD. The main predictor of developing PTSD in potentially morally injurious
events is constructing meaning of the event, which expresses the dissonance between moral
standards and real behavior resulting in moral emotions of shame and guilt (Griffin et al.,
2019). In addition, McDonald (2017) expands moral emotions to disgast, anger, and
embarrassment.
CTS similar to moral injury is not defined as an anxiety disorder, it is a living
condition, which is characterized by permanent threat. Eagle and Kaminer (2013) define
CTS considering the context of the stressor conditions, the temporal location of the stressor
conditions, the complexity of discriminating between real and perceived threat, and the
absence of external protective systems. Nuttman-Shwartz and Shoval-Zuckerman (2016)
defines CTS as patterns of emotions, behaviors, and perceptions among individuals,
families, communities, and societies. The most important idea for our study is that
developing the most efficient coping strategy for CTS depends on past and future
constructing meaning of threat, which determines the patterns of emotions and behaviours.
Results
In summary, the results of structural literature review and conceptual analysis of collective
trauma, PTSD, CTS and moral injury considering category of meaning are shown in Table 1.
Table1. Results of structural literature review and conceptual analysis
of lexicon of collective trauma, PTSD, CTS and moral injury
Concepts and authors
Main notions
Reference for meaning
1.

2.

PTSD (Cromer & Smyth, Anxiety
disorder,
2010)
traumatic event

response, Constructing meaning
of traumatic event and
self
in
traumatic
situation
Collective trauma (Baum, Traumatic events, group identity, Disintegrating
and
2008; Bezo & Maggi, 2015; historic trauma, trauma of identity, constructing meaning of
Coady, Carney, Frankfurt, & genocide, transgenerational PTSD, group self
Litz, 2020; Kira et al., 2008)
moral injury, experiencing CTS.
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3.

4.

Moral Injury (Antal &
Winings,
2015;
Barnes,
Hurley, & Taber Coady,
Carney, Frankfurt, & Litz,
2020; Drescher et al., 2011;
Farnsworth et al., 2014;
Griffin, 2019; Litz et al.,
2019;
McDonald,
2017;
Zasiekina & Zasiekin, 2020).
CTS (Eagle & Kaminer,
2013; Nuttman-Shwartz &
Shoval-Zuckerman, 2016)

Disintegrating meaning morality, Dissonance
between
moral standards, moral reasoning, meanings of moral
moral behaviour, and moral beliefs and behaviour
emotions.

Permenant strees in terms of
stressor conditions, the complexity
of discriminating between real and
perceived or threat, and the
absence of external protective
systems.

Past and future meaning
of
threat
which
determines the patterns
of
emotions
and
behaviours.

Conclusions
This study has raised important questions about the nature of collective trauma, and
disintegrating and constructing meaning aligned with its experience. The result has a strong
practical application in developing treatment plan for collective trauma, PTSD, CTS and
moral injury, which is based on constructing a new meaning in the case of disintegrating
meaning towards self, others and the world. Since constructing meaning is closely
connected with language and individual speech as a result of cognitive generalization and
communication, these findings provide insights for future psycholinguistic research and
practice in clinical settings.
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Abstract
The article provides a psycholinguistic analysis of the concept of «child» in the language
consciousness of students of pedagogical specialties by logical, grammatical and thematic criteria.
It was found that respondents describe this concept through such associations as «active» and
«fun», which are associated with the activities of the child and its emotional manifestations. The
predominance of peripheral reactions indicates a lack of common understanding of the concept of
«child». Psycholinguistic analysis of the obtained associations on the concept of «child» by
grammatical criterion showed the predominance of syntagmatic grammatical associations. The
thematic analysis made it possible to identify the dominance of reactions related to the emotional
and personal qualities of the child, as well as his actions and behavior.
Key words: associations, associative experiment, language consciousness, psycholinguistic
analysis.

Вступ
Introduction
Психолінгвістичне сприйняття першорядних для майбутньої професійної
діяльності понять у мовній свідомості студентів є затребуваною науковим
середовищем. Молодому поколінню притаманні нині свої, відмінні від їхніх

89

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

попередників, уявлення стосовно найрізноманітніших аспектів життєдіяльності.
Підтвердженням цього є деякі наші попередні дослідження, а саме вивчення
психосемантичного наповнення поняття «педагог» у мовній свідомості майбутніх
педагогів (Іванюк, Горошко  Мельник, 2020). Доречним для повноти вивчення
уявлень про базові для майбутньої професійної діяльності поняття було б і здійснення
психолінгвістичного аналізу поняття «дитина» у мовній свідомості цих студентів. Це
дасть змогу більш повно зрозуміти особистісні і професійні цінності сучасної
ґенерації майбутніх педагогів, їхнє уявлення про дитину як суб’єкта освітнього
процесу та ставлення до майбутньої професії загалом. Тому, з огляду на наукову та
практичну значущість, поняття «дитина» потребує психолінгвістичних досліджень
щодо особливостей його трактування майбутніми педагогами. У зв’язку з цим мета
дослідження полягає в здійсненні психолінгвістичного аналізу поняття «дитина» у
мовній свідомості студентів педагогічних спеціальностей.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Реалізація мети дослідження ґрунтувалась на використанні методу вільного
асоціативного експерименту. Респондентам пропонувалось скласти список слів, що
першими спали їм на думку у процесі озвучування поняття «дитина». Асоціатами
слугували будь-які реакції: слова різних частин мови, словосполучення тощо. Час для
фіксації реакцій не обмежувався. Вибірку склали 204 студенти перших курсів
педагогічних спеціальностей Київського університету імені Бориса Грінченка.
Дослідження проводилось українською мовою.
Здійснення психолінгвістичного аналізу структури асоціативного поля реакцій
на заданий стимул, передбачає класифікацію отриманих асоціацій за тими чи іншими
критеріями. Зазначимо, що типологія вербальних асоціацій є однією з найбільш
дискусійних проблем психолінгвістики. До 20 століття для класифікації асоціацій
дослідники виходили з логічного, психологічного й лінгвістичного принципів; у 20
столітті домінуючим став психолінгвістичний. У психолінгвістиці асоціації
класифікують: залежно від типу зв’язку – фонетичні, словотвірні, парадигматичні,
тематичні, синтагматичні, цитатні (Клименко, 1974); за формальними
відношеннями – синтагматичні, парадигматичні, тематичні, дериваційні й фонетичні
(Уфімцева, 2011); асоціативне поле розглядають як сукупність фонетичної, лексичної,
синтаксичної, морфологічної, когнітивної, прагматичної і статистичної структур
(Караулов, 1999) тощо. Однак, попри значну кількість існуючих класифікацій
асоціацій, у сучасних дослідників є думка і про те, що «побудова деякої ідеальної
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класифікації асоціацій, що грунтувалася б на певному несуперечливому принципі, не
є можливою та потрібною» (Горошко, 2001).
У нашому дослідженні вважаємо за доцільне аналізувати, отриманий масив
асоціацій за трьома критеріями: логічним, граматичним та тематичним. Так, за
логічним критерієм структура асоціативного поля має ієрархічно організований
характер і включає в себе центральні реакції (центр поля, його ядро) та периферійні
реакції (зону найближчої периферії, зону дальньої периферії, а також зону крайньої
периферії, які визначаються у залежності від частоти реакцій у полі). Таким чином,
асоціації з частотою більше 10% відносились до центру поля, а з частотою менше
10% – до периферії (4-10% – до зони поля його ближньої периферії; з частотою
менше 4% до 2% – до зони дальньої периферії; з частотою менше 2% – до крайньої
периферії поля) (Стернин  Рудакова, 2011). За граматичним критерієм всі отримані
асоціації розподілялись відповідно до парадигматичного чи синтагматичного типу
реакцій. Синтагматичними асоціативними реакціями вважалися ті, граматичний клас
яких відрізняється від граматичного класу слова-стимулу і які виражають
предикативні зв’язки. Парадигматичні реакції становили слова-реакції того ж
граматичного класу, що і слова-стимули (Клименко, 1974). Всі отримані нами
асоціації були згруповані та проаналізовані і за тематичним критерієм. Тематичні
реакції – це такі реакції, які внаслідок граматичної зміни можуть утворити зі словомстимулом словосполучення або можуть бути використані в рамках тематично
обмеженого контексту (речення). Такі реакції належать до лексики одного
семантичного поля, яка застосовуються при побудові текстів на тему, що
характеризує це поле, і пов’язані зі стимулом парадигматично (Клименко, 1974).
Результати
Results
Проаналізуємо асоціативний ряд поняття «дитина». Асоціативне поле поняттястимулу «дитина» у мовній свідомості студентів репрезентовано 356 реакціями.
Відповідно до правил проведення вільного асоціативного експерименту було взято до
розгляду лише першу відповідь і отримано 204 відповіді. Таким чином, було
отримано таке асоціативне поле: активна – 30, весела – 26, цікава – 20, гра – 18,
непосидюча – 16, смішна – 14, позитивна – 10, маленька – 5, мила – 4, щира – 4,
добра – 4, радіє – 4, наше майбутнє – 2, радість – 2, забави, питання, швидка, рух, з
підгузками, особистість, у сімʼї, мамина, майбутнє, грайлива, з характером,
дитинство, беззахисна, чиста, природність, смішинка, красива, творча, розумна, у
дитячому садку, сміється, фарби, рухається, смілива, кмітлива, допитлива, запитує,
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грається, природна, відкрита, маленька людина, шибеник, шкода, сім’я, щастя,
довірлива, безпосередня, люблю, бігає, шум, з нею весело, активність, веселощі,
багато розмовляє, здивування.
Задля здійснення психолінгвістичного аналізу асоціацій за логічним критерієм
всі отримані асоціації на поняття «дитина» нами розподілені за певним типом
реакцій – центральної чи периферійної. Центральні логічні асоціації представлені
меншістю реакцій (усього 28.2%). Це такі асоціації як «активна» та «весела». Вони
вказують на те, що у мовній свідомості наших респондентів поняття «дитина»
переважно має характеристики, що пов’язані з діяльністю дитини та її емоційними
проявами. Всі інші отримані асоціативні реакції – периферійні (усього 71.8%), вони
окреслюють індивідуальний досвід респондентів і є нетиповими. Їх переважання свідчить
про відсутність єдиного розуміння в респондентів поняття «дитина» та наявність
суб’єктивних уявлень про дитину, що ґрунтуються на отриманому раніше досвіді.
Асоціації на поняття «дитина» також було проаналізовано за граматичним
критерієм. Ми розглядали, до якого типу реакцій можна віднести кожне з отриманих
слів – парадигматичної чи синтагматичної. Виявлено, що 187 слів-асоціацій (91,7%) є
синтагматичними реакціями, які були поділені нами на групи: (1) реакції, які
вказують на ознаку – активна, весела, цікава, гра, непосидюча, смішна, позитивна,
маленька, мила, щира, добра тощо; (2) реакції, які вказують на дію – радіє, сміється,
рухається, запитує, грається тощо; (3) реакції, які вказують на предметність або
приналежність – з підгузками, у сімʼї, мамина, у дитячому садку; (4) реакції, які
вказують на ставлення респондента до поняття-стимулу – люблю, з нею весело.
Парадигматичних реакцій серед отриманих асоціацій виявилося менше – 8.3%.
Переважання синтагматичних граматичних асоціацій свідчить, на наш погляд, про
розвиненість у респондентів нестандартного творчого мислення, що є характерним
для майбутніх педагогів.
Оцінка отриманих асоціацій на поняття «дитина» здійснена також згідно з
тематичним критерієм. Опрацювання масиву асоціацій дало змогу виокремити
чотири тематичні категорії: емоції та особистісні якості – 98 реакцій (весела, цікава,
смішна, позитивна, мила, щира, добра тощо); дії та поведінка – 62 реакції (активна,
непосидюча, швидка, рух, запитує, шибеник, шкода тощо); абстрактні поняття та
порівняння – 42 реакції (наше майбутнє, смішинка, забави, фарби, гра, дитинство
тощо); об’єкт оцінки та ставлення – 2 реакції (люблю, з нею весело). Отже,
найчисельнішою виявилась тематична категорія, яка характеризує дитину за
емоційними та особистісними якостями (усього 48%). Другою за чисельністю є
тематична категорія, асоціації у якій відображають дії та поведінку дитини (усього
30,4%). Інші дві тематичні категорії є менш чисельними. Велика тематична
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різноманітність отриманих асоціацій свідчить про різнобічність уявлень студентів
про поняття «дитина», що підтверджується також наявністю великої кількості
периферійних логічних реакцій.
Висновки
Conclusions
Здійснений психолінгвістичний аналіз поняття «дитина» методом вільного
асоціативного експерименту дозволив виявити, що студенти педагогічних
спеціальностей переважно описують це поняття через такі асоціації як «активна» та
«весела». Відтак, у мовній свідомості наших респондентів поняття «дитина» має
характеристики, що пов’язані з діяльністю дитини та її емоційними проявами. Однак, в
отриманому пласті асоціативних реакцій переважають периферійні реакції, що свідчить
про відсутність єдиного розуміння поняття «дитина» та наявність суб’єктивних уявлень
про дитину, заснованих на отриманому раніше власному досвіді.
Психолінгвістичний аналіз отриманих асоціацій на поняття «дитина» за
граматичним критерієм засвідчив переважання синтагматичних граматичних асоціацій,
що на наш погляд, засвідчує про розвиненість у респондентів нестандартного творчого
мислення і є характерним для майбутніх педагогів. Тематичний аналіз, отриманих
асоціацій дав підстави виявити домінування реакцій, що пов’язані з емоційними та
особистісними якостями дитини, а також з її діями та поведінкою. Це вказує на те, що у
мовній свідомості наших респондентів дитина сприймається активною діяльнісною
особистістю з яскраво вираженими емоційними проявами.
Здійснене дослідження є пілотним і не претендує на повне розкриття
досліджуваної проблеми, але воно може бути поштовхом до подальших
психолінгвістичних досліджень. Перспективи дослідження вбачаємо в цілісному
психолінгвістичному аналізі поняття «дитина» та інших понять, дотичних до професії
педагога, на більш широкій вибірці респондентів.
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Abstract
The article actualizes the role of psycholinguistics in the development of the theory and practice of
psychotherapy; differences between psychologists and psychotherapists are established; the
significance of the provisions of psycholinguistics in the formation of discursive competence and
communicative tolerance of future psychotherapists is shown.
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Вступ
Introduction
Поняття психотерапія об’єднує під собою всю різноманітну гаму способів
лікування за допомогою мовних засобів і дій, але провідним способом лікування все
ж таки залишаються вербальні засоби. З огляду на це виникає важливе наукове
завдання – з’ясувати роль психолінгвістики у вирішенні проблем мовленнєвого
спілкування психотерапевта і клієнта, аналізу психотерапевтичних дискурсів, значення і
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смислу в процесах психотерапевтичної комунікації, мовної, мовленнєвої і дискурсивної
компетентності та комунікативної толерантності провізора й інших проблем.
Методи дослідження
Methods of the Research
Використовувалися як теоретичні методи (системний аналіз літературних
джерел, узагальнення результатів аналізу) для вивчення стану досліджуваної
проблеми, так і емпіричні методи (аналіз стандартів вищої освіти, навчальних планів і
навчальних посібників, узагальнення даних емпіричного матеріалу) для виявлення
стану використання
психотерапевтів.

психолінгвістичних

здобутків

у

підготовці

майбутніх

Результати
Results
Психотерапія з’явилася на перетині психіатрії та психології. Тому більшість із
засновників психотерапії на зорі її формування були лікарями, і здебільшого членами
Міжнародної психоаналітичної асоціації. Крім того, загальновідомо, що
засновниками відомих психотерапевтичних напрямків і шкіл були також саме лікарі
загального профілю, неврологи, психіатри, а також психологи і один історик, який
закінчив курси з психології. Довгий час вважалося, що психотерапія – розділ
медицини, і нею може займатися тільки лікар. Це було головним правилом.
Психотерапія з’явилася як альтернатива психіатрії XIX століття, яка в той час не мала
арсеналу ліків. Таким чином, психотерапія формувалася як лікування психічних
порушень без ліків – як лікування вербальними засобами, тому від початку свого
становлення була психолінгвістично орієнтованою, хоча й для багатьох її засновників
психолінгвістичний аспект психотерапії не був предметом їхнього аналізу й
усвідомлення. З огляду на відсутність у засновників психотерапії як лікування словом
об’єктивізації психолінгвістичних феноменів, вони розвивали психотерапію лише як
психологічний напрямок науки та практичної діяльності психотерапевтів і
психоаналітиків.
У даний час лікування тільки словом здійснюється в психоаналізі, груповому
аналізі, когнітивно-поведінковій психотерапії, клієнт-психотерапії Роджерса,
аналітичній психотерапії Юнга, трансактному аналізі Берна, екзистенційному аналізі
тощо. Лікування словом і дією – в дитячому психоаналізі, психодрамі, гештальт-
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терапії, тілесно-орієнтованій психотерапії, танцювально-руховій психотерапії, арттерапії тощо.
У чому в даний час різниця між психологами і лікарями, які надають
психотерапевтичні послуги? Передусім відмінності між психологом і лікарем – у
площині отриманої ними освіти.
Сучасні психологічні факультети дають всебічну, потрібну для майбутнього
психотерапевта, освіту. Серед сукупності багатьох психологічних дисциплін,
необхідних для якісної підготовки майбутніх психотерапевтів, обов’язковими є й такі,
як клінічна психологія, психологія особистості, психологія розвитку, психогенетика,
психофізіологія ЦНС, фізіологія ЦНС, ВНД і сенсорної системи, гормональна
регуляція психічних станів, психопатологія, основи психотерапії, психологічне
консультування, психодіагностика, тренінгова робота та інші дисципліни, орієнтовані
на успішну психотерапевтичну діяльність майбутніх психологів.
Не тільки ці, а й інші дисципліни, що вивчаються у психологічних ЗВО певною
мірою готують студентів до психотерапевтичної діяльності. Проте істотним
недоліком сучасної підготовки майбутніх психотерапевтів на психологічних
факультетах за спеціальністю 053 Психологія (спеціалізація «психотерапія»,
«психоаналіз», «клінічна психологія») є відсутність дисциплін, вивчення яких сприяє
формуванню
у
студентів
професійно-мовленнєвих
умінь,
навичок
і
психотерапевтично-дискурсивної компетентності. Більше того, у психотерапевтичній
практиці відсутні як рекомендації з дискурсивної практики психотерапевтів, так і засоби
оцінювання таких мовленнєво-вербальних – фахових здобутків психотерапевтів. Власне
й самі психотерапевти відчувають труднощі вибору доречних мовних засобів у
комунікації з клієнтами/пацієнтами, не володіють тим репертуаром мовленнєвих форм і
структур, який би допомагав їм безперешкодно виражати свої психотерапевтичні
смисли, думки та інтенції. Відтак, виникає парадоксальна ситуація: відбувається
навчання психотерапії як навчання лікування словом, а формування у студентів
відповідних мовленнєво-вербальних умінь, навичок і компетентностей не
передбачається змістом психологічної освіти.
Щодо підготовки майбутніх психотерапевтів у медичних ЗВО, то медики в
процесі свого навчання вивчають лише такі психологічно орієнтовані дисципліни, якот: неврологія, наркологія, психіатрія, а також основи психології, медичну
психологію тощо. На дисципліну «основи психотерапії» в медвузах, як правило, не
виділяються кредити. Питання щодо дискурсивно-компетентнісної і комунікативнотолерантнісної підготовки студентів-медиків – майбутніх психотерапевтів – не
піднімається взагалі. Як можна бачити, в медичних ЗВО залишається зовсім небагато
часу на предмети, потрібні для професійної підготовки психотерапевта.
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З огляду на вищезазначене виникає закономірне запитання: хто сьогодні має
право

працювати

психотерапевтом?

В

Україні

згідно

із

законодавством

психотерапевтом може стати або лікар, або психолог (за кордоном таку можливість
мають ще соціальні працівники, іноді філософи). Для того, щоб уточнити дійсний
статус психотерапевта, якого традиційно пов’язували з медициною, варто з’ясувати,
яку кваліфікацію за спеціалізацією він отримав. Якщо випускник має крім основної
лікарської кваліфікації ще й додаткову кваліфікацію «психотерапевт», а випускникпсихолог крім основної психологічної, ще й додаткові кваліфікації або
«психотерапевт», або «психоаналітик», то такі фахівці можуть працювати в галузі
психотерапії і надавати психологічну допомогу населенню України.
Але, ні базова освіта психолога, ні базова освіта лікаря самі по собі не є
сьогодні достатніми, щоб займатися психотерапією. Тільки той психолог або той
лікар, який має психологічну або медичну освіту з відповідною спеціалізацією або
продовжив свою освіту, пройшовши професійну перепідготовку для отримання
юридичного права практикувати в області психотерапії, може працювати
психотерапевтом. Це стосується і наукових ступенів (доктор філософії/кандидат або
доктор наук), а також кафедральних посад і вчених звань у ЗВО (доцент чи професор),
дипломи і атестати яких не підтверджують кваліфікацію в практичній –
психотерапевтичній галузі.
Навчання психотерапії (спеціалізація у ЗВО, або перепідготовка) триває кілька
років. Будь-яка короткотривала перепідготовка психотерапевтів, яка займає лише кілька
місяців, звичайно, не може вважатися професійною й ефективною. Як приклад –
навчання танцювальної психотерапії, яка в окремих ЗВО в цілому триває до 4-х років.
Особливого сенсу також набувають довготривалі терміни навчання в тих видах
психотерапії, в основі яких лежать вербальні засоби. З огляду на це короткий цикл
перепідготовки не тільки засвідчує «несерйозність» підходу, а й в деякому сенсі є
шкідливим як для психотерапевта, який має амбіції професіонала, так і в першу чергу
для клієнта/пацієнта, який не зможе отримати потрібного для його лікування
вербального втручання у психічні сфери. Мовленнєво-мовні навички і дискурсивні
компетентності, врай необхідні і потрібні для лікування словом, не формуються за
кілька місяців. Для оволодіння ними, як засвідчує досвід експериментальної роботи,
потрібно значно більше часу, на кшталт хоча б терміну підготовки магістрів.
Обмежитися при підготовці психотерапевтів лише формуванням знань про цей вид
психологічної допомоги – означає випустити фахівця, який знає, але не вміє і не
здатний комунікувати з клієнтом, вибираючи доречні і вкрай необхідні для лікування
клієнта слова і мовленнєві фрази, не спроможний вербально вплинути на психіку
людей, котрі потребують психологічної допомоги. Отже, цей психолінгвістичний
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аспект психотерапії потребує особливої уваги як науковців, так і тих, хто здійснює
підготовку психотерапевтів.
Нами

розроблено

спеціальний,

психолінгвістично

центрований,

курс,

розрахований на 6 кредитів із навчання у ЗВО магістрантів за спеціальністю 053
Психологія (спеціалізація – «психотерапія»). Основна мета цієї психолінгвістичної
дисципліни – формування професійно-мовленнєвої діяльності психотерапевта,
розвиток психотерапевтично-дискурсивних умінь, навичок і компетентностей.
Закінчивши магістратуру, майбутні психотерапевти, опанувавши цей курс, оволоділи
метамоделями психотерапевтичних дискурсів і дискурсивними психотехніками, а
саме способами дискурс-запитань, дискурс-заохочень, дискурс-конфронтацій,
дискурс-інформувань, дискурс-номінацій емоцій та почуттів, дискурс-інтерпретувань,
дискурс-саморозкриття, дискурс-керування, дискурс-підтримки, дискурс-відображень
когнітивного змісту та ін.
Висновки
Conclusions
Який би аспект фахової і психолінгвістичної діяльності досвідченого
психотерапевта або підготовки майбутніх психотерапевтів не розглядався, в будьякому випадку фахівці психотерапевтичного профілю мають справу з
психолінгвістичними феноменами: внутрішнім мовленням, дискурсами, смислами і
значеннями, генерацією мовлення, комунікацією, мовленнєвим спілкуванням,
сприйманням і розумінням клієнтів тощо. Тому питання про психолінгвістичну
підготовку майбутнього психотерапевта й урахування психолінгвістичних положень у
роботі практикуючих психотерапевтів є в даний час одним з найважливіших завдань
як психологічної науки, так і психотерапевтичної практики.
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Absrtact
The formation of native language speech activity deals with formation of its individual structural
components with their subsequent unification into a complete system of actions. This process at the
preschool stage of speech ontogenesis is connected with a gradual transition from unconscious
performance of separate operations to conscious performance of speech actions and to full
automation of these actions and their transformation into secondly-automated operations.
Key words: speech activity, formation, preschool children, operations, actions.

Вступ
Introduction
На основі концепції, розробленої психологами школи Л. Виготського,
розглядаємо цілеспрямоване формування мовленнєвої діяльності дітей старшого
дошкільного віку не тільки як навчання власне цієї діяльності засобами мови (в
операціональному смислі). За загальною психологічною теорією діяльності,
розробленою О. Леонтьєвим, вважаємо доцільним навчати дітей орієнтуванню в
предметові та в умовах мовленнєвої діяльності; формувати мотиви, що стимулюють і
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спрямовують її; розвивати в них уміння вибирати під час висловлювання саме ті
мовні засоби, які сприяють оптимальному перебігу мовленнєвої діяльності (Леонтьев,
2003). Ця психолінгводидактична проблематика до цього часу залишається
малодослідженою і потребує комплексного вивчення.
Мета статті – на основі результатів проведеного експерименту описати
психолінгвістичні особливості оволодіння дітьми дошкільного віку мовленнєвим
операціями і діями.
Методи дослідження
Methods and Techniques of the Research
Методи дослідження: (1) теоретичні – системний аналіз наукових джерел,
узагальнення даних аналізу, порівняння одиниць мовленнєвої діяльності за ознаками
мимовільності/довільності,
ненавмисності/навмисності,
неусвідомленості/усвідомленості; (2) емпіричні – дослідницький синтез результатів
констатувального, формувального і контрольного етапів експерименту.
Результати
Results
Формування в дошкільному дитинстві такого структурного компонента
мовленнєвої діяльності, як мовленнєва операція (у лінгвометодиці – «мовленнєва
навичка») відбувається ефективно лише тоді, коли таке формування здійснюється
природним шляхом: за рахунок внутрішніх сил та резервів психіки дитини і певною
мірою у способі механічного пристосування до умов спілкування і діяльності, а також
у спосіб наслідування, так, що ця операція взагалі не підпадає під контроль
свідомості. Тому можна вважати, що засвоєння мовлення дошкільниками доконується
мимовільно, неусвідомлено, ненавмисно – інтуїтивним, машинальним, реактивним,
аналогійним, чуттєвим способом. У такому випадку відбір мовних засобів для їх
засвоєння відбувається частково як самими дітьми в процесі емпіричного
(неусвідомленого) аналізу, синтезу і узагальнення мови, виокремленої з мовлення
оточуючих «…на тлі природно закладених і глибоко прихованих нервових процесів
«автоматичної» обробки мовного матеріалу» (Ушакова, 2004), так і частково
дорослими, які коригують і оптимізують цей процес відповідно до програмових
вимог ЗДО щодо розвитку мовлення. Саме в цьому полягає специфіка розвитку
первинномовленнєвої операції (навички) в дошкільному віці.

101

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

Для того, щоб сформувати в дошкільників мовленнєві дії найоптимальнішим
чином, досягаючи їх відповідності певним вимогам комунікації, спочатку потрібно
досягти здійснення мовленнєвої операції під контролем свідомості. На цій стадії –
початкової усвідомленості мовлення – перш за все важливим є формування
зовнішньої (матеріальної) і (або) внутрішньої (психічної) діяльності. При цьому
внутрішні розумові дії (аналіз і запам’ятовування структури висловлення) генетично
спрямовуються до зовнішніх. Тому оптимальним шляхом для формування розумових
і мовленнєвих дій, згідно з (Гальперин, 1966; Леонтьев, 2003), є перехід від їх
матеріалізованої зовнішньої форми до дедалі більшої інтеріоризації.
Поставивши первинну мовленнєву операцію під контроль свідомості та
включивши її в систему мовленнєвих дій (довільних, навмисних, усвідомлених) і
поступово домагаючись її вторинної автоматизації, ми одночасно переводимо
мовленнєву дію (мовленнєве вміння) на інші рівні усвідомленості. І, сформувавши
мовленнєву реалізацію цілісного акту мовленнєвої діяльності, у якому усвідомлення
зосереджено на меті, а не на засобах, знову переводимо мовленнєву дію
(усвідомлену) в підсвідомі пласти психіки, трансформуючи її у вторинну мовленнєву
операцію. Коли ця мовленнєва операція повністю автоматизується, вона знову стає
механічною, непідконтрольною свідомості. Але на відміну від первинних
мовленнєвих операцій, уперше утворених у дошкільному віці, операції, що виникли зі
свідомих мовленнєвих дій, стають вторинноавтоматизованими. Чим вони
відрізняються від первинноавтоматизованих мовленнєвих операцій?
Вторинноавтоматизовані мовленнєві операції ґрунтуються на об’єктивізації
мови, рефлексії над мовленням і на умовно теоретичних мовних та мовленнєвих
узагальненнях, а не на емпіричних узагальненнях, які розвиваються у дітей до 4–5
років природним шляхом навіть і тоді, коли відсутнє будь-яке спеціально
організоване навчання. Однак зауважимо, що розвиток мовленнєвих операцій, не
підкріплений формувальними заходами, побудованими на врахуванні специфіки
природного оволодіння мовленнєвими операціями в дошкільному дитинстві, завжди
менш інтенсивний і продуктивний, ніж той розвиток, що доконується під впливом
цілеспрямованого формування у дітей мовленнєвих операцій.
Переформувавши мовленнєву дію з усвідомлюваної на неусвідомлювану –
вторинноавтоматизовану – операцію, у подальшому ми завжди зможемо знову
вивести цю операцію в поле свідомості, повернути її на рівень раніше здійсненого
усвідомлення. Актуалізація свідомості завжди потрібна в ситуації, коли дитинамовець утруднюється вибрати доречне слово, мовленнєву форму, вибудувати
послідовність структурних компонентів розповіді або підібрати фрази, щоб розпочати
розповідати казки тощо.
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Досить часто мовленнєва діяльність навіть дорослої освіченої людини протікає
без контролю свідомості, але вона при певних утрудненнях продукування мовлення
завжди може повернутися в стан усвідомлення: пригадування норм говоріння і
письма. Але таке повернення у поле свідомості неможливе в дошкільників при
природному способові оволодіння мовленнєвими операціями, оскільки цим способом
не передбачається будь-яке усвідомлення. Ось чому в дітей дошкільного віку
потрібно цілеспрямовано формувати мовленнєву діяльність: розвивати мовленнєві дії,
навчати практичної граматики. Інакше мовлення дітей залишатиметься простим
потоком імпульсивного говоріння – неусвідомлюваного, неспланованого, стихійного,
реактивного, нецільового й неконтрольованого. Це, фактично, є, з одного боку,
спонтанними проявами мовлення дітей, які свідчать про вроджену мовленнєву
активність дитини і «внутрішні сили» мовленнєвого розвитку і функціонування
(Ушакова, 2004), а з іншого – про пусте «розтринькування» енергетичних життєвих
сил індивіда та генетично закладених когнітивних і мовних задатків і здатностей,
необхідних для оволодіння певною національною мовою і розвитку первинних
мовленнєвих операцій. Без цілеспрямованого формування первинні мовленнєві
операції дітей не удосконалюватимуться до рівня мовної норми, а відтак не
створюватиметься те мовно-чуттєве підґрунтя, яке потрібне для подальшого
оволодіння мовленнєвими діями і трансформування мовленнєвих дій у
вторинномовленнєві операції, а діти не набудуть компетенцій, необхідних для
«доцільної комунікації» (Леонтьев, 2001) й оприлюднених висловлювань.
Аналізуючи розвиток інтелектуально-мовленнєвих операцій дошкільників,
який здійснюється через пристосування до умов спілкування – у спосіб «спроб і
помилок», ми аж ніяк не применшуємо й не відкидаємо зовсім можливість дітей
здійснювати мовленнєві операції, якими вони володіють, під контролем свідомості.
Психологічний аналіз розвитку окремих мовленнєвих операцій дитини засвідчує, що
в чотири-, п’ятирічному віці її мовлення не носить абсолютно спонтанного,
неконтрольованого характеру. В їхньому мовленні містяться деякі компоненти, які
піддаються суб’єктивному вичленуванню, що доведено дослідженнями (Дем’яненко,
2007; Калмикова, 2011; Карпова, 1978; Леонтьев, 2001; Сохин, 1975; Тульвисте, 1990).
Проте дитячому мовленню бракує уваги, усвідомленості, цілеспрямованості,
потрібних для оволодіння мовленнєвими діями. Отже, у психологічному сенсі
мовлення дітей може бути рефлексивним, а мова підлягати об’єктивізації. При цьому
рефлексія над мовленням, не підкріплена навчальними впливами, залишається у дітей
спонтанною, а об’єктивізація мови ситуативною і малопродуктивною.

103

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

Висновки
Conclusions
На дошкільному етапі онтогенезу «пристосувальні» способи розвитку
мовленнєвих операцій (навичок) є провідними. Як їх саморозвиток, так і їх корекція і
оптимізація гуртуються саме на пристосуванні до умов спілкування. Оволодіння
мовленнєвими діями потребує цілеспрямованого формування у дітей довільності,
навмисності і усвідомленості мовлення. Отже, із психолінгвістичної точки зору ми
навчаємо не стільки власне української мови, скільки формуємо у дітей мовленнєву
діяльність – операції і дії, засобом якої є українська мова.
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Abstract
Linguistic problems such as word finding difficulties, writing disorders, problems in phonetic and
syntactic use are one of the most important problems seen in individuals with Alzheimer’s Disease
(AD). Compared to late onset, early onset dementia patients experience these problems at a faster
rate. However; the linguistic abilities of LAD patients are quite similar to the healthy people. In this
study, the picture description performance of late onset AD patients and healthy people were
compared in terms of affirmative, negative and interrogative sentence structures. According to the
results, there is a significant difference within groups. Late onset AD patients produced more
declarative and interrogative sentences in picnic picture description test.
Key words: Declarative sentences, Interrogative Sentences, Early-onset Alzheimer’s disease.

Introduction
Alzheimer’s Disease (AD) is the commonest form of dementia, accounting for
between one-half and two-thirds of all cases. Age, genetic factors, other diseases, lifestyle,
environment, head injuries, and even level of education are a variety of factors related to the
causes of AD (Longley & Warner, 2002). Its course is marked by a continual loss of
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neurons and their connections with other neurons that are crucial to memory and other
mental functions (Growdon, 2009). AD is divided into three stages by most experts: early,
middle and late. Each stages is referenced by degrees of memory loss, activity, sleep
disturbance, and other characteristics (Turkington & Mitchell, 2010).
A rare form of AD occurs earlier in life than normally expcted-usually before age 65.
Early onset Alzheimer’s Disease (LAD) strikes often enough to be given a name: early
onset familial AD. Other than the unusually early appearance, the symptoms of LAD are
similar to those of AD that appear in older patients. However, some research suggests that
people with LAD decline at a faster rate (Turkington & Mitchell, 2010).
Language deficits in AD were studied in many research and according to these
research there are major language difficulties in several aspects of language production,
such as anomia, impoverished idea density and discourse coherence and a decline in
grammatical complexity. Grammatical complexity clinically manifests itself through the use
of less structurally complex sentences in individuals with cognitive decline (Filiou et al.,
2020). In some of research which are related to the sentence length and complex sentence
structures, it is revealed that the performance of AD patients’ on syntactic ability differs from
the healthy people. Moreover, these differences can also been observed on the two subtypes
of AD as late-onset and early-onset (Can & Kuruoglu, 2017, 2018a, 2018b, 2019a, 2019b).
Speech and language production both require signiﬁcant levels of neurological
function. Therefore, information derived from analyzing speech and language production
(words and sentences) serves as a useful window into the health of an individual’s cognitive
ability (Voletti, Liss & Berisha, 2019). In terms of this, it was aimed to find out the use of
affirmative, negative and interrogative sentence structures of LAD patients using picture
description tasks and compare the results with the people with normal aging.
Methods and Techniques of the Research
Connected language involves ongoing interactions among diverse cognitive
processes including semantic storage and retrieval, executive functions, and working
memory, which contrasts with isolated tasks such as picture naming. Picture description
tasks are useful tools for detecting differences in a wide variety of language and
communicative measures (Mueller et al., 2018). Starting from this point of view, Picnic
Picture Description Test (from Western Aphasia Battery, Revised: Kertesz, 2007), Cookie
Theft Picture Description Test (from Boston Diagnostic Examination of Aphasia: Kaplan,
Goodglass & Weintraub, 2001) were used in order to reveal the performance of EAD patients on
picture description in terms of affirmative, negative and interrogative sentence structures. The
mean age of EAD patients is 59.86 and all of them were diagnosed as mild or moderate EAD.
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The performance of EAD patients on picture description was recorded first and than
transcribed based on the DuBois’ discourse transcription symbols (1993). In their
descriptions, just grammatically acceptable affirmative, negative and interrogative sentences
were analysed. This analysis was supported by Qui-square test and median test.
Results
The statistical analysis started wtih the comparison of the two groups and found out
that there was no significant difference within groups. With this result, second part of
analysis started and all data received from the picture descriptions were analysed within
tests and within groups. According to the results related to the picture descriptions, it was
revealed that, the number of negative and interrogative sentences that LAD patients
produced was higher in picnic picture description test compared to cookie-theft
(Affirmative: % 31 / Negative: % 26 / Interrogative: % 42.7) (p<0,001).
According to the results related to the group comparison, it was found out that in
picnic picture and cookie-theft picture description tests there was a statistically significant
difference between LAD patients and CG in terms of declarative and interrogative sentences
(Picnic picture: p<0,000/Cookie-theft: p<0,006). In picnic picture, LAD patients produced
higher amount of interrogative sentence structures compared to the CG. However, CG
produced more affirmative and negative sentence structures compared to LAD patients. In
cookie-theft picture description test, LAD patients produced higher amount of interrogative
sentence structures compared to the CG. The number of affirmative and negative sentences
produced by CG was higher than the production of LAD patients in cookie theft.
As a result of these comparisons, it was revealed that the picture description
performance of LAD patients were different from CG in terms of affirmative, negative and
interrogative sentences.
Conclusions
In this study, the picture description performance of LAD patients were investigated
and after the analysis it was found out that in description tests their performance
differentiated. LAD patients produced more negative and interrogative sentence structures
and less affirmative sentence structures compared to the age-matched healthy people.
In literature, there are some researches aimed to analyse the syntactic abilities of AD
patients. Only a small portion of studies have investigated AD abilities on sentence
production and morphosyntactic production abilities (as cited in Curti, 2020). In some
researches, the sentence production of AD patients were analysed and it was revealed that
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AD patients tended to use simple sentence structures more compared to the complex
sentence structures (Can & Kuruoglu, 2017, 2018a, 2018b, 2019a, 2019b).
In literature, there are also several studies related to informative language and speech
features and they reveal that these features capture problems with word retrieval, semantic
processing, acoustic impairment, and errors in speech and communication (Petti, Baker &
Korhonen, 2020). However, syntactic ability is another crucial subject that gives
information about the language ability of people with AD. In literature there are also some
studies about complex sentence structures but affirmative, negative and interrogative
sentence structures were not investigated. There are some researches about the perception of
words as positive, negative or neutral (Phelps et al., 1997) and the perception of pictures
(Kensinger et al., 2002). In the latter, pictures were analysed and was tried to reveal the
connection between perception and working memory (Kensinger et al., 2002). AD patients
have working memory problems due to the deficits in neural interconnections between the
posterior and frontal brain areas. Memory problems can also be the reason of difficulties in
sentence comprehension and sentence production (Altmann & McClung, 2008). Working
memory has a role in sentence processing and provides linguistic information for this
process (Sung, Kyung & Hyang, 2013). Some studies related to sentence processing
indicate a left-temporal network for syntactic processing and bilateral tempro-frontal
networks for semantic processing (Lukic et al., 2013). The other studies are mainly examine
the syntactic ability of LAD patients related with the comprehension of different sentence
structures. For example, Rainville et al. (2007) found out that LAD patients’ comprehension
was typically affected at more advanced stages of the disease.
Consequently, in this study the picture description performance of LAD patients were
investigated. LAD patients produced more negative and interrogative sentence structures
and less affirmative sentence structures compared to the healthy people with normal aging.
It is believed that due to sceptical behaviours and always being in a negative mood, LAD
patients’ sentence production was different in picture description tests.
References
Altmann, L.J., & McClung, J.S. (2008). Effects of semantic impairment on language use in
Alzheimer’s disease. In Seminars in Speech and Language, 29(1), 18-31.
https://doi.org/10.1055/s-2008-1061622
Can, E., & Kuruoglu, G. (2017). Sentence Length of Turkish Patients with Early and Late-Onset
Alzheimer’s Disease. Humanities and Social Sciences Review, 06(02), 69–78.

108

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

Can, E., & Kuruoglu, G. (2018a). A comparison of Sentence Production of Turkish Patients with
Early and Late-Onset Alzheimer’s Disease. International Journal of Psycho-Educational
Sciences, 7(1). 68-73.
Can, E., Kuruoglu, G., & Ozsoy, A.S. (2018b). Geç başlangıçlı Alzheimer tipi demans hastalarının
dil kullanımı: Basit tümce açısından inceleme. In Neslihan Kansu Yetkiner ve Mehmet
Şahin (Eds.), Dilbilim ve Çevribilim Yazıları (pp. 36-47). 2. Baskı Ankara: Anı Yayıncılık.
Can, E., & Kuruoğlu, G. (2019a). Language Changes in Late-Onset Alzheimer’s Disease.
Psycholinguistics, 25(2), 50-68. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-25-2-50-68
Can, E., & Kuruoğlu, G. (2019b). Spontaneous Speech in Dementia. Psycholinguistics, 26(2), 175189. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-2-175-189
Curti, S. (2020). The Morphosyntax Interface in Alzheimer's Disease.
Du Bois, J. W., Schuetze-Coburn, S., Cumming, S., & Paolino, D. (1993). Outline of discourse
transcription. In Jane A.Edwards & Martin D. (Eds.), LampertTalking Data: Transcription
and coding in discourse research (pp. 45-89). New York: Psychology Press.
Filiou, R.P., Bier, N., Slegers, A., Houzé, B., Belchior, P., & Brambati, S.M. (2020). Connected
speech assessment in the early detection of Alzheimer’s disease and mild cognitive
impairment:
a
scoping
review.
Aphasiology,
34(6),
723-755.
https://doi.org/10.1080/02687038.2019.1608502
Growdon, J.H. (2009). A Guide to Alzheimer’s Disease. Harvard Health Publications.
Kaplan, E., Goodglass, H., &Weintraub, S (2001). Boston naming test (2nd ed.). Philadelphia, PA:
Lippincott Williams & Wilkins.
Kensinger, E. (1996). Early and Late Onset as Subdivisions of Alzheimer’s Disease. Harvard Brain
(pp. 26-36).
Kertesz, A. (2007). Western Aphasia Battery (Revised) PsychCorp. San Antonio.
Lukic, S., Bonakdarpour, B., Den Ouden, D., Price, C., & Thompson, C. (2013). Neural
Mechanisms of Verb and Sentence Production: A Lesion-deficit Study. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 94, 34-35. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.014
Longley, M., & Warner, M. (2002). Alzheimer’s disease: an introduction to the issues. In
Alzheimer’s disease: policy and practice across Europe (pp. 11-20). CRC Press.
Mueller, K.D., Hermann, B., Mecollari, J., & Turkstra, L.S. (2018). Connected speech and language
in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease: A review of picture description
tasks. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 40(9), 917-939.
https://doi.org/10.1080/13803395.2018.1446513
Rainville, C., Caza, N., Belleville, S., & Gilbert, B. (2007). Neuropsychological assessment.
Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s. Editor Serge Gauthier. UK: Informa.
Petti U, Baker S, & Korhonen A. (2020). A systematic literature review of automatic Alzheimer’s
disease detection from speech and language. Journal of the American Medical Informatics
Association, 27(11), 1784-1797. https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa174

109

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

Phelps, E.A., LaBar, K.S., & Spencer, D.D. (1997). Memory for emotional words following
unilateral
temporal
lobectomy.
Brain
and
Cognition,
35(1),
85-109.
https://doi.org/10.1006/brcg.1997.0929
Sung, J.E., Kyung, K.J., & Hyang, J.J. (2013). Working Memory Capacity and its Relation to
Passive Sentence Comprehension in Persons with Mild Cognitive Impairment. In Clinical
Aphasiology Conference: Clinical Aphasiology Conference.
Turkington, C., & Mitchell, D.R. (2010). The Encyclopedia of Alzheimer’s Disease. Infobase
Publishing.

110

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

https://doi.org/10.31470/2706-7904-2020-15-111-115
PHONOLOGICAL DEFICITS IN TURKISH DYSLEXIC STUDENTS
Фонологічний дефіцит у турецьких студентів із дислексією

Eda Can
Ph.D. in Linguistics, Dr. Lecturer
Dokuz Eylül University (Turkey)
eda.can@deu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-0061-1843

Ayşegül Özcan Vural
Ph.D. in Linguistics, Professor
Dokuz Eylül University (Turkey)
gulmira.kuruoglu@deu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-4172-0253

Esra Mengi
Master’s Degree in Linguistics
Dokuz Eylül University (Turkey)

esra.mengi@ogr.deu.edu.tr
Abstract
Dyslexia is a spesific learning disability that is characterized by difficulties with accurate and/or
fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. Due to these difficulties,
phonological component of language is also affected. Via an articulation test, it was revealed that
dyslexic students made errors in some consonants both at the beginning and at the end of the
words. There was a relation between the age and dyslexia on the performance of phonological tasks
whereas this relation could not be found between gender and dyslexia. As proposed before, the
students without dyslexia made less errors compared to the dyslexic students.
Key words: Dyslexic students, phonological deficits.

