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ФРАГМЕНТАРНІСТЬ ЯК РИСА НОВИННОЇ
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ ТА ЯК ФАКТОР,
ЩО УСКЛАДНЮЄ ЇЇ РОЗУМІННЯ

FRAGMENTATION AS A FEATURE
OF NEWS INTERNET COMMUNICATION
AND A FACTOR THAT COMPLICATES
UNDERSTANDING

Наталія Акімова (Кіровоград)
Nataliia Akimova (Kirovohrad)
Інтернет стає найбільш популярним джерелом
інформації. Спілкування в Мережі має низку
специфічних
особливостей,
що
несвідомо
засвоюються комунікантами та переносяться з
віртуального середовища у реальне. Таким чином,
інтернет-комунікація формує специфічний стиль
мовлення, що стає провідним у мові епохи. Проте
детально описати цей стиль поки що не вдається.
Однією з його характерних рис є фрагментарність.
Ця риса неодноразово згадується у роботах
дослідників
інтернет-комунікації,
зокрема
О.В. Дєдової,
О.Ю. Дьякової,
П.І. Сергієнко
та ін., проте детального аналізу поки що не
представлено.
Мета доповіді полягає в описі особливостей
фрагментарних
текстів
новинної
інтернеткомунікації, впливу уривчастих текстів на стиль
мовлення та мислення читачів.
Для цього використані методи узагальнення,
аналізу
та
синтезу;
описовий
метод,
лінгвокультурний та концептуальний аналіз тексту,
моделювання, метод семантичних і прагматичних
інтерпретацій, контекстне спостереження та
порівняльний аналіз.
Фрагментарність розуміється як поширення
обірваних текстів. Вона простежується в
механічному поєднанні у певному анонсі
зовсім різної інформації, об’єднаної лише
імпліцитним замислом автора, провокуючи
потрібні йому асоціативні зв’язки, оцінки та
конотації. Наприклад: «Кореспондент: Веселі
картинки. Лист із США» (Корреспондент.net
7.10.2012), «Техника: Обзор трекера Garmin
GTU 10: куда ездит ваш супруг после работы?»
(РБК 11.09.12), «Підсумки 17 березня: Знесення
Леніна, Порошенко в Брюселі» (Корреспондент.
net
30.03.16).
Проаналізуємо
детальніше
останній приклад. Неузгодженість цього тексту
відчутна на етапі рецепції, проте її причини
можна встановити лише на наступному етапі –
у процесі інтерпретації. Тлумачення окремих
текстових домінант не викликає труднощів,
питання виникають щодо особливостей пунктуації
та семантичного зв’язку між частинами
повідомлення, для їх вирішення потрібна посилена
активація зони Брока, тім’яних та лобних
ділянок за участю механізму ймовірнісного
прогнозування. Написання слова «Знесення» з
великої літери після двокрапки натякає, що автор
хоче акцентувати цю частину повідомлення,
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Internet becomes the most popular source of
information. Internet communication has specific
features that communicants absorbed unconsciously
and transferred from the virtual environment in real.
Thus, online communication creates specific style
of speech that is leading in the language of the era.
However, now there is not a detailed description of
this style. Fragmentation is one of its specific features.
This feature is repeatedly mentioned in the works
of Internet communications scholars O.V. Djedova,
O.Ju. Djakova, P.I. Sergijenko i t.c., and here is not
detail analysis.
The purpose of the report is the description of the
fragmentation specifics in news online communication,
its impact on readers’ speech and thinking style. The
following methods were used: generalization, analysis
and synthesis, descriptive method, linguacultural and
conceptual analysis, modeling, method of semantic
and pragmatic interpretations, contextual observation
and comparative analysis.
Fragmentation is defined as spreading of
fragmentary texts (Djedova, 2006; Sergijenko,
2009 : 19). Completely different information
mechanical combination in a particular announcement,
it is united by only implicit author’s concept,
provoking associative links, marks, connotations
they need him. For example: «Korespondent: Veseli
kartynky. Lyst iz SShA» (Reporter: Funny Pictures.
Letter from the US) (Korespondent.net 7.10.2012);
«Tehnika: Obzor trekera Garmin GTU 10: kuda
ezdit vash suprug posle raboty?» (Technology:
Overview of tracker Garmin GTU 10: where to walk
your spouse after work?) (RBK 11.09.12). «Pidsumky
17 bereznja: Znesennja Lenina, Poroshenko v
Brjuseli» (Results of March 17: Demolition of
Lenin, Poroshenko in Brussels) (Korespondent.net
30.03.16). Let analyze more last example. There is
the inconsistency of this text in the reception process,
but its cause can only be set at a later stage – in the
process of interpretation. Interpretation of separate
text dominants is not difficult. Questions arise to
punctuation and features of semantic connections
between parts of the message. So will be enhanced
activation of Broca areas, parietal and frontal areas,
probabilistic forecasting mechanism will use. The
author accents the part of the message by writing the
word «demolition» with a capital letter after a colon
hints. Also comma between the second and third
part of the sentence is unfounded grammatically,
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привернути до неї увагу. Також граматично
необґрунтованою виглядає кома між другою та
третьою частиною речення, що сприяє враженню,
нібито йдеться про звичайний перелік. З таким
тлумаченням не може погодитися дорсолатеральна
кора, яка має встановити план, структуру тексту.
Другий фрагмент «Знесення Леніна» потребує
додаткових інтелектуальних зусиль, оскільки
названі лексеми не узгоджуються між собою, за
допомогою механізму аперцепції реципієнт має
відновити інформаційну лакуну, усвідомлюючи
синтаксичні обмеження на сполучення слова
«знесення», результатом чого стане відтворення
пропущеної лексеми «пам’ятника» у вторинному
тексті «знесення пам’ятника Леніну». У третьому
фрагменті відсутній предикат, що також дає
підстави для виникнення варіантів трактування,
текст сприймається як обірваний. В аналізованому
анонсі позначилися такі риси новинної інтернеткомунікації як проникність (елементів розмовного
стилю у публіцистичний, що відобразилася у
пропусках слів), презентативність (привернення
уваги за допомогою телеграфного стилю
повідомлення), фрагментарність, недотримання
мовних норм (пунктуаційні порушення). При
цьому порушено деякі максими комунікативного
кодексу, зокрема щодо повноти та якості
інформації, релевантності, манери. Під заголовком
«Підсумки 17 березня:» подано лише дві новини,
що викликає питання: «Невже більше нічого
важливого 17 березня не трапилося?». Певно, що
були й інші події. Можливо такою формою автор
натякає, що ці дві – найважливіші. Малоймовірно.
Скоріше за все подібне дивне поєднання
продуцент використовує з метою зіставлення,
провокуючи встановлення асоціативних зв’язків
між названими подіями у мовній свідомості
читача. У такому випадку початковим результатом
кросмодального абстрагування може слугувати
вторинний текст «Знесення пам’ятника Леніну
у той час, коли Порошенко був у Брюселі». Далі
можливі два варіанти емоційної ідентифікації
на основі схвалення («Пам’ятник знесли доки
президент був зайнятий у Брюселі, інакше він би
не допустив цього») або засудження («Пам’ятник
знесли, а Порошенко, щоб не вважатися причетним
до цього, у цей час був у Брюселі» і под.). Проте
подальші асоціативні зв’язки передбачають більш
глибокі варіанти інтерпретування, що містять
прихований маніпулятивний потенціал. Зокрема, за
допомогою аналогії (на основі спільних сем «лідер
країни») вставлюється зв’язок: «Леніна знесли,
а Порошенка ще ні, оскільки він у Брюселі» та
подібні. На рівні емоційної ідентифікації на імідж
Порошенка переносяться негативні конотації
з образу Леніна, що послаблює авторитет

it creates the impression that it is an ordinary list.
Dorsolateral cortex cannot accept such interpretation,
it has to set the plan, the structure of the text.
The second fragment «Demolition Lenin» needs
additional intellectual efforts, because the words are
not compatible with each other. The recipient has
to recover the information gap by the apperception
mechanism, he has to recognize syntactic limitation
on the combination of the word «demolition», as
a result he recover missed word «monument» in
the second text «demolition of the monument to
Lenin». The third segment is no predicate that
interpretation’s variants also provoke, the text is seen
as fragmentary. The following features of news online
communication are presented in the announcement:
penetrability (conversational style elements penetrate
the journalistic that reflected by omission of words),
presentablity (telegraphic style of the message
attracts attention), fragmentation, misuse of language
rules (punctuation mistakes). Such communicative
act broke some maxims of communicative Code,
including the completeness and quality of information,
relevance and manner. There are only two news under
the heading «Results March 17»: accordingly that is
the question: ‘Is anything else important happened on
March 17?». It seems that there were other events.
Perhaps, author hints by this message that these two –
are the most important. It is unlikely. Rather the author
uses a strange combination to compare, to provoke
establishing of associative links between these events
in the linguistic consciousness of the reader. In this
case, the initial result crossmodal abstraction can be
a secondary text «Demolition of the Lenin monument
at a time when Poroshenko was in Brussels». Then
there are two versions of emotional identification on
the basis of approval («Monument demolished until
the president was busy in Brussels, otherwise he
would not allow it») or condemnation («Monument
demolished and Poroshenko was Brussels at this
time to considered not involved» and etc.). However,
consequent associates consider deeper interpretation
variants that contain hidden manipulative potential.
In particular, they create link by analogy (based on
common seme «leader of the country»): «Lenin was
demolished, and Poroshenko are not yet, because he
is in Brussels» and etc. Negative connotations with
the image of Lenin transfer on the image Poroshenko
at the level of emotional identification, it weak the
credibility of the Ukrainian leader, also it further
the meme of relative of his power (metaphor of
demolished monument) and may be the basis of the
information revolution.
So, fragmentation is popular feature of
news online communication, it complicates text
understanding, and it is usually an instrument of
speech manipulation. The user unknowingly pays
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українського лідера, сприяє розповсюдження мема
відносно хиткості його влади (метафора знесеного
пам’ятника) і може стати підставою інформаційної
революції.
Отже, фрагментарність є поширеною рисою
новинної інтернет-комунікації, вона ускладнює
розуміння тексту і, як правило, є засобом
мовленнєвих маніпуляцій. Користувач несвідомо
звертає увагу на такі тексти, мимовільно їх
запам’ятовує і потім використовує як кліше або
моделі у власному мовленні. У свою чергу зміна
мовленнєвої поведінки призводить до зміни
способу мислення і розуміння реальності.
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attention to such texts, spontaneously remembers
them and then he uses them as a cliché or a model
in his speech. In its turn, change of verbal behavior
changes thinking and understanding of reality.
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ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ:
НАПРЯМИ УНИКНЕННЯ
МОВЛЕННЄВОГО КОНФЛІКТУ

COMMUNICATION PROBLEMS:
DIRECTIONS OF AVOIDING
SPEECH CONFLICT

Дмитро Бігунов (Рівне)

Dmytro Bihunov (Rivne)