Introduction
Dyslexia can be defined as a problem with learning which primarily affects the
development of reading accuracy and fluency and spelling skills. Dyslexia frequently occurs
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together with other difficulties some of which are problems in attention, organization, and
motor skills (Snowling, 2019).
According to some experts, dyslexia depends on not only upon the cognitive profile
of the individual, but also on the language they use. Due to this, it must be evaluated with
respect to an individual’s own linguistic, cultural and legislative context. It should not only
be seen as the single word decoding problem, but also problems related to study skills,
writing at length, organization skills and memory strategies (Smythe, 2005).
The early identification of dyslexia is crucial for the other developmental skills.
Failure to identify and adress dyslexia early has an increasing effect. Without adequate
reading skills, students are restricted in both academic and employment prospects. Via early
identification, dyslexic students will not face greater difficulties in many aspects of adult
life such as relationships and health (Christo, 2009).
Difficulties in phonological processing have been identified by numerous researchers
as a central feature of reading disabilities and problems with reading development (Tijms,
2004; Christo, 2009; Vidyasagar, 2010; Rasamimanana, 2020). Reading, shortterm/working memory, meta-phonology, naming, speech perception, and phonological
learning can be some phonological deficits that can be observed in phonological processing
(Ramus, 2001). Phonological awareness might be at least partially dependent upon a normal
input from the visual system into brain regions subserving grapheme-phoneme
correspondence. There is also substantial evidence indicating that orthographic training
seems to influence and/or enhance phonological awareness. The poor phonological
awareness that is seen in most dyslexics might not be the cause of the reading difficulty, but
could be the result of the poor orthographic inputs feeding into the regions mediating
grapheme–phoneme correspondence and due to a general temporal processing deficit
affecting all modalities (Vidyasagar, 2010).
Dyslexic children have difﬁculty in consciously detecting, segmenting and
manipulating individual speech-sounds in words (Beitchman and Young, 1997). In this
respect, it can be said that dyslexic children have phonological processing difficulties
related to several different factors (Snowling, 1995). In terms of this, the main aim of this
study was to find out the phonological deficits of Turkish dyslexic students by using an
articulation test.
Methods and Techniques of the Research
In order to reveal the phonological features of Turkish dyslexic students, Hacettepe
Articulation Test was used to 50 students (mean age: 8.9) from the Academy Dyslexia
Special Education Institution and a control group (CG) from Dokuz Eylül University 75th
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Year Primary Educational Institution. CG consists of age, sex and education matched
students (mean age: 9,2).
«Hacettepe Articulation Test» is used to evaluate the ability of acquiring and
producing speech sounds of students. It includes a series of words which helps us to check
whether the students pronounce the consonant sounds at the beginning and at the end of the
word correctly. The words were pronounced first by the examiner and the students were asked
to repeat the words. After the end of the test all obtained results were calculated and an
evaluation was made as mild, moderate, severe and very severe impairment in terms of
phonological awareness. All data was analysed via «Statistical Package for the Social
Sciences» and Mann-Whitney U test was used in order to reveal if there is a statistical
difference between dyslexia and the ages and gender of the students with and without dyslexia.
Results
The data obtained were evaluated by taking into account the age and gender variables
and significant differences were obtained according to both age and gender. The statistical
analysis started wtih the relation between age and dyslexia. According to the results, there
was a statistically significant difference between age and dyslexia. The students at the age
of 7-10 made more phonological errors compared to the students at the age of 11-13
(p=0,032). The errors in the articulation test were detected at the beginning of the words and
at the end of the words. The main errors were made in /p/, /m/, /t/, /n/, /d/, /z/, /c/, /k/
consonants which were at the end of the words and /v/, /l/, /r/, /ş/, /j/, /g/, /h/ consonants
which were at the beginning of the words.
The other analysis was about the relation between gender and dyslexia. It was found
out that there was no statistical difference between gender and dyslexia in terms of
phonological errors (p=0,869). When the results of CG was considered, it was seen that the
performance of the students without dyslexia was better than the ones with dyslexia.
Conclusion
In this study, the phonological deficits of the students with and without dyslexia were
investigated and the analysis showed that in articulation test their performance was varied in
terms of age but not in terms of gender. As provided before, the students without dyslexia
performed better compared to the experimental group.
In our study, mild and moderate impairment was found in the articulation of words.
This result proves that the students with dyslexia have phonological deficits and it is mainly
parallel with previous studies. In some of these studies, individuals with dyslexia showed
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some persistent phonological deficits. They had higher error rates than the individuals
without dyslexia (Elbro et al., 1994; Ramus et al., 2003; Martin et al., 2010; Cavalli et al.,
2018; Ijalba, Bustos & Romero, 2020).
Most of the studies emphasize that children with dyslexia have difficulties in their
phonological processes. However, at the level of phonological awareness, the child should
be able to distinguish the sounds in speech and match these sounds with letters (Turan &
Yükselen, 2004). In reading difficulties, not only phonological awareness but also
phonological production is difficult. In the study conducted by Gibbs and Cooper (1989), it
was observed that 23% of children with dyslexia had articulation problems.
However, in literature there are are also several studies argue that boys have a higher
incidence of dyslexia than girls (Finicci & Childs, 1981; Christo, 2009) which could not be
proved in our study.
Consequently, although there was a relation between age and dyslexia, the similar
relation could not be revealed between gender and dyslexia. The performance of the
students without dyslexia was better than the ones with dyslexia in phonological tasks.
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Abstract
According to the results of the study, it is pointed out that individual personality traits are
manifested in the speech expression as a product of speech activity in the following characteristics:
(1) proper linguistic (linguistic, speech and semantic); (2) psychological (motivational, cognitive,
emotional, productive and resultative). The scientific and categorical analysis of the understanding
the concept of personal meaning and the factors influencing its formation has been made. The
article considers interpersonal speech communication of adolescents as a semantic interaction of
its subjects, which involves the presence of such speech abilities as speaking and listening, the
functional communicative unit of which is the statement (message) that is inextricably linked with
the lexical-semantic and grammatical meanings.
Key words: speech activity, linguistic personality, dialogic speech, interpersonal speech
communication, meaning, story.

Вступ
Introduction
Проблема особистісного смислу в онтогенезі мовлення людини – одна із
найбільш фундаментальних у психології мовлення і психолінгвістиці. Особлива увага
дослідників (Выготський, 2001; Леонтьев, 1983; Леонтьев, 2003; Калмикова, 2016)
сконцентрована на вивченні смислового сприйняття мовленнєвого висловлювання, а
також його породженні і розумінні. У дослідженнях мовленнєвого онтогенезу
перспектива наукових розвідок в означеному напрямі, пов’язана з усвідомленням
того, що усні висловлювання не можуть бути зрозумілими та осмисленими без
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приналежності до оточуючої дійсності, різних життєвих ситуацій, міжособистісної
комунікативно-мовленнєвої взаємодії (Зачёсова, 2007; Ушакова, 2008; Tomasello,
2008; Bruner, 2004). Незважаючи на існуючі дослідження в цій галузі, проблема
визначення проявів особистісних смислів у мовленнєвих висловлюваннях підлітків
залишається до цього часу недостатньо вивченою.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань було використано такі
методи: ретроспективний аналіз психологічної й психолінгвістичної літератури,
узагальнення результатів аналізу наукових положень, синтез, співставлення і
порівняння визначених підходів щодо розуміння особистісного смислу у мовленнєвій
діяльності підлітків за їх істотними ознаками.
Результати
Results
Відомо, що особистість формується і проявляється у діяльності, в тому числі
мовленнєвій діяльності, яка визначається єдністю двох сторін – зовнішньої, що
реалізує саму діяльність, і внутрішньої, що здійснює її організацію, планування і
програмування. Вивчення проявів особистості в мовленнєвій діяльності – це і є шлях
до розуміння її смислів. Мовленнєву комунікацію розглядаємо як необхідну
взаємодію двох або більшої кількості її суб’єктів, що визначається не тільки як
передача інформації й не зводиться до поняття спілкування; це є спеціалізоване
використання мовлення для психосоціальної смислової взаємодії.
Результати теоретичного аналізу означеної проблеми у наукових джерелах
свідчать про такі основні підходи до розуміння категорії «особистісний смисл»:
(1). Особистісний смисл аргументується у вітчизняній психології в контексті
взаємозв’язку з поняттям «значення». Ще Л.С. Виготський (Выготский, 2001)
пов’язував розвиток осмисленого сприймання із значенням слова. Згідно поглядів
видатного психолога, важливою умовою розвитку особистісного смислу є набуття
індивідом спроможності розуміння усного висловлювання через оволодіння
системою мовних значень, що «стоять» за одиницями мови, зокрема словом.
(2). Розгляд особистісного смислу як складового компоненту свідомості, де
інтегровано такі поняття: (а) чуттєві образи; (б) значення; (в) особистісний смисл;
представлений в межах діяльнісного підходу О.М. Леонтьєвим (Леонтьев, 1983).
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Особлива функція чуттєвих образів полягає в тому, що вони надають відчуття
реальності свідомій картині світу суб’єкта. Особистісний смисл вчений визначає як
індивідуалізоване відображення справжнього ставлення особистості до тих об'єктів,
заради яких розгортається її діяльність й усвідомлюється як «значення для мене».
(3). Розмежування значення та особистісного смислу містяться в дослідженнях
суб’єктивної семантики. Зокрема, О.Ю. Артемьєва (Артемьева, 1999) зробила спробу
визначити схожість і відмінність цих категорій, що дає підстави для диференціації
логічного й психологічного їх структурування. Так, дослідницею зазначено, що
особливості їх психологічного розмежування ґрунтуються на різних підходах
конструювання психологічного значення, які варіюють від індивіда до індивіда
внаслідок різного змісту їх концептуальних систем. О.Ю. Артемьєва звертає увагу на
«конфлікт особистісних смислів», зазначаючи, якщо конфлікту немає, то
особистісний смисл підтверджується, але не відбувається його трансформація.
(4). Виокремлення трьох головних аспектів особистісного смислу, містяться в
роботі Д.О. Леонтьєва (Леонтьев, 2003) «Психологія смислу. Природа, будова і
динаміка смислової реальності», а саме: (1) генетичний; (2) функціональний;
(3) структурний. З точки зору науковця, в генетичному аспекті смисл породжується
мотивом. У функціональному аспекті смисл виконує роль «мотиваційно-смислового
орієнтування», а у структурному аспекті смисли похідні від реальних життєвих
відносин. При цьому зазначається, що структурний аспект включає в себе уявлення
про місце особистісного смислу в структурі діяльності й свідомості суб’єкта. Згідно
уявлень автора, це є сполучна ланка між свідомістю і діяльністю, крім того, по
відношенню до діяльності смисл виступає як її продукт, в той час, як в контексті
аналізу свідомості смисл постає як суттєвий її концепт. У зв’язку з цим смисл,
наголошує вчений, характеризує не діяльність, а особистість, як систему
особистісних смислів. Д.О. Леонтьєв виділяє такі смислові структури: особистісний
смисл, смислова установка, мотив, смислова диспозиція, смисловий конструкт та ін.
Суттєво значущим є те, що до структури особистості вчений не відносить
особистісний смисл, смислову установку та мотив, тому що вони можуть змінюватися
всупереч смисловим конструктам, смисловим диспозиціям та цінностям, які мають
«наддіяльнісний» характер (Леонтьев, 2003: 129). Учений підкреслює нетотожність
особистісного й життєвого смислу, характеризуючи життєвий смисл як об’єктивну
характеристику відношення об’єктів і явищ дійсності до життєдіяльності суб’єкта, а
особистісний смисл як форму суб’єктивного відбиття цього відношення в свідомості
суб’єкта, в його образі світу (Леонтьев, 2003: 168).
(5). Положення щодо розуміння особистісного смислу з точки зору філософії.
Так зокрема, Г.П. Щедровицьким (Щедровицкий, 1995) смисл визначається як
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співвідношення та зв’язок всіх явищ, які дотичні до ситуації й розкривають його
соціальні та особистісні форми.
(6). Особистісний смисл у трактуванні М.М. Бахтіна (Бахтин, 2003) означає,
особистісне ставлення до власної діяльності, до мети, до засобів, до стимулів і
перепон. Важливим показником знання про смислові взаємозв’язки між елементами
діяльності, що «задає особливу дійсність діяльності», вважає науковець, є досвід
індивіда набутий через виховання й навчання. Оскільки, в своїх уподобаннях при
осмислені необхідних дій та операцій людина об’єктивно обмежена досвідом, то її
діяльність відображає соціальні еталони разом із особистісними смисловими
взаємозв’язками.
Отже, на основі аналізу наукових джерел з проблем природи смислу,
смислоутворення доведено, що поняття «особистісний смисл» репрезентує уявлений
образ сутності (змісту) будь-якої події, явища, що є життєвозначущим і результативним
для особистості у зв’язку з необхідністю задоволення її інтересів та потреб.
Із вищевикладеного випливає, що підліток набуває особистісний смисл
пізнаючи, чи переживаючи різноманітну інформацію, життєві ситуації, сукупність
обставин, роздуми про пережите. Слід зауважити, що надзвичайно важливою умовою
розвитку мовної особистості є набуття спроможності розуміння усного
висловлювання через утворення особистісного смислу, що передбачає наявності
мовленнєвого середовища з високим розвивальним потенціалом (Калмикова, 2016).
Описані вище підходи звертають до аналізу інтерпретації особистісного смислу
в розповідях підлітків. Інтерпретація особистісних смислів у мовленнєвих
висловлюваннях створює наративи, які в свою чергу, дозволяють фіксувати
особистісний смисл індивіда в семантичних одиницях мовлення. Необхідно
зазначити, що у висловлюванні мовцем, своєрідним чином реалізується особлива
внутрішня потреба розуміння прихованих мотивів, намірів іншим комунікатором,
осмислено сприймаючи інформацію.
М. Томаселло (Tomasello, 2008) зазначає, що мотив або бажання індивіда
поділитися «своїм світом» (відчуттями, поглядами) є способом інформування.
Подібне прагнення індивіда поділитися з іншими своєю інформацією, враженнями
про події дозволяє мовцю знайти і розширити «щось спільне», що об'єднує його з
іншими, влитися в групу і бути прийнятим нею. З іншого боку, за допомогою
висловлювання відбувається осмислення індивідом простих і більш складних
фрагментів його досвіду, в яких представлені процеси виділення й оцінки різних
подій, а також розкриваються внутрішні причини його поведінки і дій (Bruner, 2004).
Однією з умов, що впливає на формування особистісного смислу є діалогічне
мовлення. Проблема діалогу – центральна в психолінгвістичних дослідженнях.

119

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

Т.А. Флоренська (2001) наголошує, що життя людини – це діалог між «наявним Я» та
«духовним Я» й трактує діалог як вищий духовно-особистісний рівень людського
спілкування.
Натомість, Т.М. Ушакова (Ушакова, 2008) вважає одним із найбільш
пріоритетних напрямків дослідження проявів особистісних смислів – описання
інтенціонального підтексту міжособистісної комунікативної взаємодії, що
визначається значенням інтенцій у мовленні та мовленнєвому спілкуванні. Інтенції
утворюють основу й глибинний психологічний зміст мовлення, яке безпосередньо
пов’язане з цілями діяльності і баченням світу суб’єктом, його бажаннями,
потребами, установками.
Відтак, згідно з сучасними уявленнями науковців, висловлювання не
обмежується вираженням судження. За І.О. Зачесовою (Зачёсова, 2007), основу і його
психологічний зміст утворюють інтенції (наміри). Дослідження інтенціональної
організації висловлювання показали, що вираження і розпізнавання інтенцій є
важливою складовою мовленнєвої міжособистісної взаємодії. Передача інтенцій є
необхідною основою взаєморозуміння, координації дій, досягнення мети мовців. Від
характеру інтенцій залежить смисл сказаного, розуміння в процесі діалогу. Крім того,
важливу роль у формуванні особистості відіграє розуміння іншими внутрішнього
світу, суб’єктивної спрямованості її свідомості, вираженої в інтенціональному
підтексті діалогу. Ідентичність «Я» формується при зустрічі різних думок. Вербальна
взаємодія з іншими поступово стає спілкуванням з собою і для себе.
Таким чином, формування смислів у внутрішньому мовленні комунікантівслухачів (реципієнтів) на підставі сприйнятої інформації засвідчує не тільки її
контекстне розуміння, а й розуміння глибинних мовленнєвих інтенцій і прихованих
мотивів, які спричиняли перебіг процесу говоріння мовця.
Висновки
Conclusions
Отже, системне узагальнення уявлень науковців щодо сутності особистісного
смислу свідчать, що на сьогодні не виявлено загального підходу як до визначення
змістовних характеристик особистісного смислу, так і до його складових концептів,
що є проблемою при аналізі особливостей прояву особистісного смислу у
мовленнєвих висловлюваннях підлітків. Відтак, набуває особливої значущості
віднайдення такої описової одиниці, яка могла б виявити природу особистісного
смислу в онтогенезі мовлення. З огляду на вищезазначене такою описовою одиницею,
в контексті означеної теми, може виступати концепт суб’єкта комунікативно-

120

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

мовленнєвої діяльності, який існує в ментальному просторі людини не у вигляді чітких
понять, а як система уявлень, знань, асоціацій, переживань, які супроводжують слово.
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Abstract
The study clarifies the semantic and pragmatic potential of the axiological power of the English
adjective: the psychology of its perception in the process of learning English as a foreign language.
The purpose of this scientific research is to demonstrate the axiological load and special semantic
and pragmatic nature of the English adjective for the developing of understanding of the feasibility
of using adjective forms in communicative activities of the students. As a result of the study, we
come to the conclusion that the English adjective forms a qualitative layer of reality, which is
considered to be the "fourth spatial dimension of the world", given the trends of globalization. The
adjective has a kind of verbalization, pragmatic value and participates in the formation and
development of linguistic consciousness, which is manifested in the conceptualization of axiology,
represents a set of evaluative, qualitative, cultural and ideological characteristics that are reflected
in the special interaction of different means of linguistic expression.
Key words: adjective, axiology, the category of appraisal, English, language learning.

Вступ
Introduction
Аксіологічний світогляд особистості будується не лише за допомогою рідної
мови, але й англійської мови як іноземної. Тому роль «процесу викладання
англійської мови як розвитку гуманістичних цінностей шляхом реалізації мовних
цінностей засобами аксіологічної лінгвістики дуже важлива» (Zerkina, Lomakina &
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Kostina, 2015) і безпосередньо залежить від психологічних особливостей сприйняття
іноземної мови загалом та її конкретних фрагментів зокрема.
Найбільш виразно маркованим класом слів в аспекті лінгвоаксіології
традиційно вважають прикметник. Прикметник спроєктований на вербалізацію
розмаїття ознак, загальна кількість яких дає змогу людині всебічно пізнати суть
об’єктивної реальності, удосконалювати мовний образ світу, моделювати широку
систему конотацій (див. про це: Hunston, 2019). Прикметники сприяють реконструкції
світогляду мовної свідомості, дають змогу увиразнити реальність, упорядкувати
реалії довкілля відповідними мовними засобами.
Своєрідність аксіологічної спроможності прикметників вивчали, зокрема,
Дж. Р. Айзер (1976), Р. Струтон (1990), Е. Станкевич (1964), Л. Грей (1999),
Ч. Стівенсон (1985), С. Ханстон (2019). Проблеми лінгвоаксіології на матеріалі
англійської мови були у фокусі уваги О. Єсперсена (1933), У. Лабова (1972),
О. М. Вольф (1978), І. В. Арнольд (1986), Дж. Лакоффа (1987), Сьюзан Ханстон і
Джоффа Томпсона (2000), Джеймса Мартіна (2002, 2004, 2010), Майкла Халідея і
Крістіана Метьєсена (2004), Джеймса Мартіна і Пітера Уайта (2005), Роберта
Енглберстона (2007), Моніки Беднарек (2006, 2008, 2009), Бруно Бари (2010), Елени
Котос (2014), Пітера Уайта (2015, 2016), Є. Ф. Серебреннікова (2016), Рут Бріз та
Інесс Олзи (2017), Сьюзан Ханстон (2008, 2011, 2019) та інших.
Сфокусувавши увагу на найбільш авторитетних і цитованих дослідженнях
ключових науковців, задіяних у сфері лінгвоаксіології, помічаємо, що в західній
лінгвістичній традиції простежуємо наявність фрагментарних праць із
лінгвоаксіології, усе ще мало дослідженою залишається роль прикметників у
вираженні оцінних значень.
Мета наукової розвідки – продемонструвати аксіологічну навантаженість та
особливу семантико-граматичну й прагматичну природу прикметника англійської
мови для вироблення в здобувачів вищої освіти розуміння доцільності використання
прикметникових форм у комунікативній діяльності.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Для опису оцінної потужності прикметникових форм англійської мови,
активізації ефективності вивчення англійської мови застосовано комплексну
методику, що ґрунтується на широкому спектрі прийомів: порівняння, інтерпретація,
абстрагування, класифікація, функційно-комунікативний та дискурсивний аналіз.
Дослідження семантико-прагматичного потенціалу аксіологічної потужності
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англійського прикметника здійснювалося

на

матеріалі тлумачного словника

англійської мови «Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English» (Hornby,
1989) та словника символів «A Dictionary of Symbols» (Cirlot, 1973).
Результати
Results
Оцінку інтерпретують як чинник, що формує картину глобальних цінностей,
оскільки ціннісні уявлення властиві кожній культурі. Оцінка базується на уявленнях,
людських знаннях, а також на системі національних та культурних стереотипів,
психології їх сприйняття (див. докл.: Космеда, 2000). «Мову, зокрема прикметники,
які використовують люди, можна застосовувати так, щоб зрозуміти різні аспекти
ставлення до дійсності» (Matthew & Russell, 2014). Прикметники належать до
ментальної (когнітивної, епістемічної) сфери, виражають широку палітру оцінок
певних об’єктів чи ситуацій з огляду на багатоаспектне, багатовимірне ставлення до
дійсності чи істини, соціальних та культурних моделей, ідеалів, норм, стандартів.
Вони відіграють особливу роль у фіксації та оцінці знань, оскільки утворюють
атрибутивний «портрет» реального світу в мовній свідомості, що надалі допомагає
створювати та оцінювати образи предметів, які оточують людину (Hunston, 2019).
Прикметники англійської мови, на думку С. Ханстон, можуть бути
репрезентовані двома класами лексем: емпіричним та раціональним (Hunston, 2019).
Система прикметників дає змогу реконструювати світогляд особистості,
продемонструвати «присутність» реальності у свідомості, насамперед мовній,
відповідно «організувати» реалії об’єктивного світу.
Слід пам’ятати, що стандарт порівняння заснований на єдності асоціативного
мислення особистостей – членів суспільства. Отже, процес вивчення іноземної мови
генерує сприйняття якісної етнокультурної специфіки англійської мови, що відображає
не лише «англійський» світогляд, а й «англійський» спосіб оцінювання довкілля.
Прикметники англійської мови утворюють не лише єдину концептуальну
оціночну сферу, але й уніфіковану якісно-кількісну. Учені вказують на особливість
прикметникової багатозначності, що виражається в активному розвитку значення на
основі актуалізації широкої палітри психологічних асоціацій, що виникають у мовній
свідомості комунікантів (Bara, 2010; Bednarek, 2006; Hunston, 2019).
Наприклад, прикметник purple (фіолетовий) має конотативне значення, властиве
лише англійській лінгвокультурі, оскільки цей колір уважається «королівським» й
асоціюється з величністю. Це значення зафіксоване в системі фразеологізмів,
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наприклад: to be born (cradled) in (the) purple (бути народженим у фіолетовому)
означає ‘мати благородне походження’; ‘бути належним до вишуканого роду’.
Семантичний опис прикметників неможливий без урахування ментальних
виявів, що стосуються конкретних характеристик чи оцінок довкілля. Вони дають
можливість поєднувати та протиставляти різні об’єкти дійсності, а також
розпізнавати їх. У мові це реалізовано, як відомо, у тому, що прикметники можуть
утворювати синонімні та антонімні ряди.
Згідно з результатами психологічних досліджень, що базуються на
біопсихічному досвіді людини, білий колір асоціюється зі світлом: він указує
напрямок і виражає такі смисли, як ‘початок’, ‘чистота’ та ‘невинність’ (Cirlot, 1973).
Усе сказане стосовно семантики й прагматики аналізованої лексеми на позначення
кольору (white), зокрема вияву оцінного значення, що формується на його базі у
свідомості людини, виражається символічними значеннями чистоти, простоти,
невинності, правди, надії, святості, милосердя, це також символ миру, прощення.
Базові кольори «передають» основні емоції; складні, багатокомпонентні кольори
відображають складніші, «заплутаніші» поняття (Cirlot, 1973). Отже, аналіз смислового
навантаження прикметника white доводить, що кожне оцінне значення формується у
свідомості людини внаслідок її чуттєвого досвіду, практичної діяльності та узагальнень
її розуму. Процес формування оцінних значень постійний, регулярний, систематичний,
його швидкість та якісні зміни залежать від інтра- та екстралінгвістичних чинників. Він
ґрунтується на особливостях психологічного сприйняття.
Висновки
Conclusions
Англійські прикметники утворюють своєрідний якісний шар реальності, який
уважають «четвертим просторовим виміром світу», ураховуючи тенденції
глобалізації. Прикметник має своєрідну вербалізацію, прагматичну цінність і бере
участь у формуванні та розвитку мовної свідомості, що проєктується на можливості
концептуалізації аксіологічності, репрезентує сукупність оцінних, якісних,
культурних та світоглядних характеристик, які відображаються в особливій взаємодії
різних засобів мовної виразності.
Прикметники мають важливе значення у процесі навчання іноземної мови,
оскільки розкривають її лексико-семантичний потенціал, знайомлять з
лінгвокультурою, розширюють мовленнєві здібності лінгвоособистості.
Нагальною залишається проблема доповнення вже існуючої теорії, присвяченої
граматичним механізмам породження оцінки та дослідженню всього граматичного

125

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

потенціалу мови крізь призму граматики оцінки на базі англійської мови. Важливим і
перспективним уважаємо контрастивне дослідження аксіологічної потужності
прикметників, яке може бути здійснене на матеріалі слов’янських і неслов’янських
мов, що сприятиме глибшому вивченню проблеми, розумінню внутрішньої суті мови,
її лінгвокультури, дасть можливість глибше вивчати англійську мову як іноземну.
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Abstract
Based on Big Data technology, a content analysis of Internet content for the period 2013-2020 was
made. Promoting gender equality has been shown to be the most important component in
preventing violent conflict, as gender equality is associated with more sustainable development and
lower levels of interpersonal violence. It is determined that the activity of anti-gender movements in
the period 2013-2020 can be considered a strategic information operation aimed at radicalizing
society according to the concept of FAMILY VALUES and promoting pro-Russian ideology by
analogy with «staples» («skrepi»).
Key words: Big Data, anti-gender movements, information operation, psycholinguistic dimension of
counteraction.

Вступ
Introduction
Психолінгвістика все більше набуває прикладного значення, особливо за умов
гібридної агресії РФ, що має, перш за все, консцієнтальне спрямування й
деструктивно впливає на всі сфери життя і комунікації українського суспільства.
Один із напрямів таких впливів – антиґендерні рухи. Психолінгвістичне дослідження
наративів і меседжів цих рухів дозволило зробити висновок щодо їх системності та
впливу на національну безпеку України.
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Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Дослідження здійснено на матеріалі 2013-2020 рр. – періоду гібридних
викликів і військової агресії РФ по відношенню до України. Результати пошуків
певним чином підтвердили висновки західних колег щодо взаємозалежності
показників людської незахищеності та здатності окремої території до протистояння
насильницькому конфлікту (Caprioli, 2005). Так, А. Еквел доведено, що
стимулювання ґендерної рівності – найважливіший компонент у запобіганні
насильницького конфлікту, оскільки ґендерна рівність пов’язана з більш стійким
розвитком і нижчим рівнем міжособистісного насильства, що, у свою чергу,
зменшує ймовірність конфлікту (Ekvall, 2013).
У дослідженні здійснено контент-аналіз на основі Big Data – структурованих та
неструктурованих даних величезних обсягів і значного різноманіття, що можуть
ефективно
оброблюватися
горизонтально
масштабованими
програмними
інструментами. Для цього використано інформаційно-аналітичний сервіс Attack Index
(Attack Index, 2020), що надає можливості визначення динаміки інформаційних
потоків; побудови динаміки тональності публікацій; визначення основних подій і
об’єктів тематичного потоку інформації; прогнозування розвитку ситуації;
визначення рівня інформаційного резонансу або небезпеки інформаційних потоків за
обраними темами/персоналіями. Результати дослідження представлено у виданні
«Ґендер чи антиґендер: Хто атакує демократію в Україні?»
Результати
Results
Аналіз довів, що просування антиґендерної ідеології в Україні – стратегічна
інформаційна операція, організована відповідно до класичної форми інформаційної
операції. У 2013 р. завершено інформаційну операцію з просування антиґендерної
ідеології в Україні, а в 2017 р. розпочато нову, гранднаратив якої може бути
визначений як «Захист сімейних цінностей – викоренення ґендерної політики».
Доведено, що найближчим часом буде розпочато заключний етап
інформаційної операції «Захист сімейних цінностей – викоренення ґендерної
політики». Головним його завданням буде створення інформаційно-психологічних
передумов для «забезпечення захисту сімейних цінностей й викоренення ґендерної
ідеології».
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Визначено можливі загрози просуванню ґендерної політики в Україні:
радикалізація суспільства за концептом «сімейні цінності»; спроби виключити з
українського законодавства понять «ґендер», «ґендерна ідентичність», «сексуальна
орієнтація»; спроби скасувати запроваджену Стратегію упровадження ґендерної
рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: ґендерний вимір-2021», що нехтує
правом батьків на виховання власних дітей згідно з їхніми світоглядними
переконаннями та впливати на освітній процес; намагання припинити проведення
антидискримінаційної експертизи навчальної літератури, результати якої на практиці
засвідчили зневагу до основоположних цінностей українського народу; просування
проросійської ідеології за аналогією «скрєпів».
Серед механізмів впровадження антиґендерної політики виявлено такі:
(а) пошук спільних культурно-історичних, етнічних, релігійних тощо позицій
російського й українського народів щодо впровадження традиційних
сімейних цінностей;
(б) створення великих обсягів деструктивної віртуальної продукції;
(в) експлуатація лідерів суспільної думки щодо впровадження антиґендерної
ідеології;
(г) поступове нарощування аудиторії, що підтримує антиґендерну політику;
(д) спроби спровокувати масові протеси, каталізатором яких може стати
релігійний фактор, зокрема відношення до традиційних сімейних цінностей
тощо.
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Висновки
Conclusions
Діяльність антиґендерних рухів у період 2013-2020 рр. можна вважати стратегічною
інформаційною операцією, що має на меті радикалізацію суспільства за концептом
СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ та просування проросійської ідеології за аналогією «скрєпів». Задля
запобігання цьому необхідно зокрема вибудовувати медіакампанію із застосуванням
психолінгвістичних підходів, що передбачає розуміння цільових аудиторій, їхніх
прагнення, а також форми найкращого подання інформації. Важливим є формування
несуперечливості наративів і меседжів медіакампанії для різних цільових аудиторій.
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Abstract
The abstract presents the results revealing with performed regression analysis of the determinants
of university lecturers’ professional self-fulfilment. The research has shown that communicative
factors are placed among the clearest predictors of achievement by university lecturers of high selffulfilment in their profession. It is found out that the most significant factor in achieving of high
level professional self-fulfilment (general, internal and external) by these specialists is the
«creativity in professional communications» predictor. The main directions, communicative means
and forms of self-fulfilment psychological support are outlined on the result basis.
Key words: psychological support, regression analysis, communicative factors of professional selffulfilment, communicative means, communicative training, university lecturer.

Вступ
Introduction
Самоздійснення викладача вищої школи означає постійний «саморух» у
професійній (комунікативно-креативній) діяльності і набуття цим фахівцем досвіду
діалогічного, «інтелектуального» за своїм характером, спілкування. Це надбання
пов’язане з обов’язковою педагогічною, когнітивною, науковою, соціальнокомунікативною та методичною ефективністю і компетентністю цього фахівця, а
також виявом творчості в діяльності спілкування. Розвиток як постійне особистіснопрофесійне зростання та самоосвіта передбачають і психологічний супровід, що
виступає
ефективною
технологією
сприяння
комунікативно-креативному
самовираженню викладача у просторі професії. Набуваючи під впливом цих
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зовнішніх та внутрішніх чинників додаткових спонук до комунікативно-креативної
діяльності, викладач дістає вагомі можливості для реалізації свого потенціалу,
підвищення довіри до себе як до фахівця і, зрештою, для професійного
самоздійснення.
Мета дослідження − встановлення за допомогою регресійного аналізу
визначальних чинників професійного самоздійснення викладача вищої школи і
з’ясування на їх підставі основних напрямків, важливих комунікативних засобів і
форм психологічного забезпечення цього процесу.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Крім

теоретичного

аналізу

особливостей

професійного

самоздійснення

викладача й якісної інтерпретації результатів емпіричного дослідження,
здійснювалося статистичне опрацювання даних за допомогою регресійного аналізу з
метою з’ясування предикторів досягнення цим фахівцем високого рівня
самоздійснення у професії. Дослідження дало змогу встановити, що вирішальне
значення в цьому процесі мають комунікативні чинники. Це зумовлено специфікою
професійної діяльності викладача, здійснюваної у формі науково-педагогічного
спілкування (Корніяка, 2019). До того найбільш вираженим чинником досягнення
цим фахівцем високого рівня професійного самоздійснення (загального, внутрішньопрофесійного і зовнішньо-професійного) став показник «креативність у сфері
ділового спілкування».
Результати
Results
На підставі результатів дослідження ми визначили основні напрямки та важливі
комунікативні засоби психологічного супроводу професійного самоздійснення
викладача вищої школи:
(1) поглиблення змісту власної професійної діяльності і досягнення
задоволеності своєю роботою;
(2) постійний розвиток внутрішньої та зовнішньої професійної мотивації;
(3) розвиток
ціннісних
орієнтацій,
притаманних
особистості,
що
самоактуалізується; посилення ціннісного ставлення до обраного фаху;
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(4) досягнення творчої та креативно-комунікативної спрямованості особистості,
забезпечення постійного вияву креативності у сфері професійного спілкування і
життєдіяльності загалом;
(5) використання
особистісно-психологічних
ресурсів
життєстійкості,
поглиблення її зв’язку з властивостями особистості;
(6) інтенсивний розвиток професійної компетентності й таких її структурних
складових, як інформаційна, креативна, педагогічна та самоосвітня компетентності;
(7) удосконалення комунікативної компетентності як ключової складової
професійної компетентності з акцентом на таких її складових: (а) мотиваційному,
когнітивному та інструментальному критеріях; (б) мовленнєвій компетентності;
(в) невербальній (педагогічній) виразності мовлення викладача;
(8) розвиток контактності як вміння швидко встановлювати поглиблені й
емоційно насичені контакти з іншими людьми. Психологічне сприяння професійному
самоздійсненню повинне мати постійний характер і забезпечуватися на всіх етапах
становлення фахівця (Korniyaka, 2020).
Як показало дослідження, важливим засобом вдосконалення чи психокорекції
комунікативних чинників професійного самоздійснення викладача виступає
комунікативний тренінг. Окреслимо деякі особливості його застосування на різних
етапах професійного становлення цього фахівця.
Теоретико-емпіричне вивчення проблеми показало, що на етапах вибору
професії, навчально-професійної підготовки та адаптації провідним є, на думку
Е.Ф. Зеєра, Є.О. Клімова, В.В. Рижова, Г.М. Дубчак та ін., особистісний розвиток
фахівця: відбувається становлення соціально та професійно важливих особистісних
якостей.

На

наступних

етапах

професіоналізації

(первинна

та

вторинна

професіоналізація, період професійної майстерності) вже передує професійний
розвиток, коли відбувається активне поповнення системи професійно важливих
якостей, збагачення знань, вмінь та навичок. Стосовно викладача йдеться про
розвиток комунікативних здатностей, пов’язаних з головною сферою його
діяльності – науково-педагогічним спілкуванням.
Відтак, тренінг з розвитку професійно-комунікативного самоздійснення
особистості цього фахівця може бути більш ефективним у періоди професійної
підготовки, адаптації і навіть первинної професіоналізації, коли саме особистість
виступає надзвичайно дієвим «інструментом» професійного розвитку і є достатньо
сприйнятливою до зовнішніх впливів, активно соціалізуючись і професіоналізуючись,
збагачуючись новими вміннями та навичками, поповнюючи в діяльності спілкування
арсенал комунікативних стратегій і тактик. У ці періоди фахове навчання
виступатиме як навчання особистості професійним вмінням та навичкам з метою
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забезпечення ефективності професійної діяльності та спілкування. А корекційнорозвивальна робота матиме найвищий ефект внаслідок гнучкості, сприйнятливості та
активності особистості фахівця.
Комунікативний тренінг буде корисним й у періоди вторинної
професіоналізації та професійної майстерності. Адже він здійснює функцію
психологічної підтримки і супроводу процесу адаптації фахівця до нових змін у
просторі професії, зумовлюваних інноваційними процесами у сфері професій,
трансформацією технологій та швидкоплинністю суспільно-економічних змін (Кокун,
2018). Маємо тут на увазі передусім вчасне набуття особистістю нових стратегій і
тактик, за висловом І. Корнієнка (2017), «опанувальної поведінки», що є запорукою
професійного самозбереження, запобігає фаховому вигоранню.
Дослідження показало, що самоздійсненню викладача в обраній професії
сприяє психологічне забезпечення у таких формах: психологічне консультування,
тематичні бесіди, комунікативний тренінг, соціально-психологічне тренування,
наближені до реальної комунікації ділові ігри, раціоналізація професійних завдань
через відповідне інформування, психорегуляційні засоби (приміром, тренування
асертивної поведінки), а також заходи, спрямовані на підтримку доброго стану
здоров’я і профілактику виникнення негативних особистісно-професійних явищ.
Надзвичайно важливим засобом розвитку діяльності викладача є
фасилітативна взаємодія, що сприяє вдосконаленню пізнавальних процесів (у тому
числі комунікативному розвитку, становленню діалогічних взаємин) усіх суб’єктів
педагогічного спілкування. З метою тренування здатності педагогів до фасилітативної
взаємодії дослідниці Н.О. Михальчук і Н.О. Хупавцева (2020) пропонують
впровадження у практику їх роботи спеціальних семінарів, що сприятиме емоційноціннісному зростанню, набуттю досвіду комунікативно-креативної діяльності й
творчому самовираженню у просторі професії.
Висновки
Conclusions
Пошук нових
варіантів виконання зумовлених
фахом функцій,
урізноманітнення сфер і форм взаємодії, індивідуальний підхід у спілкуванні, дадуть
змогу успішно розв’язувати проблемні ситуації педагогічного процесу; істотно
поповнити комунікативні стратегії та техніки міжособистісної взаємодії,
підтримувати вербальну та невербальну активність; підвищувати самоконтроль і
психологічний вплив на партнера зі спілкування; посилювати особистісну мотивацію,
спрямовану на досягнення мети діяльності. А розвиток креативності у сфері ділового
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спілкування може не тільки сприяти професійному самоздійсненню викладача, а й
виступати профілактичним засобом запобігання професійним деформаціям.
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Abstract
The Covid-19 pandemic affected religious life and communications. Most churches are forced to go
online to communicate with believers. Many believers turn to religion for guidance on spirituality
and religious life in quarantine. We analyzed church news headlines in Ukraine during Covid-19 to
identify psycholinguistic markers of religious communications. We used computer software
Statistica 12 and Linguistic research and the number of words (LIWC 2015) for the analysis.
Among all categories of stylistic words in the processed headings prepositions, conjunctions and
pronouns are dominate. The words «coronavirus», «pandemic» and «spread» are most often used
in all the headlines and in all denominations. Churches in Ukraine pursue an educational policy on
Covid to preserve the health of believers.
Key words: coronavirus, psycholinguistic markers, religion, communications.

Вступ
Introduction
Пандемія Covid-19 вплинула на усі сфери життя. Запровадження карантинних
обмежень (масової соціальної ізоляції, дистанційної роботи або ж змушеної
відпустки, використання особистих засобів захисту) породжує у людей страх,
тривогу, депресію (Fegert, Vitiello, Plener et al., 2020; Lin, 2020). Негативні емоційні
стани поглиблюються у зв’язку із постійними інформаційними атаками та
тривожними новинами щодо смертності від коронавірусу, які заполонили
медіапростір. У пошуках підтримки багато українців звертаються до релігії.
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Церкви ще до пандемії швидко розвивались у напрямку надання віртуальних
церковних послуг, але все ж це була не постійна практика християнських конфесій
(Bryson, Andres, Davies, 2020). Проте, через кризу Covid, більшість церков змушені
переходити у мережу Інтернет для зв’язку з вірянами (Geoffrey, 2020). Через заборону
зібрань, люди у пошуках духовної підтримки звертаються до посилених молитовних
дій, за допомогою переглядів відеопотоків служб, онлайн молитов та зустрічей
(VanderWeele, 2020). Отже, церква значно розширила свою присутність у
медіапросторі і своїми інформаційними повідомленнями дає настанови щодо
духовності та релігійного життя в умовах карантину.
Враховуючи високий рівень довіри до церкви в Україні (Церкві українці
довіряють…, 2019), а отже і до її повідомлень, набуває актуальності вивчення таких
звернень на предмет основної змістовної складової. Тобто, чи допомагають
інформаційні повідомлення церков впоратися із психологічними наслідками пандемії
чи посилюють страх за здоров’я. Так, мета дослідження – психолінгвістичний аналіз
заголовків інформаційних повідомлень церков в Україні у кризу Covid-19.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Матеріалом для дослідження ми обрали заголовки інформаційних повідомлень
найчисельніших церков в Україні (православні, католики, протестанти). Інформація
щодо чисельності релігійних організацій ґрунтується на даних Департаменту у
справах релігій та національностей Міністерства культури України (Звіт, 2019).
Загалом, було проаналізовано заголовки повідомлень 4 офіційних сайтів:
Православна церква України (ПЦУ, https://www.pomisna.info), Українська
православна церква Московського патріархату (УПЦ МП, https://news.church.ua),
Українська Греко-католицька церква (УГКЦ, http://ugcc.ua) та Протестантські церкви
України (https://www.baptyst.com). В усіх заявлених церквах є прес-служби та
офіційні очільники, окрім протестантизму, який представлений безліччю конфесій.
Ми розглядаємо звернення Ради Євангельських Протестантських Церков України
(РЄПЦУ), яка є координуючим органом таких церков.
Загалом, ми проаналізували 48 заголовків новин (ПЦУ – 12, УПЦМП – 22,
УГКЦ – 5, РЄПЦУ – 7 заголовків) за період 12-19.03.2020. До аналізу бралися усі
заголовки новин за обраний період. Для здійснення психолінгвістичного аналізу ми
використали комп’ютерне забезпечення Statistica 12 та Linguistic Inquiry and Word
Count (LIWC 2015) (Pennebaker, Boyd, Jordan & Blackburn, 2015).
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Результати
Results
Загалом усі заголовки ми об’єднали у один файл (518 слів) та за допомогою
LIWC виявили лінгвістичні (стильові) характеристики досліджуваного тексту. Так, ми
виявили, що серед усіх категорій стильових слів у опрацьованих заголовках домінують
прийменники (10.23%), сполучники (2.32%), числа (2.32%) і займенники (1.74%).
Найбільш чисельними серед займенників є безособові та першої особи множини.
Наявність високих відсотків вживання прийменників та сполучників свідчить про
когнітивну складність інформаційних заголовків (Pennebaker & King, 1999).
За допомогою функції Text Mining у програмі Statistica 12 ми виявили
найчастотніші слова у опрацьованих заголовках. Частота вживання слів
здійснювалась за коренем слова, тобто слова розглядались без закінчень. Результати
відображені у таблиці (Табл. 1).
Таблиця 1. Найчастотніші слова у заголовках новин церков
в Україні у перший тиждень карантину Covid
Stem / Phras

Words summary
Count

Number of documents

упц

14

1

коронав

11

4

священ

10

2

синод

10

2

митропол

5

1

блажен

5

2

молитв

5

2

пандем

4

3

поширен

4

2

онуфр

4

1

Найбільшу кількість повторювань у опрацьованих текстах отримало слово
«УПЦ», як абревіатура Української православної церкви Московського патріархату,
але вона повторюється лише у новинах на їхньому офіційному сайті. Так само, слово
«Онуфрій» часто вживається, але лише у заголовках повідомлень УПЦМП. Заголовки
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акцентують увагу на благодійній і культурній діяльності її предстоятеля та
представників. Найчастіше у всіх опрацьованих заголовках та в усіх конфесіях
використовується слово «коронавірус». Церкви в Україні проводять інформаційну
політику просвітництва щодо Covid, прагнуть зберегти здоров’я вірян, що також
підтверджується частим використанням слів «пандемія» і «поширення». Крім того,
заголовки насичені релігійною термінологією, що відображається у часто
використовуваних словах «священний», «синод», «митрополит», «блаженніший».
Також опрацьовані заголовки пронизані закликами до «молитов».
Висновки
Conclusions
Психолінгвістичний аналіз заголовків повідомлень церков України у період
Covid-19 дав можливість виявити когнітивні та структурні маркери досліджуваного
тексту. Досліджуваний текст володіє достатньою когнітивною складністю, про що
свідчать стильові маркери (часте вживання прийменників та сполучників). Крім
надання інструкцій вірянам щодо поведінки під час корона вірусу, з посиланнями на
владні структури охорони здоров’я. Зокрема, релігійні сайти також інформують вірян
про юридичні протистояння та справи церкви (зокрема УПЦМП), а також про воїнів
АТО (ПЦУ).
Найбільше опрацьованих заголовків стосувалися кризи корона вірусу.
Заголовки насичені настановами щодо поведінки священнослужителів та вірян в часи
пандемії. Наскрізною характеристикою усіх заголовків є заклики до церковної
залученості, до спільних молитов та звернення до авторитетності влади та органів
охорони здоров’я.
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Abstract
The article is devoted to the psycholinguistic analysis of modern epistemology which provide new
formats of interaction between «word» and «vision», and also determine the correlation between
language and thought. The purpose of the study is to substantiate theoretically the use of
psycholinguistic methods as a new format of modern epistemological discourses based on
hermeneutics, cognitivism, and psychology of perception and its modifications as well.
Theoretical analysis has shown the importance of hermeneutic interpretation of texts, where
a person through psychological contemplation and pre-logical, pre-reflective, pre-conceptual
experience opens new horizons of knowledge about the world and himself. Language as the «house
of being» is a psycholinguistic sphere that determines the transition from the general structures of
consciousness to its psychosemantic correlation with the essential content of knowledge.
Key words: psycholinguistics; verbal; perception; language; epistemology.

Вступ
Introduction
Розвиток нових аспектів епістемології в останні десятиліття суттєво розширив
простір психолінгвістичного аналізу, як продуктивного способу мовної обробки
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нових понять і дискурсів. Взаємодіючи з психічними, семантичними, перцептивними
процесами, які визначають співвідношення між мовою і свідомістю, вербальним і
візуальним, вони допомагають зрозуміти процес презентації і засвоєння слова,
речення, смисл знання в процесах інтелектуальної діяльності і багатоманітності
когнітивних практик. У контексті такого підходу психолінгвістика стає невід’ємною
частиною сучасної епістемології, в якій поряд з мовою як «досвідом світу» все більше
впроваджуються матеріали герменевтичних практик.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Для реалізації визначення мети дослідження психолінгвістичного аспекту в
сучасному

епістемологічному

дискурсі

були

використані

герменевтичні

і

феноменологічні когнітивні практики, які включають очевидність, інтенціональність,
семантику, темпоральність. Методологія семантичної метамови, яка визнає
антропоцентричність категоризації об’єктів і явищ світу, мови в цілому, в якій
представлена також психологія суб’єкта мовлення, дозволила співставити і поєднати
системи сприйняття і системи слова. Для виявлення психолінгвістичної структури
мовного образу застосовувався міждисциплінарний підхід, метод порівняльного
аналізу, метод екстраполяції. В своєму взаємозв’язку вони стимулюють розвиток і
конкретизацію
психолінгвістичних
знань,
сприйняття, психолінгвістичного пояснення

психолінгвістичних
складних взаємодій

досліджень
візуального,

когнітивного, вербального, інтелектуального.
Результати
Results
У контексті психолінгвістичного аналізу для сучасної епістемології важливим і
значущим є герменевтичний підхід до мови, який визначає її роль в пізнанні. Не
тільки на рівні понять і речень, але і як «універсальне середовище», «горизонт
онтології», де людина через систему самоаналізу, внутрішнього споглядання пізнає
себе і свою сутність. Якщо епістемологія прагне стати продуктивною, орієнтуватися на
цілісну, «живу» людину в єдності її чуттів, мислення, волі, свідомості, віри, емоцій,
потрібно врахувати досвід герменевтики і дотичних до неї філософії життя,
екзистенціалізму, феноменології. Пізнання, як правило, поряд з експериментами і
дослідами, має справу з мовою, символами, текстами, контекстами. Проблема полягає в
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розкритті семантичного змісту знання і осягненні його значення для людини, що передбачає
звернення до внутрішнього, психологічного досвіду як психолінгвістичної сфери.
Цей досвід засвідчує, що в процесі своєї інтелектуально-пізнавальної діяльності
людина досить часто говорить і здійснює вчинки поза свідомим контролем, без
попередньої рефлексії. Дана обставина дозволяє говорити про мову, яка згідно
концепції «герменевтичної інтерпретації» М. Гайдеггера постає в якості
психологічного інструменту проникнення в семантичну сутність текстів, є «домом
буття» і способом його «опитування» (Хайдеггер, 2003). Тим самим здійснюється
перехід від загальних структур свідомості самих по собі до психолінгвістичного і
семантичного зв’язку свідомості зі світом, через яку «говорить», вступає в обмін
словами, сам світ.
Для розуміння фундаментальної проблеми взаємовідношення епістемології і
мови, що розглядаються переважно в пізнавальному контексті, важливою є ідея
первинності мови. Це – артикуляція розуміння, яке передує тлумаченню і
висловлюванням. Характеристика мови як «здійснюваного буття» є не лише
лінгвістичне, а й герменевтичне звернення до неї. Воно передбачає «почути», як в
мові «говорить саме буття» (Хайдеггер, 1993).
Істина постає оприявленням сутності. Пізнання не творить «світ», а лише
розкриває його. Проникнення ж в сутність відбувається через мову. Психолінгвісти
вивчають процес перетворення речень і смислу слів для представлення в розумі, як
слова формуються в процесі мовлення в речення і смислові тексти. В цьому контексті
психолінгвістичний зміст мовних процесів на шляху перетворення їх в продуктивне
мислення має епістемологічний характер.
Висновки
Conclusions
Теоретичне обґрунтування необхідності включення психолінгвістичного
аналізу до парадигми сучасної епістемології відкриває нові перспективи в
когнітивістиці, сприйнятті, логічному і семантичному дослідженнях. Продуктивність
епістемології обумовлена орієнтацією на метод герменевтичної інтерпретації, яка має
справу з мовою, символами, текстами, контекстами, знаковими системами. Розкриття
їх смислу передбачає звернення до внутрішнього, психологічного досвіду, який у
взаємодії вербального та візуального відкриває можливості зрозуміти смисли об’єктів
пізнання. Міждисциплінарність епістемологічних дискурсів вписується в
технологічні і наукові досягнення інформаційного світу. Його нові образи
розширюють психологічне, когнітивне сприйняття, утворюючи нову реальність. На
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основі її психолінгвістичного аналізу виникає можливість одержання нового
епістемологічного досвіду, який утворює інший характер практичних взаємодій в
контексті нових когнітивних, вербальних, культурних смислів.
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Absrtact
The article reveals the features of the development of operations for the emergence of narrative
motives in preschool children. The motivational-intentional criterion and corresponding indicators
are highlighted. It was found that the motives for creating a story in preschool children are not
formed: unstable, non-independent, caused either by game situations or educational tasks.
Key words: story, motives, criterion, operations, preschool children.

Вступ
Introduction
Мета дослідження – виявити особливості розвитку операцій виникнення
мотивів розповіді в дітей дошкільного віку.
У процесі вивчення операцій виникнення мотивів розповіді в дітей
дошкільного віку виокремлено мотиваційно-інтенційний критерій та відповідні йому
показники: сталість і самостійність мотивів, пізнавальна спрямованість
мовленнєвих мотивів, соціальна спрямованість мотивів. Мотиваційно-інтенційний
критерій виділено з урахуванням того, що мотивація, згідно з Л.С. Виготським, є
першою фазою утворення мовлення. Вчений зазначав, що думка народжується з
мотивуючої сфери свідомості, охоплюючи прагнення і потреби, інтереси і
спонукання, афекти й емоції (Выготский, 2011). Тобто, мотивація є найглибшим
початковим моментом формування висловлювання, пов’язаного з бажанням більш
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чітко сформулювати свою думку (Калмикова, 2011). Згідно з означеними
показниками досліджувалися такі операції мотивів розповіді: виникнення мотивів,
самостійного управління своєю мотивацією, вияву незмінного, інтенсивного інтересу
до процесу розповідання та вербального контактування дітей з учасниками
комунікативного процесу.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
У процесі проведення психодіагностичного дослідження використовувалися
методи: спостереження, бесіда, опитування дітей – фіксація їхніх висловлювань на
диктофоні, вивчення розповідних продуктів діяльності дошкільників.
Результати
Results
При вивченні в дітей операцій виникнення мотивів, самостійного управління
своєю мотивацією, вияву інтенсивного інтересу до процесу розповідання виявлено,
що в процесі створення розповіді діти відволікаються, відходять від теми, згадуючи
окремі події з власного життя. У 4.04% дітей до початку продукування наративу є
інтерес, однак в процесі розповідання цей інтерес згасає. 83.94% дітей середнього та
85.02% старшого дошкільного віку із 247 опитаних подобається розповідати, проте
74.89% дітей обох груп вибрали б у ситуації вибору виконання інших видів
діяльності, наприклад, гратися, малювати, бігати тощо. 21.50% дітей середніх та
40.06% дітей старших груп ЗДО погодились скласти історію не тому, що в них
виникла потреба висловитись, а тому, що запропонував їм це вихователь. 21.42%
дітей середнього та 39.67% дітей старшого дошкільного віку виявляють пізнавальну
спрямованість у власній мовленнєвій поведінці. Вони намагаються виконати
мовленнєві завдання правильно, ставити запитання досліднику, якщо в них
виникають труднощі в реалізації експериментальних завдань. У процесі вивчення
операцій вербального контактування дітей з учасниками комунікативного процесу
визначено, що діти помиляються у визначенні схожих емоційних станів людини,
наприклад замість емоції радості вони вказують на емоцію суму, замість емоції
здивування – емоцію злості (11.11% і 6.61% дошкільників). Допускають незначні
помилки, коли замість емоції радості обирають емоцію сміху (18.25% і 14.04%), або
на емоцію суму вказують емоцію злості, розчарування (15.87% і 12.39%) та ін.
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Висновки
Conclusions
На основі отриманих даних можемо зробити висновок, що мотиви створення
розповіді в дітей дошкільного віку нестійкі, несамостійні, викликані або ігровими
ситуаціями, або навчальними завданнями. Мовлення дітей полімотивоване, потреби в
комунікації не пов’язуються з мовленнєвим самовираженням у розповіді.
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Abstract
The aim of our research is to identify the role of semantic syntax in building a coherent
monological narrative by preschoolers. The study was carried out with Russian monolingual
preschool children from Moscow, Russia in the environment of the kindergarten, where the children
get organised training on their language and cognitive development.
Twenty children between the age of 4 to 6 years old were tested with 2 series of pictures and
the semantic syntax of the children’s narratives were observed. The pictures are known form the
developmental psychology as Theory of Mind series of pictures. (Seymour et al. 2015). They were
used to collect narratives and in the narratives of the children the semantic syntax was observed
specially. The compression between the age groups was done with the t- criteria.
The results showed that the children between 4-5 years old mainly listed the characters that
were drawn in the picture, and their stories lacked logic. The older children’s narratives - between
5-6 years old were distinguished by their completeness and logic, and they demonstrated an
understanding of the characters’ actions, the ability to finish a story, the ability to evaluate the
heroes' actions and give the story a name.
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The study shows that in the process of developing speech and verbal communication and
getting to know others, it is necessary not only to enrich the subject matter and conceptual and
logical content of words, but also to develop the ability to use the word as a unit of lexical and
semantic language system. The Russian children achieve the ability to develop the logically well
structured and semantically rich narratives in the age between 5-6 years old.
Keywords: semantic syntax, monological narrative, preschoolers

Вступление
Introduction
Изучение соотношения мысли, речи и языка в становлении языковой личности
ребёнка-дошкольника предоставляет возможности для выявления закономерностей
развития интеллектуальных, коммуникативных, речевых и языковых способностей в
дошкольном детстве.
Проблема взаимодействия речи и мышления всегда находилась в центре
внимания психолингвистических исследований, которые доказали, что формирование
мышления и речи происходит в процессе практической деятельности, потому что
язык, являясь средством общения людей, является и особым видом интеллектуальной
деятельности (Выготский, 1982; Божович, 2006; Гальперин, 1957; Гумбольдт, 1984;
Леонтьев, 1969; Лурия, 1979; Рубинштейн, 1946 и др.).
Как известно, в речи реализуются основные функции языка: коммуникативная
(средство общения), когнитивная (познавательная), эмотивная (средство выражения
чувств и эмоций). Российские и зарубежные психологи особое значение придают
обозначающей, семантической функции речи, благодаря которой она является как
формой существования мыслей, так и средством общения. Рубинштейн (1946) эти
узловые свойства речи видел в ее связности. Конечно, основное развитие связной
монологической речи связано с овладением письменной речью и относится к
школьному возрасту, однако важную роль играет развитие связной устной речи, которая
является фундаментом письменной речи и осуществляется в дошкольном детстве.
Центром развития языковой способности является семантический компонент,
который лежит в основе лингвистического развития ребенка-дошкольника,
включающего не только расширение объёма словаря, но и воспитание у детей
внимания к содержательной стороне слова, его семантике, формирующего
способность связывать между собой слова, предложения, части высказывания,
поскольку в монологической речи семантика отдельного слова вступает во
взаимодействие с семантикой всего текста. И здесь специальную роль играет
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семантический

синтаксис,

без

которого

невоможно

развить

способность

к

построению связного высказывания. Уточним, что эта способность включает и
формирование умения понимать логику в развитии сюжета связного высказывания
(Ушакова & Лаврентьева, 2015; Сигал, 2015; Юрьева, 2017).
Синтаксис является высшим уровнем языка, потому что именно на этом уровне
осуществляется главная функция языка – коммуникативная. Современная наука
различает

три

аспекта

синтаксиса:

грамматический

(традиционный),

коммуникативный (передачи актуальной информации, с конкретной целью) и
семантический, в котором предложение рассматривается как обозначение какой-то
ситуации, фрагмента действительности. В семантическом плане предложение
включает обозначение разных типов ситуаций: активное действие субъекта, свойство
субъекта, существование явления и т.п. Основным средством выражения семантики
синтаксической единицы является предикатная и предметная лексика, а самой
существенной чертой предложения является его способность выражать мысль.
Семантический синтаксис, который формируется на основе взаимодействия с
грамматическим и коммуникативным синтаксисом, показывает отношение
высказывания к раскрываемой ситуации,
формирования смысла высказывания.

а

также

помогает

понять

пути

Все три аспекта рассматриваются исследователями в тесном взаимодействии.
При этом вопрос о семантике предложений считается более сложным и не имеет
однозначного решения. С одной стороны, в это понятие включается грамматическое
значение вопроса, утверждения, побуждения, с другой стороны, в него еще
включается и грамматическое значение словосочетаний, входящих в состав
предложения. Отметим также связь грамматической (языковой, синтаксической)
семантики и лексической семантики, которая представляет собой речевое,
конкретное, индивидуальное значение той или иной синтаксической единицы,
связанное с лексическим значением слов и словоформ. Иначе говоря, синтаксическая
семантика является высшей ступенью обобщения лексической семантики. По
Золотовой (2009), в зоне взаимодействия грамматики и лексики формируются
структурно-семантические типы предложений и словосочетаний.
Синтаксис связной речи тесно переплетается со стилистикой, а понимание
смысла и логика построения связного высказывания предполагают некоторое
осознание коммуникативных и логических синтаксических средств. Именно этот
аспект мы попытались проследить в исследовании, которое было проведено с
воспитанниками московского дошкольного учреждения. Подчеркнем ту роль,
которую играет когнитивный аспект в становлении языковых способностей
дошкольника. В наших публикациях мы уже анализировали этот аспект, когда
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рассматривали понимание дошкольниками смысловой стороны слова. В следующей
части мы проследим, как взаимосвязь языка и мышления влияет на формирование
связности построения высказывания в контексте понимания логики развития
сюжетной линии текста.
Известный немецкий ученый Гумбольдт (1984) писал, что интеллектуальная
деятельность и язык представляют собой единое целое. Его высказывания о природе
возникновения языковой способности у ребенка напрямую относятся к пониманию
роли осознания явлений языка и речи в овладении родным языком, так как именно
язык оказывает влияние на формирование системы понятий и системы ценностей.
Эти его функции, а также способы образования понятий с помощью языка, считаются
общими для всех языков. Основополагающие для лингвофилософской концепции В.
фон Гумбольдта положения о взаимосвязи и единстве отношений мысли, речи и
языка позволяют «познать сущность живой речи и составить верную картину живого
языка» (Гумбольдт, 1984: 70).
Рассматривая проблему формирования понятий, Выготский говорил, что
накопление ассоциаций и групп представлений не приводит к их образованию, «понятие
невозможно без слов, мышление в понятиях невозможно вне речевого мышления»
(Выготский, 1982: 133). Благодаря общению, взаимному пониманию, у ребенка
возникает определенное значение слова, которое становится носителем понятия.
Все это дало некоторым исследователям основание считать, что слово почти
никогда не имеет лишь одну, однозначную, предметную отнесенность, так как любое
слово всегда многозначно и является полисемичным. Лурия (1979), анализируя идеи
Выготского о том, как с возрастом расширяется осознание многозначности слова,
подчеркивал, что психологически слово далеко не исчерпывается неизменной и
однозначной «предметной отнесенностью». Каждое слово расширяет «семантическое
поле», поэтому как процесс называния, так и процесс восприятия слова, следует
рассматривать как сложный процесс выбора нужного «ближайшего значения слова».
Этот выбор определяется многими факторами, среди которых есть как
лингвистические, так и психологические моменты, например, включение слова в
конкретную ситуацию. При этом важную роль играет функция слова, которую
Выготский (1982) называл собственно значением, выходящим за пределы предметной
отнесенности. Каждое слово не только обозначает предмет, не только выделяет
признак, существенный для этого предмета, но и анализирует его. А самое главное,
что слово несет сложную интеллектуальную функцию обобщения, которое участвует
в важнейшей операции сознания. На основании этого Лурия (1979) делает вывод о
том, что слово как орудие абстракции и обобщения является и клеточкой мышления.
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Анализирует он и другую сторону слова, являющуюся не только орудием
мышления, но и средством общения. Передача информации является условием
понимания, условием того, что человек, называя предмет, может передать свою
мысль другому человеку. Значит, абстрагируя признак и обобщая предмет, слово
становится орудием мышления и средством общения.
И, наконец, слово имеет «лексические функции», т.е. входит в известные классы
смысловых отношений; оно располагает аппаратом, который создает потенциальную
необходимость связи одних слов с другими, обеспечивая переход от называния слов к
пониманию их семантических связей. Все это дает основание видеть в слове основное
орудие формирования человеческого сознания, а также глубже понимать слово как
средство речевой коммуникации.
Остановимся еще на одном положении, выдвинутом Выготским (1982),
который писал, что в процессе развития ребенка развивается и понимание им
значения слова, в котором он выделил смысловое значение (отнесение слова к
предмету) и системное значение (на разных возрастных этапах в развитии значения
слова стоят разные психологические процессы). Лурия (1979) отмечал, что отсюда
следует сближение факта становления значения слова с фактом развития сознания,
которое в процессе развития личности ребенка также существенно изменяется.
В раннем возрасте значение слова носит у ребенка аффективный характер, а к
концу дошкольного возраста за значением слова кроются конкретные впечатления от
реального практического наглядного опыта, изменяется и его сознание, а также
элементарное осознание явлений языка и речи (Выготский, 1982; Леонтьев, 1969;
Лурия, 1979; Сохин, 2002).
Таким образом, понимание значения слова – это ключевой момент речевого
онтогенеза. Овладеть значением слова – значит овладеть зафиксированным в языке
способом отражения существенных для данного социума признаков предмета (явления)
(Tomasselo, 2000; de Villiers & Pyers, 2002, Kharchenko, 2017).
Цель исследования – выявить роль семантического синтаксиса в построении
дошкольниками связного монологического высказывания.
Методика исследования
Techniques of the Research
Наши исследования, проведенные с дошкольниками, воспитывающимися в
разных условиях обучения, выявили некоторые особенности развития синтаксической
стороны речи, логику развития связной монологической речи, взаимосвязь речевого и
когнитивного развития дошкольников. При этом особое внимание мы уделяли и
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выявлению

эмотивной

функции

речи.

Последняя

рассматривается

как

непосредственная эмоциональная реакция на ситуацию, как передача информации о
своем внутреннем состоянии.
В исследование приняли участие 20 детей: 10 мальчиков и 10 девочек в
возрасте между 4-5 и 5-6 лет. В психолингвистике известно, что до 5 лет дети
овладевают умениями связывать картинки в связный текст и мы хотели проверить,
потверждается ли это положение в практике с русскоязычными детьми. Эксперимент
был проведен на базе дошкольного образовательного учреждения №215 (г. Москва).
Основной задачей нашего исследования было выявление умения детей составлять
связные рассказы по серии сюжетных картин. При этом дети должны были объяснить
логику действий персонажей. Параллельно выявлялось умение дошкольников
рассуждать и строить предложения разного типа, а также выявлялись и особенности
семантического синтаксиса в построении дошкольниками связных высказываний.
Сначала дети рассматривали картинки. Затем давались задания, которые
включали повествовательные и вопросительные предложения, целью которых было
выявление понимания детьми содержания картинок и умения отразить это
содержание в логически построенных высказываниях. При этом дети должны были
объяснить логику действий персонажей. Заметим, что в этих заданиях четко
выявилась логика построения высказываний, отражающих действия персонажей, т.е.
связь когнитивного и языкового развития ребенка.
Как стимульный материал были использованы 2 серии картини (Seymour,
Roeper, deVilliers, J. & deVilliers, P., 2005).
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Результаты
Results
Серия картинок на тему «Торт»
Первые четыре картинки развивают сюжетную линию: мама испекла для
дочери торт, они убирают его в шкаф. Девочка уходит гулять, а мама, подумав, что в
шкафу могут быть мыши, убирает торт в холодильник. А 5 и 6 картинка требуют
логического объяснения. Девочка, возвращаясь с прогулки, вспоминает про торт и
ищет его в шкафу. Почему? Ответы на этот вопрос показывают, как ребенок понимает
ситуацию, объясняет её и умеет рассуждать.
Дети старшего дошкольного возраста не только передали содержание картинок,
выстраивая сюжетную линию в логической и временной последовательности, но и
объясняли ситуацию, включая в ткань рассказа рассуждения, при этом они делали
свои выводы. Некоторые дети придумывали конец рассказа, изображения которого на
картинках нет.
Приведём пример рассказа ребенка шестого года жизни.
Рассказ испытуемого: (выполнил задание без помощи экспериментатора).
«Мама с дочкой приготовили торт. Потом они вместе поставили торт в
шкаф. Девочка ушла гулять, а мама подумала, что в шкафу может быть мышка. И
решила мама переложить торт в холодильник. Дочка пришла с прогулки и подумала:
«Вот сейчас я буду есть вкусный торт!» Пошла дочка искать торт в шкафу, куда
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она его поставила с мамой. Смотрит, а там его нет, но на самом деле торт был в
холодильнике. И тогда девочка стала искать в холодильнике. И там его нашла и с
удовольствием поела».
Ребенок дал название своему рассказу «Где же торт?». Умение дать точное
название своему рассказу является одним из показателей связности монологического
высказывания.
Гистограмма 1. Результаты построения рассказа на тему «Торт».
" ТО Р Т"

98%

девочки

52%

74%

87%

мальчики

4-5 ЛЕТ

5-6 ЛЕТ

Несмотря на то что в группах есть разница между рассказами мальчиков и
девочек они не статистические значимы. Дети в обеих возрастных группах
справлялись хорошо (t > 0.001)
Серия сюжетных картинок на тему «Игрушка»
Первые четыре картинки развивают сюжетную линию: младший брат хотел
поиграть с паровозиком, но старший ему не дал и убрал его под кровать. Младший
брат достал паровозик из-под кровати и убрал его в ящик с игрушками. Пятая и
шестая картинки требуют от ребенка построить высказывание-рассуждение, чтобы
объяснить и логически завершить происходящее. Почему старший брат пошел сразу к
кровати? (Он помнил, куда он положил игрушку). А почему он её не нашел? (Младший
брат спрятал паровозик в ящик с игрушками).
Дети пятого года жизни, в основном, перечисляли персонажей, которые были
нарисованы на картинке, а в их рассказах отсутствовала логика.
У детей старшего дошкольного возраста рассказы отличались полнотой и
логикой изложения, при этом они продемонстрировали понимание действий
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персонажей, умение закончить рассказ, дать оценку действиям героев и дать
называние рассказу.
Приведём пример.
Рассказ испытуемого (выполнил задание без помощи экспериментатора).
«Два мальчика играли в комнате. Тот, мальчик, который выше, держал
паровозик наверху в руке, а другой мальчик (поменьше) хотел с ним поиграть. А
старший не давал мальчику, который поменьше, с паровозиком играть. Мальчик в
зеленой майке хотел спрятать паровозик. И спрятал его под кровать. А потом он
ушел в другую комнату читать, а мальчик в синей футболочке полез под кровать и
нашел паровозик под кроватью. Дальше он положил паровозик в шкафчик с
игрушками. И вот в комнату зашел мальчик в зеленой майке и подумал: «Сейчас я
достану паровозик и буду играть!» Посмотрел под кровать, а его там нет. И
задумался: «Может его достал мой брат? И положил туда, где лежат все
игрушки?». Он тогда залез в синий шкаф и нашел его там».
Ребёнок дал название своему рассказу – «Паровозик».
Гистограмма 2. Результаты построения рассказа на тему «Игрушка»

" ИГРУШКА "
девочки

47%

62%

78%

96%

мальчики

4-5 ЛЕТ

5-6 ЛЕТ

Как видно из таблицы, девочки лучше справлялись с заданием, чем мальчики.
Разница между девочками и мальчиками статистически значима (при t > 0.001).
Наши исследования помогли нам сформулировать некоторые особенности
построения связного высказывания, составленного детьми по серии сюжетных
картин, которые включали задание на выявление умения дошкольников логически
мыслить и передавать свои объяснения и рассуждения в связных высказываниях. Эти
исследования подтвердили также положения о взаимосвязи коммуникативного и
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семантического,

когнитивного

и

языкового

аспекта

в

развитии

связной

монологической речи дошкольников.
В настоящей статье мы рассматривали высказывания детей с точки зрения
понимания логических связей, представленных в действиях персонажей через серию
сюжетных картин и роль семантического синтаксиса в построении вычказывания.
Выводы
Conclusions
Роль слова как основной единицы языка, его значение в психическом развитии
ребенка определяют сущность развития языковой способности.
Материалы исследования показали, что в процессе развития речи и речевого
общения, ознакомления с окружающим необходимо не только обогащать предметновещественное и понятийно-логическое содержание слов, но и развивать умения
пользоваться словом как единицей лексико-семантической системы языка.
Теоретический анализ, экспериментальное изучение работы над смысловой
стороной слова дошкольников разных возрастов указывают на необходимость
целенаправленного воздействия на разные стороны лексических значений слов в их
речи: номинативной функции, обобщений, заложенных в слове,
семантических связей слов и употребления их в связных высказываниях.

лексико-

В дальнейших исследованиях мы предполагаем выявить особенности
построения предложений в рассказывании по серии сюжетных картин и выстраивание
структуры рассказа в логической и временной последовательности, а также роль
семантическoго синтаксиса в развитии связной речи дошкольников.
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Abstract
The theses reveal the problem of the connection between psychology and linguistics on the basis of
translation activities. The role of the human factor of a translator is revealed, and the bonds
between the type of translation and the characteristics of the person who does it is established For
this purpose, a psycholinguistic experiment was carried out with the participation of 50 people to
demonstrate the dependence of the psychological characteristics of the translator and the quality of
the translated text using comparative analysis of translation. The data has confirmed the hypothesis
about psychological phenomenon of translation.
Key words: psychological experiment, translation, translation activities, comparative analysis of
translation.

Introduction
Translation in its most intimate part is a psychological process. Therefore, the
identification of the psychological basis of the translation is a necessary prerequisite for
understanding its essence. Whereas the object of psycholinguistics is speech activity, and
the object of translation theory is a special type of it, the tasks of these disciplines are
largely overlapped.
Psycholinguistic turn in the study of language coincided with the attempts to expose
the procedural essence of translation as a form of interlinguistic, interpersonal
and intercultural communication and inevitably turned researchers attention towards
experimental methods capable of lifting a lid off a notorious «black box» of the translator’s
mind (Jones, 2007: 63).
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The aim of the study is to establish the influence of the psychological characteristics
of the translator on the quality of the translation. For this, the work set the following tasks:
to describe the psychological nature of the linguistic phenomenon, to establish a connection
between the type of temperament of the translator and his activity using psychological and
linguistic experiments, to test the hypothesis about the impact of the psychological
characteristics of the translator on his work.
While translating texts, the translator should exercise great care, since any inaccurate
choice may result in the target text reader’s inability to attain an adequate aesthetic
response. The broader the areas of author’s overlapping and translator’s individual mental
spaces are, the more successful the translation is (Aitchison, 1994: 95).
Methods and Technics of the Research
An important research method in translation linguistics is the comparative analysis of
translation, the analysis of the form and content of the translated text in comparison with the
form and content of the original. These texts are objective facts available for observation
and analysis. During the translation process, a certain relationship is established between
two texts in different languages (the original text and the translated text) (Kussmaul, 1995:
87). Comparing such texts, it is possible to reveal the internal mechanism of translation,
identify equivalent units, and also detect changes in form and content that occur when the
original unit is replaced by an equivalent unit of the translation text.
The methods of psychodiagnostics have also been used, which helped to form the
psychological characteristics of the translator personality. The use of a formalized
technique, namely tests, makes it possible to collect diagnostic information in a short time
and qualitatively compare the individual with other people.
The third-year students of the Faculty of Foreign Languages were involved in
psycholinguistic research.
Our experiment consisted of presenting a group of students with the same text for
translation and three psychological techniques aimed at determining the basic personal
characteristics of a person.
The attention is focused on the specifics of the translator’s decision making that falls
under the general definition of this process as the ability of humans to choose between
competing courses of action based on the relative value of their consequences (Balleine,
2007: 8159).
We divided all received translations into free, adequate and literal, and the authors
into: (a) literalists; (b) authors of free translations; (c) authors of adequate translations.
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According to these criteria 50 translation works were distributed as follows: free – 26,
adequate – 20, literal – 4.
The test results also divided the translators into groups according to their
psychological characteristics. Then the generalization of the personalities of each group
distinguished by the quality of translation has been carried out and the calculation of the
average group indicators for each psychological attribute has been done.
Results
From the obtained distribution it follows that the tendency towards literal translation
is expressed minimally. There are the consequences: on the one hand, a fairly high level of
teaching the theory of translation and practical translation disciplines among students, on
the other hand, the disinclination of a modern person to completely abandon his own
personal position. This assumption has been confirmed by the fact that none of the groups of
translators showed low results on self-assessment factors. Literal translators tend to have
lower self-esteem compared to other groups.
Statistically significant differences have been found between groups of translators.
The result is fundamentally opposite to the generally accepted opinion that the higher the
level of the translator's intellectual development, the better the translation created by him
will be, and it makes us assert that the translator’s intellect is not the only and not the main
factor influencing the adequacy of the literary translation he creates.
The personality type of a freelance translator is an extrovert, sensory, irrational, and
static. A group of adequate translators has been shown by personality type: extrovert,
intuitive, irrational, and static. Average literal personality type is introvert, intuitive,
irrational, and static. The particular attention has been drawn to the presence of the
characteristic irrationality in all three groups. This suggests that the translation specialty,
regardless of the propensity for one type of translation or another, is chosen by people with
a dominant emotional principle, who are subordinate to rational characteristics.
None of the groups has showed a clear trend towards a particular style of thinking,
since most of the indicators were located within the zone of uncertainty. Nevertheless, there
are certain differences between the groups. Thus, freelance translators tend to ignore the
pragmatic style and prefer the analytical and idealistic; adequate translators use all the styles
more evenly, choosing analysis and realism a little more often than others; literalists, on the
other hand, prefer realism, and use analysis and idealism less often than others.
The work of a translator is a complex profession that requires multilateral training
and deep comprehension. To study the theory of this type of human activity, it is necessary
to master the basics of knowledge of the most diverse scientific areas – psychology,
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philosophy, literary criticism, general linguistics, psycholinguistics, as well as, of course,
those languages from which and into which translation is carried out. This statement can be
attributed not only to theorists, but also to the practice of translation. This is the only way a
translator will be able to consciously create and, if necessary, prove the correctness of the
exact version of the translation that was offered to him.
The status of the linguistic personality of a translator is a rather complex
psycholinguistic formation, the foundation of which is the personality of this specialist.
Conclusions
(1). The quality of the result of translation work is influenced not only by the level of
language proficiency, the breadth of horizons and the depth of special theoretical knowledge
and practical skills in translation, but also, the personal qualities of the translator: the
characteristics of his temperament, attention, perception, thinking, life experience,
worldview, individual and personal qualities, etc.
(2). The hypostasis of translation is, in our opinion, the procedural nature of
translation, that is, intrapersonal changes that occur in the translator from the moment of
acquaintance with the original until the release of the final version of the translated text.
(3). Psycholinguistics and translation theory have common points of contact. The
object of psycholinguistics is speech activity, and the object of the theory of translation is a
specific type of speech activity – translation. Consequently, the tasks of these disciplines are
largely similar. Psycholinguistic data influence on the mechanisms of generation and
perception of a speech utterance, on the structure of speech action and on the models of
linguistic ability that are quite applicable to the theory of translation.
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Abstract
Some attempts to create an emotional characteristic by the linguistic description of the concept
LOCKDOWN are accomplished in this article. To reach the aim of this research the frame analysis
of a written text was applied as one of the basic methods of analysis concerning mechanisms of
interaction in verbal and cognitive structures. Having analyzed a verbal performance, the
conclusion was made that the concept LOCKDOWN has got the following emotional characteristic:
FEAR as a dominant emotion (fear of uncertainty; fear of illness; fear for life; fear for the nearest and
dearest; fear of losing a job (you/parents); fear of losing contacts; fear of staying without a rest);
SATISFACTION (satisfaction from not getting early; satisfaction from studying at home; satisfaction
from communicating with family/domestic animals). Overall, the emotive characteristic of the concept
LOCKDOWN is a combination of dominant destructive (80%) and constructive (20%) emotions.
Key words: the concept LOCKDOWN, the frame analysis, the emotional characteristic.

Вступ
Introduction
Емоції – складний продукт духовної і пізнавальної діяльності людини.
Дослідження емоційних станів людини набуває все більшого поширення в сучасному
мовознавстві як прояву антропоцентричної парадигми.
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Складність проблеми вираження емоцій у мові перш за все обумовлює й існування
різноманітних підходів

до її вивчення:

лінгвістичного, психолінгвістичного,

психологічного, лінгвокультурологічного тощо.
У психолінгвістиці відповідно до філософського принципу співвідношення
раціонального та ірраціонального (емоційного) розмежовують раціональний
мовленнєвий вплив, для досягнення якого мовець бере на озброєння переконливі
факти, аргументи, які впливають на свідомість людей; і емоційний мовленнєвий вплив,
мета якого полягає у вираженні мовцем емоцій і досягненні відповідної емоційної
реакції у слухача (Івакіна, 1999). Власне, до раціональних засобів мовленнєвого
впливу відносяться аргументованість, логічність викладу матеріалу, обґрунтованість і
точність викладених фактів тощо. До емоційних засобів відносяться такі засоби, які
здатні апелювати до емоцій і почуттів слухачів, схвилювати, вразити, здивувати,
засмутити або викликати будь-яку іншу емоційну відповідь.
Традиційна лінгвістика зазвичай вважає, що емоційне і раціональне – явища,
протиставні в мові, мовленні, тексті: мова пов’язана з мисленням, ці явища
взаємодіють синхронно, а емоції дають лише факультативні конотації, наприклад, для
розуміння семантики слова. Однак, якщо мова розглядається як найважливіша
характеристика людини як мовної особистості, де раціональне і емоційне переплетені
та нерозривні, цю тезу можна заперечити (Іонова, 2004).
Мету дослідження вбачаємо у характеристиці емоційної складової при
створенні фреймової моделі концепту ЛОКДАУН.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Емоційну характеристику концепту ЛОКДАУН у свідомості сучасної людини
доцільно проводити з урахуванням психолінгвістичних методів. У дослідженні ми
використали фреймовий аналіз письмового тексту, як один із базових методів аналізу
механізмів взаємодії вербальних та когнітивних структур. Перший етап: фіксація усіх
слів тексту, що вербально виражені іменниками; Другий етап: групування отриманих
іменників у загально визначені категорії, які ґрунтуються на енциклопедичних
знаннях; Третій етап: здійснення підрахунку кількості слів у всіх визначених
категоріях та визначення коефіцієнту частотності (Засєкіна & Засєкін, 2008: 83–84).
Матеріалом дослідження слугували закінчення речення, а саме конструкція
«Локдаун – це…». Вибірку дослідження, яке проводилося у листопаді 2020 року,
склали 30 респондентів, студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» віком 17-20 років.
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Результати
Results
Оскільки сутність концепту «двоїста» – «ментальна і психічна» (Кочерган, 2003) та,
в основі концепту лежить «асоціативне нашарування культурних смислів (конотацій) на
основне (словникове) значення слова» (Жайворонок, 2004), тому визначення концепту
має і емоційний мовленнєвий вплив.
На першому етапі експерименту, використовуючи фреймовий аналіз
письмового тексту (психолінгвістична методика закінченого речення) «Локдаун –
це..», ми отримали асоціативне поле, зафіксоване у свідомості студентів. Його
вербалізатори: бути без друзів (1), хвороба (4), смерть(2), втрата роботи(4), втрата
спілкування (4), ізоляція (3), економічна криза (4), неможливість мати літній
відпочинок (2), не вставати рано (2), навчатися вдома (3), спілкування з родиною,
домашніми тваринами (1). На другому етапі експерименту дані реакції було
угруповано у провідні категорії (3): фізичний стан людини, матеріальний стан
людини, комунікація, які можна вважати базовими структурами концепту ЛОКДАУН.
Найбільш представленою категорією є фрейм матеріальний стан людини із
наступними вербалізаторами: матеріальний стан людини є: втрата роботи (4),
економічна криза (4), неможливість мати літній відпочинок (2). На другому місці є
фрейм комунікація, представлений реакціями: втрата спілкування (4), ізоляція (3),
бути без друзів (1). Третю позицію займає фрейм фізичний стан людини, маркований
лексемами: хвороба (4), смерть(2).
На рівні емоційної характеристики у свідомості студентів зафіксована та
домінує пов’язана із вербальними реакціями деструктивна емоція СТРАХ. Однак
реакції – не вставати рано (2), навчатися вдома (3), спілкування з родиною,
домашніми тваринами (1) відповідають конструктивній емоції ЗАДОВОЛЕННЯ.
Онлайн slovnyk.ua дає наступне тлумачення аналізованої лексеми, яке є ядром
концепту: «ЛОКДАУН, -у, ч. 3. Тимчасовий стан, встановлений державними
органами влади (наприклад, під час спалаху епідемічної хвороби), коли люди повинні
залишатися в своїх будинках і утримуватися від або обмежувати діяльність поза
домом, що передбачає контакти з іншими людьми (наприклад, відвідування великих
зборів, ресторанів, торгівельних центрів тощо)». Логічність викладу матеріалу,
аргументованість, обґрунтованість та точність викладених фактів дефініції дають нам
право вважати її, перш за все, раціональним засобом мовленнєвого впливу. Водночас,
дефініція не позбавлена імпліцитної емоційної характеристики – страху як базової,
первинної, елементарної соціалізованої емоції з негативною конотацією, пов’язаної із
хвилюванням, з неприємними відчуттями та засвідченою дескриптивними засобами
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мовного втілення, що відповідають загально визначеним категоріям: епідемія,
комунікація. Подібне тлумачення слова підтримує такий ряд слів, отриманих у
результаті експерименту як хвороба (4), смерть(2), втрата спілкування (4), ізоляція
(3), неможливість мати літній відпочинок (2).
Розширення семантики концепту фреймом матеріальний стан людини та його
домінантність пояснюється тим, що експеримент проводився восени, коли в різного
прояву карантинах країна перебувала вже досить тривалий час, що не могло позначитися
на погіршенні матеріального благополуччя людей. Наявність у емоційній характеристиці
позитивної емоції ЗАДОВОЛЕННЯ пояснюємо, перш за все, віком реципієнтів.
Висновки
Conclusions
Аналізуючи концепт ЛОКДАУН, ми дійшли висновку про необхідність
враховувати емоційну характеристику, оскільки в мові відображається не тільки
реальний світ, що оточує людину, але й емоційна реакція на цей світ. Концепт
ЛОКДАУН має наступну емоційну характеристику: СТРАХ як домінантна емоція
(страх хвороби; страх за своє життя; за життя близьких людей; страх самому/батькам
втратити роботу; страх втратити спілкування; страх залишитися без відпочинку);
ЗАДОВОЛЕННЯ (задоволення не вставати рано; задоволення навчатися вдома;
задоволення більше спілкуватися з родиною/домашніми тваринами). Отже, емоційна
характеристика
концепту
ЛОКДАУН
–
це
поєднання
домінувальних
деструктивних(80%) та конструктивних (20%) емоцій.
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Abstract
The abstract reveals the problem of formation in students the language competence in condition of
distance learning. The language competence of an individual is a determining factor of his education
and intelligence. The success in distance learning depends, first of all, on a certain level of linguistic
training, the presence of formed skills and abilities, as well as the desire to learn. At the same time, the
provision of constant pedagogical support, regular monitoring of learning outcomes, as well as
providing students with support in the educational process is of great importance.
Key words: language competenc, distance learning, motivation, organization of educational
activity.

Вступ
Introduction
У зв’язку з пандемією короновірусу особливої уваги потребують питання
організації навчального процесу в закладах освіти, зокрема дистанційного навчання,
яке передбачає застосування сукупності сучасних технологій для забезпечення
передачі інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання
інтерактивних комунікативних технологій.
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Мотиваційний фактор є одним з найбільш важливих аспектів проблеми
дистанційного навчання, адже кожен викладач знає, що навчання протікає більш
успішно, якщо у студента сформована позитивна мотивація, пізнавальний інтерес,
потреба в здобутті знань, почуття обов’язку, відповідальність та інші мотиви.
Вагомим мотивом у студентів є інтерес до майбутньої професії, прагнення
відповідати високому рівню вимог, які висуває суспільство до молодих фахівців.
Звідси, мотивуючим чинником в умовах дистанційного навчання має бути орієнтація
змісту навчального матеріалу на життєві потреби студентства, їхні інтереси,
уподобання, використання професійно орієнтованого та практично спрямованого
матеріалу. Однак, завдання повинні бути не лише цікавими й зрозумілими, а й
посильним для студента.
Результати
Results
Інтересу до змісту навчання сприяє використання таких питань і завдань,
рішення яких вимагає від студентів активної
проблемних ситуацій забезпечується розвиток
інтерес до змісту дисципліни, формування
аналізувати інформацію, здатність підходити

пошукової діяльності. За допомогою
теоретичного мислення, пізнавальний
спостережливості, вміння критично
до роботи нестандартно і знаходити

ефективне розв’язання проблеми.
Формування мовленнєвої компетентності є невід’ємною складовою навчання
кожного фахівця і набуває особливої актуальності в сучасних умовах, що склалися,
оскільки комунікація забезпечує можливість не лише вирішувати комунікативнопізнавальні задачі засобами спілкування, висловлювати власні думки та розуміти
співрозмовника, а й веде до професійного успіху. Мовна компетентність особистості є
визначальним фактором її освіченості та інтелігентності. Сучасний фахівець для
досягнення успіху та цілей повинен вміти швидко адаптуватися до змін і ритму життя.
Як відомо, успіх у навчанні в умовах дистанційного навчання залежить, перш
за все, від готовності студентів до цього виду діяльності, певного рівня їх
лінгвістичної підготовки, наявності в них сформованих навичок та вмінь, а також
бажання навчатися. При цьому великої ваги набуває забезпечення постійного
педагогічного супроводу, регулярне відстеження результатів навчання, а також
надання студентам підтримки в освітньому процесі.
Важливим фактором ефективності навчального процесу є організація
самостійної навчальної діяльності студентів, формування у них навиків самоосвіти та
саморегуляції, готовності до постійного поповнення знань. Етап самостійної роботи з
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іноземної мови передбачає самостійне виконання лексичних, граматичних або
фонетичних вправ різного типу, самостійне опрацювання текстів, діалогів, пошук
певної інформації, написання творчих робіт (есе), підготовка рефератів, доповідей з
наступною усною презентацією в он-лайн режимі. Он-лайн навчання розширює
можливості студентства у плані часу та місця вивчати програмний матеріал.
Існує велика кількість засобів та платформ для проведення дистанційного
навчання. Найпопулярніші з них Microsoft Teams, Zoom та Skype, які є не складними
у користуванні й зручними з огляду на індивідуальне і групове спілкування,
демонстрації на екрані, спілкування в чат-режимі тощо.
Якість та ефективність занять зовсім не втрачається за умови хорошого
Інтернет з’єднання, оскільки як і при традиційному навчанні в аудиторії тут присутні
взаємодія викладача і студента, спілкування, перевірка домашнього завдання,
обговорення теми, яка вивчається та здійснюється контроль з боку викладача за
допомогою он-лайн тестів, які виконуються інтерактивно у режимі реального часу,
що гарантує прозорість та достовірність результатів.
Використання таких форм роботи, як робота з оригінальними джерелами
інформації (текстами за фахом, газетними статтями), виступи з доповідями та
презентаціями на он-лайн заняттях сприяє поглибленню й розширенню знань
студентів, активізує їх пізнавальну діяльність, створить належні умови для
самореалізації студента як особистості, що дозволить йому самому визначити
додаткові навчальні цілі та спонукатиме його до подальшої систематичної роботи в
поза аудиторний час. Як показали дослідження, під час навчання в Інтернеті
знижується тривога і студенти стають більш впевненими. Звичне оточення, близькі
друзі й рідні поруч – відсутність стресу адаптації та соціалізації підвищують й
мотивацію до навчання.
Висновки
Conclusions
Нині вивчення іноземної мови дистанційно або через скайп користується
величезною популярністю, адже за допомогою онлайн-сервісів студент сам вибирає
відповідний графік навчання незалежно від місця знаходження чи проживання.
Результатом сформованості мовної компетентності виступає мовна особистість, що
характеризується такими якостями, як розкутість, творчість, самостійність, здатність
будувати взаємодію й взаєморозуміння з партнерами спілкування та включатися в
сучасні світові процеси розвитку суспільства.
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Abstract
Possibilities of research of a pandemic image of the world were theoretically reviewed on the
methodological basis of the psychosemantic approach. The pandemic image of the world is
positioned as a product and a significant outcome of pandemic consciousness. Pandemic
consciousness is a state of mass everyday consciousness that finds its expression in the indirect
reflection of everyday life, the essence and content of which is to meet the interests and needs of a
given society related to physical and economic survival during a mass pandemic. It is concluded
that the content of the pandemic image of the world is formed by activating the following sociopsychological phenomena, mechanisms and coping strategies: stereotyping of mass consciousness,
escape into denial, avoidance of an unfavourable reality, infodemia, magical thinking, revival of
conspiracy theories and enemy archetypes, creation of new simulacra, increasing alarmism, anxiety
about the near future, the search for new meanings of life.
Key words: pandemic image of the world; pandemic consciousness.