Оптимальний
спосіб
мовленнєвого
спілкування прийнято називати ефективним,
успішним, гармонійним і т. п. При його вивченні
розглядаються шляхи створення мовленнєвого
комфорту
для
учасників
комунікативного
акту, засоби і методи, які використовуються
комунікантами для забезпечення або руйнування
гармонійного спілкування. Проте, оскільки
вчені й досі не можуть прийти до спільної
думки щодо способів уникнення мовленнєвого
конфлікту, пропонуємо виокремити три напрями в
дослідженні цієї проблеми.
П. Грайс,
Т. ван Дейк,
Г.Г. Кларк
і
Т.Б. Карлсон як представники першого напряму
вважають, що комуніканти мають дотримуватися
кооперативного принципу (кожна репліка повинна
відповідати загальному напрямку комунікації і
прийнятим цілям мовленнєвого обміну репліками).
Кооперативний принцип П. Грайса реалізується у
вигляді певних правил або максим (Grice, 1975),
які можна згрупувати за чотирма категоріями:
1. Категорія кількості (інформативності).
Вона містить максими: «висловлювання має
вміщувати не менше інформації, ніж необхідно»
та «висловлювання має вміщувати не більше
інформації, ніж необхідно».
2. Категорія якісності (істинності) – максими:
«висловлювання
повинне
бути
істинним»,
«висловлювання повинне бути аргументованим».
3. Категорія відношення (релевантності) –
максима:
«висловлювання
повинне
бути
доречним» (тобто, не відхилятися від теми).
4. Категорія
способу
(чіткості
висловлювання) – максими: «уникай незрозумілих
висловлювань»,
«уникай
двозначності»,
«висловлюйся стисло», «будь організованим».
Однак, це не виключає вмотивованих актів
використання переносних смислів.
В свою чергу представники другого напрямку,
такі як Р. Лакофф та Дж. Ліч за основу успішної
комунікації вважають дотримання принципу
ввічливості, де виділяються три основні «правила
ввічливості»:
1. уникати нав’язувань;
2. залишати співрозмовнику право вибору;
3. бути доброзичливим (Lakoff, 1973).
Також у реалізації ввічливої поведінки
важливу роль відіграють поняття позитивної
та негативної ввічливості. Зокрема, Дж. Ліч
стверджує, що негативна ввічливість (прагнення

The optimal way of speech communication is
usually called effective, successful, harmonious etc.
While studying it, the ways of creating the speech
comfort for the participants of the communicative
act, means and methods used by the communicators
to ensure or to destruct effective communication are
examined. However, as scientists still can not come
to a consensus on how to avoid speech conflict, we
propose to distinguish three directions in the research
of the problem.
H.P. Grice,
T.A. van Dijk,
H. Clark
and
T. Carlson, being the representatives of the first
direction, believe that communicators should
adhere to cooperative principle (each utterance of
the communicator must coincide with the general
direction of communication and taken purposes
of speech remarks exchange). Grice’s cooperative
principle is implemented in the form of rules or
maxims (H.P. Grice, 1975), which can be grouped
into four categories:
1. The category of quantity (informativeness).
It contains the following maxims: «make your
contribution as informative as is required» and «do
not make your contribution more informative than is
required».
2. The category of quality (genuineness).
Maxims: «do not say what you believe to be false»
and «do not say that for which you lack adequate
evidence».
3. The category of relevance. Maxim «be
relevant» (it means that the utterance should be
appropriate, i.e. not off the topic).
4. The category of manner (clarity of utterance).
It contains such maxims as «avoid the unclarity of
expression», «avoid ambiguity», «be brief», «speak
organized». However, it does not exclude motivated
acts of usage of figurative sense.
The second-branch representatives, such as
R. Lakoff and G.N. Leech, presume that the key to
the successful communication lays in complying with
the politeness principle where the following three
main «rules of politeness» are highlighted:
1. avoid enforcement;
2. to leave the interlocutor the right to choose;
3. be friendly (Lakoff, 1973).
It should be also mentioned that concepts of
positive and negative politeness are very important in
the implementation of polite behaviour. In particular,
G.N. Leech claims that negative politeness (the
desire to avoid disagreement) is more important than

13

ПСИХОЛІНГВІСТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ – 2016
уникнути розбіжностей) є важливішим, ніж
позитивна ввічливість (прагнення досягти згоди)
(Leech, 1983).
На нашу думку, кожна з розглянутих концепцій
достатньою мірою виправдовує себе, і було б
цілком прийнятним вважати кооперативний
принцип та принцип ввічливості рівноправними
компонентами певного комунікативного кодексу,
за яким дотримання принципу кооперації буде
не менш важливим, ніж дотримання принципу
ввічливості.
Ідея
представників
третього
напряму
(Л. Апостель, Б. Моен, Р. Фішер та У. Юрі)
відрізняються від поглядів прихильників перших
двох напрямків тим, що ставлять на перше місце не
особистість як таку, а мету, яку ця особистість має
досягти, і розглядають комунікацію з точки зору її
ефективності в досягненні поставленої мети.
Отже,
всі
три
напрями
уникнення
мовленнєвого конфлікту сходяться в тому, що
для успішності комунікативного акту поведінка
комунікантів обов’язково повинна будуватись на
ідеї співробітництва та взаємовигоди.
За умови порушення будь-якого із розглянутих
вище принципів комунікації може мати місце
аномальна комунікативна ситуація, в якій
присутні явища комунікативного конфлікту,
комунікативного дискомфорту, комунікативної
невдачі, тощо.
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positive politeness (the desire to reach an agreement)
(Leech, 1983).
In our humble opinion, each of the examined
conceptions has proved its veracity and it should be
accepted to consider both cooperative and politeness
principles as the equal components of certain
communicative code, stating that the principle of
cooperation is no less important than the principle of
politeness.
The idea of of the third direction representatives
(L. Apostel, B. Mohan, R. Fisher and W. Ury) differs
from views of the first two directions supporters that
it puts first not a person as such, but the purpose. That
person has to achieve, and considers communication
in terms of its effectiveness from the point of
achieving the goal.
Consequently, all three branches are similar
in the view that in order to perform a successful
communicative act the behaviour of communicators
must be based on cooperation and mutual benefits.
In case of violation of any of communicative
principles examined in this article, the abnormal
communicative situation may arise, characterized by
communication problems, discomfort, communicative
failures and so forth.
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ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ
ПРОСОДИЧНОГО КОМПОНЕНТУ
МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

EMPIRICAL STUDY OF PROSODIC
COMPONENT MANIFESTATION
FEATURES IN SPEECH
OF PRESCHOOL CHILDREN

Христина Богрова (Київ)

Khrystyna Bohrova (Kyiv)

Важливе місце при сприйнятті і відтворенні
мовлення
відводиться
її
просодичному
компоненту. Так, Л. Засєкіна відмічає, що
просодика супроводжує сприйняття усного
мовлення. А при відтворенні мовлення потрібні
особливі якості вимовлення (широке використання
інтонаційних
можливостей,
забезпечення
відповідної гучності мови, особлива ритмічна
побудова), які забезпечує просодичний компонент
як основа успішної комунікації. Особливу увагу
психологів привертає дошкільний вік як період
підготовки до школи, де значно зростають вимоги
до встановлення нових контактів і репрезентації
себе через мовленнєву взаємодію. У цьому
аспекті, Л. Калмикова підкреслює, що згідно
антропоцентричним світоглядним переконанням
дитина повинна навчитися вільно і ефективно
спілкуватися, підготуватися до умов успішної
життєдіяльності в соціумі. Проте спеціальні
психологічні дослідження, присвячені вивченню
просодичного компоненту мовлення та його
розвитку у дошкільників відсутні, що робить наше
дослідження актуальним.
Мета дослідження – представити результати
емпіричного
дослідження
просодичного
компоненту мовлення дітей дошкільного віку
(4-6 років).
Для вивчення просодичного компоненту
мовлення були використані наступні методики:
авторська анкета «Вивчення просодичного
компоненту
мовлення
дошкільників»
для
дослідження оцінки просодичного компоненту
мовлення батьками; методика Ч. Осгуда «Оцінка
властивостей мовця за допомогою методу
семантичного диференціала» для отримання
інтегрального опису того, хто говорить за
комплексом його голосових і мовленнєвих
ознак; методика Є. Артемової та О. Архипової
«Дослідження
просодики
у
дітей»
для
вивчення просодичного компоненту мовлення
(ритм, темпо-ритмічна організація мовлення,
інтонація, логічний наголос, висота, сила, тембр,
мовленнєве дихання).
Для порівняльного аналізу ми обрали дітей
середніх (4-5 років) та старших (5-6 років) груп
дошкільних навчальних закладів.
Авторська анкета дала можливість дати
якісну характеристику уявлень батьків про стан
просодичного компоненту мовлення їх дітей.