Вступ
Introduction
Образ світу, ця сукупність сформованих у свідомості людини реальних або
уявних аспектів сприйманих нею в навколишньому середовищі об’єктів, – поняття
багатогранне і дотичне до різних галузей психології. Образ світу, що потерпає від
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пандемічної хвороби, – пандемічний образ світу, – заслуговує на особливу увагу в
силу свої новизни та щоразу інших проявів. Психологічний зміст структурних
компонентів пандемічного образу світу досі не було розкрито. Наукова проблема
полягає в необхідності дослідження та реконструювання цього образу: принципів
структурації його змісту, відтворення в соціокультурному досвіді форм психічного
відображення дійсності, властивих масовій свідомості під час пандемії.
Метою дослідження є теоретичний огляд методологічних можливостей
дослідження пандемічного образу світу.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Теоретичний огляд можливостей дослідження пандемічного образу світу проведено
в межах психосемантики як об’єктної галузі із власною методолого-методичною базою.
Застосовано загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення.
Результати
Results
Невіддільність життя індивідів, груп і спільнот від соціального та культурного
контексту потребує розгляду генези і трансформацій пандемічного образу світу,
представленого в масовій свідомості, у культуро-соціопсихологічному вимірі.
В галузі психосемантики, яка припускає застосування єдиної операціональної
моделі категоріальних структур індивідуальної й суспільної свідомості, науковий
інтерес являє собою реконструкція образу світу, властивого пандемічній свідомості,
та моделюваня семантичних просторів пандемічної свідомості. Психосемантику
розглядаємо в якості методології об’єктивованого виміру суб’єктивного змісту
пандемічної свідомості спільноти та моделювання системи індивідуальних і
колективних значень, що поширені в ній.
У теорії психосемантики спираємось на два постулати О.М. Леонтьєва.
Перший: побудова образу світу є активним процесом, істинною роботою свідомості.
Другий стосується співвіднесення образу світу зі смисловою сферою особистості, за
якого компонентам образу світу надається особистісно-смисловий відтінок. В обох
випадках образ світу не є безвідносним до потреб, мотивів, установок суб’єкта,
оскільки свідомість не самодостатня, а обслуговує буття і життєві процеси, які
здійснюють реалізацію цих мотивів, установок (Леонтьев, 1983).
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функціонування пандемічної свідомості, в силу чого може розглядатись як у
діахронічному плані (соціогенез), так і в плані становлення свідомості людини в
онтогенезі (Лозова, 2014). При цьому варто враховувати, що образ світу
усвідомлюється членами суспільства частково і фрагментарно: розрізнені елементи
образу світу присутні у свідомості індивіда як фрагменти, що не цілком стикуються
між собою. Проводимо аналогію з етнічною свідомістю, в межах якої С.В. Лурьє
пояснює цей феномен дією основної функції культури – функції психологічного
захисту. Свідомістю фіксується не впорядкована система уявлень, спільних із
соціокультурним оточенням індивіда, не її смисл, а її наявність і цілісність (Лурье,
1998). Передбачаємо, що негативні емоції та дезорієнтація в ситуації невизначеності
спричинятиме те, що реально не повний та фрагментарний пандемічний образ світу
відчуватиметься і трактуватиметься буденною свідомістю суспільства як цілісний
саме з причин психічного збереження та захисту.
Пандемічна свідомість – це стан масової буденної свідомості, який знаходить
свій вияв в опосередкованому відображенні повсякденного життя, суттю і змістом
якого є задоволення інтересів та потреб соціуму, пов’язаних з фізичним та
економічним виживанням під час масового захворювання. Так, у когнітивній площині
існування пандемічної свідомості спостерігаються явища інфодемії, конспірологічні
теорії, магічне мислення, відродження архетипів ворога та змови, пошук нових сенсів,
втеча від несприятливої реальності, породження нових симулякрів та посилення
алармізму, усвідомлена тривога щодо найближчого майбутнього. Зростає
поширеність копінг-стратегій, за допомогою яких пандемічна свідомість захищається
від стресу невизначеності: стереотипізації масової свідомості, втеча в заперечення,
уникнення несприятливої реальності, поява нових симулякрів (Леонтьев, 2020).
Дослідження пандемічної свідомості припускають розглядати останню в таких
наукових контекстах, як медико-епідеміологічний, соціологічний, соціальнопсихологічний та прикладний. Зокрема, у цьому контексті О.В. Дробот було
теоретично констатовано, що поняття «соціальне дистанціювання» розглядається в
таких аспектах: як соціальний атитюд у когнітивній, емоційній та поведінковій
репрезентаціях; як психосоціальна детермінанта стресів; як можлива причина
зниження довіри; як копінг-стратегія (Дробот, 2020).
В галузі психосемантики предмет пандемічного образу світу може отримати
найрізноманітніші ракурси свого розгляду: знаково-символічна сутність пандемічного
образу світу; особливості усвідомлення пандемічного світу представниками різних
соціальних груп і спільнот; специфіка переживань з приводу пандемічного світу;
ставлення до пандемічної хвороби та не пандемічних захворювань; дослідження
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самоставлення людей, що пережили COVID-19; семантика сприйняття соціального
оточення; трансформації особистісного досвіду в умовах пандемії: психосемантика
комунікативної гармонійності/дисгармонійності в часи COVID-19 тощо.
Гіпотетично, з плином часу масовий образ пандемічного світу може
розділитися на докарантинний, карантинний та посткарантинний світ. З урахуванням
поділу країни на карантинні зони та наявність різних регіональних ментальностей,
важливим критерієм для виявлення семантики пандемічного образу світу може стати
регіон проживання респондентів.
Висновки
Conclusions
Таким чином, на методологічній базі психосемантичного підходу було
реалізовано теоретичний огляд можливостей дослідження пандемічного образу світу.
Пандемічний образ світу позиціоновано як продукт і значеннєвий результат
функціонування пандемічної свідомості. Пандемічна свідомість – це стан масової
буденної свідомості, який знаходить свій вияв в опосередкованому відображенні
повсякденного життя, суттю і змістом якого є задоволення інтересів та потреб
соціуму, пов’язаних із фізичним та економічним виживанням під час масового
захворювання. Зроблено висновок про те, що зміст пандемічного образу світу
утворюється завдяки активації таких соціально-психологічних явищ, механізмів та
копінг-статегій життя: стереотипізація масової свідомості, втеча в заперечення,
уникнення несприятливої реальності, інфодемія, магічне мислення, відродження
конспірологічних теорій, архетипів ворога та змови, втеча від несприятливої
реальності, породження нових симулякрів, посилення алармізму, усвідомлення
тривоги щодо найближчого майбутнього, пошук нових сенсів життя.
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Abstract
The analysis of primary results of realization by preschool age children of the moral norms
presented in the verbal form – moral judgments is offered. Notion “moral judgments” is defined in
the context of considering the cognitive component of moral consciousness. On the basis of the
conducted methods «History», «Conversation» (modified by G. Uruntayeva and Y. Afonkina) the
average indicators on the sample on all scales regarding children’s understanding of the essence of
the following 12 moral qualities: «kindness», «anger», «lying», «honesty», «generosity», «greed»,
«rudeness», «politeness», «sensitivity», «cruelty», «boastfulness» and «modesty» are determined.
The obtained results demonstrated that the majority of senior preschoolers, expressing moral and
evaluative judgments, have a vocabulary that nominates moral concepts. According to the method
«Story drawings» (modified by the same authors) the levels of children’s awareness of moral
qualities and the ability to determine morality in specific life situations based on verbalization of
the essence of moral events are determined.
Key words: moral judgments, self-awareness, preschoolers, verbalization.

Вступ
Introduction
Одним із пріоритетних завдань сьогоденної дошкільної освіти, що визначено
державним стандартом, є здійснення соціально-морального розвитку дітей (Базовий
компонент дошкільної освіти, 2012). Означене потребує з’ясування специфіки
перебігу процесу морального зростання особистості дошкільника, який має
безпосередній стосунок до опанування й усвідомлення ним моральних норм і правил,
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формування вмінь контактувати з довколишніми та виявляти емоційне ставлення до
них, а також продукувати моральне поводження. Успішність морального розвитку в
дошкільному віці залежить від вдало організованого морального виховання. Зокрема,
спираючись на дослідження відомого українського психолога І. Беха, можемо
стверджувати, що специфіка зазначеного процесу залежить від становлення в
особистості моральної самосвідомості, як його головної детермінанти (Бех, 2015). За
науковою традицією визначаємо мету проведеного наукового пошуку: проаналізувати
первинні результати усвідомлення старшими дошкільниками моральних норм, що
фіксувалося як висловлювання ними моральних суджень. Останні трактуємо
вербальним обрамленням оцінного ставлення, що формується на основі наявних у
дитини моральних знань, що презентується у вербальній формі. Отже, власне сам
конструкт «моральні судження» конотується нами в контексті розгляду когнітивного
компонента моральної самосвідомості особистості.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Задля реалізації поставленої мети були застосовані методики «Історії»,
«Бесіда» та «Сюжетні малюнки» (у модифікації Г. Урунтаєвої та Ю. Афонкіної, 2013)
для визначення розуміння моральних якостей та усвідомлення їх сутності
дошкільниками, що виражалося ними у вербальній формі – моральних судженнях. До
експериментальної роботи було задіяно 210 дітей старшого дошкільного віку з різних
регіонів України (Київської обл., Полтавської обл. і Черкаської обл.).
Результати
Results
Узагальнюючи отримані дані за проведеною методикою «Історії», було
виявлено, що найбільша кількість (61.8%) дітей показала середній рівень розуміння
тлумачення моральних якостей і, відповідно, володіння словниковим запасом, щодо
опису їх сутності. Найбільш зрозумілими для пояснення дітьми виявилися такі
моральні якості: «доброта», «щедрість», «злість», «чесність», «брехливість» та
«жорстокість». Складнішими для дітей були – «чуйність», «жадібність»,
«неввічливість» та «ввічливість». Дошкільникам було важче мотивувати оцінку щодо
проявів зазначеного переліку моральних якостей, вони обмежувалися лише назвою
останніх (22.3%). Найнижчим рівнем (15.9%) розуміння в досліджуваних виявилися
такі моральні якості: «хвастливість» та «скромність», що пояснювалося таким
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фактом, що діти не могли вирізнити зазначені моральні якості або неправильно їх
диференціювали, вони відчували труднощі, коментуючи відповідні моральні ситуації.
Результати, отримані за методикою «Бесіда» (модифікація Г. Урунтаєвої та
Ю. Афонкіної), яка проводилася з метою вивчити сформованість у старших
дошкільників узагальнених образів певних моральних якостей (як стійкого
емоційного образу, узагальненого за суттєвими ознаками) та оцінно-етичних суджень,
засвідчили, що найбільша частка припадає на обізнаність дітей про такі моральні
якості: «добро», «зло», «чесність», «брехливість, «щедрість» та «жадібність» (59.2%).
Старші дошкільники виявляють знання про належне («добро») і неналежне («зло»),
при цьому здатні аргументувати зазначені поняття, наводити конкретні приклади з
повсякденного життя про їх прояви в поводженні людей, аналізувати моральну
поведінку персонажів літературних творів, мультфільмів та ін. Менш сформованими
(24.4%) виявилися уявлення досліджуваних про моральні якості «ввічливість»,
«неввічливість», «чуйність» та «жорстокість». У дітей виникали труднощі в їх
обґрунтуванні, наведенні прикладів з власного досвіду. Найнижчою (16.6%)
зафіксовано сформованість обізнаності дітей про моральні якості «скромність» та
«хвастливість», як і в попередній методиці «Історії».
За методикою «Сюжетні малюнки» проводили діагностику усвідомлення
дитиною моральних якостей та її уміння визначати і описувати моральні прояви
поведінки в конкретних життєвих ситуаціях, супроводжуючи власним оцінним
ставленням. За отриманими результатами 23.3% із кількості дітей, які брали участь в
експерименті, неправильно розкладали малюнки, на яких зображені як позитивні, так
і негативні вчинки (складали разом) при цьому не називали моральну якість; 30.1%
дітей правильно розкладали малюнки, але не могли обґрунтувати власні дії, моральну
якість не називали; 26.7% старших дошкільників правильно розкладали малюнки,
обґрунтовували власний вибір, але не називали моральну якість і 19.9% дітей
правильно розкладали малюнки, обґрунтовуючи групування зображеного сюжету на
добрі і недобрі вчинки, та оперували знаннями про сутність моральних якостей,
правильно називаючи їх.
Висновки
Conclusions
Отже, на підставі проведеного аналізу первинних результатів усвідомлення
дітьми старшого дошкільного віку моральних норм, що продукується у формі
моральних суджень, можемо стверджувати, що пояснення сутності основних
моральних якостей залежить від діапазону моральних знань дітей, їхнього
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словникового запасу (частин мови), вміння сформулювати власну думку тощо.
Старші дошкільники висловлюють морально-оцінні судження, визначаючи прояви
моральності в конкретних життєвих ситуаціях, коли в них належно розвинена функція
мовленнєвої діяльності, що сприяє, передусім, поповненню власного лексикону
поняттями, які номінують норми, правила морального поводження в соціумі, ознаки
емоційно-морального стану довколишніх та особливості взаємостосунків, а також
використовувати слово для регуляції своєї моральної поведінки.
Перспективи подальшої експериментальної роботи полягатимуть у з’ясуванні
специфіки розвитку моральних суджень в дітей середнього дошкільного віку, який
більшість зарубіжних психологів вважають сенситивним у цьому процесі.
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Abstract
The article highlights the results of research on the problem of children's speech communication,
which occurs in the process of interpersonal interaction: role-playing, sports games, productive
and creative activities. It is concluded that the success of practical interaction and communication
depends on the child's ability to express their own intentions in speech and understand the
intentions of the partner.
It was found that the initial and common element is the intentional aspect of the content of
speech, the manifestation of the child's positive or negative intentional orientation. It is assumed
that the study of the intentional structure of dialogues in the process of performing a common task
will help to identify the intentional state of children, their current intentions, will reveal the
interdependence of speech and practical actions of participants in joint activities.
Key words: intention, intentional orientation, speech communication, interpersonal interaction.

Вступ
Introduction
Проблема мовленнєвої комунікації є предметом уваги психолінгвістики.
Вивчення комунікації як процесу передавання, отримання інформації від однієї
системи до іншої, обміну різноманітною інформацією між її учасниками (лінійна
модель комунікації) розвинулось нині до її розуміння і вивчення як форми смислової
взаємодії між людьми (О. Леонтьєв). Витоками сучасного розуміння міжособистісної
мовленнєвої комунікації є праці М. Бахтіна, Л. Виготського, О. Леонтьєва,
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Т. Ахутіної. Психолінгвістична концепція М. Бахтіна знайшла свій розвиток у
роботах П. Вацлавіка, Л. Орбан-Лембрик, Е. Гріффін.
Вивчення живого спілкування в його динаміці дає змогу виділити як аспект
передачі інформації, так і аспект міжособистісної взаємодії (трансакційна модель
комунікації). Дослідження впливу спільної діяльності як форми міжособистісної
взаємодії на мовленнєву комунікацію дітей розкриває один із шляхів виформовування
соціально-комунікативної компетенції.
Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні впливу ситуації спільної
діяльності на мовленнєву комунікацію дітей дошкільного віку задля означення
перспектив дослідження інтенціональної структури діалогів дітей в процесі
виконання спільного завдання.
Методи дослідження
Methods and Techniques of the Research
У процесі вивчення впливу ситуації спільної діяльності

на мовленнєву

комунікацію дітей використовувались такі теоретичні методи: (1) аналіз вітчизняних і
зарубіжних психолінгвістичних джерел; (2) систематизація даних теоретичного
аналізу та їх узагальнення.
Результати
Results
Питання мовленнєвої комунікації дітей дошкільного віку в спільній діяльності не
було предметом спеціального дослідження українських вчених. Водночас було проведено
дотичні до означеної проблеми лінгводидактичні дослідження, присвячені вивченню
зв’язного мовлення дітей в мовленнєво-ігровій діяльності (Н. Луцан), в сюжетно-рольових
іграх (В. Захарченко), в процесі продуктивно-творчої діяльності (Т. Постоян).
У зарубіжних психолінгвістичних розвідках на матеріалі протоколів
спортивних ігор висвітлено секвенції, які забезпечують розуміння (К. Менг);
розкрито особливості спільного планування як форми комунікації (Б. Крафт).
З. Бартєнєва, ґрунтуючись на теоретичних положеннях Т. Ушакової (Ушакова,
1998) про те, що первинними є внутрішні психічні стани, які мають інтенціональну
спрямованість, а мова є вторинною, дослідила інтенціональний зміст мовлення дітей в
процесі ігор. Дослідницею виявлено такі категорії інтенціональної спрямованості:
зацікавленість у спілкуванні, продовженні гри; припинення спілкування, відмова від
контакту; згода з партнером, мирний розвиток гри; ініціативна поведінка, організація
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гри, висунення своїх правил; опір, захоплення ініціативи, небажання враховувати
інтереси партнера; самозахист; коментування своїх дій, пояснення того, що
відбувається, констатація фактів. З’ясовано, що основою інтенціонального змісту
мовлення є інтенція позитивної або негативної спрямованості дитини, її прагнення
спілкуватися. З віком у дітей виформовується вміння виражати свої інтенції, у
мовленні відбувається накопичення інтенціональних форм. Вченими зроблено висновок
про те, що величезний стрибок у можливостях дитини виражати свої психологічні стани
утворює основу мовного процесу людини (Ушакова & Бартенева, 2000).
Аналіз змісту мовленнєвих контактів дошкільників з однолітками у ситуаціях
вільної взаємодії проведено О. Смирновою. Переважна більшість висловлювань
молодших дошкільників віднесено до групи «Я» і «Ти». Ситуативні висловлювання
дітей присвячуються: констатації і демонстрації власних вчинків та інтересу до
поведінки однолітка; оцінці власних дій і дій партнера; пропозиціям щодо надання
власної допомоги, або зверненням, щоб її отримати; організації і плануванню
спільних дій. У висловлюваннях, які віднесено до групи «Світ» повідомляється
пізнавальна інформації про явища живої і неживої природи; моральні норми і
правила; розкривається світ дорослих, їхніх професій, обов’язків. До групи «Гра»
віднесено висловлювання, якими обмінюються діти в процесі в ігрової діяльності.
Поступово співвідношення між цими групами висловлювань змінюється. Старші
дошкільники менше говорять про себе і більше про інших; у них збільшується
кількість висловлювань щодо планування і організації спільної діяльності й
об’єднання зусиль (Смирнова & Галигузова, 1990).
З’ясовано, що у розмовах з однолітком ініціативні висловлювання переважають
над реактивними, а спілкування різноманітне за спрямованістю і його функціями. Це:
управління діями партнера (що і як слід робити і, навпаки), контроль за діями
партнера (використання різноманітних зауважень), нав’язування способів власних дій
(застосування примусу), організація спільної гри (обговорення того як гратися),
постійне порівняння партнера з собою (я вмію…, я можу …, а ти?).
Виділено такі основні способи мовленнєвої взаємодії: привернення уваги
однолітків до себе; адресування партнеру свого мовленнєвого звертання;
доброзичливість звертань і відповідей, аргументованість висловлювань – уміння
підібрати значущий для партнера зміст висловлювання. До ініціативних мовленнєвих
дій віднесено: ввічливі звертання з висловлюванням власної пропозиції; розпит
партнера з метою врахування його інтересів; висловлювання схвалення, радощів з
приводу спільних дій; висловлювання співчуття, підтримки партнеру; доброзичливий
жарт з метою розважити партнера. До реактивних – ввічлива відповідь на прохання;
висловлювання згоди на пропозицію партнера; ввічливе прийняття відмови партнера.
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Зроблено узагальнення про те, які висловлювання ділового характеру
використовуються в ігровому спілкуванні, а саме: розпорядження, доручення,
вказівки, прохання, пропозиції, запитання, повідомлення. Серед експресивнооцінних: оцінка себе та однолітка; оцінка спільних дій; повідомлення про свій
емоційний стан; жарти; запит оцінки однолітка; звертання до однолітка із запитом
щодо його емоційного стану. Серед негативних проявів виділено: здійснення
мовленнєвого тиску; лестощі; ігнорування інтересів партнера; застосування прийомів
відволікання уваги; використання мовленнєвих форм авторитарного стилю (команди,
погрози) (Деятельность и взаимоотношения дошкольников, 1987).
Як бачимо, у мовленнєвій комунікації між дітьми в спільній (ігровій) діяльності
простежуються такі типи інтенціональної спрямованості, як: спрямованість на себе,
інтенціональна спрямованість на партнера-співрозмовника і спрямованість на
навколишню дійсність (Павлова, Зачесова & Гребенщикова, 2018). Однак, якщо для
висловлювань дорослих людей найбільш характерні інтенції спрямованості на
партнера і на дійсність, то для висловлювань дітей найбільш характерні інтенції
спрямованості на себе та на партнера. Тому для вияву впливу спільної діяльності на
мовленнєву комунікацію дітей важливо не лише відстежити прояви конкретних інтенцій,
які знаходять своє вираження в висловлюваннях дітей: інформування, висвітлення своєї
позиції (повідомлення, пропозиції, прохання), з’ясування позиції партнера (уточнення,
перепитування), а й те, як завдяки взаємним зусиллям партнерів вибудовується
структура діалогу, як мовленнєва комунікація сприяє досягненню міжособистісної
взаємодії: взаєморозумінню, координації дій, узгодженню цілей і намірів.
Висновки
Conclusions
У теорії міжособистісного спілкування взаємодія визначається як
інструментально-технологічний бік спілкування, і для її досягнення важливими є
взаємні дії учасників спілкування. Успішність таких дій залежить від вміння дітей
виражати в мовленні власні інтенції та розуміти інтенції партнера-співрозмовника.
Механізмами, які утворюють простір міжособистісної взаємодії є
взаєморозуміння (формування спільного смислового поля, спільного бачення завдань
і конкретної ситуації), координування (сумісність і узгодженість дій), узгодження
(досягнення згоди в цілях, намірах). Отже, свідченням здатності налагоджувати
міжособистісну взаємодію і спілкування з однолітками, узгоджувати з ними свої
предметні і мовленнєві дії є інтенціональна структура діалогів в процесі виконання
спільного завдання.
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Abstract
A great bulk of research in the psycholinguistic literature has been dedicated to hemispheric
organization of words. An overwhelming evidence suggests that the left hemisphere is primarily
responsible for lexical processing. However, non-words, which look similar to real words but lack
meaningful associations, is underrepresented in the laterality literature. This study investigated the
lateralization of Turkish non-words. Fifty-three Turkish monolinguals performed a lexical decision
task in a visual hemifield paradigm. An analysis of their response times revealed left-hemispheric
dominance for non-words, adding further support to the literature. The accuracy of their answers,
however, were comparable regardless of the field of presentation. The results were discussed in
light of the psycholinguistic word processing views.
Key words: monolinguals, non-word processing, lateralization, psycholinguistics.

Introduction
The field of psycholinguistics investigated lexical processing and its brain correlates
extensively. It has been confirmed that the left hemisphere is primarily responsible for
lexical processing. For example, the bigger size of the left Planum Temporale, known as
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the Wernicke’s area, relative to its counterpart in the right hemisphere has been taken as
evidence for left hemispheric dominance (Lieberman, 2002; Toga & Thompson, 2003; Frost
et al., 1999; Hellige, 2001: 35-40; Hugdahl, 2005). More evidence was obtained from
dichotic listening tasks, in which words were presented from both ears simultaneuously
(Hugdahl, 2005). Visual hemifield studies also confirmed this view (Jordan, Patching &
Milner, 2000). The left hemisphere is known to be the mental lexicon where abstract word
representations are located (Deason & Marsolek, 2005). The neuroarchitecture of the left
hemisphere lends itself to parallel processing of words (Babkoff, Faust & Lavidor, 1997). In
the literature, among a variety of experimental paradigms, lexical decision tasks have been
used to reveal hemispheric representation of lexical processing. The rationale behind this
task is to ask the participants to decide whether the letter strings are real words or nonwords. While designing word lists, utmost care has been given to forming non-words, which
phonologically and orthographically comply with real words, but differ in that they don’t
have meaningful mental representations. While their similarity to real words make them
potential candidates for lexical process, the dissimilarity in meaning makes their recognition
difficult for the participants. This view has been elaborated in Nemrodov et al. (2011), who
attributed longer latencies and less accuracy for non-words as compared to real words. In
the same vein, it has been suggested that non-word processing is more effortful when
cognitive workload is taken into consideration (Kuchinke et al., 2005). This view, known as
Word Superiority Effect, has found considerable support in the literature (Mohr et al., 1994;
Lavidor et al., 2004; Kuchinke et al., 2005; Hauk et al., 2006; Nemrodov et al., 2011).
It has been well-established in the laterality literature that the left hemisphere is primarily
responsible for lexical processing in monolinguals (Frost et al., 1999; Hellige, 2001; Lieberman,
2002; Sommer et al., 2004; Hugdahl, 2005; Deason & Marsolek, 2005; Jung-Beeman, 2005;
Piai et al., 2014; Ardila, Bernal & Rosselli, 2016; Ries, Dronkers & Knight, 2016). Similarly, a
good deal of evidence has been gathered as to how non-words are represented in the brain
(Jordan, Patching & Milner, 2000; Jordan & Patching, 2003; Jordan, Paterson & Kurtev, 2009;
Ripamonti et al., 2014). This study aims to throw light to lateralization of non-word processing
by providing evidence from Turkish, an Uralic-Altaic language.
Method
Fifty-three participants (17 Males, 36 Females, Mean Age= 28.25, SD= 7.32) took
part in the experiment. They were all right-handed asassessed by the Edinburgh Handedness
Inventory (Oldfield, 1971). They had normal or corrected-to-normal vision, and they gave a
written consent for their participation in the study.
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Stimuli
We used 30 real words and 30 non-words as the stimuli. Real words chosen from a pool
of 300 words in Yazılı Türkçe’nin Kelime Sıklığı Sözlüğü (Göz, 2003). They had five or six
syllables, and there was no significant difference in their frequency of use (F2,27= 0.83, p> .05,
ŋ2 =.058). To form non-words, we changed one or two letters of real words and created
phonologically and orthographically legitimate letter strings with five or six syllables.
Procedure
We used a lexical decison task in which the participants were instructed to decide
whether the visually presented letter strings were real words or non-words. They were
seated 40 cm away from the laptop computer and placed their chin on a chin rest. They were
told to press the designated keys on the keyboard (1 for real words, 2 for non-words) as
quickly and accurately as possible. To explore the lateralization of real words and nonwords, we presented the stimuli vertically either in the right or the left of the screen in a
random order. Before the experiment, the participants took part in a trial session, and the
results of this session were excluded from the statistical analysis. The data was collected via
Superlab 4.0 software program and statistically analyzed.
Results
Response Times for the Lateralization of Non-words
We found a significant difference in the response times for non-words depending on
the field of presentation, t(52) = -4.204, p = .000. It was seen that the participants had
shorter latencies when non-words were presented in the right visual field (641.03 ms, SD =
96.99) than when they were presented in the left visual field (671.48 ms, SD = 94.94).
Accuracy Rates for the Lateralization of Non-words
Contrary to response time data, we found no significant difference in the accuracy
rates for non-words when they were presented in either field, t(52) = -.080, p = .936. The
accuracy rates were comparable when the non-words were presented both in the right (61.25
%, SD= .21), and the left visual field (61.49 %, SD = .21).
Discussion
Enormous literature is devoted to investigating word processing in monolinguals.
Also, real word and non-word processing has frequently been compared, and the findings
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has shown that non-word processing is more effortful than processing real words for several
reasons, i.e. non-words lack meaningful mental associations (Nemrodov et al., 2011).
Lexical decision tasks in the psycholinguistic literature has been a testing ground to
compare and contrast real words and non-words, and the findings favor the superiority of
real words as compared to non-words in speed and accuracy (Mohr et al., 1994; Lavidor et
al., 2004; Kuchinke et al., 2005; Hauk et al., 2006; Nemrodov et al., 2011). This study
explored how non-words, formed according to phonological and orthographic rules in
Turkish, an Uralic-Altaic language, are represented in the brain hemispheres.
The analysis of response times showed that the participants were faster in their
responses to non-words when they were presented in the right visual field than when they
were presented in the left visual field. However, the analysis of accuracy data showed no
significant difference across visual fields. Our results partially support the evidence in the
literature. For example, Jordan, Patching and Milner (2000) reported comparable success
when non-words are presented in either visual field. Similarly, Jordan, Paterson and Kurtev
(2009) found no evidence of hemispheric asymmetry in non-word processing as compared
to real word processing. The discrepancy in our results can be explained by the SpeedAccuracy Tradeoff phenomenon (Bogacz et al., 2010; Heitz, 2014) which predicts that
participants in experimental task make a choice between speed and accuracy, generally
favoring one over the other. Similarly, our results show that the participants gave faster
responses while they were accurate in their responses regardless of the field of presentation
of the stimuli. This can be interpreted as comparable success in non-word processing when
non-words are presented in either visual field. Also, it is known that, despite having no
meaning, non-words look like real words. The stimuli in our study were formed by changing
one or two letters of real words, which resulted in close similarity between real words and
non-words. Due to shallow orthography of Turkish, this similarity might have led to a
facilitatory effect on non-word recognition such that they were perceived as real words and
processed faster when presented in the right visual field. Similar results were obtained in
Ripamonti et al. study (2014), in which non-words formed in accordance with Italian, which
has shallow orthography. The lack of visual hemifield effect was attributed to the similarity
of words and non-words in Italian.
Conclusion
This study investigated hemispheric representation of non-word processing in
monolingual Turkish speakers. We used a visual hemifield paradigm in which the
participants (N=53) performed a lexical decision task. They were instructed to decide if the
letter strings presented visually in the right or the left of the screen were words or non-
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words. The analysis of response time data revealed a left-hemispheric dominance in nonword processing while accuracy rates were comparable regardless of the field of
presentation of the stimuli. Our results partially support the left hemispheric dominance in
lexical processing, but it is one of the few studies that investigate the Turkish language,
which is underrepresented in the psycholinguistic literature. We investigated how nonwords in Turkish is lateralized in a lexical decision task, future studies will explore how
non-word processing is carried out by employing different experimental tasks.
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Вступ
Introduction
Розвиток

мовлення

дітей

безпосередньо

пов’язаний

з

оволодінням

мовленнєвими діями. Їх реалізація передбачає певні фази, з урахуванням яких
відбувалося формування у дітей умінь висловлюватися в різних ситуаціях
спілкування. З цією метою використовувалася психолінгвотехнологія, яка ґрунтується
на врахуванні алгоритму мовленнєвої дії.
Мета статті – описати згідно з положеннями теорії мовленнєвої діяльності
фази реалізації мовленнєвих дій і результати впровадження психотехнології
формування у дітей старшого дошкільного віку умінь висловлюватися.
Методи дослідження
Methods of the Research
Серед теоретичних методів використовувалися такі, як: аналіз теорії
мовленнєвої діяльності й виокремлення положень, які стосуються реалізації
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мовленнєвих дій, синтез результатів якісного аналізу для з’ясування алгоритму
функціонування цих дій. Серед емпіричних методів були виділені такі, що сприяли
верифікації алгоритму перебігу мовленнєвих дій на висловлюваннях дітей 5-ти років та
формуванню в них умінь висловлюватися в різних умовах спілкування. Це – дискурсаналіз висловлювань дітей, контент-аналіз, узагальнення результатів констатувального,
формувального і контрольного етапів психолінгвістичного експерименту.
Результати
Results
Мовленнєві дії, що підлягали оволодінню дітьми, формувалися в експерименті
з урахуванням послідовних фаз їх перебігу.
Перша фаза – орієнтування й планування. Дитина мала зорієнтуватися в
проблемній ситуації спілкування (визначити умови говоріння, адресатів, статус і вік
співрозмовників, предмет говоріння тощо), вирішення якої зумовлювало появу
комунікативної інтенції. Зорієнтувавшись в умовах комунікативної мети, кожна
дитина здійснювала програмуванням майбутнього висловлювання. Їхнє орієнтування
проявлялося в різній адаптаційній активності, а саме: процес розуміння змісту казки
або оповідання, прочитаного дітям, був опорною ланкою для подальшого переказу
«своїми словами»; сукупність перцептивних дій була подальшою базовою ланкою для
опису картинки, іграшки після їх сприймання; у діалогах стартовою фазою було
створення образу співрозмовника, орієнтування в часових вимірах бесіди, у
просторовому розташуванні мовців тощо. При цьому діти обов’язково враховували
функціональну спрямованість висловлювання, попередньо визначаючи, що це буде:
виступ, прохання, переконання, розповідь, опис, доведення, розмірковування,
запитання, спонукання або якась інша форма висловлювання.
Подальша мовленнєва активність дітей підпорядковувалася загальній
організації процесу вирішення комунікативної задачі і визначалася в ході
орієнтувальних дій. На цьому етапі здійснювалося формування вмінь планувати
(програмувати) висловлювання. Враховувалося, що такі дії, за теорією мовленнєвої
діяльності (Леонтьев, 2003), здійснюються в «смисловому коді» внутрішнього
мовлення з використанням в якості опори образів, схем і лише факультативно – слів
та їх сполучень (психологічних предикатів, у ролі яких, як правило,
використовуються іменники, а не тільки дієслова). У психолінгводидактичному плані
така фаза мовленнєвої дії є найскладнішою, тому що є внутрішньою, такою, що не
підлягає безпосередньому видимому спостереженню. Проте вона враховувалася
психотехнологією, яка ґрунтується на даних психолінгвістики про будову
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мовленнєвого акту й принципі об’єктивізування несформованої функції дитини й
зовнішнього її вияву (Выготский, 2000). Коли дитина з труднощами програмувала або
взагалі була не здатна спрограмувати своє висловлювання, тоді внутрішнє
програмування мовлення дітей перетворювалося засобами психолінгвотехнології в
зовнішню діяльність. Дітям допомагали скласти план майбутнього висловлювання
(що за чим розповідати), підказували доцільні словосполучення, слова, переходи від
однієї мікротеми до іншої тощо.
Друга фаза – виконання – цілком залежало від плану, сприйнятого дитиною
попередньо й закріпленого в «коді внутрішнього мовлення». Реалізація цієї ланки
мовленнєвої
дії
пов’язувалася
з
функціонуванням
дискурсивних
–
зовнішньомовленнєвих – операцій, тобто з уживанням дитиною слів, словосполучень,
речень. До п’ятирічного віку такі операції, як засвідчив дискурс-аналіз, в основному,
вже сформовані. Діти вміють будувати речення, складати просту невеличку
розповідь. Проте операції доречного й точного вживання слів (лексико-семантичних
розрядів слів), адекватно до функціональної спрямованості висловлювання,
використання синтаксичних конструкцій, способів зв’язку речень у певну фразову
єдність та інші операції, без яких будь-яке публічне висловлювання, як певний
різновид функціонально-смислового типу мовлення, не доконується, а уміння дітей
залишаються не сформованими. Саме тому такі – зовнішньомовленнєві операції –віці
потребували постійної уваги у формувальному експерименту. У старшому
дошкільному мовленнєві операції були основою для становлення мовленнєвої
діяльності дітей, розвиток якої безпосередньо пов’язаний із цілеспрямованим
структуруванням наявної в них мовної компетенції – позасвідомої, мимовільної,
ненавмисної, реактивної, афективної, аналогійно-чуттєвої, інтуїтивної здатності
оволодіння і володіння засобами рідної мови.
Третя фаза – контроль. Важливим завданням дітей на цьому етапі було
оволодіння не тільки діями виконання мовленнєвих дій, а й контролем та
оцінюванням своїх й чужих мовленнєвих дій, а у експериментатора – формування у
дошкільників умінь контролю й самоконтролю, оцінки і самооцінки цих дій.
Контролювалися такі зовнішньомовленнєві операції, як: зміст висловлювання, його
точність, повнота, логічність, новизна, образність, здатність викликати інтерес,
пробуджувати почуття, використовувати гумор тощо. Дітей вчили мисленнєво
аналізувати своє мовлення й робити для себе висновки: Чи правильно поставлена
мета? Чи оптимально сплановано зміст свого висловлювання? Чи правильно
висловлено те, про що дитина хотіла розповісти? Чи простежувався дитиною власний
процес говоріння? Чи вносилися уточнення? Чи допускалися помилки? Чи намагалася
дитина бути зрозумілою для слухачів? Чи зрозуміли її чи ні? та ін. За такого підходу
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до формування мовленнєвої діяльності дітей «рефлексія» розглядалася як значно
ширше поняття, аніж поняття «контроль і оцінка». Ці два терміни не розглядалися
нами як синоніми.
Зміст психолінгвотехнологій передбачав, що формування мовленнєвої
діяльності дітей на етапі дошкільного дитинства через опанування мовленнєвих
операцій, які виконуються в 3-х базових фазах мовленнєвої дії, мають
об’єктивуватися й усвідомлюватися дітьми, підлягати рефлексії. Тому зверталася
увага на засвоєння алгоритму спілкування й дотримання його в різних ситуаціях
комунікації. Дітей переконували у такому: (а) не можна однаково висловлюватись у
грі, на занятті, у громадському місці, у присутності дорослих та однолітків тощо;
(б) будь-яке висловлювання буде незрозумілим для слухачів, якщо не враховувати,
чого ти хочеш досягти своїм говорінням (щось описати, довести, когось переконати,
чи про щось когось попросити; а, можливо, послідовно розповісти про події,
порозмірковувати, наприклад, хто кращий товариш і чому); (в) для того, щоб тебе
зрозуміли слухачі, обов’язково треба продумати, що за чим говорити, тобто
спланувати своє висловлювання; твоя розповідь має бути цікавою, викликати в
слухачів інтерес, тому необхідно подумати і про головне у висловлюванні та про його
деталі; про послідовне розміщення фактів, подій; (г) висловлювання має бути
виразним, точним, послідовним, переконливим: не варто без потреби постійно
вживати слова «ну», «ось», «е-е-е», «м-м-м», «там», «туди», бо це ускладнює
розуміння думки тими, хто слухає тебе.
Висновки
Conclusions
Питання щодо усвідомлення мовлення і необхідності вибору доречних мовних
засобів, які використовуються дошкільниками в процесі реалізації мовленнєвих дій,
можна схарактеризувати так. Якщо власне фази мовлення: орієнтування, планування,
виконання і контроль – можуть підлягати об’єктивуванню, усвідомленню та
рефлексії, то власне добір і використання мовного матеріалу відбувається на
інтуїтивному рівні – рівні «чуття мови» (Ушинський, 1983), «емпіричних мовних
узагальнень» (Божович, 1995), на рівні «генералізації фонетичних і граматичних
відношень» (Рубинштейн, 2000; Сохин, 1959) – тих психофізіологічних механізмів,
які й утворюють мовну компетенцію кожної дитини. З огляду на це в
психолінгвістичному експерименті вибір стратегії мовленнєвої поведінки
пов’язувався психотехнологією з орієнтуванням та внутрішнім програмуванням,
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вибір тактики – із фазою виконання, а спосіб контролю і оцінки висловлювання – з
рефлексією мовлення й об’єктивізацією мови.
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Abstract
Intercultural communication may be defined as the ability, possibly more acquired than innate, to
engage in successful communicative interactions with people representing different languages,
cultures, social morals and norms of behavior. It implies not only mastery and judicious of
language use in itself but also skillful application of suitable social conventions with cultural
sensitivity, political correctness as well as attention to needs and wishes of a given group or a
particular individual. Language teaching and learning have entered a phase which takes a more
constructivist view of learning emphasizing personal learning and discovery on the part of the
learner, with more task-based, collaborative activity between learners, and a more facilitating role
for the teacher. Communication skills are central to the activity of today’s business professional.
Key words: intercultural communication, communicative interactions, language teaching,
communication skills.

Introduction
Communicative skills are culture-universal in the most aspects but also contains
culture-specific elements. There are two broadly different categories – non-native speakers
using English among themselves, non-native speakers using English to native speakers of
the language. The problem is that non-native speakers may make «social» mistakes.
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Subsequently it is important to consider another level at which we can see communication –
namely in terms of its role in a cross-cultural environment.
Methods and Techniques of the Research
The following scientific methods were used as the basis of the research: holistic
analysis of the text, problem-thematic analysis, also comparative analysis. The following
methods have also been used to study the research material: the descriptive method; the
method of distributive analysis; the method of syntactic transformation.
Results
Nowadays in the surrounding world the range of business knowledge and skills needs
to perform effectively increasing. Business people are much more likely today to find
themselves together with others from different national and cultural backgrounds. The
internationalization of the business world has provided a new challenge for Business
English Teachers. However, the role of the Business English Teacher is to teach language
and communication. It is not teacher’s responsibility to teach culture, change behavior
patterns. The teacher should be aware of the interrelationship between language,
communication and culture and help the learners to better understand the interrelationships,
to avoid conflicts because of innocent use of inappropriate language or communication.
Business people actually needed lots of help with presentation of skills, with
meetings, negotiating even socializing or writing reports, e-mails. Teaching Business
English includes an effective communicator alongside and an effective use of language. As
a result, the demands on BE teachers have increased to some extent. Everybody also needs
to be able to teach communication skills. Constant language change introduces new forms;
communication adapts to evolving behavioral and technological standards; and business
both initiates and responds to changing practices. This requires the range of skills needed by
the Business English teacher. Teachers should have a high degree of proficiency in the target
language since the lesson in the classroom tends to be less predictable, apart from good
knowledge of General English, Business English teacher should have good business
background that comprises knowledge of Business vocabulary and common business situations
which learners are going to deal with (Aleksandrov, Memetova & Stankevich, 2020).
A wise ancient Greek philosopher said once, «We have two ears and one turn – to
listen more than to speak», and as the most of the philosophers are, he is absolutely right.
However, still not the most of people apply this wisdom in their lives. Even speaking one
language, using the same words, we can rarely understand what another person says. This
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thing happens because people during a conversation are too attentive to what they are going
to say to create a good impression. Sometimes we forget about the simplest way to move the
feelings of the partner of communication – about effective listening (Cilibrasi, Stojanovik,
Riddell & Saddy, 2019).
Frankly speaking, the skills of listening are one of those we are proud of possessing.
While being pupils we have understood that it is easier to concentrate during the lesson and
asking teachers to explain, than to look at books after school instead of spending a free time.
Little by little all the teachers got used to see we are interested in their subjects, and
sometimes explained me personally what we wanted to know. May be subconsciously we
used those techniques for effective listening, and we are sure they are really effective (Ware,
Damnee, Djabelkhir, Cristancho, Wu & Benovici, 2017).
In «teacher – student» communication, I think, the listening skill is very important,
but also it is necessary for conducting business talks and different interviews. How often we
see people who can’t come to the agreement because of being unable to listen! It is no sense
trying to convince a person if you don’t show interest. It is impossible to see another point
of view if you only hear it but not listen. Up to our mind, this basic communication skill is
rather easy to learn, except the ability to be objective in all the cases. Every one of us has
hidden prejudices and only really talented interviewer can confront his or her biases
completely. So, the effective listening wasn’t a novelty for me, but the communication
training showed that it is no limits for improvement. To finish with the first skill we’ll quote
once more the words by ancient sages: «If we listen we have an advantage, if we speak –
others have it».
We’ll continue the tradition of citing authorities. «Treat people as you want to be
treated» – anyone, we think, knows this common truth. Let’s consider it in sense of
providing feedback. When talking or acting in a certain way we expect the information
about some aspects of my behavior. Both me and a person giving this information and they
are mutually interested in truthfulness and timeliness of feedback to make the
communication more effective. If my way of behavior corresponds with expectations the
feedback is positive and both sides are likely to give / accept it enthusiastically. But such a
consonance rarely happens.
Conclusions
The problem is to provide person with negative feedback. In that case both sides feel
themselves uncomfortable, especially if a person providing feedback cares about results
trying make another person not feel offended. As for me, we always avoid hurting people,
may be even when they deserve it. That is why the techniques of providing the negative
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feedback are very useful. The progressive management, we think, must apply these methods
to motivate pupils, but people still prefer the straight judgment not the careful analysis of
their performance.
If speaking about the approaches to performance appraisal, some of them I think are
absolutely unavailable for our reality. For instance, the Critical Incident Method, which is
supposed to be more effective because of full information, may create a misconception of
person’s performance due to possible subjective evaluation. Other two methods – Rating
and Management By Objectives – are more likely to fit the real life, but it will take a time to
inculcate such techniques.
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Abstract

The abstract exposes the essence of the concept of Active Listening and Conflict. It is given reasons
why the Active Listening as a communicative technique is important in conflict prevention. A
general model of Active Listening with a mixed set of tactics and techniques is identified. Active
Listening can be divided into verbal (questioning, clarification, reflection, summarization,
paraphrasing and empathy) and non-verbal (gestures and mimics, eye contact, posture, showing
your interest to the speaker) signs of listening. According to the results of observation this
technique helps to control emotional side of the conversation and encourages the speaker to
continue the conversation instead of acting aggressively.
Key words: active listening, conflict prevention, verbal and non-verbal signs.

Вступ
Introduction
Мова – міцна зброя впливу на учасників комунікації, ресурси якої дозволяють
не просто описати певну ситуацію, але й передати необхідне комуніканту бачення
світу, керувати його прийняттям ситуації й нав’язувати їй позитивну чи негативну
оцінку. Комунікація є важливою складовою життя людини. Прийнято вважати, що
мова є основним засобом спілкування в суспільстві, але окрім мови, до засобів
комунікації належать будь-які системи, які є засобом передачі інформації і можуть
бути сприйняті іншим суб’єктом (Пелепейченко, 2018).
Поняття «конфлікт» дослідники розглядають у філософії, психології,
соціології, теорії комунікації, а також у різних напрямах лінгвістики –

200

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

психолінгвістиці, когнітивній лінгвістиці, прагмалінгвістиці, лінгвокультурології
тощо. Проблема заслуговує на особливу увагу, бо дослідження сприятимуть
уникненню або залагодженню конфліктів у різних сферах життя людини.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Для вирішення поставлених завдань було використано емпірично-теоретичні
методи дослідження, зорієнтовані на аналіз, узагальнення і опис техніки активного
слухання як одного з ефективних прийомів комунікації залагодження конфлікту.
Результати
Results
Конфліктні ситуації, які виникають внаслідок діаметрально-протилежних
поглядів та інтересів різних соціальних верств сучасного суспільства є потенційним
джерелом масових заворушень, передумовою виникнення яких слугують певні
нестабільні ситуації, напруження та виникнення відчуття тривоги і невпевненості у
населення. Отже, саме тому, в умовах зростаючою конфліктності суспільства
актуальності набуває пошук та реалізація комунікативних стратегій і тактик
спрямованих для залагодження конфлікту з окремими особами та з натовпом загалом
у ситуаціях кризи.
Слід зазначити, що дуже часто ми не звертаємо багато уваги на такий
комунікативний прийом як слухання, а саме на активне (рефлексивне) слухання.
Слухання рефлексивне – стиль слухання, особливістю якого постає активний
зворотний зв’язок для контролю точності сприйняття почутого (Загнітко, 2012: 329).
Тобто замість того щоб «пасивно» слухати співрозмовника, слід повністю
сконцентруватися на тому, що саме каже людина. Активне слухання є не тільки
найвищим та найефективнішим рівнем слухання, але й особливою комунікативною
технікою для досягнення успішної комунікації. Техніка активного слухання має
вербальні і невербальні прийоми.
До невербальних прийомів активного слухання відносять: жести і міміку, за
допомогою яких слухач підтверджує, що він чує та розуміє свого співрозмовника;
зоровий контакт із співрозмовником, але не слід дивитися дуже пильно, бо це може
бути прийнято досить вороже; відкриту позу, тобто не слід схрещувати руки при
спілкуванні чи робити різкі рухи. Можна трішки наклонити голову у бік
співрозмовника, щоб показати йому свій щирий інтерес до бесіди; показати
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співрозмовнику свою зацікавленість у розмові з ним, тобто не відволікатися під час
розмови на інші справи, уникати дій, які можуть дратувати.
До вербальних прийомів активного слухання відносять: тактику задавання
«відвертих питань» з метою отримання більше інформації та показу щирого інтересу
до співрозмовника. Наприклад: Як Ви вважаєте…? Ваша думка щодо…? тощо;
тактику «уточнення» з метою отримання більше інформації щодо певних конкретних
питань. Для реалізації цієї тактики слід задавати уточнюючі питання чи повторювати
слова співрозмовника з питальною інтонацією. Наприклад: Ви сказали що…будьласка; тактику «перефразування» з метою отримання більше інформації щодо певних
конкретних питань, вираження зацікавленості, демонстрації уваги до того, що каже
співрозмовник та перевірки вірності почутої інформації. Для реалізації цієї тактики
слід стисло передати змість того, що було сказано своїми словами, але не зовсім
точно, щоб у співрозмовника була змога продовжити пояснювати. Наприклад: Інакше
кажучи, …, Отже, ви мали на увазі …, все вірно?; прийом емпатії з метою показати,
що розумієте почуття іншої людини, проявити співчуття та показати повагу до думки
співрозмовника. Для реалізації цього прийому слід зрозуміти емоції співрозмовника.
Наприклад: Тобто Ви не бажаєте робити те, бо це не задовільнить Ваші потреби
у…? тактика «віддзеркалення» з метою демонстрації уваги та поваги до слів
співрозмовника, підштовхнути до іншого бачення проблеми, дати змогу побачити
себе з іншого боку. Для реалізації цієї тактики слід повторювати значущі фрази
співрозмовника чи повторювати останні три слова, сказані людиною. Наприклад: Ви
тільки-но згадали, що …, Повертаючись до того, що Ви сказали про… тощо; тактику
«підведення підсумків» з метою визначення рішення шляхом визбирування важливих
фактів та ідей, демонструючи таким чином співпрацю та створюючи основу для
подальшого діалогу. Для реалізації цієї тактики слід знову сформулювати головну
думку співрозмовника та домовленості, яких було досягнуто і зробити відповідні
висновки. Наприклад: Ми з Вами можемо домовитися про те, що … , Як я зрозумів,
ми з Вами домовилися про … тощо.
Усе це свідчить про те, що на ефективність залагодження конфлікту впливає не
тільки вибір низки комунікативних стратегій і тактик мовних засобів, але й вміння
уважно слухати людину.
Висновки
Conclusions
Відтак, можна впевнено стверджувати, що активне слухання є одним з
найдієвих комунікативних засобів попередження конфлікту. Це допомагає створити
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атмосферу комфорту і довіри між співрозмовниками. Ця техніка допомагає керувати
емоційною стороною бесіди, заохочувати співрозмовника до продовження розмови
замість того, щоб перейти до агресивних дій та загострення конфлікту. Дослідження
показало, що не варто наводити аргументів, намагаючись переконати іншу людину,
критикувати іншу людину, критикувати думки або ідеї іншої людини чи силувати
іншу людину щось робити або казати.
Вміння уважно слухати і почути людину є однією з головних складових
характеристики комунікативної компетентності.
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Abstract
The article analyzes the most commonly used foreign-language lexical items in the language of
modern Ukrainian mass media. The object of the article is to study the thematic direction of
foreign-language lexical items, to determine their stylistic role, as well as to indicate the instability
of spelling of certain borrowings. The descriptive method and method of observation are used as
main in scientific research for the study of lexical items in the language of Ukrainian periodicals of
the beginning of the XXI century. At different stages of the research, the method of functional
analysis was used to determine the stylistic load of lexical items. Foreign-language words are an
integral part of Ukrainian vocabulary, due to some extralinguistic factors, such as Ukraine’s
course towards European integration, the process of globalization, restructuring of the economy,
orientation towards the countries of the West, that have caused a close cultural, political, and
social and economic cooperation of the Ukrainians with other nations. As the language of modern
mass media shows, borrowings get into various scopes of society: economic, social and political,
scientific, cultural, educational, communication, everyday life etc. Due to the active borrowing of
foreign-language lexical items, we can have a threatening linguistic situation: functioning of
doublets in the language, increasing the number of unwanted homonyms, borrowing of proper
names without translation, borrowing of words that aim at imitating something different. Often
borrowings in the Ukrainian language have different spelling, which proves the instability of
spelling and which requires further scientific researches.
Key words: language of mass media; lexical borrowings; thematic groups; stylistic role; spelling
features.
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Вступ
Introduction
Специфіка словникового складу української мови на сучасному етапі її
розвитку полягає не тільки у великій кількості власне українських слів, а й передусім
у значній кількості іншомовних запозичень. Запозичення – це цілком природний і
закономірний процес, характерний для будь-якої розвиненої мови. Хоча процес
запозичення є нормальним явищем для всіх мов, але на початку ХХІ ст.
спостерігається тенденція до посиленого запозичення іншомовних слів, більшу
частину з яких становлять англіцизми. Тому функціонування слів іншомовного
походження є одним з актуальних напрямів дослідження сучасних українських
мовознавчих студій.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Для вивчення іншомовної лексики в мові української періодики початку ХХІ
ст. використано як основні метод спостереження та описовий метод. На різних
етапах дослідження послуговувалися методом функціонального аналізу для
визначення стилістичного навантаження лексичних одиниць.
Результати
Results
У виокремленні запозичень із мови українських сучасних засобів масової
інформації спостерігаємо різну тематику публікацій.
Досить поширеним у мові мас-медіа є запозичення політичного спрямування
лобі (англ. lobby – коридор). Цей термін позначає скоординовану практику
обстоювання інтересів чи чинення тиску на законодавців і чиновників неурядовими
організаціями, фінансово-промисловими групами чи етнічними спільнотами на
користь того або іншого рішення.
Аналізовані лексеми функціонують у мові сучасних засобів масової інформації
безвідносно до законодавчої чи політичної діяльності, напр.: «У торговельних рядах
продавці лобіюють інтереси один одного» («Газета по-українськи»); «Студентське
лобіювання набирає обертів» («Україна молода») та ін.
Активізувався в останні роки англіцизм снайпер (від англ. sniper – той, хто
стріляє в людей з місця, де його не бачать). Здебільшого запозичення снайпер
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вживається в значенні «стрілець, що володіє мистецтвом влучної стрільби» , напр.:
«Щоби не провокувати злочинця, заручники мовчки виконували усі його вимоги,
наприклад, постійно мінялися місцями у машині аби ускладнити роботу снайперам»
(«Надзвичайні новини. Підсумки»).
Але цей англіцизм може вживатися в сюжетах про людей, які використовують
зброю для вирішення власних проблем, крім того від нього також можуть утворюватися
нові словосполучення, що свідчить про його переконливе освоєння системою
української мови, напр.: «На Житомирщині бабка-снайперка воює з сусідами»
(«Надзвичайні новини», 31.08.2016); «В Одесі розшукують «снайпера», який полює за
перехожими, що справляють свою нужду у під'їздах» («Надзвичайні новини»).
Після реформи правоохоронної системи України у 2015 році, коли на базі
міліції було утворено Національну поліцію, в українській мові почало активно
вживатися запозичення коп. Коп (англ. Cop) – це поширена у США назва
поліцейського. В Україні це слово також стало застосовуватися до всіх працівників
нової реформованої поліції, відповідно воно часто з’являється в кримінальних
новинах, напр.: «Озвірілого терориста спробував спинити поліцейський, який
охороняв будівлю Парламенту, але коп отримує удари ножем і гине» («Надзвичайні
новини»); «Впродовж дня вони патрулювали вулиці Хмільника й зупиняли чемних
водіїв та пішоходів! Копи дякували їм за дотримання правил безпеки й дарували
цукерки» («Свідок»); «Разом із копами місто прочісують рятувальники – шукають
смертельний метал» («Надзвичайні новини»); «У покинутому автомобілі копи
знайшли пістолет, а також мисливські набої 12-го калібру» («Надзвичайні новини»).
У розважальних телепрограмах українського телебачення активно функціонує
лексема флешбек (від англ. flashback – ретроспективний кадр). Це слово вживається для
позначення зворотного кадру, ретроспективи, сцени з минулого, оформленої як спогад
та вмонтованої у потік поточної розповіді чи зображення. Напр.: «Народ, якщо ви
забули – флешбек з минулого про ту урочисту мить, про яку зараз говорить Артур»
(ТСН); «Флешбек з 90-х: 10 ключових робіт українського медіа-мистецтва того часу»
(«День»). Подекуди аналізована лексема вживається авторами в англійській графіці,
напр.: «Проект «FLASHBACK. Українське медіа-мистецтво 1990-х» продовжує лінію
виставок в Мистецькому арсеналі, присвячених історії сучасного українського
мистецтва – іменам, явищам, школам, періодам» («Україна молода»).
Однак це запозичення, окрім поданого вище значення, має ще одне: «раптовий,
дуже чіткий спогад про минулу подію чи період, зазвичай неприємний чи болісний»,
напр.: «Флешбек виникає в чуттєвій пам’яті через півроку після отриманої психічної
травми і характеризується «спалахом», появою певної картинки, епізоду з
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травматичної ситуації, якому зовсім не надали значення в момент травматизації»
(«День») та ін.
Висновки
Conclusions
Слова іншомовного походження – невід’ємна частина української лексики. Їх
запозичення тісно пов’язане з історією нашого народу, що на різних етапах
формування та розвитку власної державності вступав у багатоманітні політичні,
соціально-економічні та культурні відносини з іншими народами світу і, таким чином,
збагачував та змінював свою мову. Процес запозичення з англійської мови зараз став
інтенсивним як ніколи. Цьому, безумовно, сприяють позамовні чинники: курс на
інтеграцію України в ЄС, процес глобалізації, перебудова економіки, орієнтація на
країни Заходу спричинили тісну культурну, політичну та соціально-економічну
взаємодію українського народу з народами світу.
Як засвідчує мова сучасних засобів масової інформації, запозичення
проникають до різних сфер діяльності суспільства: економічної, суспільнополітичної, наукової, культурної, освітньої, до засобів зв'язку, до побуту тощо.
Унаслідок активному запозиченню іншомовних лексем можемо мати загрозливу
мовну ситуацію: функціонування в мові дублетів, збільшення кількості небажаних
омонімів, запозичення власних назв без перекладу, запозичення слів, що мають на
меті імітувати чуже.
Література
References
Молоткіна, Ю. (2017). Різні способи написання новітніх англіцизмів в українській мові.
Науковий вісник Дрогобицького Державного Педагогічного Університету імені Івана
Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство, 7, 119–123.
Полякова, Т.М. (2002). Лексичне запозичення піар у російському публіцистичному стилі (на
матеріалі російськомовних ЗМІ останнього десятиліття ХХ – початку ХХІ ст.).
Мовознавство, 4–5, 66–72.
Сімонок, В.П. (2000). Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній
українській мовній картині світу. Харків: Основа.

207

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

https://doi.org/10.31470/2706-7904-2020-15-208-211
THE ROLE OF MOTIVATION IN THE DEVELOPMENT OF FOREIGN
LANGUAGE COMPETENCE OF STUDENTS
Роль мотивації в розвитку знань іноземної мови в студентів

Kateryna Oleksandrenko
DSc. in Psychology, Associate Professor
Khmelnytskyi National University (Ukraine)
oleksandrenkok@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9735-3715

Abstract
The thesis studies the phenomenon of motivation of students namely the study of its formation. As a
task of the research the author has defined an attempt to assess and analyze the changes of
formation of motivation of students after conducting experimental work. The author tries to trace
the cognitive process and reveal differences in motivational orientations of students in control and
experimental groups. The work is interdisciplinary in its nature and is written at the intersection of
psychology and pedagogy. As the key evidence the author presents a positive change among the
motives associated with future development of the personality which confirms the assumption about
the need to focus on student’s personality, his/her interests and development of personal values, i.e.
correct orientation in a student-centered approach and self-actualization of individual students.
Key words: motivation, motive, competence, activity, communication.

Introduction
Communication has been connected with motives and needs of the personality. The
problem of student’s motivation in the development of foreign language competence is
undeniable. But no one can make students experience something unless they realize and
accept it. The problem of motivation in the process of learning may be described as
transformation of the taught object into the subject of learning activity. Motivation is
regarded as a call to action; dynamic psychophysiological process managing human’s
behavior, defining his direction, involvement, organization, sustainability. The investigation
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of the motives within the structure of the activity is the analysis of the internal activity
management. The most valuable motives should become the driving force in the process of
learning. Less valuable motives may be lowered.
Methods and Techniques of the Research
Within the frameworks of our investigation the following theoretical and empirical
methods were employed: systematization, analysis, synthesis, comparison and
generalization; analysis of empirical data, summarizing, content-analysis, expert
assessment, standardized methodology of investigation of motives in learning activity
elaborated by A. Rean (Rean & Kolominsky, 2008), test – questionnaire «Motivation of
Success and Fear of Failure» (Rean, 2004), methodology «The Study of Learning
Motivation in a Higher Educational Establishment» by T. Ilyina (Ilyina, 2008).
Results
To investigate the motivational sphere formation 110 first- and second-year students
were involved in the survey. The first stage of the research included the analysis of changes
in motivational sphere of the students in control and experimental groups before and after
the experiment. Significant differences in motivational orientations in both groups were not
identified. At the beginning of the experimental work social motives (every person should
know a foreign language – 4.8/3.2, this subject is in the curriculum – 13.9/10.8, the English
language is more interesting than other languages – 10.8/11.6, it is impossible to read
English signs and notes without appropriate knowledge of the English language – 3.1/2.9)
and «antimotivation» (I would like to study French as it is more attractive – 1.3/1.5, I would
like to study Chinese as it is more prospective – 2.6/2.3) prevailed. The less important
motives were communicative ones and those connected with the personality future
development. After the experiment positive changes were identified: «antimotives» and
social external motives were replaced by internal motives connected with the future
professional activity. Thanks to the games and exercises which were used within the
frameworks of the special course «The Role of the English Language in the Development of
Students’ Independence» the increase of communicative motives became obvious. Positive
changes in the motives associated with the future development of personality confirm the
assumption about the need to focus on student’s personality. The proportion between
«antimotives» and social motives aimed at external motivation in the experimental groups
decreased. No changes were noticed in the control groups. We consider that social
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motivation in its wide meaning is less important for students than the results of their own
activity, confidence in the success which contributed to the shift in learning activity.
Out of 16 motives in learning activity five the most significant were indicated. We
distributed the questions into two groups depending on motivation type. By the end of the
experiment positive changes were noticed in the experimental groups. The number of the
first-year students with external motivation dropped by 24.5 per cent, in groups of the
second-year students – by 18.9 per cent. In the control groups this figure grew up to 3.24 per
cent for the first-year students and dropped by 5.67 per cent for the second-year students.
The internal motivation in the experimental groups of the first-year students grew by
12.5 per cent and for the second-year students – by 30.7 per cent. For the control groups this
indicator among the first-year students increased by 4.62 per cent, and for the second-year
students it decreased by 2.19 per cent.
Thus, the positive changes in the internal motivation indicators in the experimental
groups allow us to assume that the elaborated model of foreign competence development by
means of efficient organization of independent work is effective.
Methodology «The Study of Learning Motivation in a Higher Educational
Establishment» by T. Ilyina contains three scales: «Knowledge Acquisition», «Profession
Obtaining», «Diploma Obtaining». The results of our investigation testify to the fact that the
desire to get a diploma prevailed among the students of both experimental and control
groups. After the experiment the indicator on the scale «Knowledge Acquisition» increased
by 3.7 scores for the first- and second-year students in the experimental groups. In the
control group the indicator was only 1.7. According to the scale «Profession Obtaining» the
indicator increased by 4 scores and 2.2 scores in the corresponding groups. On the scale
«Diploma Obtaining» the indicators decreased by 3.2 and 0.6 scores relatively. Prevailing of
the motives on the first two scales after the experiment testifies to the adequate choice of the
profession by the students and their satisfaction.
Test – questionnaire «Motivation of Success and Fear of Failure» by A. Rean we
used to diagnose the students’ motivational pole. The data obtained show positive changes
in motivation of success for the students of the experimental groups. Its indicators increased
by 44.2 per cent for the first-and second-year students. For the control group this indicator
increased by 18.5 per cent. Figures for the fear of failure after the experiment decreased by
45.51 per cent for the experimental group, for the control group it was 11.39 per cent.
Diagnostics of motivation of professional activity was based on the concept of
internal and external motivation. On the basis of the obtained results motivational complex
of personality was determined. The type ENM>EPM>IM as the worst motivational complex
got the most scores before the experimental work (where ENP is external negative
motivation, EPM – external positive motivation, IM – internal motivation). After the
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experiment the given indicator dropped from 86.05 to 22.5 per cent for the first-year
students and from 99.9 to 52.8 per cent for the second-year students. Indicators for the type
IM>EPM>ENM and IM=EPM>ENM (the best complex) increased after the experimental
work in the experimental group by 45.5 per cent for the first-year students and by 48.7 per
cent for the second-year students. For the control group the figure was 15.7 and 29.6 per
cents respectively. As a result we can say that the students of the experimental group by the
end of the experiment were more orientated on inner motives rather than the students of the
control group.
We suggested the students the tasks for independent work contributing to the formation
and development of learning internal motives: to compile the tasks to the text (exercises,
quizzes, crosswords, thematic illustrative dictionary, riddles); to invent the contest, the game; to
translate the poem into the Ukrainian language; to invent the tourist route.
Conclusions
To summarize it we can assert that the development of motivation for the learning of
foreign language by means of different tasks for independent work promotes the formation
and development of internal sustainable motives of learning which positively influence the
activity on the whole.
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Abstract
Economic discourse is one of the main types of institutional discourse, which is closely correlated
with political discourse. The main non-economic vectors of his research are mainly linguistically
oriented, while psychological, psycholinguistic relevant research in Ukraine is still not widely
published. The theses highlight and briefly analyze three basic aspects of the theoretical
consideration of economic discourse from the standpoint of modern psychology: cognitive, affective
and conative. The cognitive function is performed primarily by metaphors, which contribute to a
deeper knowledge and understanding of complex economic facts and phenomena. Emotional
attitude to these phenomena is formed through the expressiveness of economic discourse. At times,
it manipulates public opinion and the economic situation in general, as it is often used in the
interests of the ruling elites.
Key words: economic discourse, psycholinguistics, metaphor, expressiveness, manipulation.

Вступ
Introduction
В умовах пандемії економічні проблеми України закономірно поглибилися та
загострилися. Й одна з очевидних причин цього – недостатня економічна освіченість
переважної частини нашого населення. Повноцінний економічний дискурс досі
залишається прерогативою порівняно невеликої спільноти професіоналів, у той час як
більшість послуговується лише його фрагментами або ерзацами. Як наслідок,
українцями дуже часто маніпулюють не лише політично та геополітично, а й
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економічно. А тому вивчення специфіки економічного дискурсу, в тому числі його
психолінгвістичних особливостей, – доволі актуальна та значуща дослідницька мета.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Дослідження має теоретичний та попередній (науково розвідувальний)
характер. А тому в ньому використовуються, насамперед, теоретичний аналіз та
синтез, мисленнєве узагальнення.
Результати
Results
Як зазначає Н.А. Ковальська, «наявність окремого соціального інституту,
учасників, відповідної мети, тематики, способів спілкування, а також інших мовних
та позамовних факторів дають підстави для виділення окремого інституційного типу
дискурсу – економічного». Вчена розуміє економічний дискурс як «усне чи писемне
мовленнєве відтворення комунікації осіб у сфері економіки», а також як фіксування
певних моментів економічного буття (Ковальська, 2013: 196). Вважаємо, що така
дефініція є лише частково правильною, оскільки будь-який дискурс є не тільки
мовленнєвим, а й немовленнєвим відтворенням і творенням певних реалій буття.
Будь-який тип дискурсу є полісистемним і неоднорідним мовленнєвим явищем.
Зокрема, У.Д. Перегінчук виокремлює наступні жанри економічного дискурсу:
економіка підприємства, економіка промисловості, економічна статистика, основи
маркетингу, бухгалтерський облік, менеджмент, гроші та кредит, міжнародна
економіка, регіональна економіка, торгівля, фінанси. Усі вони поєднані між собою
спільним лексико-семантичним полем концепту «економіка» (Перегінчук, 2012: 114).
Звернімося до «Сучасного тлумачного словника української мови», який
пропонує три основні дефініції «економіки»: (1) сукупність суспільно-виробничих
відносин; (2) господарче життя, стан господарства (країни, району); (3) структура і
фінансово-матеріальний стан якої-небудь галузі господарської діяльності (Бусел,
2005: 339). Отже, асоціативне поле осмислення відповідного концепту формують,
насамперед, такі поняття як «виробництво», «господарство», «фінанси», а також
більш глобальні категорії «матеріальне буття», «суспільство», «діяльність» і т. п. Усі
вони так чи інакше торкаються життєдіяльності та життєтворчості будь-якої людини.
С.М. Рибачок зазначає, що економічному дискурсу властиві емоційність та
експресія, експліцитність і компресія, стереотипність і практична спрямованість. На

213

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

відміну від політичного дискурсу, на думку вченої, дискурс економічний меншою
мірою задіює цінність солідарності, а більшою мірою стимулює індивідуалізм.
Характерною його рисою є метафоричність, пов’язана з потребою пояснення та
усвідомлення економічних явищ, а також із підтримкою певних соціальних уявлень
населення (Рибачок, 2013: 316).
Для прикладу, О.А. Ільченко розглядає метафоричні словосполучення в
економічній мові ЗМІ початку нашого століття. Проаналізувавши понад 2000 таких
словосполучень у матеріалах друкованих, телевізійних та електронних ЗМІ, авторка
дослідження розподіляє метафоричні звороти на дві великі групи: експліцитно оцінні
(«фінансова пастка», «фінансовий зашморг» та ін.) й імпліцитно оцінні («прозорий
аукціон», «імплантація чужого» та ін.). Констатується, що в цьому дискурсі нерідко
також використовуються елементи медичного («гостра бюджетна недостатність»,
«бензинова лихоманка» й ін.), військового («горілчані війни», «антиінфляційна атака»)
та аграрного («надої з держави», «хабарі землею» тощо) дискурсів (Ільченко, 2012).
В українській науці дуже мало власне психологічних досліджень економічного
дискурсу. Аналізуючи ті з них, які мають хоча б елементи психологічного аналізу, та
враховуючи системний поділ психіки на її основні функції, виокремлюємо три базові
аспекти теоретичного психолінгвістичного розгляду відповідного виду дискурсу:
когнітивний, афективний та конативний.
І саме метафори виконують, як вище дотично зазначалося, в першу чергу
інтерпретативну функцію, тобто сприяють глибшому пізнанню й усвідомленню
доволі складних економічних фактів та явищ. Зокрема, на прикладах аналізу
німецького економічного дискурсу Г.О. Строганова здійснює когнітивно орієнтовану
класифікацію метафор на орієнтаційні (або просторові), онтологічні та структурні.
Причому вживання двох перших типів (для прикладу, «економіка – це вертикальний
рух» або «гроші – це рідина») сприяє кращому розумінню різних економічних
процесів, натомість останній із перелічених типів («економіка – це гра» й ін.) слугує
також формуванню певного ставлення до певних конкретних фактів та явищ
(Строганова, 2011).
Ставлення до певних явищ з різними його емоційними відтінками формується
через експресивність дискурсу. Н.А. Ковальська, зокрема, розглядає окличні речення
в економічному дискурсі «як вищий прояв емоційної експресії». Учена доводить, що
в межах українського економічного дискурсу окличні речення є особливим
комунікативним типом із самостійною цільовою установкою, пов’язаною з намірами
автора тексту виразити свій психологічний стан, надати й передати певну емоційну
оцінку фактам, а також експресивно вплинути на свого потенційного співбесідника
(Ковальська, 2015).

214

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

Натомість

С.М. Рибачок

розглядає

економічний

дискурс

як

засіб

маніпулювання. Авторка слушно зазначає, що цей тип дискурсу не тільки надає
інформацію та пояснює певні економічні події, а і впливає на суспільну думку та
економічну ситуацію у цілому, причому часто в інтересах правлячих еліт. Інакше
кажучи, економічний дискурс, що тісно пов’язаний із дискурсом політичним,
належить до сфери та засобів соціального впливу, забезпечуючи фінансовоекономічні інтереси певних суспільних спільнот (Рибачок, 2015). Назагал усі три
вище згадані функції – когнітивна, афективна і конативна, як відомо, тісно
корелюють між собою, а тому практично будь-який метафоричний зворот у рамках
дискурсу має багатоаспектний психологічний вплив.
Висновки
Conclusions
Отже, економічний дискурс – один з основних типів інституційного дискурсу,
що тісно корелює з політичним дискурсом. Основні позаекономічні вектори його
дослідження наразі є переважно лінгвістично орієнтованими, натомість психологічні
та власне психолінгвістичні відповідні розвідки в Україні досі широко не
оприлюднені. Отже, перспективи подальших досліджень убачаємо у використанні
методів і методик сучасної психолінгвістики для дослідження, зокрема,
метафоричних зворотів українського економічного дискурсу та їх впливу на
свідомість і поведінку.
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Absrtact
The experience gained by the author during the approbation / implementation of «Author’s
motivational linguistic and pedagogical technology of forming stable skills in creating of different
types stories by older preschool children» in PEI (preschool educational institutions), allows to
state the real reason for ineffective mastery of different types storytelling in general and
monological speech in particular, which lies in the lack of creating a psychologically favorable
climate for inclusion of the each child into educational process, that has an extremely negative
impact on its effectiveness in mastering and appropriate use of different types storytelling in
everyday communication.
A separate problem for study and solution is the psycholinguistic component of stable skills
formation in older preschool children for creating stories of all types in the implementation of the
author’s motivational linguistic and pedagogical technology in general and acquisition by students
of skills to perform internal speech operations with external speech sounding of thought in
particular.
Key words: mentor, tutor, motivator, story - presentation, story - instruction.

Вступ
Introduction
Активне мовлення дитини починається з мовленнєвого наслідування й є
ефективним за умов емфатичного мовлення (виразного, вимовленого у піднесеному
тоні, емоційно) (Калмикова, 2016). Активне спілкування починається з розуміння
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дитиною мови та здатності висловлювати в індивідуальному мовленні власні наміри,
бажання, прагнення (Богуш, 2005).
Дитина, у цьому віці, вже повинна вміти складати розповіді за картинками, про
іграшки, передавати зміст почутих оповідань, переглянутих мультфільмів, фільмів,
вистав, тематичні творчі розповіді, розповіді-етюди, мініатюри, з власного досвіду
тощо (Калмикова, 2003).
Оволодіння різними типами розповіді повинно відбуватися на основі
елементарних уявлень про структуру, функціональне призначення тексту, засоби
образності, формування якостей самостійного зв’язного висловлювання: цільності,
змістовності, логічної послідовності, образності, креативності.
Метою цього дослідження є успішне оволодіння дітьми старшого дошкільного
віку стійкими уміннями продукувати розповіді всіх типів, через створення
ефективної мовленнєвої ситуації (наявності теми, мети, місця, часу мовлення та
адресата), психолого-педагогічної атмосфери, коли діти свідомо приймають участь
у цілеспрямованому процесі оволодіння навичками й уміннями використання мови у
спеціально організованому мовленнєво-педагогічному середовищі для засвоєння
соціально-культурного досвіду, норм рідної мови, довільного й усвідомленого
опанування процесуальності мовлення, встановлення доцільної вербальної
комунікації (Калмикова, 2008).
Окремою проблемою для вирішення є психолінгвістична складова щодо
формування у дітей старшого дошкільного віку стійких умінь створення розповідей
всіх типів взагалі та набуття вихованцями навички внутрішньо мовленнєвих операцій
із зовнішньо мовленнєвим озвученням власної думки зокрема (Баєв, 1966).
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
«Авторська мотиваційна лінгво-педагогічна технологія формування стійких
умінь створення розповідей різних типів дітьми старшого дошкільного віку» є
цілісною системою дидактичних категорій (мета, завдання, зміст, методи, форми,
засоби), що організовує та контролює процес формування у старших дошкільників
різнотипного розповідного мовлення при створенні фасилітаційного середовища
допомоги, полегшення, сприяння – організації взаємоповажної атмосфери довіри
однолітків між собою та з педагогом, при якій думка кожного (навіть помилкова)
буде почута, не зважаючи на те, чи потребує вона грамотної корекції. Дорослий, при
цьому, не є лектором, а виконує роль ментора (порадника щодо індивідуального
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зростання особистості), тьютора (наставника, репетитора), коуча (помічником у
досягненні мети), мотиватора (того, хто спонукає до дій).
Критеріями та показникми сформованості умінь створювати старшими
дошкільнятами різнотипні розповіді є когнітивний (сформованість знань про
особливості використання розповідей всіє типової гами при комунікуванні),
мотиваційно-ціннісний (вмотивованість до оволодіння стійкими уміннями
майстерно продукувати розповіді різноманітної типізації, включно з новими типами
розповідей (розповідь-інструкція та розповідь-презентація), технологічнорезультативний (володіння навичками аналізу інформації, виокремлення головного
та синтезування рішень, продукуючи доречні типи розповідей, включно з
розповідями-презентаціями
та
розповідями-інструкціями,
як
ефективного
інструменту переконання.
Під розповіддю-презентацією слід розуміти «усний виклад інформації про
позитивні переваги живої/неживої природи, предметів/явищ у побутово-соціальному
середовищі, що неодмінно сприятиме особистості в її адаптації, комунікуванні та
самоствердженні в суспільстві», а під розповіддю-інструкцією пропонується
розуміти «усний виклад інформації про дії у часі та просторі, яка містить перелік
конкретних покрокових правил, дотримання яких гарантує успіх щодо досягнення
поставленої меті» (Савчин, 2018).
Цікавість, емоційну насиченість процесу навчання покликана забезпечити
квестова/ігрова атмосфера навчання вихованців створювати розповіді всіх типів,
закріплюючи ці навички в стійкі уміння (квест – дослідження світу у вигляді
пригодницької гри, шляхом розгадування головоломок і завдань, що вимагають
розумових зусиль від учасників).
Результати
Results
Отримані результати апробації/втілення «Авторської мотиваційної лінгвопедагогічної технології формування стійких умінь створення розповідей різних типів
дітьми старшого дошкільного віку» в закладах дошкільної освіти, дозволяють
констатувати справжню причину неефективного опанування дошкільниками
різнотипового розповідання зокрема та монологічного мовлення взагалі, яка криється
в ігноруванні психолінгвістичної складової та відсутності створення психологічно
сприятливого клімату щодо включення кожної дитини в навчально-виховний процес,
що вкрай негативно впливає на її якісний результат формування у дітей старшого
дошкільного віку стійких умінь створення розповідей всіх типів.
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Висновки
Conclusions
Запорукою успіху «Авторської мотиваційної лінгво-педагогічної технології
формування стійких умінь створення розповідей різних типів дітьми старшого
дошкільного віку» є створення в дитячому середовищі фасилітаційної атмосфери
взаємоповаги, підтримки одне одного, командно-групових, квестових, творчопошукових методів, що дозволяє зробити навчальний процес цікавим, забезпечити
емоційну включеність дітей, активізувати їх пізнавальну діяльність, розумові та
мовленнєві здібності, реалізуючи особистісно-орієнтований, диференційований підхід
в навчанні, коли дорослий є надійним порадником у соціалізації дитини, її навчанні
конструктивно вирішувати життєві виклики.
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Abstract
The influence of social networks on the formation of the manipulative aspect of political narratives in
the postmodern is investigated. With the development of Web 2.0 technologies, Internet users have been
able to radically form alternative sources of information alongside the main political actors, to which
only the media previously had a monopoly. Today, regular Internet users have access to a simple and
affordable way to broadcast their own stories to a global audience. The formation of a political
narrative is not only a means of changing the rules of the political game or political consciousness, but
also the creation of a certain illusory world, changing the previously formed picture of the world. One
of the main aspects in creating a political narrative is to take into account the peculiarities of the
national character of the audience among which it is distributed, and the most powerful element
determining its success is the appropriate emotional load.
Key words: political narrative, political consciousness, psychological influence, manipulation,
social networks.

Вступ
Introduction
У сучасному інформаційному суспільстві практично кожен користувач
щоденно формує певний наратив, створюючи розповідь чи допис у соціальних
мережах, що в свою чергу конструює частину потужного інформаційного потоку, що
в силу своєї природи може кожної миті трансформуватись і почати відображати іншу
суть, у порівняні із своїм первинним призначенням. Відповідно до інформаційного
навантаження політичних наративів сучасності, змінюється й політична свідомість
постмодерного користувача, що в реальному часі виявляється у електоральному
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виборі, політичних орієнтаціях, оцінці політичної реальності, і т. д. Усвідомлення
того, що соціальні мережі з моменту набуття ознак потужного інструменту
здійснення маніпуляції задля трансформації політичної свідомості, шляхом створення
й поширення певних політичних наративів, а маніпулятивний вплив сам по собі
сприяє розповсюдженню ілюзорного світосприйняття, зумовило вибір тематики
даного дослідження. Основною метою роботи є спроба визначити особливості
трансформування політичної свідомості під впливом наративізації політичної
реальності засобами новітніх соціальних медіа.
Методологія дослідження
Research Methodology
Методологічною основою дослідження є постмодерна картина світу, в основі
якої закладена деконструкція мислення шляхом створення його множинних
альтернатив, варіацій, моделей, що часто суперечать одна одній.
Результати
Results
У розумінні Ю. Хабермаса (2000), інформаційний простір є сукупністю
комунікаційних

технологій,

що

забезпечують

взаємодію

між

виробником,

передавачем і споживачем інформації (там само: 37). До структури інформаційного
простору відносимо повідомлення, комунікативні акти й комунікативні канали.
Смисли, котрі відображають зміст окремих повідомлень засобів масової комунікації,
можуть стати інформацією, або ж навпаки – не викликати жодного інтересу у
широкої аудиторії. Сучасна віртуальна реальність настільки глибоко ввійшла в наше
життя, що буквально кожна його сфера наскрізь просякнута цифровим слідом.
Сьогодні акцентуємо: під впливом інформаційного простору змінюються системи
цінностей, знань й уявлень, зокрема й політичних. Інформація, як і раніше
залишається дорогим продуктом, проте набагато важливішою є не сама її суть, а те,
що вона може передати чи приховати, узагальнено: той, хто формує й контролює
наратив – той контролює й інформаційний потік, впливає на політичну свідомість,
спотворюючи чи повністю змінюючи раніше сформовану картину світу. Дуже
слушними в контексті даного питання є думка Ж. Ліотара (1998) про те, що у
постмодерну епоху, знання є інформаційним товаром, й безсумнівно одним із
найвагоміших аспектів розвитку суспільства: «Так, як національні держави боролися
за освоєння території, а пізніше за право експлуатації та розпорядок природніх і
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дешевої робочої сили, згодом, будуть боротися за освоєння інформації» (там само:
20). У постмодерній епосі також по-новому робиться акцент на наративах, адже на
переконання постмодерністів, світ пізнається переважно через фікції розповіді й
вигадки. Джеймесон (1991) також розглядає «великі розповіді», як своєрідну
ідеологію, що наділена особистою логікою і ціннісною системою уявлень. На його
переконання існують «домінантні коди», функціонуючі у відповідності до існуючої
традиції як нерефлекторної системи координат, парадигмальної матриці, в середині
якої «колективна свідомість» моделює «культурно опосередковані артефакти», що у
свою чергу трансформуються у «соціально-символічні акти» певного коду.
Власне кажучи, у сучасній політичній реальності, чи тим більше у ситуації
збройного конфлікту, в який може бути втягнуто декілька країн, межі між війною та
політикою стають такими розмитими, що вони майже неподільні, а тому практично
неможливо ігнорувати вагомість дискурсу, наперед сформованого інформаційними
розповідями (Патрикаракос, 2019: 68). Формуючи наративи засобами новітніх мереж,
політичні актори здатні без особливих зусиль здійснювати маніпулятивний
психологічний вплив, цілями якого, на переконання Кара-Мурзи, є зміна психічних
структур особистості (Кара-Мурза, 2005: 16). Успішність такого впливу на політичну
свідомість вимірюється перш за все невидимістю, максимальною схожістю вигаданої
історії до реальності, із максимально схожістю мети до істини. Чим ефективніша
маніпулятивна кампанія, тим більше вона є невідчутною для індивіда. До слова,
політичні наративи, котрі формуються у сучасному віртуальному просторі у великій
мірі містять у собі маніпулятивні аспекти, а політики, преса чи незалежні політичні
актори можуть змінювати смислове навантаження наративу й правил гри у залежності
від кон’юнктури, підмінюючи правду більш вигідними наративами. Ще одним
цікавим фактором є те, що, якщо до глобалізації віртуального простору, можна було
вважати, що маніпуляція є інструментом влади, то сьогодні, завдяки доступності
інтернету, політичні наративи може створювати будь-хто. Чудовим прикладом цього
можна вважати військовий наратив, сформований й поширений у Twitter 16-літньою
палестинкою Фарою про те, що Ізраїль нападає на мирне населення Ґази,
виставляючи тим самим державу агресором, при цьому викликаючи світовий осуд до
військових дій й співчуття мирному населенню, одночасно із оповіддю про те, що
ХАМАС не ховається за спинами жінок та дітей, а вона не є його прихильницею.
Наратив став настільки потужним, що жодні дані Ізраїльської розвідки й докази, що
ХАМАС веде обстріли із житлових кварталів чи шкіл, по-суті не міг переконати світ у
зворотному. Ще однією небезпекою було те, що Фара, не зважаючи на заперечення
своєї прихильності до ХАМАСу, перейшла на його сторону, можливо до кінця й не
усвідомлюючи цього (Патрикаракос, 2019).
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Науковий огляд політичних реалій останніх кількох років, починаючи від
скандальних

виборів

президента

США

у

2016

році

насичений

тисячами

повідомленнями про роль соціальних мереж у політичних процесах: виборах,
референдумах, військових конфліктах тощо. Практично всі вони дотримуються
одного: контролює політичну реальність той, хто контролює наратив, а останній
суттєво змінився під впливом постмодерної епохи; правда перестала бути важливою;
сучасна людина мислить дуже простими наративами, успіх ж останніх суттєво
залежить від вдало сформованого емоційного навантаження. У наукових розвідках
Кара-Мурзи зустрічаємо думку, з котрою беззаперечним чином можна погодитись:
чуттєвий аспект відображення реальності є ближчим до реального світу ніж
мислення, він швидший й безпосердніший, а тому його так легко експлуатувати із
маніпулятивною метою (Кара-Мурза, 2005: 145). Майстерно маніпулюючи довірою
читачів, інженери дезінформації переконують тисячі, мільйони людей щодня
сприймати їхні повідомлення серйозно та поширювати їх у власних мережах (Сінґер,
2019: 135). Не залежно від того, у якому натовпі поширюється той чи інший
політичний наратив, переконати її можна тільки емоціями, а не доказами.
Залучаючи емоції до поширення певної оповіді, легше формувати ефект
психологічного зараження. За тим же принципом використовує емоційну сферу й
вірусний маркетинг, з метою розповсюдження певного продукту. Єдиною вимогою є
залучення потужних емоцій, до прикладу ейфорії, страху чи крайньої
роздратованості. Особливо легко піддаються маніпулюванню ті почуття, які в
повсякденному житті вважаються протилежними до моралі: страх, заздрість,
ненависть, самовдоволення. Якщо їх правильно вивільнити з-під контролю
свідомості, вони перестають йому підкорятись, і проявляються достатньо бурхливо.
Висновки
Conclusions
Підсумовуючи викладене, хочеться акцентувати на тому, що у сучасному світі,
політичні наративи, створені засобами новітніх медіа містять у собі потужний
маніпулятивний вплив, що змінює політичну свідомість. Вагомим аспектом у процесі
маніпуляції є розкачування емоційної сфери, шляхом створення наративу про
кризову, аномальну чи катастрофічну ситуацію, тотальну бідність, зубожіння чи
соціальну несправедливість. Сучасні політичні наративи у постмодерному світі
суттєвим чином сприяють формулюванню й розповсюдженню ілюзорного
світосприйняття, зміни картини світу й, відповідно, суттєво трансформують саму
політичну свідомість.
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Abstract
The abstract reveals the problem of volunteer discourse as a type of institutional discourse which is
realized the specific sphere of social interaction and is an integral part of the modern society.
General characteristics of the volunteer discourse as a complex cognitive sociolinguistic
phenomenon are presented.
Key words: discourse, volunteer discourse, institutional discourse.