An important place in perception and
reproduction of speech is given to its prosodic
component. Thus, L. Zasiekina notes that prosody
accompanies perception of oral speech. And during
the reproduction of speech a person needs special
qualities of pronunciation which provides a prosodic
component as a basis of successful communication.
Particular attention of psychologists is drawn to
preschool age as the period of preparation for school,
where the requirements to make new contacts and
representation of oneself through speech interaction
significantly increase. In this aspect, L. Kalmykova
emphasizes that, according to anthropocentric world
outlook beliefs the child should learn to communicate
freely and effectively, to prepare for conditions
of a successful life in society. However, special
psychological researches devoted to studying the
prosodic component of speech and its development
among preschool children are absent, what makes our
study topical.
The study is intended to presentation of the
results of an empirical study of a prosodic component
of preschoolers’ speech (4-6 years). For comparative
analysis, we have chosen children of average
(4-5 years) and senior (5-6 years) groups of preschool
educational institutions.
The author’s questionnaire has allowed to give a
qualitative characteristic of parents’ view on condition
of a prosodic component of their children’s speech.
According to the results of the questionnaire it has
been revealed that in average groups minority of
parents tended not to pay attention to how their child
speaks, referring to young age. In senior groups one
third of all parents, filling in questionnaires gave
written comments where emphasized the importance
of well-developed speech before the start of
training at school.
Evaluation of speaker’s properties by means of
semantic differential method by Charles Osgood,
has allowed to define the possibilities of a speaker
on properties of his voice and speech. By factors
of quality assessment, emotional expressiveness,
expression and intelligence the maximum score was
42 points, and by activity factor – 21. Between the
senior and average preschool children were received
insignificant divergences.
The empirical study of children’s prosodies has
been conducted by the method of E.E. Artemova and
E.F. Arkhipova and it has presented a comprehensive
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За результатами анкетування було виявлено, що в
середніх групах меншість батьків мали тенденцію
не звертати уваги на те, як говорить дитина,
посилаючись на маленький вік. У старших групах
третя частина батьків, заповнюючи анкети, давали
письмові коментарі, де підкреслювали значення
добре розвиненого мовлення перед початком
навчання у школі.
Оцінка властивостей мовця за допомогою
методу семантичного диференціала Ч. Осгуда
дозволила визначити можливості мовця за
властивостями його голосу і мовлення. За
чинниками оцінки якості, емоційної виразності,
експресії та інтелекту максимальна оцінка
становила 42 бали, а за фактором активності – 21.
У старших і середніх дошкільників були отримані
незначні розбіжності в показниках.
Проведене
емпіричне
дослідження
просодики у дітей за методикою Є. Артемової та
О. Архипової представило обширну картину рівня
розвитку просодичного компоненту мовлення,
його сприйняття і відтворення.
Отже, сприйняття ритму в групі старших
дошкільників мало 4,8 балів, а середніх – 4,4 (з
можливих 12). Відтворення ритму отримало оцінку
в 6,2 і 5,5 відповідно (з можливих 16). Отримані
дані свідчать про невисокі показники з невеликим
переважанням у бік дітей старших груп.
Темпо-ритмічна організація мовлення мала
показники вище у дітей в старших групах (М =
6,3), ніж у середніх (М = 5,8). Однак і ті, й
інші результати були в межах невисоких балів
(максимальна оцінка 16). Тобто у дошкільників
спостерігається переважання прискореного або
уповільненого темпу, а не оптимального.
Сприйняття
інтонації
максимально
оцінювалося в 32 бали, а відтворення – 20. Обидві
групи мали низькі показники в обох випадках.
Однак старші групи з невеликим відривом мали
показники вище (М = 11,6 і М = 8,2), ніж середні
(М = 10,2 і М = 7,5).
Сприйняття і відтворення логічного наголосу
максимально оцінювалося в 12 і 24 бали
відповідно. За даним критерієм діти отримали
більш істотніше відмінності. Так, якщо в перших
групах сприйняття логічного наголосу мало 8,2
бали, а відтворення – 12,1, то у других – 6,9 і
9,8 балів відповідно. Це означає, що у більш
старших дітей спостерігається рівень наближений
до середнього, а у інших – низького. Отримані
результати пояснюються тим, що з віком у дітей
розвивається словниковий запас, і розставляти
правильно наголос вдається більш вдало.
Модуляція голосу по висоті і силі (гучності)
максимально оцінювалися в 12 балів. В середньому
не всім дітям в обох групах вдавалося змінювати
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picture of the level of prosodic component of speech
development, its perception and reproduction.
The obtained data of the perception and
reproduction of rhythm is evidenced by the low
indicators with a slight predominance in the direction
of teenagers. Also there is a predominance of fast /
slow tempo among the children of both groups but
not of the optimal. Concerning the tone, the older
group had a higher indications than the average.
According to the criterion of perception and
reproduction of logical stress children received
more substantial differences. Among older children,
there is a level which is close to the average. The
obtained results are explained by the fact that with
age, children develop vocabulary, and they manage to
place the correct accent more successfully.
On average, not all the children in both groups
were able to change the tone or perform the task of
changing the volume correctly. Almost identical results
were obtained for the perception of timbre among
the older and middle groups. The result of speech
breathing in the older groups was slightly higher.
Therefore, comparing the diagnostic results of
indicators of children’s prosodies in older and middle
groups, we see that the best results are diagnosed
among older groups of preschoolers, but within the
middle and low points, which stresses the need of
its development in both groups. Prospects for further
research is the study of individual psychological
characteristics of preschool children in the
development of their speech activities.
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висоту або правильно виконувати завдання зі
зміни гучності. Так, у дітей переважали низькі
показники, з незначним превалюванням результатів
в старших групах (М = 5,9 і М = 6,6), на відміну
від середніх (М = 5,4 і М = 6,2). Сприйняття
тембру оцінювалося максимально 12 балів, а
відтворення – 8. Практично однакові результати
отримали по сприйняттю тембру старші і середні
групи (М = 5,4 і М = 4,9) і за відтворенням (М =
4,7 і М = 4, 4). Показники мовленнєвого дихання
максимально оцінювалися в 20 балів. У старших
групах результат був дещо вищим і склав 8,3 бали,
в середніх же групах – 7,5.
Отже,
результати
анкетування
батьків,
дотична якісної характеристики уявлень про
стан просодичного компоненту мовлення дітей,
не співпадають з результатами емпіричного
дослідження.
Так,
зіставляючи
результати
діагностики показників просодики дітей старших
і середніх груп, ми бачимо, що найбільш кращі
результати діагностуються у дошкільників старших
груп, але в межах середніх і низьких балів, що
підкреслює необхідність її розвитку в обох групах.
Перспективами подальших досліджень є вивчення
індивідуально-психологічних
особливостей
дошкільнят в рамках розвитку їх мовленнєвої
діяльності.
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ДВОМОВНІСТЬ У ПАРАДИГМІ
ЗДОРОВОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
ПЕРШОГО СЕМИРІЧЧЯ

BILIGUALISM IN THE PARADIGM
OF THE HEALTHY DEVELOPMENT
OF THE CHILD AGED 0 TO 7

Анастасія Боковець (Запоріжжя)

Anastasiia Bokovets (Zaporizhzhya)

Не для кого не є секретом, що більшість
сучасних дітей першого семиріччя мають якісь
вади вимови, багатьом складніше вжитися у їхню
рідну мову, аніж це було раніше. У першу чергу,
це зумовлено перенасиченістю нашого сьогодення
електронною технікою. Фізіологи довели, що
мовленнєвий апарат будь-якої людини, коли вона
чує живий голос іншої, виконує ті самі рухи, які
потрібні, щоб розмовляти самій, хоча й у менш
висловленій формі. Завдяки цій якості нашого
організму кожна дитина навчається розмовляти.
Коли ж малюк чує штучний запис людського
голосу, її мовленнєвий апарат не реагує. А отже,
аудіоказки, мультфільми, телепередачі, радіо,
відеоігри, навіть якщо вони записані найкращими
акторами з чудовою дикцією, не можуть навчити
маленьку дитину розмовляти. Вони лише
гальмують цей процес, адже час, витрачений
на їхній перегляд чи прослухування, дитина
могла провести з живими людьми, чути їхній
голос і купатися у теплі їхньої присутності,чого
так потребує малеча. Чи у власній грі, у якій
маленька дитина часто розмовляє вголос, співає
пісні, так би мовити, «вимовляється», практикує
своє говоріння.
Отже, щоб навчитися розмовляти, маленькій
дитині потрібна інша жива людина. Про це
свідчать сумнозвісні приклади дітей-мауглі, які
до 3-7 років жили в оточенні звірів, і не бачили й
не чули інших людей. Як не намагалися вчені, ці
діти, коли потрапили до людей, змогли вивчити не
набагато більше дюжини слів, хоча фізіологічно
вони були здоровими.
Ще один важливий фактор, який впливає
на формування вимови дітей, це якість того
прикладу, який вони чують від дорослих у
своєму оточенні. Адже, у маленької дитини
органи почуттів набагато більш загострені, ніж у
дорослих. Крім того, вона віл народження володіє
даром наслідування, вона копіює усе, що бачить,
чує, відчуває, це уможливлює її здатність до
навчання взагалі. Якщо з дитиною сюсюкають, їй
стає важко навчитися розмовляти вірно. Такі діти,
як правило, потребують більше часу, щоб вірно
засвоїти тверді звуки рідної мови та шиплячі, вони
усе пом’якшують.
Коли на цю базу вводити нову мову,
це забиратиме життєві сили дітей, вони
почуватимуться незатишно, немовби «не у своїй
тарілці». Тому знайомство з ще однією мовою,

It isn’t a secret, that the majority of the children
aged 0 to 7 nowadays have got some pronunciation
faults, it’s more difficult for them to grow accustomed
to their native language, than it used to be before. First
of all it is caused by the oversupply of the electronic
devices in our modern society. Physiologists have
proved that the organs of articulation of each person
work when its owner hears a voice of another person.
They make similar movements to those that are
required when a person speaks him- or herself. Thanks
to this characteristic of our body each child learns to
talk. But when a small child hears a human voice that
has been reordered, his or her organs of speech don’t
react. Hence the audio fairy-tales, cartoons, radio,
television and video-plays can’t teach a little child to
speak. Even if they are reordered by talented actors
with brilliant articulation. Electronic devices can only
retard the process of learning to speak, while the time
a child spends watching or listening to them could
be spent with some vivid people listening to their
voices and bathing in the warmth of their presence.
And the latter is very significant for a child’s healthy
development. Or tis time could be spent playing,
which is the most important children’s work. While
playing little children often talk to themselves, sing
songs, that is, practice their speaking skills.
To learn to speak a little child needs another
person. The sad-known examples of Mowgli
children prove this statement. Those few children
by accident happened to live in different places of
the Earthwithout people surrounded only by animals
their first 3-7 years of life. When people found
them, the scientists tried to teach them talk, but they
only succeed in memorizing not more than a dozen
of words.
Another important factor influencing a little
child’s speaking skills is the quality of the example of
grown-ups who are near. The senses of a small child
are much sharper than those of an adult. Furthermore,
a baby from the very birth is gifted by a strong will
to imitate. It imitates everything that it sees, hears and
feels, and this makes it possible for a small child to
learn at all. When a child has got adults slobbering
over it, it becomes more difficult for it to learn to
speak correctly. Those children have often difficulties
pronouncing hard and palatal sounds, they pronounce
everything softer.
If onto this base we introduce a new language, it
will take the vitality of a child, they won’t feel sure
and «cozy» in this situation. That’s why if a child is to
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якщо і відбувається у цьому віці, то має проходити
непомітно й в ігровій формі. Бажано починати це
знайомство не раніше трьох років, коли дитина
вже говорить про себе «я» і вже засвоїла основи
рідної мови.
На українській землі співіснування двох мов
є нормою. Тому варто розібратися, як впливає
ситуація двомовності на розвиток дитини першого
семиріччя у нашій сьогоденній перенасиченій
штучною
технікою
реальності.
Більшість
українських дитячих садків – україномовні,
також і на Сході країни, де родини здебільшого –
російськомовні. Як громадянка України я
усвідомлюю, що у тій політичній ситуації, яка
склалася нині в нашій країні, це, радше за все,
вірно. Але ця робота є спробою поставити в центр
маленьку дитину з її потребами і розібратися,
що є здоровим для її розвитку, а що може йому
зашкодити чи пригальмувати його.
Тож яким є мовленнєве оточення маленької
дитини у російськомовній частині нашої країни?
У родині, на вулиці, у крамниці, у транспорті
маленькі діти чують здебільшого російську мову,
а у дитячому садку вони занурюються в інше
мовленнєве середовище, україномовне. Втім,
повного занурення не відбувається, адже кухари
і технічний персонал садочка продовжують
спілкуватися рідною для них російською мовою.
А російськомовні за межами садочка вихователі
використовують українську мову здебільшого
під час занять із дітьми, а на прогулянці, у
роздягальні, у спальні спілкуються своєю і дітей
рідною мовою.
Це «напівзанурення» в споріднену мову, коли
діти від однієї й тієї саме людини чують подекуди
російську, подекуди українську мови, спантеличує
малюка. Діти потребують стабільного гарного
образного «мовленнєвого ґрунту» у своєму
оточенні, щоби навчитися говорити правильно і
любити свою мову. Українська малеча, яка зараз
приходить до дитячого садочка, здебільшого ще
не «вжилася» у свою рідну мову достатнім чином.
І приклад дорослої людини, яка «перескакує»
з однієї мови на іншу, погано допомагає їй у
цьому. Це як той ґрунт під ногами, який постійно
«пливе», на якому важко встояти навіть і дорослій
людині, а що казати про малюка. При цьому,
ми не беремо до уваги таке східноукраїнське
мовленнєве явище як суржик, яке є частим у селах
та деяких містах.
Набагато краще з точки зору здорового
розвитку маленької дитини чути їй як вдома, так і
у садочку, одну мову і «вживатися» у неї у своєму
власному ритмі. Але на українській землі важливо
дати маленькій дитині переживання державної
мови. Краще за все знайомство з цією мовою