Вступ
Introduction
Антропоцентризм,

притаманний

сучасним

лінгвістичним

дослідженням,

визначає підвищений інтерес дослідників до ролі людського (соціокультурного,
психологічного, суб’єктивного, модального) чинника в комунікативних процесах,
вивчення якого займає все більш вагоме місце в роботах з мовознавства. В результаті,
у світовій лінгвістиці складається і зміцнює свої позиції нова інтегрована когнітивнодискурсивна парадигма, ключовим поняттям якої стає «дискурс». У руслі цієї
парадигми, в якій мова розглядається як цілеспрямована діяльність, що виконує роль
«посередника» в динамічному процесі людського спілкування, дискурс, що
представляє собою ланку між людською комунікацією і всієї сукупністю ознак, що
впливають на неї – прагматичних, соціокультурних, психологічних, економічних та
інших, закономірно виступає на перший план у лінгвістичних дослідженнях. На
сучасному етапі з’являється все більше робіт, присвячених виділенню і опису
особливостей різних видів дискурсів, наприклад, рекламного (Медведева, 2003)
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політичного (Белова, 1997; Chouliaraki, 2000), аргументативного (Белова, 1997),
публіцистичного (Чернишева, 2003) та ін. Проте лінгвістичні джерела (Арутюнова,
1998; Бацевич, 2004; Дейк ван, 2001; Карасик, 1999; Кубрякова, 1997; Рогожнікова,
2002; Селіванова, 2002; Серіо, 1999; Серажим, 2002; Скуратовська, 2002 та ін.)
вказують на неоднозначність трактування та багатовекторність підходів до вивчення
цього поняття: формальний, комунікативний, прагматичний, когнітивнопрагматичний, семіотичній тощо. Проте, незважаючи на певні напрацювання в галузі
дослідження дискурсу, зокрема дискурсу, пов’язаного з феноменом волонтерства,
низка проблем залишається недостатньо вивченою. Тому питання дослідження
загальних і специфічних рис реалізації лінгвокультурних особливостей дискурсу
волонтерського руху потребує комплексного наукового дослідження, що визначає
актуальність даного дослідження.
Мета дослідження – визначити основні риси дискурсу волонтерського руху як
типу інституціонального дискурсу.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
У дослідженні використовуються емпірико-теоретичні методи дослідження,
зорієнтовані на аналіз, узагальнення і опис ознак дискурсу волонтерського руху як
типу інституціонального дискурсу.
Результати
Results
Дослідження дискурсу в руслі таких різних дисциплін, як теорія мовної
комунікації (Бацевич, 2004), когнітологія (Кубрякова, 2000: 7-29), соціолінгвістика
(Stubbs, 1983) соціальна психологія (Лурия, 1998), показують, що дискурс, як
невід’ємна складова частина сучасного комунікативного простору, являє собою
складне когнітивне соціолінгвальне явище, що включає цілий комплекс параметрів,
які необхідно враховувати для його адекватного опису. Серед них – сфера діяльності,
в яку залучені продуцент і реципієнт, особливості їхнього ментальності, соціальний
контекст, що дає уявлення як про учасників акту комунікації, так і про процеси і
умови виробництва та сприйняття повідомлення. Таке розуміння дискурсу, за
Н. Арутюновою (1998: 136-137), надає можливість визначити його як мову, що
сприймається як осмислена цілеспрямована соціальна дія, як компонент, який бере
участь у взаємодії індивідів.
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Дискурс волонтерського руху є середовищем реалізації соціальних та
індивідуальних цінностей сучасного суспільства, він є його невід’ємною частиною,
має вплив на формування думки у суспільстві та розгортання подій. Він реалізує
певні вербальні ї невербальні моделі поведінки та актуалізує проблеми суспільства, у
певному просторово-часовому континуумі. Події останніх років свідчать, що
волонтери та волонтерський рух все більш впливають на зміни у суспільстві, як
локальні так й глобальні й стають невід’ємною частиною суспільства. Темі дискурсу
волонтерства, волонтерського руху присвячено невелика кількість робіт у сучасній
лінгвістиці, зокрема вивчення лінгвосеміотичних аспектів волонтерського дискурсу,
його хронотопічних аспектів у межах однієї мови (Філіпова, 2014), психології,
соціології, політології (Кудринська, 2006; Тесленко, 2017; Батчер, 2015; Шлоссер,
2009), де розглядають волонтерство, як феномен громадянського суспільства та одна
з ознак соціального капіталу держави, історичні аспекти розвитку волонтерства,
мотивацію волонтерської діяльності тощо.
Дискурс волонтерського руху, на наш погляд, має певні ознаки
інституціонального дискурсу, тобто представляє собою особливу форму мовленнєвої
діяльності. Під інститутом розуміється культурно-специфічна нормативно
організована конвенціональна система форм діяльності, що обумовлена суспільним
поділом праці, а також призначена для задоволення особливих потреб суспільства. По
суті, під інститутом розуміється будь-яка соціальна підсистема, що накладає певні
(професійні, етикетні, «цехові», ритуальні і т.п.) обмеження на висловлювання/текст.
При цьому будь-яке висловлювання/текст, що містить повідомлення (знання, ідеї,
інформацію і т.п.) релевантне для даної соціальної підсистеми, набувають особливого
значення для її членів і, отже, користувачі мови можуть формувати гіпотези щодо
того, що буде або може бути сказано, ким, як і в якій ситуації, тобто, на думку Ван
Дейка (2001), на рівні макроструктури. Для свого здійснення інституційне
спілкування вимагає, по-перше, специфічного контексту, до якого воно відсилає,
контексту, зрозумілого адресату; по-друге, особливого комунікативного коду, цілком
або хоча б частково загального для адресанта і адресата; по-третє, вимагає
спеціального каналу зв'язку – контакту (фізичного або психологічного) між
адресантом (волонтером) та адресатом (громадянином суспільства), що дозволяє
встановити і підтримувати комунікацію певного типу, яка залежить від типу
інституціональних відносин між адресантом і реципієнтом ієрархічні (керівник –
підлеглий) або демократичні (партнери) і, відповідно, підпорядковується відносно
регулярним комунікативним нормам. Комунікативні норми утворення текстів
дискурсу волонтерського руху визначаються певним завданням і інтенцією
відправника повідомлення/тексту: вони мають на меті переконати реципієнта стати
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учасником дії, яка має соціальну значущість, тому й відносини між учасниками
комунікації будуються партнерські та рівноправні.
Висновки
Conclusions
Сучасній лінгвістиці притаманна багатовекторність у розумінні поняття
дискурс, що надає можливість розглядати дискурс як складне багатокомпонентне
явище. Ознаками дискурсу волонтерського руху, як типу інституціонального
дискурсу, є чітка ціль, певна система цінностей, перманентні учасники: агенти –
волонтери і волонтерські організації, пацієнти – люди/організації, що мають стати
учасниками соціально значущої дії або потребують допомоги, просторово-часові
ознаки. Продуктом комунікативної діяльності учасників дискурсу волонтерського
руху є тексти, які репрезентують певну соціальну подію. Дослідження таких текстів є
перспективою подальших досліджень.
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Abstract
The abstract reveal the prevalence of stereotypes connected to image of people with intellectual
disability as social basis to stigmatization of this social group. Amoung widespread stereotypes we
identyfied the next ones: necessity of izolation, aggressiveness, lack of interaction, low level of
understanding of what is going on around them, specific of sexual interaction, instinct domination
and absence of emotions and feelings. These and other stereotypes are broadcasting in every day
life and appear as invective speech. The image of people with intellectual disabilities is often
spelled with old fashion medical terminology. Invective pronouncing can be used to cause a
negative reaction from people around. We substantiated the point of necessarity of strict
understanding the stereotypical social representation for effective destigmatization work.
Key words: stereotypical image, social stigma, social representation, intellectual disabilities.

Вступ
Introduction
Явище соціальної стигми та дестигматизації тривалий час є об’єктом
дослідження у сфері соціології, психології та соціальної психології. Велику кількість
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праць присвячено проявам соціальної стигматизації різних соціальних груп, таких як
люди з психічними порушеннями, представники різних рас та національностей,
ЛГБТІ-спільноти, тощо. Дослідженню питань соціальної стигматизації присвятили
дослідження ряд зарубіжних та вітчизняних дослідників: Є. Бартус (Бартус, 2013),
А. Кнуф (Кнуф, 2006), І. Гофман (Гофман, 1969), В. Вінков (Вінков, 2019), І. Галецька
(Галецька, Влох & Животовська, 2007), Ю. Мединська (Мединська, 2013) та інші.
Предметом нашого дослідження є соціальна стигматизація як наслідок стереотипізації
образу людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (далі – ІВІП).
Стереотипні уявлення про соціальну групу людей з ІВІП часто транслюються в
повсякденному житті, виявляючись у формі інвективної лексики, що оперує
застарілими психіатричними діагнозами та може використовуватись з метою
викликати в співбесідника негативну емоційну реакцію: типові приклади інвективної
лексики – «ідіот», «дебіл», «імбецил», тощо. В уявленні соціуму особи з ІВІП
наділяються стереотипними характеристики, визначення та розуміння яких може бути
важливою умовою для здійснення успішної дестигматизації представленої соціальної
групи. На сьогодні дослідження стереотипних уявлень суспільства про особу з ІВІП є
розрізненим, а її образ позбавлений системності.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
У дослідженні використано систему теоретичних методів: аналіз і синтез
наукової літератури, класифікацію, систематизацію наукових поглядів, осмислення,
порівняння й узагальнення релевантних до окресленої проблеми теоретичних даних.
Результати
Results
Безпосередні спостереження соціального життя та аналіз наукових досліджень
дозволяє нам визначити низку суспільних стереотипів в образі соціальної групи
людей з ІВІП. Одним з основних стереотипних уявлень про людей з ІВІП є їх
ізольованість та необхідність ізоляції окремих її представників. У цьому питанні
важливу роль відіграє існуюча нині інституціоналізація – створення спеціальних
училищ, шкіл, інтернатів для людей з ІВІП (Царев, 2008) та обмеження можливостей
доступу до загальнодоступних соціальних благ (Сварник, 2007). Факти цього
підтримують ідею необхідності соціального контролю за представниками зазначеної
групи і спрямування соціальних зусиль на виправлення девіацій (Висоцька, 2004).
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Подібні впливи перешкоджають імовірності взаємодії між представниками групи
людей з інтелектуальною нормою та осіб з ІВІП (Кнуф & Епов, 2006).
Наступним поширеним проявом стереотипізації та стигматизації групи можна
вважати уявлення про агресивність її представників та імовірність загрози з їх боку
(Бастун & Лукомська, 2007). Підкріплювати ці стереотипи можуть уявлення про брак
самоконтролю, імпульсивність, непередбачуваність поведінкових проявів як наслідки
інтелектуальних порушень.
Уявлення про вербальну комунікацію представників групи людей з ІВІП,
(Вдовиченко, 2004), найчастіше асоціюються з їх пасивністю або неможливістю
розуміння подій, що відбуваються навколо.
У науковій літературі описується ще один соціальний стереотип щодо даної
соціальної групи, який продукує шаблонний образ сексуальної сфери людей з ІВІП.
Він полягає у необхідності контролю їх сексуального життя, передбачення
імовірності загрози з боку представників групи в цьому питанні, уявлення про
домінування інстинктів та відсутність емоцій та почуттів, а також очікування
відсутності контролю своєї сексуальної поведінки особами з ІВІП (Бастун &
Лукомська 2007).
Важливим на сьогоднішній день є здійснення емпіричних досліджень з метою
встановлення можливої цілісної структури образу особи з ІВІП, яка об’єднуватиме
установки, стереотипи та упередження щодо даної соціальної групи, які можуть стати
важливою
умовою
для
здійснення
дестигматизаційної діяльності.

цілеспрямованої

та

продуктивної

Висновки
Conclusions
Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що проблема соціальної стигми та
дестигматизації є однією з найбільш актуальних у сучасній науці. Стигматизація є
наслідком стереотипізації сприйняття та оцінювання подій або об'єктів
навколишнього світу на основі стереотипів.
Аналіз літературних джерел дозволив виокремити такі стереотипи образу
людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень: ізольованість та
необхідність ізоляції окремих її представників, уявлення про їх агресивність та
імовірність загрози з їх боку, про брак ініціативи у вербальній комунікації та низьке
розуміння подій довкілля, а також про особливості сексуальної сфери людей з ІВІП.
Емпіричне виявлення проявів стереотипії соціальних уявлень дозволить в
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подальшому здійснювати цілеспрямовану дестигматизуючу діяльність та вносити
зміни у негативний образ представників даної групи.
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Abstract
The article deal with the using of parallel frames of translations in the educational process is one of
the effective means of increasing the level of foreign language communicative competence of
specialists in foreign languages and translation. The particular means l is especially important for
independent work and distance learning. The author accents with the help of parallel corpora of
translations, the student, finding the appropriate equivalent of the lexical unit, can draw
conclusions about the principle of translation of proper and geographical names (transcription,
transliteration), idioms, terms, find matches for certain grammatical and stylistic phenomena.
Keywords: parallel frames of translations, distance learning, foreign languages, grammatical and
stylistic phenomena.

Вступ
Introduction
Сучасна перекладацька парадигма давно вийшла за рамки лінгвістичної теорії
перекладу і ефективно розвивається як міждисциплінарний напрямок, дозволяючи
інкорпорувати досягнення літературознавства, семіотики, культурології для
вирішення певних завдань. Актуальність теми статті зумовлена тенденцією останніх
лінгвістичних розробок щодо багатоаспектного аналізу використання пералельних
корпусів перекладу під час навчання іноземної мови у ЗВО. Досягти успішного
перекладу перекладачеві допомагає чітко напрацьована стратегія перекладу.
Оновлення та інновації освіти на сучасному етапі розвитку України вимагають
включення в освітній процес технологічних нововведень, змін організаційної сторони
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навчального процесу й супроводжуються багаторівневою перебудовою освітнього
процесу. Стійка тенденція до зростання ролі іноземної мови у всіх сферах життя
людини в сучасному суспільстві диктує новий підхід до навчання іноземним мовам,
формування нового погляду на місце зарубіжної культури в освітньому процесі.
Одним із сучасних засобів навчання іноземної мови та перекладу є використання в
освітньому процесі корпусів паралельних перекладів.
Останніми роками розгляду цієї проблеми був присвячений ряд праць таких
сучасних дослідників, як Н.П. Дарчук, Ю.І. Дем’ячук, Н.О. Лангенбах, С.А. Матвеєвої,
В.М. Сорокіна, Є.П. Сосніної, Я.В. Ходаківської, М.О. Шведової. Незважаючи на
активний розвиток корпусної лінгвістики в Україні, багато аспектів цієї науки
залишаються недостатньо вивченими, що обумовлює актуальність нашої розвідки.
Мета дослідження – здійснити науково обґрунтований аналіз використання
паралельних корпусів перекладів у процесі навчанні іноземним мовам та перекладу
здобувачів освіти у ЗВО.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Для досягнення зазначеної мети були використані наступні теоретичні методи і
методики: дедуктивний як шлях від абстрактного до конкретного; індуктивний як
узагальнення фактів; контент-аналіз. Також використовувалися інтерпретаційні
методи, що ґрунтуються на конкретних принципах системного, діяльнісного,
когнітивного, психолінгвістичного підходів. Вони спрямовані на
отриманих результатів із точки зору первинних припущень та посилань.

пояснення

Результати
Results
Зазначимо, що застосування паралельних корпусів перекладів у навчанні
іноземним мовам та перекладу є одним із дієвих засобів підвищення іноземної
комунікативної компетенції здобувачів освіти. Паралельні корпуси перекладу
дозволяють швидко підібрати можливі еквіваленти іноземної лексики, що вивчається,
прослідкувати їх значення та функції в тих чи інших контекстах. Як слушно зауважує
М. Шведова, за їх допомогою можна «швидко отримувати велику кількість реальних
перекладацьких рішень, що були прийняті носіями мови при створенні перекладу, й
аналізувати виявлені відповідники в лексиці та граматиці, досліджувати перекладні
моделі» (Шведова 2013, 100).
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Звернімо увагу на той факт, що у практичному значенні переклад повинен
орієнтуватися на можливості постредагування, порівняння та оцінку різноманітних
стратегій й інтерпретацій у рамках контексту. Перекладачу, особливо початківцю,
необхідні ресурси, які можуть слугувати еталоном перекладу і оцінці перекладу в тих
чи інших «стандартних» умовах. Значна кількість часу перекладача витрачається на
звернення до реферативної інформації, наприклад словників. Електронні паралельні
корпуси перекладів та лінгвістичні комп’ютерні технології дозволяють скоротити ці
витрати часу та надають зразки професійного перекладу при вивченні прийомів і
способів перекладу.
Перекладач отримує інструмент для швидкого аналізу мовної одиниці та
варіантів її перекладу із залученням великого масиву текстової та екстралінгвістичної
інформації з одночасним зануренням у контекст. Паралельний корпус перекладів
дозволяє проводити порівняння не лише тексту оригіналу та його перекладу, а й
навпаки – порівнювати текст перекладу з оригіналом.
Водночас, при використанні паралельних корпусів перекладів слід
застосовувати критичний підхід у кожному окремому випадку, адже існує проблема
наявності помилок, невдалого вибору перекладацьких відповідників, низької
лінгвістичної якості текстів тощо (Ніколаєва, 2018: 110).
Висновки
Conclusions
Використання паралельних корпусів перекладів в освітньому процесі є одним з
ефективних засобів підвищення рівня іншомовної комунікативної компетенції
фахівців з іноземної мови та перекладу. Особливого значення цей засіб набуває при
самостійній роботі та в умовах дистанційного навчання.
Таким чином, за допомогою паралельних корпусів перекладів здобувач освіти,
знайшовши відповідний еквівалент лексичної одиниці, має змогу зробити висновок
щодо принципу перекладу власних та географічних назв (транскрипція,
транслітерація), ідіом, термінів тощо, знайти відповідники певним граматичним та
стилістичним явищам, отримавши список контекстів для певного явища.
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Abstract
The abstract reveal the problem of acculturation by international students. There are four main
types of acculturation strategies: assimilation, separation, marginalization and integration. We
agree that the most successful is integration. It is well known, that the language and speech belong
to the important part of the acculturation proses. The language skills can help or slack the
acculturation of the international students to the new environment. That means that the langue
skills make the adaptation easier and more comfortable and provide successful learning proses. On
the other hand the acculturation can take much more time and affect their mental health. It is
important for the universities to work out some acculturation programs in order to help and support
their international students.
Key words: language, speech, acculturation, international students.

Вступ
Introduction
Українські університети щороку активно поповнюються іноземними
студентами. Невід’ємною складовою навчального процесу іноземців безумовно є
процес їх акультурації. Цей процес може стати легким та цікавим для одних, а також
неабияким викликом та випробуванням для інших. У контексті акультурації до
іншомовного академічного середовища мова набуває особливо важливого значення та
може поставати як позитивним так і негативним чинником акультурації. Рівень
володіння мовою країни, котра забезпечує студента освітою, визначає його
академічну успішність та впливає на психічне здоров’я загалом.
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Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
У дослідженні використано такі теоретичні методи дослідження: аналіз, синтез,
порівняння, узагальнення, систематизація наукових джерел.
Результати
Results
Уперше вчені звернулися до проблеми акультурації на початку 30-х років
ХХ ст. У перших наукових працях під акультурацією розуміли ті явища, які мають
місце, коли групи індивідуумів з різними культурами вступають у довготривалий і
безпосередній контакт, внаслідок чого змінюються початкові культурні моделі одної
або двох груп (Redfield, 1936; Бахта, 1963).
Згодом термін акультурація став використовуватися як синонім адаптації
мігрантів в іншокультурному середовищі.
У сучасному розумінні акультурацію розглядають як процес взаємодії культур,
в ході якого відбувається їх зміна, засвоєння ними нових елементів (Zick, 2010;
Cramer, 2019).
Існує чотири основні форми (стратегії) акультурації: асиміляція (спосіб
акультурації, при якому людина повністю приймає норми і цінності іншої культури,
відмовляючись при цьому від своїх); сепарація – заперечення чужої культури при
збереженні ідентифікації зі своєю культурою; маргіналізація – втрата ідентичності з
власною культурою і відсутність ідентичності з культурою більшості; інтеграція –
стратегія, за якої відбувається ідентифікація себе як зі старою, так і з новою
культурою (Gallois & Giles, 2015).
На нашу думку, саме інтеграція здатна забезпечити іноземним студентам
комфортне перебування у новій країні та успішно навчатися.
Отже, подолання конфліктів, підвищення розуміння між людьми різних
культур та національностей пов’язане з декількома важливими умовами: зі знанням
менталітету, національного характеру співрозмовника, розумінням способу життя та
його мови (Ушканова, 2010; Tamimi Sa’d, 2017).
Повертаючись у русло нашої теми варто зауважити, що у багатьох освітніх
закладах нажаль не налагоджені чіткі механізми організації навчального процесу для
іноземців, котрі не достатньо або і зовсім не володіють українською мовою. Саме
тому ця проблема потребує детального вивчення та пошуку шляхів вирішення.
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Висновки
Conclusions
Отже, мова, як складова будь-якої культури, неодмінно пов’язана з процесом
акультурації іноземних студентів. З-поміж асиміляції, сепарації, маргіналізації та
інтеграції вважаємо останню стратегію найефективнішою. Вона покликана не
забороняти чи відмовлятися від власної культури та мови, а навпаки збагачуватися
іноземним мовленням задля власної користі та успіху. Через іноземне мовлення
пізнаються усі сфери життя народу, звичаї, традиції, відбувається розуміння суті та
особливостей процесу навчання. Саме тому мову та мовлення можна віднести до
чинників процесу акультурації іноземних студентів.
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Abstract
Psycholinguistics or psychology of language is the study of the interrelation between linguistic
factors and psychological aspects. Psycholinguistics studies the psychological and neurological
factors that enable human to acquire, use and understand language. Psycholinguistics mainly
concern with the use of psychological / scientific / experimental methods to study language
acquisition, production and processing. In this study is to reveal theoretical information about
psycholinguistics.
Key words: linguistics, psycholinguistics, psychology, language, acquisition process.

Introduction
Psycholinguistics is a science formed with the contributions of linguistics examining
the origins, generations and the qualities of language usage, and of psychological science
studying the human behaviours. Language acquisition focuses on its comprehension and
usage. Psychological processes coming out during the language learning and its usage are
analysed in the light of psycholinguistics. This science analyses the relationship between
language and exprience, language and mind to search how language is perceived and used
from both biological and psychological points of view (Özbay & Barutçu, 2013: 933).
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Psycholinguistics researchers since the linguistic revolution of the mid - 1960 the
field has brooded to encompass a wide range of topics and disciplines. Psycholinguistics is
interdisciplinary and is studied in different fields such as psychology, cognitive science and
linguistics (Jodai, 2011: 2). Historically the focus of most psycholinguists has been on first
language (L1), acquisition of first language in children and in research on adult
comprehension and production (Schmitt, 2002).
The relation between language and psychology originates from the fact that an
individual forms his/her innate linguistic abilities in compliance with the process of
personality development. Chomsky’s views that discuss language development within
biological and psychological context are referred to as «psycholinguistic» theories
(Chomsky, 2000).
Results
What is psycholinguistics? Psycholinguistics is the branch of cognitive psych ology
that studies the psychological basis of linguistic competence and performance. According to
Altman (2001) psycholinguistics that m eans psychology of language is the study of the
psycho-logical and neurological factors that enable humans to acquire, use, comprehend and
produce language. Psycholinguistics or psychology of language is the study of the
interrelation between linguistic factors and psychological aspects. Psycholinguistics covers
the cognitive processes that make it possible to generate grammatical and meaningful
sentences out of vocabulary and grammatical structure as well as the processes that make it
possible to understand utterances, words, texts, etc. Psycholinguistics concerns with the
study of the cognitive process that supports the acquisition and use of language (Miller &
Emas, 1983; cited in Jodai, 2011: 3).
Who is Psycholinguistics? A psycholinguist is a social scientist who studies
psycholinguistics, which connects psychology and linguistics. Psycholinguistics is
interdisciplinary in nature and is studied by people in a variety of fields, such as,
psychology, cognitive science, linguistics, neuroscience and many more. The main aim of
psycholinguistics is to outline and describe the process of producing and comprehending
communication.
More specifically, a psycholinguist studies language, speech production, and
comprehension by using behavioral and neurological methods traditionally developed in the
field of psychology, but other methods such as corpus analysis are also widely used
(en.wikipedia.org/wiki/Psycholinguist). Psycholinguists currently represent a widely diverse
field. Many psycholinguists are also considered to be neurolinguists, cognitive linguists,
neurocognitive linguists, or are associated with those who are (Garnham, 1998). In
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psycholinguistics researchers try to develop models to describe and preferably predict
specific linguistic behavior (Gernsbacher, 1994; cited in Jodai, 2011: 8).
The other significance of studying of psycholinguistics is that it uncovers universal
processes that governs the development, use and breakdowns of language (Bates et al.,
1995; Harley, 2005). Psycholinguistics tries to solve the relationships (the relationship
between language and thought) between the individual speaking and the language used by
the individual. The main of purpose of psycholinguistics is to outline and describe the
process of producing and comprehending communication. In the tradition of psychology,
various models are used to further this understanding.
Psycholinguistics as an Interdisciplinary Science. Although linguistics and
psychology are different disciplines, the common ground they share is quite vast. The area
that covers the act of trying to reach concrete results with reference to scientific data that
address the influence of psychology on language and vice versa is referred as the area of
interest in psycholinguistics (Taştekin, 2016: 987). Development of the language develops
depending on other developmental areas. In this context, psycholinguistics is
interdisciplinary (Girgin, 2020: 52). Psycholinguistics is the discipline interested in the
common grounds of philology which studies the roots, development and usages of
languages and psychology which studies and interprets human behavior. This discipline is
interested in how an individual performs the functions of comprehension, interpretation,
synthesizing and analyzing as well as the foundations of verbal skills and writing skills.
While linguistics deal with one’s ability to understand what he/she reads or listens,
psycholinguistics interprets this ability by also the emotional effects of it (Taştekin, 2016: 987).
The discipline is mainly concerned with the mechanisms by which language is
processed and represented in the mind and brain; that is, the psychological and
neurobiological factors that enable humans to acquire, use, comprehend, and produce
language (https://en.wikipedia.org/wiki/Psycholinguistics).
Initial forays into psycholinguistics were in the philosophical and educational fields,
due mainly to their location in departments other than applied sciences (e.g., cohesive data
on how the human brain functioned). Modern research makes use of biology, neuroscience,
cognitive science, linguistics, and information science to study how the mind-brain
processes language, and less so the known processes of social sciences, human
development, communication theories, and infant development, among others.
Psycholinguistics contains data that enable not only individuals to express themselves in an
elegant and effective way, but also communities to establish a healthy communication.
Language education helps individuals find inner peace, feel good and express themselves
accurately and perceive their environment accurately as well (Taştekin, 2016: 988).
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The Significance of Psycholinguistic Studies. Psycholinguistics studies the
psychological and neurological factors that enable human to acquire, use and understand
language.

Psycholinguistics

mainly

concern

with

the

use

of

psychological / scientific / experimental methods to study language acquisition, production and
processing. Language psychology is concerned with the use of language as well as how one
performs the function of understanding and comprehension as a listener (Ekmekçi, 1991).
Human being is a thinking and talking creature. Human being differentiates itself
from other creatures by being a talking and thinking creature. Human being exports his
emotion, thought, experience, knowledge and skill through language. People can use the
language to communicate among themselves as long as they exist. It is important to use the
language correctly, properly and consistently while communication takes place (Baba, 2020:
95). Educational process supported with the field of psycholinguistics can also decrease the
negative effects of the language problems. Language is the medium in which we humans
compose our thoughts, explain our thinking, construct our arguments, and create works of
literature. Without language, societies as complex as ours could not exist (Pullum, 2018).
Conclusions
Due to the fact that psycholinguistics is an interdisciplinary field, nowadays it is the
focus of researchers who study the interrelation between mind and language. All these
visual or auditory modes of communication that are reflected from individual to individual
and to the community are related to and in relationship with psycholinguistics. Our
emotions shed light on our language, and our choices in language shed light on our
emotions. Psycholinguistics authorities are interested in the reflections of the reasons and
results of human and animal behavior on language as well as examining the effects of oral,
written, visual and behavioral language on human and animal behavior (Taştekin, 2016:
988). Morale and motivation values are in close relation with psycholinguistics. In all visual
and auditory arts, language and psychology are prioritized. Because in all forms of art, using
language effectively and taking the psychology of target audience into consideration affect
the target result positively. Identifying verbal, mathematical and even every kind of artistic
intelligence areas in the brain, studies on the function of memory and using NLP (Neuro
Linguistic Programming) techniques instead of classic memorization/learning techniques
give a different dimension to language learning and language usage. (Taştekin, 2016: 988).
According to (Harely, 2005) the the main subject of research in psycholinguistics is the
study of cognitive processes that underlie the comprehension and production of language, and
the way the cultural environment interact with these two. Psycholinguistics authorities try to
find out methods that are adopted within theories and rules based on rational or scientific data
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through trial, observation and other methods as well as paying attention to subjects that have
never been dwelled upon and studied by means of existing methods.
The findings and concepts of psycholinguistics is used and studied by people in a
variety of fields. Such as psychology, cognitive science linguistics, and neroulinguistic.
There are several subdivisions within psycholinguistics that are based on the components
that make up the language (Jodai, 2011: 4). Language development starts from birth and
continues throughout life.
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Abstract
The article examines the transition of modern science to multidisciplinary discourse, which makes it
necessary to conceptualize and possibly operationalize methods of psycholinguistics. The
conceptualization of new areas in a psycholinguistic context, presupposes a certain mental
experience that includes, in addition to the processes of creating new concepts and contextual
knowledge, also defining the role of interests, intentions, emotions in human activity.
Keywords: multidisciplinary nature of research, psycholinguistic discourse.

Вступ
Introduction
Поява нових наукових галузей в останні десятиліття значно розширили поле
психолінгвістики. Зараз дещо дивним видається, що ще років 20-30 тому багатьох
дефініцій, термінів, і, навіть, назва нових сфер науки просто не існувало. На
початковому етапі цього періоду в науковому середовищі відчували певне
потрясіння, багато нових основних понять, дефініцій піддавалися ретельному
перегляду. У міру поглиблення і розширення знань про нейроні, психологічні,
лінгвістичні і біологічні особливості сприйняття та обробки інформації все більший
інтерес вчені стали проявляти до механізмів мотивацій і дій на основі прийняття
рішень, теорії вибору і моделювання поведінки суб'єктів діяльності. З багатьох
нововведень найбільший розвиток отримали подвійні поняття та психології,
економіки, права та інших сфер науки. Було визнано, що такий зв'язок, безсумнівно,
має мультидисциплінарний характер, що сприяє поглибленню відносин між науковою
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думкою, культурою і мовою, стало поштовхом для розуміння природи людського
пізнання на більш високому, мультидисциплінарному рівні розвитку науки. В
останньому меморандумі Римського клубу ця тенденція була позначена як «ідея
формування цілісного світогляду і нового змісту освіти і науки» (Weizsäcker &
Wijkman, 2018). Жодне з наукових досліджень не обходиться без аналізу понять,
дефініцій, термінів.
Мета дослідження полягає у вивченні та розширенні психолінгвістичного
аналізу мультидисциплінарного формату нових наукових сфер, який заснований на
нових досягненнях в нейропсихолінгвістиці економіки і її модифікаціях.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
У процесі теоретичного дослідження було застосовувано багатофакторний
аналіз мультидисциплінарного характеру нових тенденцій і закономірностей у
розвитку наукових теорій. Посилення невизначеності та непередбачуваності в її
інституційному середовищі створило можливість психолінгвістичного осмислення
значень і структури нових наукових понять, термінів і дефініцій. Це стало важливим
компонентом для встановлення об’єктивної наукової істини, а також комунікацій в
ширшому науковому діапазоні.
Застосування методу порівняльного аналізу дозволяє будувати на фактичному
матеріалі наукові гіпотези щодо подальшого шляху розвитку стимулює розвиток і
конкретизацію психолингвистических знань, сприяє їх практичного використання.
У процесі психолінгвістичного дискурсу нейроекономіки використовувався,
також такий метод наукового дослідження, як екстраполяція. Його результати є
однією з важливих складових наукового пояснення психолінгвістичного аналізу
складних мультидисциплінарних взаємодій.
Результати
Results
Мультицисциплінарність наукових досліджень передбачає володіння вченими
мовою однорідного мовного співтовариства і уникнення помилок у використанні
мови. Саме такий підхід сприяє розвитку мовної компетенції, яку N. Chomsky (1965)
визначає як частина ментальної реальності, а лінгвістична теорія, що відноситься до
неї, вважається менталістичною теорією. Така теорія дозволяє людським мовам
пояснити, як з’являються унікальні і автономні системи в психічній сфері людини і
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вивчати їх іманентні структури. Подолання лексичного бар’єру пов'язане з
оволодінням певним термінологічним словником, є суттєвою опорою у формуванні
необхідних комунікативних компетенцій. Вчені, які володіють комунікативною
компетентністю знання, мають набагато ширшу компетентність, ніж це передбачає
лінгвістична. У комунікативної компетенції, вважає Р. Хадсон, важливо не просто
посилатися тільки на знання лінгвістичних форм, а, крім цього, включати також суть
наукові знання, і в такому випадку, більш доречний термін «здатність» використання
мовних форм (Hymes, 1972). Д. Каплан (Caplan, 1987) доповнює таке розуміння,
вважаючи, що деякі мовні структури, особливо деякі синтаксичні структури, і
ментальні процеси, які їх реалізують, дуже специфічні і сильно відрізняються від
будь-яких раніше описаних немовних розумових дій людей. З цієї причини вони
повинні вважатися унікальними і автономними.
А. Кутлер, В. Клейн та С. Левінсон (Cutler, Klein & Levinson, 2005)
стверджують, що дослідник не повинен бути або тільки психологом, або тільки
лінгвістом рівною мірою. І далі уточнюють: учений може бути, перш за все,
психологом, але таким, який вивчає лінгвістичне поведінку, або лінгвістом, але
таким, який використовує психологічні методи, що дозволяють досліджувати
лінгвістичне поведінку. Найчастіше трапляється небажання психолінгвістівпсихологів заглиблюватися в теоретико-мовознавчі нюанси, а з боку психолінгвістівмовознавців відсутність віри в точність психологічних методів. Таким чином, основна
ідея інтерпретації наукових фактів і їх взаємних імплікацій, тобто фактично об'єктом
досліджень, є прагнення знайти всередині нової, повної і, в той же час, відкритої
системи, неперервно виникаючих знань, мультидисциплінарну спільність, що є
логічною формою вкладу в розвиток психолінгвістичної науки. Отже, широкий
спектр отриманих знань шляхом психолингвистических досліджень ніколи б не виник
внутрі власне лінгвістики, будучи тільки психологічним. Разом з тим,
психолінгвістичні підходи збагачують знання про мову, але, що не менш важливо,
розширюють знання і про когнітивні процеси людини.
Висновки
Conclusions
Звернення до інтегрального поняття психолінгвістичного дискурсу дозволяє
цілісно охопити основні аспекти проблеми мультидисциплінарного взаємодії в
розвитку сучасних наукових теоріях. У психолінгвістиці, як розділі психології, який
вивчає мову і мовлення, для емпіричного аналізу вибирається логічна, лінгвістична
модель мови, яка враховує з психологічної точки зору психологічні процеси
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сприйняття, розумового перетворення і створення мовної інформації. Унікальність
психолінгвістичного дискурсу полягає у тому, що теорії і моделі, які розвивалися на
основі одного вчення систематично перевіряються з використанням методів,
розроблених іншою наукою. Це динамічна і відкрита система нового знання, яке
постійно розвивається.
Революційний вплив на розвиток мультидисциплінарних наукових досліджень,
з використанням психологічного знання,

надали

прогресивні

досягнення

в

мультідисциплінарних наукових дослідженнях, які об'єднані єдиним дослідницьким
інтересом. Дискурсивний аналіз мультидисциплінарних досліджень передбачає
спілкування між вченими різних наукових напрямків, і, отже, використання різних
наукових мов. Звідси, виникає необхідність створення і впровадження уніфікованого
єдиного простору нових знань, основними характеристиками яких є досить
динамічний розвитку, в тому числі завдяки рівню абстракції (моно, між- і
мультидисциплінарної), що гарантує успішну методологічну рефлексію.
У методологічному сенсі, з цієї точки зору, сучасна психолінгвістика є
мультіціплінарной наукою і очолює піраміду наук мультидисциплінарного характеру.
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Abstract
The article reveals the problem of the development of reading in a child of older preschool age as a
psycholinguistic phenomenon. Speaking about the development of reading in older preschool
children in general, we consider reading not only as one of the important types of speech activity,
but also as the child's ability to perceive, understand and realize the information read, which is
printed (transmitted) in one way or another. using digital technologies. Also in the article we
consider different thoughts of teachers, psychologists, linguists and other scientists about the
problem of reading development in children. Summarizing them, it is necessary to give specialists
and practitioners a clear idea of the process of reading by a child of older preschool age.
Key words: reading, psycholinguistics, development, оlder preschool children.

Вступ
Introduction
Вибір читання e якості основного комунікативного вміння зумовлений низкою
причин, однією з яких є його освітня та соціокультурна значимість, яка полягає в
розширенні знань і кругозору дітей старшого дошкільного віку. Дослідження
психолінгвістів переконливо доводять необхідність глибокого вивчення понять
«читання», «розвиток читання дітей старшого дошкільного віку», адже до недавнього
часу відбувалося недооцінювання вивчення зазначених дефініцій.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
У процесі вивчення феноменів читання, розвиток читання дітей
використовувалися такі теоретичні методи дослідження: аналіз психологічної і
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психолінгвістичної літератури, узагальнення й інтеграція отриманих результатів аналізу
даних.

Систематизація

узагальнених

даних

теоретичної

частини

дослідження,

висновування.
Результати
Results
У даних умовах вибір читання в якості основного комунікативного вміння
зумовлений низкою причин, однією з яких є його освітня та соціокультурна
значимість, яка полягає в розширенні країнознавчих знань і кругозору дітей старшого
дошкільного віку. У зв’язку з цим велике значення набуває пізнавальна функція
читання, що в свою чергу передбачає розгляд читання не тільки як засобу пізнання
культури, а й з точки зору функціонування психічних пізнавальних процесів і
механізмів, що лежать в основі даного виду мовленнєвої діяльності.
Проблема визначення сутності читання, розвитку читання дитиною не є новою.
Так у словнику В. Даля поняття читати розуміється як читати, розбирати письмо,
грамоту, писане чи друкованими літерами (Даль, 1880-1882). Словник Б. Грінченка
дає наступну інформацію: «Читання, -ня, с. (1) Чтеніе. Грин. І. 289. Яке співання, таке
й читання. (2) Считаніе. У нас пінязьки без читаня — безъ счету (Грінченко, 1958:
483). Поняття «читання» в академічному тлумачному Словнику української мови у 11
томах подано у трьох значеннях: 1. Дія за значенням читати). Голосне читання;
Літературне читання; Статарне читання. (2). Те, що читають, читаний текст.
(3). мн. Цикл доповідей, лекцій, виступів читців, присвячений якому-небудь колу
питань (1980: 337). Словник іншомовних слів дає визначення щодо курсорного
читання як швидке прочитування тексту, без детального розгляду. Протилежне –
статарне читання. Б. Мещеряков, розкриваючи поняття «мовленнєва діяльність»
(verbal behavion) як ту чи іншу форму внутрішнього вживання мови для вираження,
передачі чи породження інформації, думок, почуттів пише, що в вузькому смислі
М.д. – це діяльність в якій створення чи передача тексту виступає в якості основної
мети. А самостійними видами чи компонентами М.д. виступають говоріння і письмо
(активне мовлення), слухання і читання (пасивне мовлення), запам’ятовування і
пригадування вербального матеріалу (Мещеряков, 2007: 231).
Отже, читання (пасивне мовлення) – це вид мовленнєвої діяльності, що має тісний
зв’язок як з вимовою, так і з розумінням мови. Розрізняють також самостійне й
несамостійне читання дитиною. Самостійне дитяче читання – це індивідуальне мовчазне
читання книги без допомоги дорослого (педагога чи іншого кваліфікованого читача).
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Процес читання був предметом дослідження науковців різних галузей, а
саме: педагогів (Богуш, 2019; Вашуленко, 1982; Гербова, 1987; Горецький, 1985;
Журова, 1978; Зайцев, 1997; Сохин, 1984; Сухомлинський, 1977; Тумакова, 1991;
Ушинський, 1955 та ін.), психологів (Амонашвілі, 2013; Венгер, 2010; Выготский,
1983; Запорожец, 1986; Костюк, 1989; Эльконин, 1962; Леонтьев, 2005 та ін.);
лінгвістів (Гвоздев, 1961; Кузьменко, 1980; Пентилюк 2015; Фомичова, 1981 та
ін.); психолінгвістів (Зимняя, 2001; Калмикова, 2008, 2011, 2017; Леонтьев, 2005
та ін.). Так, К. Ушинський у своїй праці «Про початкове навчання грамоти взагалі»
писав, що «свідоме» читання визначає результати й якість читання; що легшою є
метода навчання, яка пропонується дитині, то раніше можна почати навчання
(Ушинський, 1983). В. Сухомлинський зазначав: «Процес письма й читання буде
легким, якщо грамота стане для дітей яскравим, захоплюючим шматком життя,
сповненим яскравими образами, звуками, мелодіями» (Сухомлинський, 1977: 78).
Одним із мотивів розуміння, за Г. Костюком, є потреба розповісти іншим про щось,
поділитися з ними своїми думками: описати, пояснити, довести, переказати,
висловити судження про почуте, прочитане (Костюк, 1989). Л. Калмикова вважає, що
дошкільник сприймає й розуміє не повідомлення в його мовному формальнограматичному оформленні, а за його допомогою бачить світ речей, явищ, дій, ознак,
ситуацій дійсності. І в цьому йому допомагає смисл, виокремлений і відтворений ним
зі сприйнятого висловлення (Калмикова, 2008). Тому, беручи книжку до рук,
пропонуючи її розглянути та послухати, ми запрошуємо дитину дошкільного віку
насамперед до спілкування за її змістом і формуємо бажання навчитися читати
самостійно. М. Зайцев читання розглядає не як передумову «прискореного розвитку»,
а як процес оволодіння новою мовною реальністю – письмовим мовленням (Зайцев,
1997). Г. Доман навчання дітей читання представляє як читання не за буквами і
складами, а відразу словами, оскільки це доступніше і значно простіше для дітей
будь-якого віку, починаючи з 6-8 місяців (Доман, 1995).
Загальні положення про значення читання дітьми дошкільного віку в
сучасному освітньому процесі розглядають у роботах зарубіжні (Амонашвілі,
2013; Доман, 1995; Пол & Руссо, 2020; Хірш-Пасек 2014
дослідники (Богуш, 2013, 2019; Вашуленко & Скрипченко,
Калмикова, 2008, 2011, 2017; Карабаєва, 2010 та ін.); про
оперативних одиниць письма й читання (Корнев, 1997);

та ін.) та українські
1982; Іваненко, 1987;
поетапне формування
про текст як об’єкт

лінгвістичного дослідження (Гальперин, 1976, Чепелєва, 1992 та ін.); про розуміння
як компонент психології читання (Брудный, 2001 та ін.); про суттєве значення
пізнавальної активності в процесі читання (Выготский, 1983; Эльконин, 1962 та
ін.). Аналіз наукових джерел засвідчив, що в психолінгвістиці феномен «розвиток
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читання дитиною» приваблював учених (Леонтьев, 2005; Эльконин, 1962; Журова,
1978 та ін.). Так, Д. Ельконін зазначав, що читання є відтворення звукової форми
слова на підставі його графічного позначення (Эльконин, 1962). Внутрішній механізм
читання представляє собою доволі складне явище з системою орієнтуванння і
коригувань, перш за все зорових, мовленнєворухових, мовленнєвослухових,
мисленнєвих й інших компонентів.
Дослідження психологів, психолінгвістів засвідчують про можливості дитини
дошкільного віку не лише усвідомлювати окремі факти дійсності, але й пояснювати
їх. Тому розвивати читання необхідно з малку в умовах сім’ї, не чекаючи поки дитина
піде до школи. Так П. Пол та М. Руссо у своїй книзі «Як виховати читача» пишуть:
«Школа – це місце, де дітей вчать, що вони мусять читати, а домівка – місце, де діти
вчаться читати, бо самі цього хочуть. Саме вдома вони навчаються любові до
читання…» (Пол & Руссо, 2020: 10). І завдання дорослих – зробити читання
задоволенням для дитини.
Отже, розуміємо читання дитиною старшого дошкільного віку не лише як один з
найважливіших видів мовленнєвої діяльності, не тільки як засобу пізнання культури, а й
з точки зору функціонування психічних пізнавальних процесів і механізмів, що лежать в
основі даного виду мовленнєвої діяльності; як здатність дошкільника сприймати,
розуміти й усвідомлювати інформацію, яка надрукована (передана) тим або іншим
способом чи відтворена з допомогою цифрових технологій. Проте аналіз наукової
літератури, крім виявлених проявів, дав змогу з’ясувати, що становлення процесу
читання як вербального мовленнєво-мисленнєвого процесу на дошкільному етапі
онтогенезу до цього часу в цілому залишається недостатньо вивченим.
Висновки
Conclusions
Таким чином, проблема недостатньої розробленості означеного феномену
«розвиток читання дітей дошкільного віку» та недостачі програм психолінгвістичного
розвитку дітей старшого дошкільного віку набуває важливого значення, адже
найбільш суттєві зміни відбуваються саме у зазначеному віковому періоді, що є
перехідним між двома етапами розвитку, один з яких пов’язано з ігровою, а другий –
з навчальною діяльністю. Виділення читання як окремого явища серед різних
мовленнєвих процесів має велике прикладне значення, особливо для лінгвометодики,
адже дозволяє організовувати процес навчання читання дітей старшого дошкільного
віку адресно, залежно від їх вікових та індивідуальних особливостей.
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Abstract
The article is devoted to the problem of tolerance as a philosophy of humane relations in the
modern unstable socio-cultural world. The culture of tolerance is positioned as a culture of the ХХІ
century. The author presents the results of the semantic and interpretive analysis of the concept of
«tolerance», defines its psycholinguistic markers. The article reveals the essence of the concept of
«tolerance», emphasizes the functional significance of tolerance in the development of personality.
Considerable attention is paid by the author to communicative tolerance as the basic mechanism of
regulation and humanization of interpersonal communication, and especially in the process of
personality maturation. The article presents the results of an empirical study of the tendencies of
communicative tolerance of adolescents and young men using the method of V.V. Boyko; the
diagnostic resource of this method allows to study the tolerant and intolerant attitudes of the
personality. It is proved that the complex development of the communicative tolerance of the
personality of adolescents and young men is possible only in the system of professional
psychological and pedagogical support of the subject- and sociogenesis in a tolerantly oriented
educational space.
Key words: tolerance, communicative tolerance, adolescents, mental development, socio-cultural space.