get to know another than his or her native language,
it has to be very natural and in a form of a play. It’s
better not to give such an experience to a child aged
under 3, unless it says «me» and has captured the
basis of the native language.
In Ukraine there exist two main native languages
for the majority of people: Ukrainian and Russian. So
it is very important to realize how does the situation
of bilingualism influence a small child in our modern
ovewhelmed by electronic devices society. The
majority of Ukrainian kindergartens are Ukrainian
speaking, also in the East of the country, where the
families are mostly Russian speaking. As a citizen
of Ukraine I realize that in contemporary political
situation in my country it may be correct. But this
work is aimed to put a small child in the centre
and to try to understand what can be healthy for its
development and what can hinder it.
What is a verbal environment of a small child
in the East of Ukraine like? In the family, in the
street, in traffic, in the shop the children hear mostly
Russian. In the kindergarten they are wrapped up
in another language – Ukrainian. Although, this
«wrapping up» doesn’t happen fully. The cooks and
other non-pedagogical members of the kindergarten
mostly speak their natuve Russianlanguage. As to
the educators who are Russianspeking outside the
kindergarten, they use Ukrainian mostly during the
lessons, but speak their and children’s own native
language during the plays outside as well as in the
sleeping room and.
This «half wrapping up» into another language,
when children hear from one and the same person
sometimes one language, sometimes another one,
makes a little child feel frustrated. The children need a
good «language ground» in their environment to learn
to speak corecctly and to love their language. Those
kids who come to kindergartens nowadays mostly
haven’t succeded in capturing their own language.
And an example of a grown-up «jumping» from one
language into another can’t help them do it. It is as if
the ground is constantly shaking under the feet, which
would be difficult to stay even for adults. We don’t
take into account here «surzhik» which happens often
in East Ukrainian villages and some towns.
It is much better from the point of view of the
healthy development of the small child to hear both
at home and in the kindergarten one and the same
language to capture it in his or her own tempo. On
the other hand, it is important to give a small child in
Ukraine the experience of the national language. The
best way to begin the introduction of it is to invite
to a gindergarten group a guest who’ll speak only
Ukrainian. The visits of this guest need to be multiple
and in a good rythm. It would be great for a child to
get to know a language through a dialect. This kind
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розпочати з того, що у групу в гості завітає нова
доросла людина, яка при дітях спілкуватиметься
виключно українською. Ця зустріч не має
бути разовою, це повинно стати ритмічним
переживанням. При цьому добре, якщо у дитини є
можливість познайомитися із мовою через діалект.
Адже діалектне мовлення має більш внутрішній
зв’язок з людиною, ніж літературна мова. Крім
того, перша є більш образною і пов’язаною із
жестами, а дитина до семи років засвоює мову у
першу чергу через жести.
Іншою гарною можливістю було б, якщо у
групі одна вихователька завжди спілкувалася
українською, а інша – російською. Це створило б
для дітей два твердих «мовленнєвих ґрунта» і дало
б їм ту стабільність, якої вони так потребують.
І, звичайно, важливо, щоби у групі лунали
українські пісні, «жили» пальчикові та жестові
ігри, хороводи, вірші, казки – художні твори, у
яких діти можуть знайти яскраві приклади живого
образного гарного мовлення, які є необхідним
«здоровим харчуванням» для їхньої душі у перші
сім років життя. Тільки важливо «рознести у часі»
україномовні і російськомовні пісні та ігри, щоби
у дітей не було «каші», і робити це у ритмі.
Існування цих живих проявів народної мови
у групі дитячого садка, де спілкування ведеться
виключно російською мовою, закладе гарний
базис для гармонійного й якісного засвоєння
української мови у школі, яке відбудеться легко у
дітей, які гарно «вжилися» у свою рідну мову.
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of language has a more inner connection with a child
than the literary one. It is more vivid and connected
with gestures, and a child aged 0 to 7 capture the
language firstly through gestures.
Another good opportunity could be to have to
different educators in each kindergarten group: the
one who will always speak Ukrainian, and the other
one who’d speak Russian. This could create two good
«language grounds» and give children the sense of
self-confidence they need so dearly.
And of course it is very important in each
kindergarten group for Ukrainian songs, fairy-tales,
circle dances and verses, gesture and finger plays to
live in. They are those pieces of the vivid national
language that are required as the «healthy food» for
the children’s souls in their first years of life. It is
only important to put Ukrainian and Russian plays,
fairy-tales etc. in different parts of the daily routine
for children not to be confused by quick change of
two languages. And as in everything we do with the
children of this age, there should be a repetition of
this «food».
The existence of such a vivid explanation of the
folk’s language in a Russian-speaking kindergarten
group, will give a good basis for a harmonious and
thoughtful capturing of Ukrainian at school, which
would be easy for those children who succeeded in
capturing their own language.
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К
ВАЛЬДОРФСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ

PSYCHOSEMANTIC ANALYSIS
OF PARENTS’ ATTITUDE
TO WALDORF PEDAGOGY

Татьяна Бородулькина (Запорожье)

Tetiana Borodulkina (Zaporizhzhya)

Психосемантический
анализ
отношения
родителей к вальдорфской педагогике (ВП)
осуществлен в рамках изучения готовности
родителей
экспериментального
учебного
учреждения Всеукраинского уровня (г. Запорожье)
к
участию
в
психолого-педагогическом
эксперименте на тему «Обеспечение психического
здоровья
детей
средствами
вальдорфской
педагогики» (приказ МОН Украины № 1509 от
24.12.2014 г.). Исследование проводилось с мая
по декабрь 2015 года, в нем приняло участие
111 человек (из них 50 родителей детей 1-3-х
классов вальдорфского направления СОШ № 66;
38 родителей детей общеобразовательных 1-3-х
классов СОШ № 66; 23 родителя дошкольников,
воспитывающихся
по
вальдорфской
педагогической
системе
в
детском
саду
«Капелька»).
В результате анализа ответов родителей
детей из общеобразовательных 1-3-х классов
СОШ № 66 на вопросы: «Знакомы ли Вы с
вальдорфской педагогикой?» и «Что Вы знаете
о вальдорфской педагогике?», выявлено, что
большинство опрашиваемых родителей с ВП
не знакомо и ничего о ней не знает. Анализ
немногочисленных ответов позволил выделить
основные источники информации о ВП для данной
группы родителей: интернет и непосредственное
наблюдение за жизнедеятельностью вальдорфских
классов на территории СОШ № 66. Практика
сосуществования на территории одного учебного
учреждения общеобразовательных классов и
классов вальдорфского направления (Киев,
Запорожье, Днепр) возлагает определенную
ответственность на представителей вальдорфского
движения за тот образ ВП, который транслируется
во внешнее окружение в результате их
деятельности.
Считаем
необходимыми
условиями экспериментального внедрения в
общеобразовательную школу элементов ВП
(приказ МОН Украины № 1044 от 15.09.2014)
в виде классов вальдорфского направления:
сотрудничество и взаимодействие вальдорфских
педагогов с педагогами общеобразовательной
школы, а также разнообразную просветительскую
работу в школьном коллективе и среди родителей
с целью ознакомления с принципами ВП.
Факторы
привлекательности
ВП
для
родителей,
выбравших
ее
как
ведущую
педагогическую систему для своих детей,

Psychosemantic analysis of parents’ attitude
to Waldorf pedagogy was done in the framework
of study the willingness of parents of the
experimental educational institution of all-Ukrainian
level (Zaporizhzhya, Ukraine) to participate in
psychological-pedagogical experiment on the theme
«Providing children’s mental health by means of
Waldorf pedagogy» (the order of the Ministry
of Education and Science of Ukraine № 1509,
24.12.2014). The study was conducted from May
to December 2015. 111 persons have taken part in
research (50 parents of the children of 1-3 classes of
a Waldorf direction (school № 66); 38 parents of the
children from general educational 1-3 classes (school
№ 66); 23 parents of the preschool children who
visit the group of a Waldorf direction in kindergarten
«Kraplynka»).
The result of the analysis of answers of parents
of children from general educational 1-3 classes to
the questions: «Are you familiar with the Waldorf
pedagogy» and «What do you know about Waldorf
pedagogy?», revealed that the majority of parents
are not familiar with the Waldorf pedagogy and they
do not know anything about it. Analysis of the few
answers has allowed allocating the main sources of
information about the Waldorf pedagogy for this group
of parents: the internet and the direct observation
of the classes of a Waldorf direction on the territory
of school № 66. The practice of coexistence in the
territory of one educational institution of classes’
comprehensive school and classes of a Waldorf
direction (Kyiv, Zaporizhzhya, Dnepr) imposes
certain responsibilities on members of the Waldorf
movement for the image of the Waldorf pedagogy,
which is broadcast in the external environment as a
result of their activities. The author considers that the
necessary conditions for the introduction of elements
of the Waldorf pedagogy in secondary school (the
order of the Ministry of Education and Science of
Ukraine № 1044 of 15.09.2014) are: cooperation
and interaction between the Waldorf teachers and
secondary school teachers, the educational work
in the school community and among parents with
the aim of familiarization with the principles of the
Waldorf pedagogy.
The Waldorf pedagogy’s attractiveness factors for
parents who have chosen it as a leading educational
system for their children, we have identified as a result
of content-analysis of the parents’ answers to the
question: «What attracts you in Waldorf pedagogy?».
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выделены в результате контент-анализа ответов
родителей на вопрос: «Что Вас привлекает
в
вальдорфской
педагогике?».
Выявлено,
что для данной группы родителей наиболее
важна направленность ВП на ребенка (его
целостное и гармоничное развитие; раскрытие
индивидуальности и личности; отношение
педагогов к детям). Среди разных аспектов ВП,
названных родителями в качестве привлекательных
ее характеристик, наиболее значимыми для них
являются: методика преподавания; цели, принципы
и содержание ВП; организация учебного процесса;
внешние атрибуты/элементы вальдорфской среды
и др. Отметим, что ответы родителей являются
преимущественно абстрактными по своему
содержанию. Выделенные ими характеристики
ВП, в большинстве случаев, можно отнести к
любой другой педагогической системе, в т. ч., к
общеобразовательной, которая, как известно, в
рамках перехода от традиционной образовательной
парадигмы
к
личностно-ориентированной,
направлена на всестороннее гармоничное развитие
ребенка, раскрытие его индивидуальности и др.
Т. к. основным источником информации для
родителей, выбравших ВП для своих детей,
являются вальдорфские педагоги, а также
разнообразная литература по вальдорфской
тематике,
рекомендуем
представителям
вальдорфского движения в своей просветительской
работе более точно описывать специфику
данной
педагогической
системы,
выделяя,
кроме универсальных характеристик, наиболее
существенные, отличающие ее от других.
Соотношение
в
сознании
родителей
их
Я-образа
и
образа
ВП,
образов
общеобразовательной и вальдорфской школ, ВП и
традиционной системы образования исследовано
с помощью модифицированной нами методики
«Круги
отношений»
Т.В. Румянцевой
(по
инструкции родителям нужно было изобразить
предлагаемые пары слов / словосочетаний в
виде двух окружностей и расположить их в
пространстве в наиболее привлекательной для
себя позиции относительно друг друга). Анализ
смыслового расстояния между образом себя
и образом ВП показал, что среди родителей,
выбравших для своих детей общеобразовательные
классы, доминирующими типами соотношения
Я-образа и образа ВП являются «неприятие,
отторжение»
и
«отдаление,
отчуждение».
А среди родителей, выбравших для своих детей
дошкольную группу или класс вальдорфского
направления, доминирующим типом соотношения
образа себя и образа ВП является «активное
взаимодействие» с ней. Общим для всех групп
родителей является то, что вальдорфская школа/
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It was found that for this group of parents the
most important aspect in the Waldorf pedagogy
is the orientation on the child (his complete and
harmonious development; the disclosure of identity
and personality; the ratio of teachers to the children).
Among the various aspects of the Waldorf pedagogy,
which parents named as its attractive characteristics,
the most important for them are as follows: teaching
methods; objectives, principles and content of the
Waldorf pedagogy; the organization of educational
process; elements of the Waldorf’s environment.
It should be noted that the parents’ answers are
predominantly abstract. The characteristics of Waldorf
pedagogy which are selected by parents, in most
cases, be attributed to any other educational system of
a humanistic orientation.
The ratio in the consciousness of the parents’ selfimage and their image of the Waldorf pedagogy, the
images of comprehensive school and Waldorf schools,
the Waldorf pedagogy and traditional educational
system we studied by the modified technique «Circles»
by T. Rumyantseva. The analysis of semantic distance
between the self-image and the image of the Waldorf
pedagogy showed that among parents who choose for
their children educational classes of comprehensive
school, the dominant type of self-image relation and
the image of the Waldorf pedagogy are «rejection»
and «estrangement, alienation». And among the
parents who choose for their children the pre-school
group or class of a Waldorf direction, the dominant
type of self-image relation and the image of the
Waldorf pedagogy is «active cooperation» with it. For
three parents’ groups the Waldorf School / Waldorf
pedagogy and general school / traditional education
system are opposite. At the same time for parents who
choose for their children the Waldorf pedagogy, there
are types of relations; it is assumed «cooperation»
between the two educational systems.
Analysis of associations to the phrase «Waldorf
pedagogy», obtained in the course of free association
experiment with the parents, allows us to conclude that
the parents’ understanding of the Waldorf pedagogy is
blurred, shallow, poorly structured. Semantic kernel
(«interesting» / «interest») in the psychosemantic
space of the phrase «Waldorf pedagogy» is formed
only in the parents of children enrolled in the classes
of a Waldorf direction.
Thus, at the initial stage of a research work related
to the implementation of the Waldorf pedagogy in
comprehensive school, the parents as an important
participant of the experiment have the vague and
abstract representation about it, what is needed for
further development and refinement. We believe that
regular educational work with parents is necessary
because a clear understanding of features of the
Waldorf educational system, the adoption of the basic
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ВП и общеобразовательная школа/традиционная
система
образования
являются
для
них
отторгающими друг друга и противостоящими
друг другу образовательными системами. При
этом у родителей, выбравших для своих детей
ВП, наблюдаются типы соотношения образов,
предполагающие
«сотрудничество»
двух
образовательных систем.
Анализ
ассоциаций
к
словосочетанию
«вальдорфская педагогика», полученных в ходе
свободного ассоциативного эксперимента с
родителями, позволяет констатировать размытое,
поверхностное,
слабо
структурированное
понимание родителями ВП. Смысловое ядро
(«интересно»/«интерес») в психосемантическом
пространстве
словосочетания
«вальдорфская
педагогика» сформировано только у родителей
младших
школьников,
обучающихся
в
вальдорфских классах.
Таким образом, на начальном этапе опытноисследовательской работы, связанной с внедрением
ВП в учебном заведении, у родителей, являющихся
важным субъектом эксперимента, отношение к ВП
и представление о ней – размыты и абстрактны,
нуждаются в дальнейшем развитии и уточнении.
Считаем, что регулярная просветительская работа
среди родителей необходима, т.к. ясное понимание
ими особенностей вальдорфской педагогической
системы, принятие основных принципов ВП
являются
важными
условиями
успешного
обучения ребенка в такой школе.

principles of the Waldorf pedagogy are important
conditions for a successful child’s learning in this
school.

23

ПСИХОЛІНГВІСТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ – 2016
ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ МРІЙ
СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

DISCURSIVE PECULIARITIES
OF THE DREAMS OF STUDENTS
WITH HEARING IMPAIRMENTS

Ірина Ващенко, Олена Литвиненко (Київ)
Iryna Vashchenko & Olena Lytvynenko (Kyiv)
Процеси модернізації, що відбуваються у
вітчизняному освітньому просторі передбачають
все
більш
інтенсивне
впровадження
гуманістичного
підходу,
центрованого
на
студентові. Лише розуміючи почуття, прагнення
та загальний склад особистості студента, викладач
може налагодити з ним конструктивні відносини,
які, своєю чергою, призведуть до максимально
високої якості остаточного продукту їх взаємодії,
а саме рівня освіти, професійних знань, умінь
та навичок.
Налагодження такого процесу пришвидшується
за участі практичного психолога. Однією з
основних задач практичного психолога, який
працює зі слабочуючими студентами у вищому
навчальному закладі є проведення регулярної
індивідуальної та групової психодіагностичної
роботи, аналіз її результатів та доведення
отриманої інформації до відома кураторів
груп, перекладачів-дактилогогів і викладачівпредметників.
Традиційно
діагностика
проводиться
за
наступними
параметрами:
індивідуально-психологічні особливості студентів,
їх комунікативні навички та стилі спілкування,
позиція і статус у групі, рівень академічної
мотивації, стилі розв’язання конфліктів та
діяльності у межах кризових ситуацій.
Використовуючи інформацію, отриману в
результаті такої діагностики, викладачі можуть
організовувати ефективну проектну роботу в мінігрупах, стимулювати та заохочувати студентів до
навчання, застосовуючи індивідуальний підхід,
запобігати
виникненню
внутрішньогрупових
конфліктів та елімінувати негативні наслідки тих,
яких не вдалось уникнути.
Окрім описаних вище напрямів діагностики,
робота практичного психолога часто буває
спрямована на виявлення особливостей ціннісної
сфери студентів, їх цілей і прагнень. Цілі та
цінності кожної людини спрямовують вектор її
життєвого руху взагалі та професійної реалізації
зокрема. В той час, як цінності особистості
визначають загальну специфіку процесу її
актуалізації, цілі діяльності безпосередньо
пов’язані з рівнем домагань та потенційними
досягненнями. Але внутрішній світ особистості
вміщує ще один конструкт, який визначає
масштаб прагнень, домагань та загальнолюдського
цілепокладання. Цим конструктом є мрії людини,
ті найзаповітніші ідеї, які освітлюють весь шлях
життєвої реалізації.

24

The processes of modernization that take place
in our educational space inquire more intensive
implementation of the humanistic approach, centered
on the student. Understanding the feelings, aspirations
and peculiarities of the student’s individuality, the
teacher can establish constructive relations, which,
in turn, will lead to the highest possible quality of
the final product of their interaction, the level of
education, professional knowledge and skills.
Establishing such a process is accelerated with
the participation of the practical psychologist. One of
the main tasks of a practical psychologist who works
with hearing impaired students in higher education
establishments is to hold regular individual and group
psychodiagnostic work, the analysis of its results
and bringing received information to the curators,
dactylology interpreters and teachers. Traditionally,
diagnosis is made according to the following
parameters: individual psychological characteristics
of students, their communicative skills and styles of
communication, group position and status, level of
academic motivation, styles of conflict resolution and
activities within crisis situations.
Using the information obtained after diagnosis,
teachers can organize effective project work in small
groups, stimulate and encourage students to study,
using an individual approach, prevent intra-group
conflicts and eliminate the negative consequences of
those which they could not avoid.
Besides the abovementioned areas of diagnostics,
practical psychologist often tries to identify the
peculiarities of axiological sphere of students,
their goals and aspirations. The goals and values of
each person send a general life vector and also the
professional development. At that time, the values
of individuality determine the overall process of
its actualization, the purpose of activities directly
associated with the level of claims and potential
achievements. But the internal world of the
individuality holds another construct that determines
the scale of aspirations, ambitions and goal setting.
This construct is a person’s dream that cherishes idea
that illuminates the whole life of a human.
Students with hearing impairments build project
and vision of the future, prepare for the future life and
successful self-realization with the help of the dreams.
Process of dreaming also helps students to improve
their own activities and personalities.
Thus, the dream is a critical element of the
spiritual life of any person. At the household level,
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Навички побудови образу майбутнього
необхідні студентам з порушеннями слуху
для підготовки себе до подальшого життя
та успішної самореалізації, для ефективного
вирішення нестандартних професійних задач, для
вдосконалення власної діяльності та особистості.
Таким чином, мрія є принципово важливим
елементом духовного життя будь-якої людини.
На побутовому рівні, інтроспективно, вона
відома та зрозуміла кожній людині. В той же час
доводиться визнати, що у науці (в тому числі і у
психології) проблема мрій на сьогоднішній день
розроблена не в повній мірі. Досить зазначити, що
проблемі мрій присвячено вкрай мало наукових
робіт, у підручниках мрії коротко розглядаються
в розділі, присвяченому уяві, у фахових
періодичних виданнях статті, присвячені мріям,
висвітлюють лише окремі якості даного феномену.
В результаті цього виникають чисельні запитання
щодо спонукальних механізмів мрій, а також їх
диференціації від інших видів уяви, таких як
фантазії, життєві сценарії та ін., не прояснена роль
мрії у побудові життєвих планів, чекають свого
наукового уточнення механізми та функції мрії.
В межах заходів спрямованих на знайомство
зі студентами-першокурсниками ДВНЗ «ККЛП»
та первинну їх адаптацію до навчання нами було
проведено комплексну діагностичну роботу,
яка, крім іншого, спрямовувалась на виявлення
цінностей, цілей та мрій студентів. Відповідна
діагностика проводилась серед усіх студентів,
в тому числі і тих, які мають порушення слуху.
В результаті цього було виявлено деякі загальні
закономірності: мрії слабочуючих підлітків
носять більш конкретний характер, ніж мрії їх
здорових однолітків; крім того, мрії студентів з
порушеннями слуху частіше за все знаходяться
на побутовому життєвому рівні (напр.: «купити
машину», «знайти свою другу половину», «мати
власне житло»), в той же час, мрії, так чи інакше
пов’язані з професійним розвитком та реалізацією
практично не зустрічаються.
Як вже було зазначено вище, мрії людини – це
орієнтир її розвитку і вектор, що підпорядковує
і спрямовує усі цілі та досягнення. Відсутність
мрій, пов’язаних з професійною діяльністю
призводить до зниження рівня домагань, що
своєю чергою може бути пов’язаним зі зниженням
академічної мотивації та навчальної успішності.
Низькі ж результати навчання, ставши причиною
недостатньо вдалого працевлаштування, поведуть
за собою зниження матеріально-побутового рівня
життя, замкнувши людину у невротичне коло.
Особливо важливим, з точки зору завдань
інноваційної психології та педагогіки, є теоретичне
осмислення і конкретне емпіричне вивчення