Вступ
Introduction
Полівекторний характер розвитку цивілізації в епоху постмодернізму зумовлює
варіативність поєднання вітальних і екзистенційних вимірів життєтворчості людини в
несталому просторі буття. У континуумі глобального міжкультурного діалогу
найбільш важливим, за нашим переконанням, є прийняття людством системи
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цінностей, в основі якої знаходяться такі психологічні конструкти як гуманізм,
взаєморозуміння, терпіння, котрі імпліцитно визначають феноменологію поняття
«толерантність», що зумовлює виміри культури ХХІ століття.
Семантико-інтерпретаційний аналіз поняття «толерантність» (від. лат.
Tolerantia – терпляче переносити) дозволяє констатувати різноманітність теоретичних
тлумачень базового сегменту континуального поля досліджуваного концепту
(Леонтьев, 2009; Растатуева, 2008 та ін.). Етимологічно зміст поняття «толерантність»
пояснюється науковцями або у площині англійської мови, де tolerance позначує
«готовність і здатність без протесту сприймати особистість або річ», або –
французької мови, в якій tolerat визначається як «терпимий, поблажливий»; це
обумовлює змістові відмінності в інтерпретаційних схемах даного поняття. У
семантичному контексті толерантність означує реакцію людини (або групи людей) на
зіткнення різних культурних установок, стереотипів, що відбиваються у системі
практик; означене зіткнення розв’язується сторонами конструктивно, з акцентом на
принципи кооперації і співробітництва (Растатуева, 2008). Толерантність передбачає
розуміння відносності суб’єктивних переконань і суджень, неможливість такого їх
обґрунтування, що було б беззаперечним для всіх (Лекторский, 1997). Разом з тим,
толерантність (як визнання рівноправності різних точок зору) пов’язана із
відповідальністю особистості за свій вибір і з визнанням за іншими права на власний
вибір (збереження їх автономії).
У контексті означеного ми вважаємо за можливе розглядати толерантність як
умотивовану психологічну готовність до конструктивного паритетного діалогу з
людьми, наділеними іншими поглядами, світоглядними позиціями, стилями мислення
та поведінки, відкритість до «інакшості» (Лекторский, 1997; Леонтьев, 2009). В якості
маркера толерантності розглядаємо здатність визнавати моральні, правові,
психологічні кордони (в тому числі – готовність цікавитися іншим як самоцінністю,
визнавати його як самодостатню реальність) і вибудовувати конструктивні відносини
з носіями альтернативних позицій шляхом паритетного діалогу (Токарева, 2015).
Важливою формою реалізації філософії толерантності є комунікативна
толерантність – основа та регулятивний механізм спілкування, що сприяє гуманізації
міжособистісних взаємин.
Усвідомлюючи значимість толерантності як предиктора особистісного
розвитку людини у вимірах сучасного інформаційного суспільства, мету даної
наукової розвідки ми вбачали у визначенні тенденцій виявлення комунікативної
толерантності протягом підлітково-юнацького періоду особистісного становлення.
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Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
У якості психодіагностичного інструментарію нами була використана методика
оцінювання загальної комунікативної толерантності особистості (В.В. Бойко),
діагностичний ресурс якої дозволяє досліджувати толерантні та інтолерантні
установки особистості, котрі проявляються у процесі спілкування. Вибірку
дослідження склали 235 осіб підлітково-юнацького віку: 115 школярів підліткового
віку 13–15 років (учні загальноосвітніх шкіл м. Кривого Рогу (Україна) та 120
студентів (віком 18–22 років) Криворізького державного педагогічного університету.
Результати
Results
Підкреслюючи функціональну значимість толерантності у генезі буття
особистості, Д.О. Леонтьев наголошує: «...ухиляючись від діалогу, від взаємодії, ми
блокуємо можливості власного розвитку. Тому толерантність ... є важливим ресурсом
особистісного розвитку» (Леонтьев 2009: 9). Тож є підстави розглядати
комунікативну толерантність як фактор мовленнєво-мисленнєвого та особистісного
розвитку суб’єктів життєтворення, і зокрема – протягом дорослішання.
Ранжування значущості для респондентів маркерів комунікативної
толерантності (розглядалися перші три позиції середніх значень (Мх)) показало, що в
зоні ризику для респондентів знаходяться параметри «Невміння пристосовуватися до
характеру, звичок і бажань інших» і «Неприйняття або нерозуміння індивідуальності
іншої людини». Респонденти підліткового віку проявляють більш високий рівень
інтолерантності за шкалами «Невміння прощати іншим помилки, незручність»
(Мх=3,4; I ранговая позиція) і «Нетерпимість до фізичного або психічного
дискомфорту, створюваному іншими людьми» (Мх=3,2), тоді як для студентів
значущим маркером інтолерантності стала шкала «Прагнення перевиховати партнера,
зробити його «зручним»» (Мх=2,8). Подальший статистичний аналіз отриманих
даних із застосуванням t-критерію Стьюдента для порівняння незалежних вибірок
показав відносний характер відмінностей в прояві патернів толерантності
респондентами вибіркової сукупності, що свідчить про тотожність особистісних
профілів респондентів підліткової та юнацької когорт.
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Висновки
Conclusions
Результати емпіричного дослідження, таким чином, дозволяють констатувати: в
особистісному становленні людини нового покоління важливу роль відіграє
толерантність як імпліцитний ресурс розвитку ціннісного ставлення до світу.
Комплексний розвиток комунікативної толерантності особистості у підлітковоюнацькому віці можливий у системі професійного психолого-педагогічного супроводу
суб’єкто- і соціогенезу в умовах толерантно орієнтованого освітнього простору.
Отримані дані можуть бути покладені в основу подальшої дослідницької
роботи із визначення специфіки особистісного розвитку суб’єктів дорослішання в
умовах глобального реформування системи освіти.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the problem of cognitive-semantic modelling of the
subjective image of adulthood by schoolchildren of adolescence. The research procedure involved
the use of conceptual analysis methods, analysis of vocabulary definitions, content analysis. Based
on the results of 4207 text fragments and respondents’ answers study, quantification units of the
semantic field of the studied conceptosphere, the core and the peripheral part were identified. It has
been stated that in the formatting of the subjective image of adulthood by schoolchildren of
adolescence, there is a transition from empirical identification and awareness of predominantly
«external» attributes of adulthood to a generalization of the internal relevant subsystems for
assessing the world, oneself and other people.
Key words: image of adulthood, linguistic personality, adolescence, logical-meaning construct,
semantic field.

Вступ
Introduction
Когнітивно˗семантичне моделювання суб’єктивного образу дорослості набуває
особливого значення у період зростання (дорослішання) дитини, протягом якого
особистісні пошуки моделі «дорослого» життя набувають усвідомлюваного характеру
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та означують ускладнення системи уявлень про себе. Образ дорослості стає у період
дорослішання частиною картини світу як вихідного глобального образу, покладеного
в основу світогляду людини.
Логіко-смислові конструкти мовної картини світу підлітків та юнаків
експлікують їх соціолект як суб’єктів мовлення і утворюють концептуальний простір
ментального континууму, що є особливо актуальним для переосмислення
семантичних індикаторів особистісного становлення людини у період дорослішання.
Метою роботи є виявлення психологічних особливостей мовної об’єктивації
концептосфери на позначення феномену дорослості у свідомості підлітків та юнаків.
Гіпотеза емпіричного дослідження означила припущення щодо значущості
відмінностей концептуалізації суб’єктивного образу дорослості у мовній свідомості
суб’єктів дорослішання різного віку.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Вибірку дослідження склали 732 особи 10–17 років (учні загальноосвітніх шкіл
м. Кривого Рогу), також респонденти молодшого шкільного віку (57 учнів віком 7–9
років) та студенти Криворізького державного педагогічного університету віком 20–27
років (72 особи).
Основу дослідження склали три вектори: уточнення особливостей лінгвалізації
концептосфери на позначення феномену дорослості у семантичному просторі мовної
особистості; дослідження психолінгвістичних особливостей концептуалізації
суб’єктивного образу дорослості у підлітковому та юнацькому віці; означення вікової
динаміки когнітивно˗семантичної природи концептосфери дорослості у свідомості
школярів.
У дослідженні нами був застосований метод концептуального аналізу
(Полюжин, 2005 та ін.) та були використана анкета (із запитаннями відкритого типу),
зорієнтована на виявлення усвідомлюваних та неусвідомлюваних тенденцій
розгортання образу дорослості. Процедура дослідження передбачала використання
методів концептуального аналізу, аналізу словникових дефініцій, контент-аналізу. За
результатами вивчення 4207 текстових фрагментів і відповідей респондентів були
виділені одиниці квантифікації семантичного поля досліджуваної концептосфери,
ядро (семантичну константу) й периферійну частину (її інформаційно˗змістовий та
інтерпретаційний сегменти).
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Результати
Results
Аналіз змістової наповненості показників семантичного поля концептів
Дорослий і Дорослішати (структурних елементів концептосфери на позначення
феномену дорослості) дозволив виявити одиниці квантифікації семантичного поля
досліджуваної
концептосфери.
Подальший
аналіз
когнітивно-семантичних
характеристик і рангових позицій конструктів суб’єктивного образу дорослості
респондентів засвідчив суттєві зміни у віковій динаміці концептотворення.
Молодші підлітки 10–11 років дотримуються переважно дитячої моделі
концептуалізації образу дорослості (їх ранговий профіль близький до профілю
респондентів молодшого шкільного віку), зосереджуючись на когнітивно-семантичних
ознаках зовнішнього профілю: зовнішність, соціальні ролі (робота, сім’я), поведінка.
Старші підлітки 14–15 років й старшокласники періоду ранньої юності (16–17
років) у процесі концептуалізації образу дорослості більш зорієнтовані на дорослу
модель виявлення даної концептосфери. Концепт Дорослий респондентами даної групи
окреслений переважно ознаками внутрішнього профілю: життєвий досвід («Вони більше
прожили, більше бачили»), відповідальність («Дорослі мають виховувати дітей», «Вони
відповідальні за свої вчинки») та інтелектуальні властивості («Дорослі здатні вирішувати
складні задачі»). Дані тенденції ще більше посилюються у семантиці вираження та
об’єктивації суб’єктивного образу дорослості студентами.
Аналіз даних матриці інтеркореляцій показав перехідний характер підліткового
віку; суб’єктивні образи дорослості, створені респондентами молодшого і середнього
підліткового віку, достовірно (при р<0.05 і р<0.01) корелюють із моделлю дитячого
образу дорослості, а концепти старших підлітків та юнацтва – вже із дорослим
баченням специфіки концептосфери на позначення феномену дорослості (із ранговим
профілем студентства): Rs = 0.85 і Rs = 0.8 (при p<0.01). Означені тенденції
дозволяють констатувати, що, при значній стійкості ядра концептосфери на
позначення феномену дорослості в цілому, перефірійні сегменти цієї системи (і
зокрема – інтерпретаційний) змінюються у віковій динаміці. Досліджувана
концептосфера не лише входить до ядра мовної свідомості школярів, але й моделює
особливу семантичну зону у семантичному просторі становлення мовної особистості.
Висновки
Conclusions
У дослідженні були уточнені психолінгвістичні особливості мовної
об’єктивації концептів Дорослий і Дорослішати у свідомості суб’єктів дорослішання,
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означені тенденції вікової динаміки когнітивно-семантичної природи концептосфери
дорослості у свідомості школярів різного віку.
У форматуванні суб’єктивного образу дорослості відбувається перехід від
емпіричного виявлення та усвідомлення переважно «зовнішніх» атрибутів дорослості
до узагальнення внутрішніх релевантних підсистем оцінювання світу, себе та інших
людей (передусім, дорослих). Основні трансформації суб’єктивного образу
дорослості у семантичному просторі мовної особистості відбуваються у підлітковому
віці, який і має бути об’єктом корекційних та профілактичних інтервенцій у
динамічному контексті психологічного супроводу дорослішання.
Представлені у даному дослідженні матеріали є частиною дослідницького
проекту (Токарева, 2015; Shamne, 2013), що має за мету означення тенденцій
концептуалізації вікових періодів у мовній свідомості респондентів різних вікових та
соціокультурних груп. Перспективи подальшого дослідження ми вбачаємо у вивченні
особливостей презентації семантичних конструктів дитинства та старості у мовній
картині сучасного світу.
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Abstract
The development of speech as a higher mental process that determines the entire mental
development of a person, the success of his education, upbringing and socialization as a whole,
does not always correspond to the age norm. Due to the increase in the number of children with
speech disorders, the profession of a speech therapist is in high demand.
The professional activity of speech therapists is characterized by increased responsibility,
susceptibility to social assessment, constant novelty of arising situations, therefore it is often
accompanied by high emotional tension, anxiety, which can lead to a state of emotional burnout.
In this connection, the success of corrective and speech-language therapy work with
children with speech disorders depends not only on special knowledge and skills of teachers, but
also on a sufficient level of their speech development, readiness for active interaction and formation
of such professionally important personal qualities as tolerance, reflection, empathy, goodwill,
patience, positive emotional background, neuropsychological stability, sociability, etc.
These properties are developed in speech therapists in the process of professional training
at the university and in the professional activity itself and are reflected in their speech.
We present the results of empirical studies of the features of communicative and emotional
spheres of personality of future and already working teachers-speech therapists, which largely
determine the success of corrective and speech therapy work with children with speech disorders.
Key words: professional activity, professional readiness, speech pathologists, personality traits,
sociability, emotional burnout, anxiety, speech activity.
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Введение
Introduction
К сожалению, развитие речи как высшего психического процесса, тесно
связанного с мышлением и определяющего все психическое развитие человека,
успешность его обучения, воспитания и социализации в целом, не всегда
соответствует возрастной норме. В связи с увеличением количества детей, имеющих
те или иные речевые нарушения, в настоящее время очень востребованной является
профессия учителя-логопеда.
Любая профессиональная

деятельность

занимает

особое

место

среди

многообразных видов социальной активности человека: ей посвящена значительная
часть жизни человека, она предоставляет ему возможность удовлетворить широкий
спектр личных потребностей и раскрыть свои способности, утвердить себя как личность (А.С. Капто), но вместе с этим требует профессионализма, под которым
понимается «не просто новый, высший уровень знаний и результаты человека в
данной области деятельности, но определенная системная организация сознания,
психики человека» (Климов, 1995).
В структуре личности профессионала выделяют гносеологический,
аксиологический,
эмоционально-волевой
и
психологический
компоненты.
Гносеологический (когнитивный, интеллектуальный) компонент включает в себя
профессиональное
мышление,
фундаментом
которого
является
общая
интеллектуальная подготовка личности; знания, умения и навыки (как узкопрофессиональные, так и
общемировоззренческие), необходимые
для
успешной
профессиональной деятельности; аксиологический – нормы, идеалы и ценности,
усвоение требований общей и профессиональной морали и нравственности,
самооценку своих возможностей как механизм саморегуляции профессиональной
деятельности;
эмоционально-волевой
–
осознание
личностью
своего
профессионального долга, чувство ответственности за результаты профессиональной
деятельности, представления о мотивах и целях профессионального труда (В.А. Цвык);
психологический – психологические особенности личности, обусловливающие ее
профессиональные возможности, профессиональную пригодность и определяющие ее
способность и готовность к профессиональной деятельности.
Профессиональная
пригодность
определяется
как
«совокупность
психологических и психофизических особенностей человека, необходимых и
достаточных для достижения им при наличии специальных знаний, умений и навыков
общественно приемлемой эффективности труда…, а также удовлетворения в
процессе труда и при оценке его результатов» (Психологический словарь, 1996).
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Профессиональная

компетентность

включает

в

себя,

помимо

общей

совокупности знаний, еще и знание возможных последствий, конкретного способа
воздействия, уровень умения и опыт практического использования знаний, т.е. умение
распорядиться ими при выполнении своих функций (В.А. Цвык). При этом различают
следующие
виды
компетентности:
специальную
(владение
собственно
профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, способность
проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие); социальную (владение
совместной
принятыми

(групповой, кооперативной) профессиональной деятельностью,
в данной профессии приемами профессионального общения,

ответственность за результаты своего профессионального труда; личностную
(владение приемами личностного самовыражения и саморазвития, средствами
противостояния профессиональным деформациям личности) и индивидуальную
(владение приемами самореализации и развития индивидуальности в рамках
профессии, готовность к профессиональному росту, способность к индивидуальному
самосохранению, умение рационально организовать свой труд (Маркова, 1996).
Психологическая готовность к профессиональной деятельности представляет
собой сплав функциональных, операциональных и личностных компонентов;
желаемый результат профессионального развития, необходимые условия развития и
совершенствования профессионализма (В.А. Цвык); рабочую мобилизацию
профессиональных и психологических возможностей, высший профессионализм,
рожденный самосовершенствованием природных данных, личного опыта и практики,
педагогической школой и собственной профессиональной ориентацией (Шадриков,
1994). Она включает в себя глубокие теоретические знания, способность к
профессиональному творчеству, умение осуществлять профессиональное общение и
взаимодействие, ценностное отношение к профессиональному труду.
Предметом нашего исследования стала психологическая, профессиональноличностная готовность учителей-логопедов к работе с детьми, имеющими речевые
нарушения и в связи с этим – и особые образовательные потребности.
Их многоаспектная и многофункциональная профессиональная деятельность в
рамках
диагностико-аналитической,
коррекционно-развивающей,
социальнопрофилактической работы характеризуется высоким динамизмом, готовностью к
быстрому принятию решений и их реализации, повышенной ответственностью за
последствия принятого решения, подверженностью социальной оценке, постоянной
новизной возникающих ситуаций (Шабанова, 1998), поэтому часто сопровождается
высокой эмоциональной нагрузкой, напряжением, тревожностью, которые оказывают
влияние на показатели их удовлетворенности профессией, стрессоустойчивости и
могут приводить к состоянию эмоционального выгорания, негативным
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психологическим переживаниям и дезадаптивному поведению (Водопьянова &
Старченкова, 2009), которые, в свою очередь, оказывают значительное отрицательное
влияние на их профессиональную деятельность. Кроме того, риск возникновения у
этих педагогов эмоционального выгорания обуславливают высокая ответственность,
а также дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и моральноматериальным вознаграждением.
В связи с этим успешность коррекционно-логопедической работы учителейлогопедов с особой категорией детей с нарушениями речи зависит не только от
психолого-педагогических, частно методических и специальных знаний и умений
(сути, симптоматики и причин различной речевой патологии; владения технологиями
обследования и дифференциальной диагностики; методами и формами коррекции и
развития различных сторон речи), но и от достаточного уровня их речевого развития,
а также от готовности специалистов к активному социальному взаимодействию, к
сотрудничеству и сформированности таких профессионально важных личностных
свойств, как толерантность, рефлексия, эмпатия, доброжелательность, терпеливость,
положительный
эмоциональный
фон,
нервно-психическая
устойчивость,
сдержанность, внутренняя саморегуляция, самоконтроль и др.
Одним из важнейших свойств личности, во многом определяющих успешное
взаимодействие учителей-логопедов с детьми, их родителями и коллегами в процессе
общения, как и других представителей группы профессий «человек – человек»,
является общительность, которую можно рассматривать как состояние готовности и
стремление к межличностному общению, широту круга общения и инициативность в
процессе коммуникации (А.И. Крупнов). Им необходимо правильно организовывать
и поддерживать межличностное взаимодействие с детьми и их родителями,
учитывающее специфику того или иного нарушения и эмоционального состояния
всех участников общения и часто сопряженное со значительными трудностями,
вызванными, например, негативным восприятием взрослыми этих детей,
неадекватной оценкой родителями возможностей своего ребенка, их ожиданием
быстрых результатов от педагога и т.д.
Эти свойства развиваются у логопедов в процессе профессиональной
подготовки в вузе, особенно на современном этапе внедрения компетентностного
подхода в высшем образовании, и позднее в самой профессиональной деятельности и
отражаются в речи, которая является средством (инструментом) осуществления
общения в процессе профессиональной деятельности педагогов и во многом
определяет ее успешность.
Цель исследования состояла в определении особенностей коммуникативной и
эмоциональной сфер личности будущих и уже работающих учителей-логопедов,
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которые во многом определяют успешность коррекционно-логопедической работы с
детьми, имеющими речевые нарушения.
Их

задачи

заключались

в

определении

содержательно-смысловых

и

инструментально-динамических составляющих их общительности как системного
свойства личности, т.е. выраженности и устойчивости стремления проявлять
общительность; понимания важности общительности как профессионально важного
свойства личности и необходимости ее развития; доминирующих целей и мотивов их
общения; эмоций, сопровождающих реализацию общительного поведения;
особенностей его регуляции и трудностей, с которыми они сталкиваются, а также
диагностике выраженности у логопедов признаков тревожности и эмоционального
выгорания и определении параметров проявления вышеназванных особенностей в речи.
Методы и методики исследования
Methods and Techniques of the Research
В исследовании приняли участие студенты – и будущие логопеды 1-2 курсов
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина в возрасте 17-20 лет и
учителя-логопеды различных школьных и дошкольных образовательных учреждений
г. Рязани, уже оказывающие коррекционно-педагогическую помощь детям с
речевыми нарушениями.
Были использованы Бланковый тест «Общительность» А.И. Крупнова; «Шкала
оценки уровня реактивной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина;
Методика для исследования эмоционального выгорания В.В. Бойко; Методика
многоуровневого анализа текста Н.А. Фоминой.
Результаты
Results
С помощью бланкового теста «Общительность» А.И. Крупнова только у 37%
студентов было обнаружено выраженное стремление к общению, инициатива в
общении с широким кругом друзей и знакомых, стенические эмоции удовлетворения,
радости от коммуникации и способность брать на себя ответственность за
успешность межличностного взаимодействия. Понимая важность и значимость этого
свойства для жизни человека, его суть и необходимость формирования, они проявляли
его осознанно и более всего руководствуясь личностно значимыми стремлениями
показать себя, самоутвердиться, решить личностные проблемы, заслужить уважение,
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авторитет, хотя мотивы их были противоречивы и результат их общительного поведения
одинаков в общественной и личностной сферах деятельности.
У 20% студентов готовность к взаимодействию чаще отсутствовала, как и
стремление расширить круг своих знакомых, несмотря на адекватную оценку важной
роли общительности в жизнедеятельности человека, переживание эмоций радости и
удовлетворения от удачного общения и объяснение успеха или неудач собственным
характером и способностями; цель, мотивы, и результативность проявления
общительного
недостаточны;

поведения
были
противоречивы,
имелись трудности, обусловленные

навыки
взаимодействия
неуверенностью в себе,

тревожностью и т.п.
Уже работающие учителя – логопеды, в отличие от студентов, при реализации
общительного поведения прежде всего руководствовались долгом и необходимостью
участия в делах учеников, их родителей, коллег, стремлениями оказать им внимание,
сочувствие, помощь и т.д., поэтому и результаты проявления данного свойства
больше ощущали в предметной, общественно значимой сфере: оно способствовало
эффективной профессиональной деятельности по коррекции речевой деятельности
детей и развитию их профессиональных возможностей, интереса и готовности к
обучению, повышению результативности работы и т.д. Вместе с тем развитию их
общительности, как и общительности студентов, а значит успешности
профессиональной деятельности, результативности их отношений с детьми, их
родителями, а также целой командой специалистов способствовали понимание
значения этого свойства в жизни и в профессиональной деятельности, внутренняя
саморегуляция и положительные стенические эмоции при том, что их отличала
невысокая сила стремления к проявлению общительности, и проявляли они ее,
ориентируясь не только на стремление быть нужными и полезными людям,
достижение общественного признания, но и поддержание своего здоровья, получение
знаний, опыта, самореализацию и т.п. Возможно, это можно объяснить, с одной
стороны, требованиями профессиональной деятельности легко находить контакт с
другими людьми, быть организаторами межличностного взаимодействия, а с
другой, – желанием ограничить взаимодействие с широким кругом людей вследствие
эмоционального выгорания и истощения на работе.
С помощью «Шкалы оценки уровня реактивной и личностной тревожности»
Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина у 18% учителей-логопедов был обнаружен высокий, у
66% – умеренный и только у 16% – низкий уровень реактивной тревожности; у
50% – высокая личностная тревожность, выражавшаяся в устойчивой склонности
воспринимать широкий круг ситуаций как угрозу и реагировать на них состоянием
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тревоги, которая могла способствовать развитию невротического конфликта и
психосоматических заболеваний, еще у 48 % – умеренная и лишь у 2% – низкая.
С помощью методики В.В. Бойко у обследованных учителей-логопедов было
обнаружено формирование симптомов психологического выгорания в фазе
резистенции, среди которых были наиболее выражены неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование (сложилось у 42%, складывалось еще у 28%) и редукция
сферы

профессиональных

обязанностей,

свидетельствующая

о

нарастании

сопротивления стрессу (сложилась у 41% и формировалось у 12%), а также
переживание психотравмирующих обстоятельств (сложилось у 30%, складывалось у
28%), эмоциональный дефицит (сложился у 3%, складывался у 33%), расширение
сферы экономии эмоций (сложилось у 22%, складывалось у 22%). Для
предотвращения
отрицательного
воздействия
вышеназванных
проявлений
эмоциональной сферы личности на процесс межличностного взаимодействия и
успешность их профессиональной деятельности с ними была необходима
психологическая работа по профилактике и устранению условий, создающих
чрезмерное
эмоциональное
напряжение,
повышению
осознания
своего
эмоционального состояния, развитию навыков эмоциональной саморегуляции в целях
преодоления начальных симптомов стресса на работе и восстановления
эмоциональных ресурсов.
Как известно, различные индивидуальные особенности языковой личности
отражаются в ее речи (Н.А. Фомина). С помощью методики многоуровневого,
поликомпонентного анализа текста как продукта индивидуальной речевой
деятельности Н.А. Фоминой было установлено, что сдержанность в проявлении
переживаний, экономия эмоций и эмоциональная отстраненность учителей-логопедов
проявляется в невысокой общей эмоциональной насыщенности их текстов
(употреблении небольшого количества эмоционально окрашенных слов и фраз,
смысловых категорий признака, состояния, размерности и оценочности); отсутствие у
большей их части депрессии, неудовлетворенности собой, загнанности в клетку – в
доминировании в высказываниях стенических эмоций; хорошая внутренняя
регуляция – в логичности, последовательности и целостности повествований.
Категории оценочности были отрицательно связаны с такими симптомами
эмоционального выгорания, как личностная отстраненность и психовегетативные
нарушения. Помогали бороться с вышеназванными симптомами оценка и осмысление
ими педагогической профессии, ее важности, трудностей, серьезных требований к
современному учителю. Небольшая эмоциональность высказываний, сглаживание
неприятных переживаний отражали особенности тревожности.
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Выводы
Conclusions
Успешность профессиональной деятельности педагогов, в том числе учителейлогопедов, во многом определяется их личностной готовностью, т.е. развитием
необходимых профессионально важных свойств личности, среди которых особо
выделяют толерантность, эмпатию, доброжелательность, нервно-психическую
устойчивость, положительный эмоциональный фон, общительность и др.
Развиваются эти качества в период профессиональной подготовки в вузе и в
самой профессиональной деятельности в процессе общения с детьми с речевыми
нарушениями, их родителями и коллегами.
Результаты проведенного нами исследования содержательно-смысловых и
инструментально-динамических

составляющих

общительности

(выраженности

и

устойчивости стремления проявлять ее; понимания важности и необходимости ее
развития; доминирующих целей и мотивов их общения; эмоций, сопровождающих
реализацию общительного поведения; особенностей его регуляции и трудностей; уровня
тревожности и выраженности эмоционального выгорания у будущих и уже работающих
учителей-логопедов показали необходимость серьезной целенаправленной работы по
развитию у них общительности как профессионально важного качества личности и
гармонизации эмоциональной сферы и продемонстрировали выраженность в речи
вышеназванных личностных особенностей.
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Abstract
Modern education is focused on formation of the basic and professional competences in applicants
of higher education with a view to successful implementation of youth in future professional
activities and harmonious development of personality. Competence includes a set of basic
knowledge, skills, and abilities, humanitarian values that help people to find their place in the
professional world and realized themselves in accordance with their skills.
Key words: competency, competence, communicative competence, communicative skills.

Вступ
Introduction
Глобалізаційні виклики сучасності та внутрішні соціально-політичні умови
розвитку суспільства вимагають якісно нового наповнення освітнього процесу. Нова
якість вищої освіти – це не лише модернізація у змістовному наповненні освітніх
програм з урахуванням формування базових та професійних компетентностей у
здобувачів вищої освіти, а й удосконалення якості викладання та нові підходи до
навчання. Як зазначено у статті 1 першого розділу Закону України «Про освіту», що
«компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити
професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, умінь,
навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей» (Закон
України, 2020). Найважливішим у освітньому процесі майбутніх психологів постає
питання формування базових та професійних компетенцій, які пов’язані, передусім з
професійним мовленням. Саме тому на розвитку їхніх комунікативних навичок
зосереджується особлива увага в освітньому процесі ЗВО. Вирішення цього завдання
лежить у площині психолінгвістики.
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Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
У дослідженні використовувалися теоретичні методи дослідження, які були
зорієнтовані на виконання аналізу, узагальнення і опис різних визначень поняття
«комунікативна компетентність» – базової компетентності, необхідної для успішної
соціалізації майбутнього психолога як фахівця.
Результати
Results
Загальновідомо, що комунікація передбачає взаємодію людей у процесі
спільної життєдіяльності, що включає обмін інформацією у різноманітних процесах
спілкування за допомогою мовних знаків і немовних засобів. А комунікативна
компетенція вимірюється ефективністю здатності включатися у ці процеси та
умінням спілкуватися з людьми як в межах своєї професії, так і в межах інших
професій. Комунікативна компетенція уперше набула статусу предмету наукового
дослідження ще 1972 році, коли Д. Хаймз зосередив увагу на сукупності знань мовця
для забезпечення компетентності у спілкуванні. Мовленнєву комунікацію він
представив через мовленнєву ситуацію, мовленнєву подію і мовленнєвий акт, на
відміну від Н. Хомського, який наголошував на пріоритеті правильності граматичних
конструкцій (Хаймс, 1975).
Психолінгвістичний підхід до освітнього процесу у вищій школі дає змогу
обґрунтувати зміст теоретичного та практичного навчання та визначити комплексні
комунікативні компетенції, які б враховували пізнавальні здібності студентів, були
орієнтовані на особистісну активність, пошук, творчість і разом з тим відповідали
викликам соціальних реалій. Як слушно зазначає Л. Калмикова, компетентність,
зокрема комунікативна, з огляду на освітні завдання ЗВО є «кінцевою метою їх
діяльності з підготовки фахівців», «освітнім ефектом, який досягається комплексом
засобів навчання і виховання у виші, якісною характеристикою випускників вищої
школи, критерієм її результативності» (Калмикова, 2008).
Ю. Рашкевич у рамках проекту TUNING (Налаштування освітянських структур
в Європі) виділяє компетентності загальні та спеціальні (фахові).
Загальні (generic) компетентності – знання, розуміння, навички та здатності,
якими студент оволодіває у рамках виконання певної програми навчання, але які
мають універсальний характер.
До спеціальних (subject related) відносяться компетентності, які:
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є специфічними для даної предметної області (галузі/напряму дисципліни);



безпосередньо пов’язані із спеціальними знаннями у предметній області;



визначають профіль програми, тобто роблять її індивідуальною, істотно

відмінною від інших програм (Рашкевич, 2015).
Феномени «компетенція» і «компетентність»

тлумачаться

у

вищій

психологічній освіті по-різному. Л. Калмикова розмежовує ці поняття. Компетенція, на
її думку, – це базова величина, вихідна субстанція, якісна характеристика фахівця, як
відповідного за своїми знаннями, уміннями і навичками вимогам суспільства, галузі,
виробництва тощо, то компетентність – вивідна його характеристика, що
трансформувалася у вторинну якість і стала внутрішньою, невід’ємною стороною
особистості професіонала, сталим якісним станом його фахової активності, професійним
надбанням суб’єкта діяльності, його вищою потребою» (Калмикова, 2016).
Дослідницею
також
обґрунтована
необхідність
визначення

місця

психолінгвістики в структурі державних стандартів освіти у ЗВО України згідно з
комунікативно-компетентнісний підходом та визначина роль психолінгвістики у
формуванні загальних та спеціальних компетентностей, які визначені в матеріалах
європейського освітнього співтовариства як обов’язкові для якісного, повноцінного
становлення фахівців з вищою освітою (Калмикова, 2008).
У схожому векторі працює науковець М. Галицька, яка розглядає
компетентнісний підхід як новий концептуальний орієнтир навчальних закладів та
чинник модернізації змісту освіти. Порівнюючи зміст понять «компетентність» та
«компетенція», вона визначає комунікативну компетентність студентів ЗВО як
«інтегральну якість особистості, яка синтезує в собі загальну культуру спілкування та
її специфічні прояви в професійній діяльності» (Галицька, 2015: 39).
М. Галицька виділяє наступні складові комунікативної компетентності:


іншомовна комунікативна компетенція (передбачає знання лексики,
граматики, семантики, фонології та уміння використовувати їх у
мовленнєвому процесі, що здійснюється у контексті діалогу культур);



професійна компетенція (володіння професійною термінологією);



стратегічна компетентність (здатність використовувати вербальні та
невербальні комунікативні стратегії для обміну інформацією, компенсувати
нерозуміння, незнання мовного коду;



соціальна компетенцію (інтеракції в ситуаціях соціального спілкування)

(Галицька, 2015).
Проаналізувавши
наукові
комунікативної компетентності:

джерелавиділяємо
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Володіння граматичними, лексичними, фонетичними конструктами як
рідної так і однією іноземною мовою у контексті професійного
спрямування.



Володіння елементарними навиками ораторського мистецтва.



Культура мовленнєвого спілкування та знання національних особливостей
спілкування у межах професії.



Знання невербальних засобів мовленнєвого спілкування.



Уміння складати та, відповідно, читати психологічний портрет клієнтів.



Уміння розуміти
співрозмовників.



Наявність достатньо розвиненого рівня емпатії для розуміння потреб та

психологічні

особливості

та

моральні

складові

інтересів інших людей.


Уміння працювати в команді та вести переговори.



Уміння визначати ступінь конфліктності у колективі, передбачати
конфліктні ситуації та позитивно їх вирішувати.



Уміння бути лідером в діаді.



Здатність до розкриття потенціалу кожного клієнта.



Уміння дотримуватися правил мовленнєвого етикету.



Уміти емпатійно слухати;

 Уміння будувати психотерапевтичні й психоконсультаційні дискурси.
Важливими аспектами досягнення взаєморозуміння в комунікації є
налагодження контакту з співрозмовником (однією людиною чи групою),
забезпечення зворотного зв’язку.
Висновки
Conclusions
Провідне місце у рейтингу компетентностей майбутнього психолога посідає
комунікативна компетентність, оскільки інтегрує в собі низку умінь та навичок в
єдине ціле.
Володіння майбутніх психологів мовленнєвими конструкціями, знання
специфіки їх побудови, фахової термінології, уміння ефективно поєднувати вербальні
й невербальні засоби спілкування та тлумачити їх, при цьому враховуючи
психологічну складову комунікації, дозволить їм успішно реалізовувати власний
професійний мовленнєво-мовний потенціал.
Більшість базових компетентностей майбутніх психологів стосуються знання
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рідної та іноземної мов; умінь спілкуватися з людьми, домовлятися, впливати на них і
розуміти їх; умінь працювати в команді; бути як генератором ідей, так і виконавцем;
умінь взаємодіяти з людьми і вести переговори, орієнтуватися на клієнта, тобто дій
мовленнєво-комунікативно зорієнтовані.
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Abstract
The purpose of the study is to find out the psycholinguistic markers of adolescents’ perceptions
about the specifics of the professions of financial analyst, doctor, teacher and psychologist (on the
example of the analysis of imaginary interview questions).
Students of 8th grades of Kyiv gymnasium offered a questionnaire on career guidance, among
the questions was the task of participating in an imaginary interview with such representatives of
the profession as a financial analyst, psychologist, doctor, teacher, and ask them questions. Then
the questions analyzed and psycholinguistic markers identified, with the help of which the collective
images of the representatives of the above-mentioned professions, formed in the imagination of
adolescents, modeled.
Key words: psycholinguistic markers, interview, profession, financial analyst, doctor, teacher,
psychologist.

Вступ
Introduction
Визначення з майбутньою професією є актуальною проблемою (із 39 опитаних
гімназистів 24 не визначилися з майбутньою професією) для багатьох сучасних
підлітків. Важливе завдання допрофільної підготовки учня – створити умови для того,
щоб учень, ураховуючи результати психологічного тестування, свої здібності,
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інтереси, проведені профорієнтаційні заходи, свідомо обрав свою професію й
реалізувався як професіонал у сфері своєї діяльності. У контексті сказаного важливо
постійно з’ясовувати, які уявлення про професії формуються в підлітків у результаті
їхнього життєвого досвіду та інформації, отриманої з різних джерел.
Мета дослідження – з’ясувати психолінгвістичні маркери уявлення підлітків
про специфіку професій фінансового аналітика, лікаря, учителя та психолога (на
прикладі аналізу запитань уявного інтерв’ю).
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Під час дослідження було використано такі методи: описовий метод, аналіз,
синтез, узагальнення, експеримент із використанням анкетування.
Методика. Досліджуваним віком 13-14 років (учням 8-х класів київської
гімназії) був запропонований експеримент з елементами анкетування на
профорієнтаційну тематику. За інструкцією було завдання стати учасниками уявного
інтерв’ю з такими представниками професії, як фінансовий аналітик, психолог, лікар,
учитель, і поставити їм запитання. За результатами аналізу отриманих реакцій було
виокремлено психолінгвістичні маркери, за допомогою яких було змодельовано збірні
образи представників вищезазначених професій, сформовані в уявленні підлітків.
В уявленні досліджуваних професії лікаря, учителя, психолога є важкими через
велике комунікативне коло й постійну роботу з людьми. Професія фінансового
аналітика асоціюється з успіхом та прибутками.
Результати
Results
Під час експерименту було опитано 39 (100.0%) осіб віком 13-14 років (учнів,
які навчаються у 8 класах і яким викладають курс за вибором «Фінансова
грамотність»). 16 (41.0%) досліджуваних не поставили б під час уявного інтерв’ю
запитання фінансовому аналітику. На нашу думку, такий факт можна пояснити
декількома причинами: відсутністю достатніх знань про згадану професію,
відсутністю інтересу до фінансової сфери, зосередженням уваги на вже обраній
професії. Після аналізу реакцій досліджуваних за допомогою психолінгвістичних
маркерів було здійснено моделювання уявлення підлітків про специфіку професії
фінансового аналітика та створити його портрет, ураховуючи особливості сприйняття
підлітками вищезазначеної професії. Троє (7.6%) досліджуваних цікавляться розміром
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заробітної плати фінансового аналітика, припускаючи, можливо, великий рівень
щорічного доходу. Наприклад, учасник експерименту за кодом 13, який хоче стати
учителем, вважає професію нудною. Психолінгвістичним маркером такого уявлення є
використана в запитанні («Чи не набридає ця робота?») лексема «набридає», що
з’явилася через антитетичні уявлення про професії учителя та фінансового аналітика
за критерієм «кількість учасників комунікаційного кола». В учителя воно широке,
оскільки представник цієї професії спілкується з учнями, батьками, колегами, а у
фінансового аналітика, який переважно опрацьовує документи, комунікаційне коло
вузьке, на відміну від учителя. Ще одним психолінгвістичним маркером уявлення
підлітків про професію фінансового аналітика є лексема «складна» (Наскільки
складна Ваша професія?). У запитанні учасника експерименту «Як досягти успіху в
тій чи іншій справі?» виокремлюємо лексему «успіх», яка в комплексі з
комунікаційною ситуацією (звернення із цим запитанням саме до фінансового
аналітика, а не до інших представників професії, зокрема лікаря, учителя, психолога),
є психолінгвістичним маркером. Учасник експерименту, майбутній юрист, поставив
запитання (Які закони обов’язково треба запам’ятати?) фінансовому аналітикові з
позиції обраної ним професії, що, на нашу думку, презентує свідомий вибір
майбутньої професії. Інша учасниця експерименту, яка хоче стати актрисою, ставлячи
запитання фінансовому аналітикові, акцент зробила саме на своїй професії, щоб
з’ясувати ставлення до неї. За допомогою вищезазначених психолінгвістичних
маркерів можемо змоделювати збірний образ фінансового аналітика, який формується
в уявленні сучасних підлітків. Це успішна людина, яка має вузьке комунікативне
коло, високий рівень річного доходу й виконує складні завдання. Незважаючи на такі
уявлення про професію, жоден із тих учнів, хто визначився з професією, не обрав
професію фінансового аналітика. Вважаємо, що такий результат зумовлений або
відсутністю достатньої інформації про цю професію, або нестабільним економічним
становищем нашої держави, що призводить до неможливості повної самореалізації в
цій професії.
10 (25.6%) учасників експерименту не поставили б запитання лікарю, у 12
(30.7%) респондентів у запитаннях було використано лексем «важко», «складно»,
«труднощі», «найскладнішим», що стосувалися не лише виконання обов’язків лікаря,
а й періоду здобуття освіти. Лексему «страх» в запитаннях щодо відповідальності за
життя пацієнта використали два учні (5.1%). Крім того, до вищезазначеної теми
мають відношення лексеми «відповідальність» («Бути лікарем – це велика
відповідальність») і «сміливість» («Потрібна сміливість у Вашій сфері»), використані
не в запитаннях, а твердженнях респондентів, розміщених або перед запитанням, або
після нього. Отже, виокремлені психолінгвістичні маркери моделюють образ лікаря,
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який формується в уявленні сучасних підлітків віком 13–14 років. Це смілива людина,
яка бере на себе відповідальність за життя інших людей, долає труднощі як під час
здобуття освіти, так і під час професійної діяльності. Зазначимо, що 5 (12.8%)
респондентів хочуть стати лікарями.
15 (38.4%) учасників експерименту не поставили б запитання психологу під час
уявного інтерв’ю, 3 (7.6%) респонденти поставили б запитання («Як працювати з
дітьми?», «Як бути душею компанії?», «Яку літературу Ви порадите прочитати?»), які
окреслюють коло їхніх зацікавлень, а не специфіки професії психолога. У реакціях
запитань 6 (15.3%) учасників експерименту використано лексеми «допомагати»,
«проблеми», «людям» (різні форми), що, на нашу думку, є психологічними
маркерами уявлення про основне завдання представника вищезгаданої професії –
надати психологічну допомогу. У запитаннях 5 (12.8%) учасників експерименту є
лексема «важко», що свідчить про усвідомлення підлітками факту нелегкої роботи з
людьми. Отже, на підставі виокремлених психолінгвістичних маркерів змодельовано
такий образ психолога: він, виконуючи нелегкі завдання, допомагає людям
розв’язувати психологічні проблеми. Зауважимо, що один (2.5%) учасник
експерименту хоче стати психологом.
15 (38.4%) респондентів не поставили б запитання вчителю під час уявного
інтерв’ю, 8 (20.5%) учасників експерименту в запитаннях, адресованих учителю,
використали лексеми «важко», «терпите», «складно» у контексті роботи з дітьми. Такі
психолінгвістичні маркери презентують уявлення підлітків про роботу вчителя як
складну. Відзначимо, що один (2.5%) учасник експерименту хоче стати вчителем.
Висновки
Conclusions
(1). Найбільша кількість досліджуваних віком 13–14 років (восьмикласниківгімназистів), які вже визначилися або не визначилися з майбутньою професією,
поставила б запитання лікарю під час уявного інтерв’ю з представником професії.
(2). 26%, 38%, 38%, 39% учасників експерименту не поставили б запитання
лікарю, психологу, учителю, фінансовому аналітику, що зумовлено або
відсутністю/наявністю зацікавлення конкретною професією, або відсутністю
достатніх знань про цю професію.
(3). Виокремлені із запитань уявного інтерв’ю психолінгвістичні маркери
дозволяють змоделювати збірні образи фінансового аналітика, психолога, лікаря,
учителя, сформовані в уявленні підлітків про представників вищезазначених професій.
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(4). Професія вчителя та психолога в уявленні підлітків віком 13–14 років є
складною через учасників комунікації (відповідно діти та люди з психологічними
проблемами).
(5). Професія лікаря в уявленні підлітків є складною через умови роботи та
відповідальність, яку представник вищезазначеної професії бере на себе за життя
пацієнтів.
(6). Професія фінансового аналітика в уявленні деяких підлітків пов’язана з
успіхом, роботою з документами, високою заробітною платою.
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Abstract
The purpose of the study: the process of identification of color-coded markers of perception of the
editorials of the newspaper «Moscow Bolshevik» for 1941.
Methodology: selected 6 newspaper editorials in six issues of the Russian-language newspaper
«Moscow Bolshevik» in 1941. The experiment is individual, carried out from April 1 to April 20,
2020 using the electronic resource «free mail» on the «.ua» domain. 48 subjects aged 19-21, living
in two regions of Ukraine, were asked to see photocopies of newspaper editorials. According to the
instructions, the subjects were asked to answer three questions: (1) «What color, in your opinion, is
the text that you read?»; (2) «Why exactly this color?»; (3) «What does your chosen color mean?».
Conclusions. Significant reasons for the identification of the color of six editorials of six issues of
the Soviet newspaper «Moscow Bolshevik» for 1941 by subjects living in 2020 are reduced to the
declaration of the names of the subject realities of both the first year of the Great Patriotic War
(1941) and the modern realities of 2020. The position on the effectiveness of the application of the
quantum chronos method in the study was confirmed.
Key words: psycholinguistic identification, color markers, perception, newspaper editorials.