the dream is known and understandable to everyone.
At the same time, we have to admit that science
(especially psychology) do not develop the problem
of dreams fully. The attention to the problem of
dreams is opened in very few scientific works. In
textbooks dreams are briefly discussed in the section
of imagination. In scientific journals, articles on
dreams illuminate only the individual quality of this
phenomenon. As a result, there are many questions
regarding their underlying mechanisms, dreams and
their differentiation from other types of imagination,
such as fantasy, life scenarios, etc. At the same time
those articles do not clarify the role of dreams in
building life plans, waiting for their realization, the
mechanisms and functions of dreams.
In the contexts of procedure of acquaintance
with first-year students of SHEE «Kyiv College of
Light Industry» and their initial adaptation to the
studying we carried out a comprehensive diagnostic
work, which, among other things, was focused on
identifying values, goals and desires of the students.
The relevant diagnostics was conducted among all
students, including those who have hearing loss.
As a result, we can mention some general tendencies:
dreams of hearing-impaired adolescents are more
specific than the dreams of their peers; in addition,
the dreams of students with hearing impairments
are most often concentrated on household living
standards (e.g.: «to buy a car», «to find a boy/
girlfriend», «to have own flat»). At the same time,
these students almost do not formulate dreams
associated with the professional development and
implementation.
As mentioned above, dreams of a person form the
benchmark of its development, subordinate and direct
all goals and achievements. A lack of desire related
to professional activity leads to a decrease in the
level of claims, which in turn can be associated with
a decrease in academic motivation and educational
success. Low learning outcomes, causing insufficient
successful employment, will lead to a reduction in the
material standard of living, leading a person to the
neurotic circle.
Particularly important from the point of view of
objective pedagogy and psychology, is the theoretical
understanding and empirical study of constructing
a picture of the desired professional future and its
influence on personal and professional development
of students with hearing impairments. The lack of
such studies leads to the problem of spontaneity
of desires and the unpredictability of its impact on
students. Dreams are always associated with intimate,
deeply personal experiences, so studying of them is a
complicated independent problem.
Thus, the most promising, in our opinion,
is a practical work aimed at the verification and
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побудови
картини
бажаного
професійного
майбутнього і впливу її на особистісний та
професійний розвиток студентів з порушеннями
слуху. Відсутність таких досліджень обумовлює
проблему стихійності мрій і непередбачуваності їх
впливу на студентів. Мрії пов’язані з інтимними,
глибоко особистісними переживаннями, тому їх
теоретичне і практичне осмислення є складною
самостійною проблемою.
Таким чином, перспективною, на нашу думку,
є практична робота, спрямована на верифікацію
та диференціацію дискурсу мрій студентів з
порушеннями слуху.
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differentiation of the discourse of the dreams of
students with hearing impairments.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА
РАЗВИТИЯ ПРОСОДИЧЕСКОГО
КОМПОНЕНТА РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА

EMOTIONALITY AS BASIS OF
DEVELOPMENT OF THE SPEECH PROSODIC
COMPONENT PRESCHOOL CHILD

Ирина Волженцева (Переяслав-Хмельницкий)

Iryna Volzhentseva (Pereyaslav-Khmelnytskyi)

Эмоциональность
является
одной
из
важнейших характеристик человека, оказывая
влияние практически на все аспекты его
деятельности. Отечественной психологией были
предприняты небезуспешные попытки выявить
влияние эмоциональности на особенности
поведения и эффективность общения. Так,
О.П. Санникова показала, что широкий круг
общения, большая активность общения в сочетании
с ее недолговременностью характерны для лиц с
положительными эмоциональными установками,
а узкий круг общения, малая активность общения
на фоне устойчивых отношений – для лиц со
склонностью к переживанию отрицательных
эмоций. А.И. Палеем обнаружена связь между
качественными особенностями эмоциональности,
ее модальной структурой и когнитивным стилем
деятельности. Иную сторону эмоциональности
представили
исследования
М.В. Депенчук,
которые подтвердили, что лица с высокой
эмоциональностью хуже адаптируются в новой
социокультурной среде. Данные результаты
эмпирических
исследований
подтверждают,
что эмоциональность может иметь разную
энергетическую силу, которая находит отражение
в
качественной
специфике
актуализации
деятельности человека.
В связи с этим выявление и анализ
особенностей эмоциональности представляется
весьма актуальным как для более детального
понимания специфики развития человека вообще,
так и для эффективности осуществления развития
просодического компонента речи дошкольника в
частности.
Просодика – сложный комплекс элементов,
включающий ритм, темп, тембр и логическое
ударение, служащий на уровне предложения
для выражения различных синтаксических
значений и категорий, а также экспрессии
и
эмоций.
Именно
эмоциональность
обуславливает произносительную сторону речи,
то есть звуковую культуру, которая должна
соответствовать нормам литературного языка
наряду, безусловно, с формированием правильного
произношения звуков.
Понятие «звуковая культура речи» в
рамках просодики включает произносительные
качества, характеризующие звучащую речь
(звукопроизношение, дикция и т. д.), элементы
звуковой выразительности речи (интонация,

Emotionality is one of the most important
characteristics of the person, having impact
practically on all aspects of its activity. The native
psychology made successful attempts to reveal
influence of emotionality on features of behavior and
efficiency of communication. So, O.P. Sannikova
pointed that the wide range of communication, great
activity of communication in combination with
its not long duration are characteristic for persons
with positive emotional settings, and a closer
intercourse, little activity of communication against
the steady relations – for persons with tendency to
experience of negative emotions. A.I. Paley found
communication between qualitative features of
emotionality, its modal structure and cognitive style
of activity. Other party of emotionality was presented
by researches M.V. Depenchuk who confirmed that
persons with high emotionality adapt in the new
socio cultural environment worse. These results of
empirical researches confirm that emotionality can
have the different power force which finds reflection
in qualitative specifics of activity actuating of
the person.
In this regard identification and the analysis
of emotionality features is represented very actual
as for more detailed understanding of specifics
of development of the person in general, and for
efficiency of implementation of development of a
prosodic component of the speech of the preschool
child in particular.
Prosodic – the difficult complex of elements
including the rhythm, speed, a timbre and a logical
accent serving at the level of the offer for expression
of various syntactic values and categories, and also
an expression and emotions. Emotionality causes
the utter party of the speech, that is sound culture
which has to meet standards of the literary language
to a dress, certainly, with formation of the correct
pronunciation of sounds.
The concept «sound standard of speech» within
a prosodic includes the utter qualities characterizing
the sounding speech (a sound pronunciation, diction,
etc.), elements of sound expressiveness of the speech
(intonation, speed, etc.), the related motive means
of expressiveness (a mimicry, gestures), and also
elements of culture of speech communication (the
general tonality of the children’s speech, a pose
and movement skills in the course of conversation).
Emotionality is a basis of updating and development
of all the standard of speech is higher than the
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темп и др.), связанные с ними двигательные
средства выразительности (мимика, жесты), а
также элементы культуры речевого общения (общая
тональность детской речи, поза и двигательные
навыки
в
процессе
разговора).
Именно
эмоциональность является основой актуализации и
развития всех выше представленных компонентов
звуковой культура речи. Их воспитание – одна из
важных задач развития речи в детском саду, т. к.
именно дошкольный возраст является наиболее
сенситивным для ее решения.
Формирование выразительности речи –
владение средствами речевой выразительности –
это умение пользоваться высотой и силой голоса,
темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными
интонациями, которые являются основными
компонентами просодической стороны речи.
В повседневном общении ребенок, безусловно,
владеет
естественной
выразительностью
речи, но нуждается в обучении произвольной,
осознанной выразительности при чтении стихов,
пересказе, рассказывании, которые опираются на
эмоциональность и предполагают возможность
ее развития.
Именно
эмоциональность
является
и
основой искусства, в частности, музыкального
искусства, которое может стать эмоциональным
базисом в развитии звуковой культуры речи, а
значит, в развитии просодического компонента
речи дошкольника. Так как роль музыки как
чувственного
восприятия
действительности,
стимула, воздействующего на переживания людей,
практически мало изучен в возрастной, детской,
дошкольной психологии, то представляется
перспективным аспект развития просодического
компонента речи дошкольника музыкальными
средствами при условии правильно подобранных
приемов и форм работы.
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presented components sound. Their education – one
of important problems of development of the speech
in kindergarten since preschool age is the most
sensitive for its decision.
Formation of expressiveness of the speech –
possession of means of speech expressiveness is an
ability to use height and force of a voice, speed and
a rhythm of the speech, pauses, various intonations
which are the main components of the prosodic party
of the speech.
In daily communication the child, certainly,
owns natural expressiveness of the speech, but needs
training of any, conscious expressiveness at recitation,
retelling, telling which rely on emotionality and
assume possibility of its development.
Emotionality is also an art basis, in particular,
of musical art which can become emotional basis in
development of the sound standard of speech, so, in
development of a prosodic component of the speech
of the preschool child. As a music role as sensory
perception of reality, the incentive influencing
experiences of people it is practically poorly studied
in age, children’s, preschool psychology, the aspect of
development of a prosodic component of the speech
of the preschool child by musical means on condition
of correctly picked up receptions and forms of work
is represented perspective.
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АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТЕАТРАЛЬНОЇ
ПУБЛІЦИСТИКИ УКРАЇНИ ПЕРЕЛОМНОГО
ПЕРІОДУ (2013-2016 р.р.)

AXIOLOGICAL ASPECT OF THEATRICAL
PUBLICISM OF UKRAINE DURING
CRITICAL PERIOD (2013-2016)

Валентина Галацька (Київ)

Valentyna Halatska (Kyiv)

Сьогодні, в переломну для держави епоху, в час
війни та кризи, пошуку національної ідентичності,
громадянсько-патріотичних
орієнтирів,
духовних законів розвитку країни,мистецтво
Мельпомени покликане реагувати на виклики
часу, гармонізувати людську особистість, сприяти
консолідації суспільства.
Фікційне бачення буття в аспекті сценічної
дії (Бальме, 2008) сучасний театр занотовує в
аксіологічних вимірах добра і зла, прекрасного
та потворного, тобто в категоріальному апараті
естетики. Це виявляється цілком органічним
для цього виду мистецтва, оскільки всі
людські почуття, душевні стани, продуковані
сучасним театром, вкладаються в емоційнооцінний контекст. Вони реалізуються в таких
естетичних категоріях-результатах динамічного
співвіднесення ідеалу та дійсності, як трагічне,
драматичне, комічне, гармонійне (за Аристотолем,
Гегелем). Вербальну презентацію цих категорій
на позиціях соціокультурного простору України
здійснює сьогодні театральна публіцистика
як
міждисциплінарна
складова
філософії
культури,театрознавства,
теорії
та
історії
журналістики. Вона являє собою важливий
медіасуб’єкт, який уособлює художньо-естетичну
практику постмодерної епохи.
Театральна публіцистика є малодослідженим
видом художньої соціальної комунікації в Україні,
за винятком окремих праць театрознавчого та
філософсько-культурологічного
спрямування
Г. Веселовської,
В. Заболотної,
Н. Корнієнко,
О. Левченко та ін. Актуальність запропонованої
теми зумовлює також фактор реалізації ціннісноорієнтаційної функції культури, яку презентує
сучасна театральна публіцистика України. Вона
здійснюється лише в аксіологічних вимірах за
допомогою естетичних категорій і представлена
на сторінках спеціалізованих друкованих видань:
часописів «Український театр», «Кіно-театр»,
газети «Дзеркало тижня».
Переломні
події
соціально-політичного
життя України, які сталися протягом останніх
двох років, безумовно вплинули на розвиток
сучасного театрального життя України, яке
комунікативно мобільно, по-громадянськи чесно,
в цікавих жанрових модифікаціях транслює
зі сцени дійсність за допомогою сценічної дії
персонажів в запропонованих обставинах (за
К. Станіславським).

Theatrical art of modern Ukraine is a unique
means of the artistic communication in the globalized
society. Today, during the pivotal era for the country,
during the time of war and crisis, the search of
the national identity, civic-patriotic orientation,
spiritual laws of the country development, art of
Melpomenedue to respond the time challenges,
to harmonize the human personality, to promote
consolidation of our society.
Fiction vision of life in aspects of the stage
action (Balme, 2008), modern theater represents in
axiological dimensions of good and evil, beauty and
ugliness, i.e. inaesthetics categorically apparatus. It
is quite organic for this art form, because all human
emotions and state of mind that are presented by
contemporary theater, invested in the emotional
evaluation context. They are implemented in such
aesthetic categories, the results of dynamic correlation
of the ideal and reality, as tragic, dramatic, comic,
harmonious (Arystotel, Hegel).
Verbal presentation of these categories from the
social and cultural space of Ukraine point of view is
implemented today by theatrical journalism as part of
culture interdisciplinary philosophy, theater studies,
theory and history of journalism. It is important mass
mediasubjekt that represents artistic and aesthetic
practices of the era of postmodern. Theatrical
journalism is a kind of unexplored art of social
communication in Ukraine, except for some works
of the the ater science and philosophical and cultural
orientation of H. Veselovskaia, V. Zabolotnaia,
N. Korniyenko, O. Levchenko and others.
The relevance of the proposed theme also
determines the factor of value-orientation function
of culture implementation, which modern theatrical
journalism of Ukraine presents. Itis represented
only in the axiological dimensions by means of
the aesthetic categories and is presented at pages
of specialized publications: magazines «Ukrainian
Theater», «Kinoteatr», the newspaper «Dzerkalo
tyzhnia» («Mirror of the Week»).
The watershed events of social and political life of
Ukraine that occurred over the past two years certainly
impacted on the development of modern theatrical
life in Ukraine. This theatrical life communicatively
mobile and in civilian honest, in interesting genre
modifications represents the reality from stage,
doing by means of the characters stage action in the
proposed circumstances (K. Stanislavskyy).
Modern performing arts, according to the editor
of the magazine «Ukrainian Theater» N. Sokolenko
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Сучасне сценічне мистецтво, на думку
головного редактора часопису «Український
театр»
Н. Соколенко,
покликане
боротися
за свободу людини, національну гідність і
честь, формувати духовні чесноти молодого
покоління українців. Саме цих принципів і
дотримуються відомі театрознавці, публіцисти,
представляючи на вербальному рівні сучасну
театральну ситуацію в Україні. Автори вдаються
здебільшого до драматичного публіцистичного
переосмислення буття в сценічних формах,
органічно представляючи природу цього виду
мистецтва як дії.
Сама структура драматичного уявляється як
боротьба обставин, характерів, різноманітних
життєвих ситуацій, яка рухає сценічну дію,
формує мистецький смисл життя. Журналісти, які
пишуть на театральну тематику, свій драматичний
ракурс бачення дійсності подають в жанрах,
класичних для театральної критики: рецензіях,
замальовках про акторів, численних інтерв’ю.
Драматична концепція дійсності, яку викладають
автори, притаманна для театрального погляду
на світ. Виражена вербально сценічна умовність
виступає
ядром
структури
драматичного
й органічно зосереджується, наприклад, у
матеріалах театральної рубрики аналітичного
тижневика «Дзеркало тижня». Її постійний
автор, авторитетний публіцист і театральний
критик Олег Вергеліс підкреслено іронічно,
по-театрознавчому ґрунтовно аналізує події
щотижневого театрального життя в Україні.
Самі промовисті назви матеріалів («Ми, що
нижче підписалися», «СЛТР», «Чи губите
ви театр» та ін.) засвідчують оригінальність
авторського мислення, експресивність викладу
думки.
Публіцист
майстерно
інтерпретує
факти проблемного існування театрального
мистецтва держави. Багатогранна в діалектичних
переходах драматична картина театрального
буття О. Вергеліса втілюється в адекватних
засобах поетичного синтаксису, в чеканному
емоційному темпоритмі авторської фрази. Цей
згасаючий театральний сезон залишається в
пам’яті театральних людей як безпощадний та
неморальний».
Драматичний
емоційно-оцінний
фон
у
трактуванні сучасної театральної дійсності
цікаво позиціонується на сторінках оновленого
за змістом,формою верстки, поліграфічним
оформленням
спеціалізованого
друкованого
видання
«Український
театр».
Критична
інтерпретація сучасних театральних подій,
пов’язаних з видатними мистецькими постатями
(наприклад, Шекспір) дозволяє представити
драматичну концепцію дійсності в контексті
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has to fight for human freedom, national dignity
and honor, forms the spiritual values of the young
generation of Ukrainian. It is these principles that
the specialist in drama study and journalists hold
to, representing at the verbal level contemporary
theatrical situation in Ukraine. The authors resorted
mainly to dramatic rethinking of human being at the
stage forms, representing organic nature of this type
of art as action.
The structure seems like a dramatic fight
circumstances, characters, different situations that
motivates theatrical effect, forms the artistic sense of
life. Journalists, who write about the theatre, represent
their dramatic angle vision of reality in the classical
for theater criticism genres – reviews, sketches about
the actors, interviews. The dramatic conception of
the authors’reality is inherent to the theatrical world
view. Verbally expressed theatrical realityis the core
structure of drama and organic concentrates, for
example, in the materials category Theatre analytical
weekly «Zerkalo Nedeli». It constant author, respected
journalist and theater critic Oleg Verhelis underlined
ironically and in detail analyzes the events of weekly
theatrical life in Ukraine.
The most eloquent titles of his works («We, the
undersigned,» «SLTR» «Did you lose Theatre» and
others.) show the originality of the author’s thinking,
expressive presentation of opinions. Publicist
masterfully interprets facts of the problem existence
of dramatic art of the state. The multifaceted in
the dialectical transitions the dramatic picture of
O. Verhelis theater life is implemented in adequate
poetic syntax, in expectation of an emotional temp
and rhythm of author’s phrase: «Poetic and analytical
empiricism immediately evaporates, when you say
«the results of the theatrical season». This theater
season is fading in memory of theater people as
immoral and merciless. In many creative forms it is
just ugly» (Mirror of the Week. – 2013. – № 22-23).
Dramatic emotional and evaluative background
in the contemporary theatrical reality interpretation
is been interesting positioned at pages of renew
content, layout form and layout design of specialized
printed publication «Ukrainian Theatre». Critical
interpretation of contemporary theater events,
that associated with the prominent artistic figures
(Shakespeare) can provide dramatic conception of
reality in the context of social and cultural life of
modern Ukraine, show great potential of famous
artists works and to inspire them to spiritual progress
of Ukraine «Shakespeare’s classic is so universal,
that exactly «shoot» in every period of our lives»
(Ukrainian Theater, 2016. – № 2. – p. 8).
The famous figures of Ukraine theatrical space
actually presented on the pages of «Ukrainian Theater»
in dramatic perspective of professional development
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соціально-культурного життя сучасної України,
довести вершинний потенціал творів видатних
митців, спроектувати їх на духовний поступ
України: «Шекспірівська класика настільки
універсальна, що точно «вистрілює» в будь-який
період нашого життя». (Український театр. –
2016. – № 2. – С. 8).
Відомі постаті театрального простору України
актуально представлені на сторінках часопису
«Український театр» в драматичному ракурсі
освоєння професійних реалій. Осмислюючи
театральне буття, автори вдаються до жанру
лейтмотивного
інтерв’ю,
кореспонденції.
Концептуальність авторського бачення світу,
персоніфікація концепту «театр» притаманна
багатьом інтерв’ю, які є пізнавальними для
широкого загалу читачів. Так відомий критик
Віталій Жежера в контексті свого ювілею
в інтерв’ю «Вихор, який заблукав» подає
драматизоване авторське бачення своєї місії.
Сучасна театральна публіцистика України в
переломну епоху позиціонує цінності людського
буття, національні пріоритети, новітні сценічні
прийоми, які в сучасному соціокультурному
просторі України мають суспільний резонанс,
формують громадську думку. Якісний рівень
цього виду соціальної комунікації залежить від
аксіологічних ракурсів бачення театральних
проблем
в
глобалізованому
культурному
континуумі нашої держави.