Вступление
Introduction
Проблема исследования была определена как отсутствие знаний о
психолингвистической идентификации знаково-цветовых маркеров восприятия
газетных передовиц.
Целью исследования был избран процесс идентификации знаково-цветовых
маркеров восприятия передовиц газеты «Московский большевик» за 1941 год.
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Методы и методики исследования
Methods and Techniques of the Research
Методологической базой исследования были избраны общенаучные
метафизические методы монистического идеализма и метод квантового хроноса. Были
использованы теоретические научные методы: аксиоматический и статистический
метода, из группы практических методов мы избрали методы психолингвистического
ассоциативного эксперимента, наблюдения, описания и измерения.
Методика состояла в следующем: было отобрано 6 газетных передовиц в
шести выпусках русскоязычной газеты «Московский большевик» за 1941 год.
Эксперимент проводился в индивидуальном порядке в период с 1 апреля до 20 апреля
2020 года при использовании электронного ресурса «free mail» на домене «.ua». 48
испытуемым в возрасте 19 лет – 21 год, проживающими в двух областях Украины,
было предложено ознакомиться с фотокопиями текстов газетных передовиц.
Согласно инструкции испытуемых просили ответить на три вопроса: (1)«Какого
цвета, по вашему мнению, текст, который вы прочитали?»; (2) «Почему именно
такого цвета?»; (3) «Что означает выбранный вами цвет?».
Критериями анализа ассоциативных реакций были следующие: (а) количество
реакций с указанием испытуемыми определённого цвета стимульного текста;
(б) количество реакций с объяснением испытуемыми избранного цвета стимульного
текста; (в) количество реакций с объяснением испытуемыми значения избранного
цвета, с которым у них ассоциируется стимульный текст. После чего была
произведена идентификация типичных характеристик реакций испытуемых и
классификация их вербальных выражений по группам и видам. Следующий этап
интерпретации полученных данных состоял в определении степени корреляции
между показателями количества ассоциативных реакций по цвету с показателями
количества и качества их объяснений семантики цвета. Формализации также
подлежал процесс определения корреляции между показателями пола, возраста, рода
занятий и вида хобби с показателями количества ассоциативных реакций по цвету с
показателями количества и качества их объяснений семантики цвета.
Результаты
Results
В результате анализа полученных реакций испытуемых автор пришёл к
нескольким выводам.
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(1). Знаково-цветовые ассоциативные реакции испытуемых были условно
разделены на три группы по трём критериям: критерий 1 – определение цвета
воспринимаемых текстов газетных передовиц 1941 года; критерий 2 – определение
знаковых причин, позволивших испытуемым характеризовать стимульные тексты по
цвету; критерий 3 – самоидентификация испытуемыми знаковых причины избранного
цвета шести стимульных газетных передовиц.
(2). По критерию 1 было установлено, что частотными являются реакции трёх
цветов, а именно: чёрного (5 передовиц из шести), жёлтого (три передовицы из
шести) и красного (две передовицы из шести). По мнению автора, такое
распределение объективно и закономерно как для испытуемых 2020 года, так и для
возможных (в квантовом смысле) испытуемых 1941 года.
Чёрный цвет связан у поколений тинейджеров (19–21 года), живших в 1941
году и живущих в 2020 году с войной и военными действиями: в 1941 году – с
Великой Отечественной (Второй мировой войной 1939 года – 1945 года), в 2020
году – с боевыми действиями на Востоке Украины, которые ведут наёмники при
поддержке Российской Федерации (1914 год – 2020 год).
Жёлтый цвет ассоциаций автор исследования связал с двумя факторами:
пожелтевшие страницы стимульных тестов передовиц и содержанием трёх статей, в
которых авторы рассказывали: в первой статье (от 17 мая 1941 года) – о празднике
советского искусства (клубная работа, светлое довоенное настроение людей, вера в
гарантию ненападения фашистской Германии на СССР, подкрепляемая Актом
Риббентропа – Молотова); во второй статье (от 16 июля 1941 года) – о необходимости
вовремя собрать колхозные урожаи пшеницы, которая имеет жёлтый цвет; в третьей
статье (от 16 сентября 1941 года) – о проблемах животноводства, связанных с
описанием коров коричневого цвета, их кормом зелёного и жёлтого цвета, отходами
от животных и грязи соответственного цвета.
Красный цвет ассоциаций испытуемых автор исследования объяснил
несколькими факторами влияния со стороны содержания двух стимульных передовиц
(от 17 марта и 16 мая 1941 года). Прежде всего, в передовице от 17 марта 1941 года
рассказывалось о празднике советского искусства. Известно, что символьным цветом
большевизма и Советского Союза (СССР) был красный цвет. У испытуемых красный
цвет ассоциируется также и с семиотикой идеологии большевизма и сталинизма. В
передовице от 16 мая 1941 года автор повествовал о тех проблемах, с которыми
сталкивались в тот исторический период советские клубы или дома культуры. В
своей работе работники пролетарской культуры активно использовали семиотику
красного цвета, который считался цветом исторического для большевиков события,
произошедшего в г. Санкт-Петербург 7 ноября 1917 года – «Великой Октябрьской
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Социалистической

революции»

(написание

названия

социального катаклизма

соответствует орфографии обсуждаемого периода).
(3). По критерию 2 (определение знаковых причин, позволивших испытуемым
характеризовать стимульные тексты по цвету) было установлено, что среди
частотных причин идентификации испытуемые определили следующие группы:
– опредмечивание, или те ассоциации испытуемых, которые по своему смыслу
связывались с предметами окружающего мира;
– стандартное видение причин, или такое, при котором испытуемые не
отличались изобретательностью и творческими способностями реагирования на
стимул и называли очевидные причины, к которым относили, например, ответ
«стандартный цвет», «цвет соответствует стандартам газетного шрифта»,
«типографский цвет» и подобные реакции;
– ассоциативно-пропагандистские и ассоциативно-политические причины, или
такие, в которых испытуемые связывали знаковость (семиотику) своих цветовых
идентификаций с большевистской идеологией, советской пропагандой
политическим сталинским режимом с его жёсткими дисциплинарными

и
и

санкционными установками.
Высокие показатели частотности перечисленных групп реакций по критерию 2
автор исследования объяснил следующим образом:
(1) первое объяснение: испытуемые не были заинтересованы в добросовестном
выполнении поставленного в эксперименте задания и потому фиксировали лишь те
вербальные реакции, которые были «под рукой», т.е. в кратковременной памяти, что
и требовалось при фиксации ассоциаций; второе объяснение: образовательный и
интеллектуальный уровень участников эксперимента «привязан» к предметному
образу мышления, т.к. абстрактное мышление плохо развито в силу различных как
объективных, так и субъективных причин;
(2) реакции
испытуемых,
объединённые
в
группу
«Стандарт»,
свидетельствуют о преобладании нетворческого типа мышления испытуемых;
(3) высокие показатели реакций, объединённых в группу «Пропагандистские и
политические причины», позволяют констатировать наличие шаблонных
узконаправленных устойчивых паттернов (признаков) мышление испытуемых по
отношению к военному (1941 год) периоду истории СССР, целенаправленно
сформированное в ходе учебного процесса в средней и высшей школе.
Таким образом, автор исследования получил право сформулировать вывод о
том, что знаковые причины идентификации цвета шести передовиц шести выпусков
советской газеты «Московский большевик» за 1941 год испытуемыми, живущими в
2020 году, сводятся к декларации наименований предметных реалий как первого года
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Великой Отечественной войны (1941), так и современных реалий 2020 года. При этом
автор исследования отметил: поскольку различий в идентификации знаковых причин
наименования текстов по цвету практически не зафиксировано, постольку появилась
возможность подтвердить положение о действенности применения метода квантового
хроноса в исследовании.
Выводы
Conclusions
Анализ

реакций

испытуемых

по

критерию

3

(самоидентификация

испытуемыми значения причины избранного цвета шести стимульных газетных
передовиц) предопределил следующие выводы:
(1) каждый третий (32.4%) испытуемый декларировал свою ассоциацию, которую
во время интерпретации было отнесено к группе «Опредмечивание», а реакции каждого
четвёртого (22.7%) испытуемого – к группе «Стандарт»; каждый пятый (19.8%) из числа
всех участников ассоциативного эксперимента избрал такую ассоциацию, смысл
которой позволил включить её в группу «Психическое состояние»;
(2) перечисленные в п. 1 показатели были интерпретированы как преобладание
предметного, а не образного мышления 48 испытуемых в возрасте 19–20 лет,
обучающихся в одном из вузов Украины по гуманитарной специальности; к тому же,
следует отметить то, что, как и в реакциях, анализированных по критериям 1 и 2,
испытуемые не прибегали к творческим ассоциациям, а обращались к усреднённым
словам, констатирующим стандартные причины их идентификации текстов по цвету;
(3) достаточно высокий (каждый пятый) показатель количества реакций в
группе «Психическое состояние» свидетельствует, по мнению автора исследования, о
том, что испытуемые подтверждают свою гуманитарную наклонность и навыки,
которые они приобрели за несколько лет обучения в университете; вместе с тем,
совокупность показателей по трём группам реакций («Опредмечивание», «Стандарт»
и «Психическое состояние») позволила создать портрет участников ассоциативного
эксперимента как будущих специалистов, не стремящихся к богатым образам,
мыслящим достаточно стандартными категориями и не часто переживающими по
поводу своего личного отношения к окружению.
Непрямые выводы (т.е. те, которые не предполагалось получить в результате
исследования, но которые стали возможными благодаря зафиксированным
тенденциям и с полным правом могут считаться проективными, или такими, которые
получены с опорой на исследовательский практический и теоретический опыт
экспериментатора и автора исследования).
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(1). Интерпретируя полученные данные, автор исследования склонен к
констатации негативных тенденций экспериментальной группы, состоявшей из 48
испытуемых мужчин и женщин в возрасте 19 лет – 21 года, обучающихся по
гуманитарной специальности в одном из вузов Украины.
(2). Негативизм состоит в отсутствии ярких образных ассоциаций, в их
предметной соотнесённости с реалиями, вместо высокохудожественных и
абстрактных представлений, свойственных специалистам творческой специальности,
по которой испытуемые обучаются. Каждые четыре из пяти испытуемых не готовы
проявлять реакцию, связанную с переживаниями или сочувствием.
(3). К основной негативной тенденции в ассоциативных реакциях испытуемых
была отнесена их политическая заангажированность и открытое плохое отношение к
прошлому СССР. По всей видимости, система украинского образования в период
после обретения независимости странной была и остаётся жестко ориентированной
на воспитание негативного отношения к советскому прошлому, к типу людей,
которых нынешние двадцатилетние студенты-испытуемые именуют «совки».
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Abstract
The abstract proves the need for a comprehensive approach to psycholinguistic research of modern
Ukrainian non-institutional military discourse. Formed by a combination of different types of
discourses modern Ukrainian non-institutional military discourse needs a special methodological
tool for its analysis. The success of the research task significantly depends on the correct choice of
methods. The emphasis on the psychological features of the speaker, i.e. the inclusion of a wide
range of factors: psychological, mental, pragmatic etc. in the linguistic personality analysis
requires the combination of psychoanalytic interpretation as a scientific method of psychoanalysis
and discursive psychology.
Key words: psychoanalysis, psychoanalytic interpretation, discursive psychology.

Вступ
Introduction
Категорія «дискурс» окреслює наступні базові виміри: лінгвістичні й
нелінгвістичні, глобальні соціокультурні й індивідуально-особистісні, стабільнозмістові та ситуаційно-динамічні, які поєднані цілісним комунікативним актом. Й у
кожному з цих вимірів чітко простежується потужна психологічна складова
(Савелюк, 2017: 48). Неінституційний військовий дискурс розглядається як
«особливий вид організації військового дискурсу, що містить емоційно-оцінну,
розмовно-побутову інтерпретацію військових подій, реалій і осіб, і який
характеризується активною суб’єктивної комунікативної інтеракцією» (Уланов,
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2014). Розглядуючи дискурс як складноструктуровану комунікативно-знакову
систему, можливо окреслити такі ракурси дослідження неінституційного військового
дискурсу: (1) інтенціональний (інтенції, стратегії, задуми), а саме – культурна
диференціація, пошук і захист власної ідентичності; (2) актуальний (втілення
інтенцій в знаково-символічний простір дискурсу), наприклад, звертання до
метафоричних моделей, актуалізація концепту ВІЙНА та його складових;
(3) прагматичний – адаптація військовослужбовцями до бойового стресу, захист
психіки від руйнівної дії травматичної ситуації; (4) ідентифікуючий (розпізнавання та
розуміння смислів, цінностей, побудова ідентичності) створення єдиного культурносимволічного простору окремо взятої військової спільноти, побудова опозиції «свій –
чужий»; (5) контекстуальний (розширення смислового поля на основі
соціокультурних, історичних та інших контекстів) в аспекті інформаційнопсихологічного протиборства під час російсько-українського конфлікту;
(6) емоційний, як от, визначення емоційно-смислової домінанти, що притаманна
військовому дискурсу. Перелік основних планів аналізу неінституційного військового
дискурсу відображає нагальність правильного вибору методологічного підходу до
вивчення українського неінституційного військового дискурсу.
Мета дослідження – обґрунтувати методологічний орієнтир в стратегії
дослідження сучасного українського неінституційного військового дискурсу в ракурсі
психолінгвістики.
Методи та методика дослідження
Methods and Techniques of the Research
У дослідженні використано комплекс загальнонаукових методів дослідження
(аналіз, класифікація, систематизація, пояснення) з метою аналізу наукових джерел,
узагальнення даних наукових досліджень, визначення понять.
Результати
Results
Сучасний український неінституційний військовий дискурс часто інтегрується
з іншими видами дискурсу, основними відмітними рисами яких є їх насиченість
емоційно-експресивними компонентами. Тому при визначені стратегії дослідження
вважаємо за доцільне звернутися до метода психоаналітичної інтерпретації, що
використовується при аналізі художньої літератури. B. Paris стверджує, що існує
взаємозалежний зв’язок між психоаналізом і літературним поданням описуваних нею
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явищ. Взяті разом, теорія і література пропонують набагато більш складне розуміння
людського досвіду, ніж самі по собі. Вчений і письменник часто мають справу з
одними і тими ж явищами, але розуміння письменником психологічного процесу
носить більш конкретний та інтуїтивний характер. Література може описати людську
природу краще, ніж психоаналітичні теорії, оскільки творчість – це продукт
психічного процесу, відмінний від того, який дає аналітика, і він робить доступним
інший вид знань (Paris, 2017). При цьому важливою метою психоаналітичної
інтерпретації є виявлення, які архетипи є домінуючими в особистості, діяльності, Яконцепції військових і проектується як прояв їхніх особистих уподобань і резонансу.
В даному аспекті метод психоаналітичної інтерпретації ґрунтується на теорії
архетипів. Аналіз феномена архетипу стосовно індивідуальних уподобань щодо
архетипних персонажів і мотивів в сучасному українському неінституційному
військовому дискурсі неможливий без звернення до нео-архетипної теорії
«резонансу» (Faber & Mayer, 2009). У нео-архетипної теорії акцентується реакція
людини на архетип, яка інспірує розсіяну, але сильну емоційну та афективну реакцію.
Ця реакція характеризується в основному як суміш інтересів і симпатій, які
називаються «резонанс». Резонанс може бути охарактеризований шляхом опису зміни
настрою людини в перебігу експерименту, під час якого на екрані показують
гіпотетичний сюжет за участю архетипічних фігур, які втілені в телевізійних
персонажах, або експерименту, в якому аналізуються особливості реагування його
учасників на будь-якої культурний патерн, наприклад, пісню або твір мистецтва.
M. Faber и J. Mayer відзначають, що резонанс на архетипи, так само, як інтерпретація
людиною життєвих подій, носить не статичний, а динамічний характер: «також, як
переваги в медіа змінюються і диверсифікують, резонанс людини на будь-який
культурний стимул може з часом змінитися» (Faber & Mayer, 2009: 10).
У зв’язку зі складністю і багатогранністю неінституційного військового
дискурсу вважаємо також за необхідне також звернутися до виду дискурсивного
аналізу, розробленого в руслі соціального конструкціонізму – дискурсивної
психології (ДП). ДП дає можливість зосередитися на розлогій психологічній
проблематиці, як пізнання, емоції, атитюди, цінності, упередження, пам’ять, мотиви.
Дискурсивна психологія – це «найбільш емпірично-орієнтований підхід, який
цікавиться використанням мови у соціальних взаємодіях (в основному вивчає
побутовий дискурс), тобто швидше не лінгвістичними особливостями, а риторичними
практиками. Його основне завдання – оцінити, наскільки ефективно люди (одночасно
продукти і творці дискурсів) використовують існуючі дискурси, обговорюючи свої
погляди на світ, і які соціальні наслідки подібного використання у створенні та зміні
соціокультурного контексту» (Hepburn & Potter, 2003; Бочулинський, 2015: 258).
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Одним із пріоритетів ДП є те, що дослідження, що проводяться в її руслі,
ґрунтуються на матеріалах, продукованих в природних, невимушених умовах. Так,
відбір матеріалів для дослідження українського неінституційного військового
дискурсу в групах (спільнотах) соціальних мереж, мета яких – об’єднати військових й
надати їм можливість взяти участь в обговоренні питань, які є насущними для
військових: (1) дозволяє уникнути нав’язування дослідником його власних категорій
або припущень щодо даних; (2) забезпечує безпосередньо практичний спосіб
здійснення дослідження; (3) дає можливість по ходу вирішувати такі питання, які не
передбачалися процедурою дослідження, але несподівано виникли; (4) фіксує
життєву ситуацію досить детально і відповідно до того, як вона трапляється.
Висновки
Conclusions
Дослідження сучасного українського неінституційного військового дискурсу
вимагає нових теоретико-методологічних, здебільшого міждисциплінарних й
інтегративних, підходів. Спрямованість на досягнення максимально ефективної та
результативної реалізації цих підходів потребує звертання до комплексного підходу із
залученням методів психоаналізу та дискурсивної психології.
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Abstract
Nowadays it is important to determine how the surname bearers evaluate their surnames, whether
they find them attractive, what aspects of surnames can cause negative emotions, and what the
motives for changing the last name are. Using the questionnaire method we got important results:
(1) majority of surname bearers have assessed positively their surnames; (2) the perception of the
surname as a name of the family line that should be protected and preserved dominates;
(3) prejudice to the surnames was connected with such factors as negative connotation of surnames
(negative associations), formation of offensive informal names, diminutive form; (4) only one
person out of 40 declared his wish to change the surname, although there were a few negative
opinions.
Key words: surname, surname bearer, positive and negative assessment, attractiveness, prejudice.

Вступ
Introduction
На відміну від особового імені, яке обирається для дитини батьками відповідно
до їхніх особистих мотивів та уподобань і є персональною власністю денотата,
прізвище успадковується від попередніх поколінь і слугує своєрідним маркером
належності цієї особи до роду. У випадку сучасних прізвищ немає місця
індивідуальній творчості, адже тут діє кількасотлітня традиція називання всіх
нащадків одного роду тією самою власною назвою. Саме тому важливо з’ясувати, чи
дають оцінку власним прізвищам їх носії, якими емоційними конотаціями її

292

Psycholinguistics in a Modern World – 2020. Proceedings of the 15th International Scientific and
Practical Conference (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 22–23 October, 2020)

супроводжують, які параметри родових назв стимулюють прояв позитивної або
навпаки негативної атракції, які мотиви детермінують зміну прізвища на інший
варіант. Це й визначило мету пропонованої наукової розвідки. Об’єктом дослідження
було обрано таку лінгвістичну категорію як сучасні родові назви українців,
предметом – психолінгвістичний аспект, а саме емоційне неприйняття або схвальна
оцінка власних прізвищ носіями.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Теоретичними методами дослідження послугували описовий метод,
порівняльний метод, аналіз кількісних даних. Емпіричні методи – інтроспекція,
опитування,

рефлексивні

прийоми.

Метод

анкетування

використовуємо

для

визначення суб’єктивної оцінки прізвища носієм, а також для фіксації мотивів, які
можуть спонукати носія до перейменування. Інтроспекція як метод психологічного
дослідження послугував основою щодо оцінки та усвідомлення прізвищ. Рефлексивні
прийоми використовувалися для виявлення емоційного ставлення до прізвищ. До
участі в дослідженні було запрошено 40 осіб, які наразі здобувають вищу освіту у
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».
Учасники мали оцінити переваги свого прізвища або продемонструвати упереджене
ставлення до нього, обравши одну відповідь із запропонованих варіантів:
(1) мені повністю подобається моє прізвище, не бажаю його змінювати за
жодних обставин;
(2) загалом мені подобається моє прізвище, але я не проти змінити його на інше;
(3) моє прізвище не дуже подобається мені, але я все-таки не змінюватиму
його на інше;
(4) мені зовсім не подобається моє прізвище і я б охоче змінив/змінила його за
першої ж нагоди. Будь-який обраний варіант необхідно було аргументувати, вільно
конструюючи відповідь.
Такий підхід дозволив не обмежувати респондентів готовим переліком причин,
що слугував би своєрідною підказкою.
Результати дослідження були узагальнені та систематизовані за допомогою
інтерпретаційних методів, що ґрунтуються на використанні принципів системного,
когнітивного та організаційного підходу.
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Результати
Results
Першочергово респондентам необхідно було відповісти, чи наявне у них
позитивне емоційне ставлення до прізвища, носіями якого вони наразі є. У результаті із
загальної кількості учасників 90% (36 осіб) відповіли ствердно, 6.5% (3 особи) обрали
відповідь «посередньо», і лише 2.5% (1 особа) скористалися варіантом «не подобається»
(«мені зовсім не подобається моє прізвище…»). Таке абсолютне схвалення власних
прізвищ може бути зумовлено ономастичними смаками молоді, а також егоїстичною
позицією носіїв, що є властивою цій віковій категорії (Прохоров, 2012: 148).
Свій вибір мовці обґрунтовують широким спектром артефактів, які узагальнено
можна представити таким чином: (1) гарно звучить; (2) вказує на генетичний зв’язок
із предками (у варіаціях); (3) є українським; (4) легке і зрозуміле; (5) пасує мені;
(6) незвичайне/рідкісне/оригінальне; (7) добре поєднується з іменем. Аналізуючи
наведені твердження, звертаємо увагу на те, що прояви позитивної атракції
стимулювали фактори, що відповідають уявленням носіїв про прекрасне.
Одразу 22% учасників відповіли, що позитивне емоційне ставлення викликає у
них прізвище, яке гарно звучить, є легким і зрозумілим. При цьому респонденти
зазначали, що із легкістю вони пов’язують не лише вимову прізвища, але також його
написання іншими членами спільноти.
Важливим фактором для 17% осіб є оригінальність, незвичайність або
рідкісність прізвища попри те, що фахівці з питань атракції одним із основних
факторів, які стимулюють позитивне емоційне ставлення, називають подібність.
Оригінальні прізвища привертають увагу співрозмовників, дозволяють виділитися зпоміж інших, створити певний образ, який сподобався б. У цьому випадку фактично
ідеться про використання прізвища для самопрезентації. Унікальне, незвичайне
прізвище найвірогідніше викличе значно більший інтерес, іноді навіть при
пейоративному забарвленні (наприклад, прізвища Мертвий, Дохла, Дуля), тоді як
нейтральний онім лишиться поза увагою.
Для 11% учасників нашого анкетування здатність їхніх прізвищ вказувати на
українське походження носіїв є важливим аспектом позитивної оцінки оніма.
Сьогодні в умовах зростання патріотизму навмисне надання прізвищу чужомовного
відтінку (Амельченко, Васічкіна тощо) може посилювати їх емоційне неприйняття.
Кілька учасників анкетування аргументували позитивну атракцію свого
прізвища так: «пасує мені» – 3%, «добре поєднується з іменем» – 5%. Можемо
припустити, що в першому випадку ідеться про якісь внутрішні відчуття мовця, а в
другому – про фонетико-словотвірну будову прізвища.
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Найчастіше учасники анкетування пов’язували своє позитивне ставлення до
прізвища з його здатністю вказувати на належність до роду. Загалом зафіксовано 42%
таких випадків. За своєю природою прізвище здатне об’єднувати кровних родичів та
демонструвати генетичний зв’язок не лише між теперішніми, але й з попередніми
поколіннями, у такий спосіб підтримуючи цілісність соціального феномену – «сім’я».
Абсолютне упередження в одного з учасників анкетування викликає
зменшувально-пестлива форма його прізвища, що часто заважає цій особі почуватися
впевнено. Двоє учасників анкетування аргументували негативне ставлення до своїх
прізвищ суто екстралінгвальними причинами (складна родинна ситуація, сімейна історія).
Попри негативну оцінку, усі троє респондентів не виявили бажання змінити прізвище.
Випадки, коли нащадки свідомо за власним бажанням відмовляються від
успадкованої родової назви і на законних підставах змінюють її на іншу найчастіше
мають місце тоді, коли родова назва здається носієві незрозумілою, перекрученою або
викликає стійкі негативні асоціації (Чучка, 1980: 222-224), що створює психологічний
дискомфорт, заважає власнику прізвища якнайкраще репрезентувати себе в
спілкуванні, формує невпевненість тощо. Респондент, який виявив бажання змінити
прізвище, пояснив це тим, що воно викликає негативні асоціації та з дитинства слугує
основою для творення численних неофіційних іменувань, які зазвичай мають
образливий характер і викликають негативний емоційний стан.
Висновки
Conclusions
Результати дослідження оцінки прізвищ демонструють:
(1) переважно позитивне емоційне сприйняття прізвищ з позиції носіїв; лише
незначна кількість респондентів оцінює власні прізвища як «посередні», випадки
упередження є поодинокими;
(2) домінує сприйняття прізвища як сімейного оніма, який належить зберігати;
інші фактори схвальної оцінки (вказівка на етнічну належність носія, оригінальність
прізвища, легкість його вимови та написання тощо) репрезентовані меншою мірою;
(3) негативну атракцію прізвища носії пов’язують з пейоративним
забарвленням прізвищ (негативні асоціації), можливістю утворення образливих
неофіційних іменувань, зменшувально-пестливою формою, саме вони можуть бути
мотивом для зміни прізвища;
(4) незважаючи на негативну оцінку прізвищ з боку деяких носіїв, бажання
змінити своє прізвище на інше виявила лише одна особа.
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Abstract
The manuscript presents a summary of the results of the linguistic semantics study of Covid-19
related quarantine. Research conducted on a sample of Russian speaking Ukrainians. Found
content and structure of the respective discursive field. Described features of inter-discourse
connections. Established that the actualization of some discourses is accompanied by the
deactivation of others, what makes quarantine semantics biased. Also, it was suggested that some of
the discourses are indirectly positively associated and form the semantic core of the quarantine
concept.
Key words: quarantine, Covid-19, coronavirus, discourse, linguistic semantics.

Introduction
Efficient implementation of quarantine involves behavioral, organizational, informational,
value and other factors synchronization of the actions by millions of people. One of the formal
quarantine definitions states it is’ a restriction on the movement of people and goods which is
intended to prevent the spread of disease or pests’ (Quarantine, 2020). Obviously, human beings
are barely guided by formal definitions, but rather their own ideas on the matter. To implement
the mentioned synchronization, it is necessary to clarify semantic features of quarantine concept
and how it perceived by specific individuals and groups of people.
Methods and Techniques of the Research
The corresponding attempt was implemented by us on a sample of Russian-speaking
Ukrainians. The sample includes 104 participants (all of them with higher education; aged
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21 to 62 years; 47.1% of women) from several regions of Ukraine: Kyiv, Dnipro, Kharkiv,
Odessa, Lviv, Rivne, Mukachevo. The study was conducted in the second half of May 2020,
which means that all respondents spent more than 60 days under national quarantine
conditions, started in Ukraine on March 11, 2020. Most of the respondents worked during
the quarantine period, visiting offices and other places of professional activity. 13.5% –
were on short-term of self-isolations (from 1 to 15 days). One respondent self-isolated
himself for 50, and two – for 56 days. Participants had been asked to set out their own
understanding of quarantine, i.e. formulate an appropriate definition in written. Respondents
also assessed how much their psychological well-being and everyday life routine had been
changed during quarantine and shared some socio-demographic parameters in anonymous
questionnaire ‘My Quarantine’, which along with statistical analysis results are publicly
available at Harvard Dataverse (Shymko & Babadzhanova, 2020).
The respondents’ quarantine definitions were classified and quantified based on
Foucault’s theory of such a linguistic category as a discourse (Foucault, 1972: 107-108).
Herewith the practical side of discourses identification in the texts studied was realized
through recognizing stable semantic autonomies generated by dispersions of verbal
meanings (Shymko, 2018). This work was carried by the experts (four scientists, practical
researchers with more than 20 years of professional background in the field of applied
psycholinguistics). At the first step, each expert independently analyzed every text and
formed the initial classification of the identified discourses. Then these discourses were
compiled together and in such a way a general list of 23 discourses was created. At the
second step, the experts had discussed the general list, clarified the semantics of previously
derived discourses and through terminological unification the list was reduced to nine
positions. On the third step the hierarchical cluster analysis had been applied, the results of
which substantiated the expediency of combining some of the discourses, that ultimately
allowed us to distinguish seven discourses in the respective discursive field (Table 1).
Table 1. Discursive field of quarantine concept
No

Discourse title

1.

CONTACT
RESTRICTION

2.

SANITATION AND
HYGIENE

Semantic content of discourses derived by experts
Restriction/control of contacts, meetings and movements as
contacts motivators, its amplifiers and intensifiers. Aspect of
forced passivity.
Sanitary and hygiene products and their use, preventive
measures. Quarantine behavior (awareness, caution,
discipline), including social distancing, remote work and selfisolation. The internality aspect. Activity.
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3.

ISOLATION OF
INFECTED

4.

VIRUS DISSEMINATION

5.

LIFESTYLE CHANGES

6.

BUREAUCRATIC
RESPONSE

7.

HEALTH
PRESERVATION

Isolation of infected and sick people, as well as those who
have been in contact with them (ones suspected of being
infected). Segregation aspect.
Prevention (restriction, control) of the spread of the virus
(disease). Socio-geographical aspect. Reducing the number of
infected people and/or patients.
Change in the habitual (everyday) way of life of people and
society overall (work, home life, entertainment, etc.). Not
specified limitations and restrictions of life activity.
Discomfort and frustration, as indicators of a reaction to a
violation of the regular lifestyle.
The introduction of official standards and regulations by the
authorities. Socio-legal and medical-infrastructural aspects of
state (societal) regulation. Epidemic statistics and other
studies. Organization of public awareness (alert system).
Isolation of healthy people. Preservation, maintenance and
promotion of health. Treatment of patients, contribution to
their recovery. Medicines and drugs in the aspect of the
means of recovery/maintaining health. Restriction of human
rights and freedoms in connection with quarantine. The
repressive aspect with «justifying» rationalization (for a good
cause).

Results
For the purpose of discourses quantification, a binary nominal scale was used in the
dataset (1 – THERE IS DISCOURSE; 0 – NO DISCOURSE), regardless of the amount of
corresponding text units (words) and compositional linguistic features of the discourse’s
textual manifestations. Statistically significant results of binary logistic regression are
presented in Table 2. As we can see the inter-discourse relationships have been mostly
negative (Exp (B) < 1), i.e. the actualization of one discourse is accompanied by a
statistically significant decrease in the probability of another (others) appearances in the
text, which in practice means the factual exclusion of these discourses from the quarantine
concept (Table 2). This feature determines the respective tendentiousness (biasing) of the
quarantine concept semantics.
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.062
(0.037)

CONTACT RESTRICTION

ISOLATION OF INFECTED

.066
(.005)

LIFESTYLE
CHANGES
BUREAUCRATIC
RESPONSE
HEALTH PRESERVATION
Number of discourses

Odds ratio Exp (В) and p-value

.001
(.000)

Changes in everyday
life

.052
(.006)

.003
(.001)

.013
(.006)
.028
(.002)

.032
(.008)

.064
(.003)

.029
(.012)

.007
(.003)

22.276
(.000)

9.233
(.012)

95.670
(.000)

.002
(.001)
.022
(.010)
98.116
(.000)

24.942
(.000)

5.972
(.006)

.404
(.049)
1.066
(.050)

Self-isolation (days)
(*)

Model coefficient, χ2 (sig. p)

HEALTH
PRESERVATION

BUREAUCRATIC
RESPONSE
.001
(.002)

SANITATION AND
HYGIENE

VIRUS DISSEMINATION

LIFESTYLE CHANGES

VIRUS
DISSEMINATION

ISOLATION OF
INFECTED

Predictors
and model
parameters

SANITATION AND
HYGIENE

Dependent variables
(discourses)

CONTACT
RESTRICTION

Table 2. Binary logistic regression (dependent variables – discourses)

50.702
(.000)

38.625
(.000)

4.386
(.036)

51.613
(.000)

40.662
(.000)

53.023
(.000)

6.550
(.010)

.648

.599

.078

.603

.564

.686

.109

86.0%

90.7%

80.2%

82.6%

86.7%

88.4%

79.1%

(**)

Model Summary (Nagelkerke R
Square)
(***)

Predictive value (overall %
correct)

Above outlined inter-discourse connections impart to the discursive field a specific
organization, which allows to consider the field as a discursive formation (Fig. 1). In the
proposed scheme, the blue lines indicate negative inter-discourse connections and
corresponding arrows point out on deactualized discourses. Note that there have been two
pairs of discourses with two-way blue arrows: VIRUS DISSEMINATION and SANITATION
AND HYGIENE, as well as BUREAUCRATIC RESPONSE and CONTACT
RESTRICTION. The bilateral nature of negative connection, in our opinion, indicates of
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accented opposition-like relations between the respective discourses. On the other hand,
returning to the identified features of the NUMBER OF DISCOURSE predictor, one cannot
help but assume the existence of an association-like connection (red arrows on. Fig. 1).
This, at first glance, creates a contradiction – negatively connected discourses are
simultaneously related associatively, i.e. in positive way. This paradox can be resolved by a
systemic distinction of layers (semantic spaces), where the indicated negativity and
positivity have taken place. The horizontal layer is represented by the functional interaction
of discourses as structural components of the system. Note that at this level, the system also
includes non-discursive factors (indicated in italics, Fig. 1). The vertical layer is formed
through the meaning contribution by each discourse to the semantics of the quarantine
concept as a supersystem. Thus, horizontal inter-discourse negative relations do not prevent
the formation of positive connections — vertically integrated associations that are formed
indirectly through the category of the supersystem (quarantine).

Changes in
everyday life

ISOLATION
OF INFECTED

VIRUS
DISSEMINATION

BUREAUCRATIC
RESPONSE

LIFESTYLE
CHANGES

CONTACT
RESTRICTION

Number of
discourses

HEALTH
PRESERVATION

SANITATION
AND HYGIENE

Self-isolation
(days)

Fig. 1. The structure of the discursive formation of the quarantine concept
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Conclusions
We believe that the proposed view on quarantine might have a potentially useful
applicability. For example, when conducting mass alerts of citizens, organizing educational
communication of health authorities with the local population, introducing a quarantine
regime at enterprises and institutions, etc., it is important to consider that the rhetoric about
controlling of the virus spreading automatically deactivates the topic of sanitary and
hygienic measures. Obviously, discursive semantics is associated with cognitive focus, which,
in turn, affects the direction and consequences of proper behavior. Therefore, considering the
structural and semantic features of the discursive formation in above cases could help increase
the productivity and effectiveness of informational anti-epidemiological policies.
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Abstract
In the abstract the incentive is interpreted both as a psycholinguistic concept and a linguistic
universal category; the components of the linguistic model and the functional structure of the
incentive act are defined. The bidirection of the act of volition is emphasized. The volition
(incentive) is identified as a kind of mental, speech activity, as a set of certain actions conditioned
and motivated by the inner state of the speaker. The incentive action is aimed at meeting the
communicators’ needs and takes into account their interests. The example of vocative utterances
shows how and under what conditions in specific communicative situations they are able to express
an incentive modality. Linguistic means of enhancing the emotionally-expressive colouring of
vocative utterances of incentive modality determined by the tasks of speech action are considered. It
is established that the focus on the positive result of the incentive foresees the obligatory accounting
of distinguished or assumed background knowledge, the usage of the single sign system for
encoding and decoding information, conventions, communicative situation, etc.
Key words: incentive, psycholinguistic model, communicative situation, vocative utterance,
incentive utterances.
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Вступ
Introduction
Дослідження граматичних явищ у психолінгвальному аспекті виявляють нові
грані, адже описують мову як відображення концептуальної картини світу,
ментальності нації тощо, де в процесі предметно-практичної та теоретичнопізнавальної діяльності взаємодіють комуніканти. Одним із засобом вербалізації такої
взаємодії

на

синтаксичному

рівні

є

спонукальні

висловлення,

основною

диференційною семантичною ознакою яких називають здатність виражати різновиди
волевиявлення. І в українському, і в зарубіжному мовознавстві спонукальні (імперативні)
висловлення ставали предметом лінгвістичних та психолінгвістичних досліджень, однак
досі поза увагою науковців перебуває ситуативне сприйняття неспонукальних
мовленнєвих одиниць як спонукальних. Тому задекларована тема актуальна.
Мета – описати психолінгвістичну модель акту волевиявлення в поєднанні з
вивченням закономірностей функціонування мовленнєвої одиниці (на прикладі вокативних
висловлень) в певному психолінгвальному просторі та її інтерпретування адресатом.
Методи та методики дослідження
Methods and Techniques of the Research
Специфіка досліджуваного предмета зумовила потребу використання низки
методів: описового методу для визначення складників психолінгвістичної моделі акту
волевиявлення і для розмежування видів спонукальних висловлень, методу
класифікації – для інвентаризації й систематизації непрямоспонукальних висловлень,
контекстуально-інтерпретаційного – для встановлення транспозиції неспонукальних
висловлень у спонукальні в мовленнєвій діяльності, а також інтент-аналізу – для
вивчення непрямоспонукальних висловлень, які в конкретній мовленнєвій ситуації
адресат може інтерпретувати як спонукальні.
Результати
Results
Результативний цілеспрямований мовленнєвий вплив тільки тоді може бути
ефективним, коли він «базується на чіткому уявленні про психологічні механізми
впливу…» (Леонтьев, 1971: 10).
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Спонукальні висловлення найповніше і найвичерпніше виявляють своє
категорійне значення в мовленнєвій діяльності, де родове значення конкретизується,
зазнаючи різних семантичних модифікацій. Семантику спонукальних висловлень
формують

такі

аспекти

комунікативної

діяльності,

як

волевиявлення

і

цілеспрямованість; вираження ірреального значення; особистісний; соціальний;
психологічна

близькість

адресованість.

Усі

названі

між

комунікантами;

аспекти

містить

ситуативність;

психолінгвістична

обов’язкова
модель

акту

волевиявлення (спонукання). Спонукальний акт як «одиничний акт діяльності – це
єдність усіх трьох її складових: починається мотивом і планом, а завершується
результатом, досягненням наміченої з самого початку мети; між ними – динамічна
система конкретних дій та операцій, спрямованих на це досягнення» (Калмикова,
2007: 163). Акт волевиявлення двоспрямований.
Використовуючи

спонукальні

висловлення,

виражені

спеціалізованими

засобами, мовець відкрито говорить про свій намір вплинути на когось чи щось.
Використання ж неспеціалізованих спонукальних висловлень спрямовано на
уникнення комунікативних помилок, конфліктності, агресивності. Активізація
транспозиційних процесів у граматичних і семантико-синтаксичних значеннях
відбувається передусім в усному мовленні, зокрема вокативні висловлення набувають
спонукального значення. Зміст вокативів «приховано» і не розчленовано виражає
певну думку-почуття, що нею супроводжується звертання до особи і що імпліцитно
наявна в комунікативній ситуації, поза якою немислиме функціонування звертаньречень, що становлять вищою мірою експресивні конструкції (Дудик, 1971: 38).
В основі вокативних висловлень спонукальної модальності лежить звертання.
Граматично оформлене звертання не тільки називає адресата мовлення, але й передає
інформативно-завершене висловлення, що імпліцитно сконденсовує в собі багатство
семантичних відтінків спонукання, які адресат «зчитує» з інтонації та комунікативної ситуації.
Розмежування власне вокативних і спонукальних вокативних висловлень
здійснюють на основі комунікативного (контекстного) критерію: – Жоржетто! –
звернулася лагідно до покоївки, що саме принесла з холодильника мінералку. – Візьми
прибор і сідай зі мною обідати (Г. Тарасюк) – власне-вокативне висловлення; –
Товаришу гвардії молодший лейтенант! – покликали Черниша десь знизу, з-під
насипу. Обернувшись, він побачив бійця свого взводу Гая, високого, сумирного юнака
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(О. Гончар) – вокативне спонукальне висловлення. Обидва висловлення поза
комунікативною

ситуацією

адресат

інтерпретуватиме

як

звертання,

і

саме

комунікативна ситуація «підказує», конкретизує, уточнює зміст висловленого, а
також коригує його функційне навантаження, як у другому висловленні – воно
виконує фатично-спонукальну функцію: Дмитро прийшов пізно. <…> Від ранньої
весни ночував під оборогом ніби тому, що в хаті задуха. – Дмитре, агов, Дмитре! –
тихо позвала Ільчиха. Чула, як неохоче зіскочив з драбини (І. Вільде).
Фатично-спонукальну функцію вокативні висловлення реалізують незалежно
від ступеня соціальної та психологічної близькості між комунікантами: Зупинивсь
[Макар] біля стовпа, що колись на ньому тріпотіло дивне оголошення. Отут його й
побачила Зіна. ‒ Сашка! ‒ вигукнула. Макар озирнувся (Люко Дашвар); У першу
мить Ріхтер стояв ні в тих, ні в сих, тоді обвів поглядом натовп, дістав з кобури
вальтер і підтюпцем побіг до гурту поліцейських. – Манжус! – закричав Ріхтер.
Манжус витягся перед ним (В. Земляк); ‒ Просю покорно за стіл! ‒ запрохувала
Огириха. ‒ Лізочко, ти ж таки хазяйка… І де та Зінька ваша, хоч би дитину в
молодиці взяла. Зінько! ‒ погукала в кухню. Та вибігла і взяла дитину (А. Головко).
Використовують вокативні висловлення спонукальної модальності також для
поновлення контакту. У такій ситуації виконання спонукуваної дії (наприклад,
когнітивні ситуації «Повернися», «Говори», «Не йди», «Відповідай» тощо) повністю
залежить від адресата спонукання: Олексій (в сторону): Схаменулась! Нехай
покортить! (Іде далі). Уляна: Олексію-бо! (Г. Квітка-Основ’яненко).
Вокативні висловлення з транспонованим семантико-синтаксичним значенням
використовують і для того, щоб попередити, заборонити, застерегти: Посол.
Варвари! З ними не мовою і навіть не зброєю… Бичем!!! Як з рабами, як з
худобою!.. Бож. Пане посол!.. (О. Коломієць).
Емоційно-експресивне забарвлення вокативних висловлень спонукальної модальності
в комунікативному акті посилюють, увиразнюють повтори: … і, трохи, струсивши каміння з
душі, йду додому. – Ганно, Ганно, – хтось гукає мене. Роззираюсь (Г. Тарасюк).
«Правильне прочитання» імпліцитного у висловленні можливе за умови
володіння однаковими параметрами кодування і декодування мовлення, адже мова
кодує сприйняту інформацію (Tillman & Louwerse, 2018: 159).
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Висновки
Conclusions
Орієнтованість на позитивний результат спонукання передбачає обов’язкове
врахування відомих або передбачуваних фонових знань, використання однієї знакової
системи кодування і декодування інформації, конвенцій, ситуації мовлення тощо.
Подальші наукові пошуки щодо породження, структурування і сприйняття
спонукальних висловлень і трансформованих під впливом мовленнєвої ситуації в
спонукальні інших комунікативних типів висловлень відбуватимуться через процеси
інтеріоризації та екстеріоризації.
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