realities. Pondering the drama of life, authors resort
to the genre keynote interviews, correspondence.
Conceptuality of author’s vision of the world, the
personification of the concept «a theater» is inherent
to many interviews that are informative to the readers.
Well-known critic Vitaliy Zhezhera, for example,
in the context of his anniversary in his interview
«The lost whirlwind» shows dramatized vision of
his mission.
Modern theater journalism Ukraine of pivotal era
assert the values of human life, national priorities,
new scenic techniques, that has public response in
today’s socio-cultural space of Ukraine and form
public opinion. Presenting axiological parameters of
vision and professional assessment of the stage of
life in the information-analytical journalism genres,
journalists turn to dramatic means of expression of the
concept of reality. The most significant of them are
metaphorical formation, semantic contrasts antithesis,
amplification. The quality of this type of social
communication depends on axiological perspectives
of vision of theatrical problems in the globalized
cultural continuum of our country.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЗРАСТА НА
ВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ
(НА ПРИМЕРЕ СТИМУЛА «ИГРИВОСТЬ»)

INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL
AGE PECULIARITIES ON THE VERBAL
BEHAVIOR OF THE RESPONDENTS (STIMULI
«PLAYFULNESS» TAKEN AS AN EXAMPLE)

Ия Гордиенко-Митрофанова, Сергей Саута
(Харьков)

Iya Hordiyenko-Mytrofanova & Serhii Sauta
(Kharkiv)

Предметом
нашего
изучения
является
игривость у взрослых как личностное свойство
(Гордиенко-Митрофанова, Саута, 2016; Саута,
Гордиенко-Митрофанова, 2016). Данные тезисы
посвящены результатам группового исследования,
выполненного магистрами факультета психологии
и социологии ХНПУ имени Г.С. Сковороды
(С. Саута, А. Кулакова, М. Гарагуля, В. Друзь),
под руководством И.В. Гордиенко-Митрофановой,
профессора кафедры практической психологии
ХНПУ имени Г.С. Сковороды, с 2014-2016 гг..
Цель исследования состояла в том, чтобы
выявить с помощью психолингвистического
эксперимента
влияние
психологических
особенностей возраста на вербальное поведение
испытуемых
при
исследовании
стимула
«игривость» как актуальной лексемы в языковом
сознании жителей Украины, свободно владеющих
или знающих русский язык (ГордиенкоМитрофанова, 2014).
Основной
этап
психолингвистического
эксперимента предполагал проведение свободного
ассоциативного эксперимента в письменной
форме (согласно инструкции испытуемые должны
были написать первые пять слов, которые пришли
им в голову, с которыми у них ассоциировалось
слово «игривость»). Выборку для выявления
влияния психологических особенностей возраста
на вербальное поведение испытуемых составило
400 человек: по 100 человек в каждой возрастной
группе («поздняя юность» – 17-21, «молодость» –
22-30, «зрелость» – 31-59 и «старость» – 60 и
старше) в равном соотношении мужчин и женщин.
На слово-стимул «игривость» испытуемые
дали 1981 реакций, из них не повторяющихся –
617 реакций, включая 44 словосочетания или
законченных предложений, реакций с частотой
больше 1 – 212, единичных – 405, отказов – 0.
По результатам свободного ассоциативного
эксперимента было построено ассоциативное
поле стимула «игривость», где все реакции были
представлены по убыванию их частности («веселье»
(94 (4,75%)), «радость» (61 (3,08%)), «флирт»
(57 (2,87%)), «смех» (56 (2,83%)), «настроение»
(47 (2,37%)), «дети» (43 (2,17%)), «улыбка» (43
(2,17%)), «котенок» (34 (1,72%)), «шампанское»
(31 (1,56%)), «кошка» (27 (1,36%)), «секс» (24
(1,21%)), «кокетство», «юмор» (22 (1,11%)),

The subject of our study is playfulness in adults
as a stable personality trait (Gordiyenko-Mytrofanova,
Sauta, 2016; Sauta, Gordiyenko-Mytrofanova, 2016).
The thesis given are related to the results of the group
research, executed by the holders of a master’s degree
of Psychology and Sociology faculty of Kharkov
National Pedagogical University by G.S. Skovoroda
(S.L. Sauta,
А.S. Kulakova,
М.N. Garagulya,
V.O. Druz), under the guidance I.V. GordiyenkoMytrofanova, Doctor of Science in Psychology,
a professor of Practical Psychology Department
at Kharkov National Pedagogical University by
G.S. Skovoroda, since 2014.
The aim of this research was to elicit with the
help of a psycho-linguistic experiment influence
of age features on verbal behavior of the subjects of
association while studying the stimulii «playfulness»
is a relevant lexeme in the linguistic consciousness of
the residents of Ukraine speaking Russian fluently.
(Gordiyenko-Mytrofanova, 2014).
The main stage of the psycho-linguistic
experiment was carrying out of a free associative
experiment in written (for a testee) form (according to
the instruction the respondents were supposed to write
first five words that came to their minds and somehow
associated to the «playfulness»). The respondents
chosen for eliciting influence of age features on verbal
behavior of the subjects of association made up 400
people in equal correlation of males and females in
each age category («juvenility» – 17-21, «youth» –
22-30, «maturity» – 31-59 и «old age» – 60 plus).
The overall number of reactions amounted to
1981 – 617 unique associations, including word
combinations and sentences, 212 among them
occurring more than once, 405 singular reactions, and
total absence of refusals.
The analysis of the received response words
(reactions) allowed us to create an associative field
of the stimuli «playfulness» (sorted by descending
associative reactions): «merry-making» (94 (4,75%)),
«delight» (61 (3,08%)), «flirting» (57 (2,87%)),
«laughter» (56 (2,83%)), «mood» (47 (2,37%)),
«children» (43 (2,17%)), «smile» (43 (2,17%)),
«kitten» (34 (1,72%)), «champagne» (31 (1,56%)),
«cat (a female cat)» (27 (1,36%)), «sex» (24 (1,21%)),
«coquetry», «humour» (22 (1,11%)), «childhood»,
«desipience» (21 (1,06%), «child» (20 (1,01%)),
the numbers in the brackets show the summarized
frequencies of reactions.
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«детство», «шалость» (21 (1,06%), «ребенок»
(20 (1,01%)) и т. д.), цифра в скобках указывает
частоту реакций.
Следующий этап исследования предполагал
частичную семную интерпретацию полученных
реакций, но обобщению подлежали только
однокоренные
ассоциаты
(их
частотность
суммировалась).
Универсальные
черты
в
вербальном поведении испытуемых, после
процедуры объединения однокоренных ассоциатов,
нашли свое отражение в следующих лексемах
«веселье» (6,71%), «дети» (4,44%), «котенок»
(4,24%), «радость» (3,78%), «настроение»
(3,23%),
«улыбка»
(2,42%),
«шампанское»
(1,66%), «шутка» (1,56%). «Веселье» – самая
высокочастотная реакция во всех возрастных
категориях («молодость» (5,71%)/ «юность»
(4,82%)/ «зрелость» (3,45%)), за исключением
«старости», в «старости» – это «смех» (6,43%).
Состав и характер ассоциаций не изменился.
Анализ
периферийных
реакций
и
объединенных ассоциатов позволил выявить
специфические черты вербального поведения
в каждой возрастной группе. Основанием для
выделения специфических черт, отраженных в
тех или иных лексемах в конкретной возрастной
категории, послужила достаточно большая разница
в частотности этих лексем в сравнении с другими
возрастными группами. Итак, специфические
черты в вербальном поведении испытуемых
в «юности» нашли свое выражение в таких
лексемах как «юмор» (3%), «девушка» (2,4%),
«задор» (1,6%); в «молодости» – проявились в
таких лексемах как «секс» (4,7%), «шампанское»
(2,86%), «женщина» (1,43%); в «зрелости» – в
«азарте» (2,02%); в «старости» – отображены
в лексемах «смех» (6,83%), «радость» (5,62%),
«настроение» (4,62%), «улыбка» (4,22%), а также
в таких как «кокетство» (0,8%), «флирт» (0,4%),
«секс» (0,2%). Последние из перечисленных
реакций
отражают
специфические
черты
«старости» поскольку являются низкочастотными
только в этой возрастной категории, в то время как
в других – высокочастотными.
На следующем этапе исследования были
осмыслены единичные реакции, отражающие
индивидуальные особенности испытуемых, их
личностные смыслы и опыт. Анализ единичных
реакций показал, что, безусловно, в них отражены
индивидуальные особенности испытуемых, но и
они объясняются возрастными особенностями.
Так, например, индивидуальные черты вербального
поведения «юности» и «поздней зрелости»
нашли свое выражение в таких реакциях как
«адаптивность», «неуязвимость», «разнообразие»,
«переменчивость», «социум» («юность»), а также

The next stage of the study contained the partial
semic interpretation of the obtained reactions,
however, only associates with similar roots were
to be generalised (their frequency was summed
up). Common features in the verbal behavior of
the respondents of all age groups, after having
consolidated the similar rooted associates, reflected
in the lexemes «merry-making» (6,71%), «children»
(4,44%), «kitten» (4,24%), «delight» (3,78%),
«mood» (3,23%), «smile» (2,42%), «champagne»
(1,66%), «joke» (1,56%). «Merry-making» – the very
high-frequent reaction in all age groups («juvenility»
(5,71%)/ «youth» (4,82%)/ «maturity» (3,45%)),
apart from «old age», in «old age» – «laughter»
(6,43%). The substance and the sum of the associates
did not alter.
The analysis of the peripheral reactions and
consolidated associates allowed to reveal specific
features in the verbal behavior in each age group.
The basis for defining specific features, which were
reflected in these or those lexemes of the definite age
category, was quite a big difference in the frequency
of these lexemes in comparison with the other age
groups. This way, specific features in the verbal
behavior of the respondents in «juvenility», reflected
in the lexemes «humour» (3%), «young girl» (2,4%),
«fervour» (1,6%); in «youth» – were depicted in such
lexemes as «sex» (4,7%), «champagne» (2,86%),
«woman» (1,43%); in «maturity» – in «hazard»
(2,02%); in «old age» – reflected in the lexemes
«laugh» (6,83%), «delight» (5,62%), «mood» (4,62%),
«smile» (4,22%), also in «coquetry» (0,8%), «flirting»
(0,4%), «sex» (0,2%). The latter mentioned reactions
reflect the specific features of «the old age» since they
are low-frequent only in this age group while in others
they are high-frequent.
At the next stage of the study singular reactions
were thought over, they reflected individual
peculiarities of the respondents, their personal
content and experience. The analysis of the
singular reactions showed that they definitely
reflect individual features of the respondents,
however, even those features are also caused by
their age. For instance, individual features of the
verbal behavior of the youth and old age expressed
themselves in the reactions such as adaptivity,
invulnerability,
variety,
changeability,
society
(«juvenility»), and also such reactions equilibrity, life
style, versatility («old age»).
The notion given is also conditioned to
psychological peculiarities of the mentioned age
groups. In adolescence there is an adaptation to a
new life situation (the crisis of identity) – a personal
and professional self-determination. In maturity after
retiring (the crisis of retiring) and after the end of
active professional activity an individual adapts to a
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«равновесие», «стиль жизни», «универсальность»
(«старость»). Перечисленные выше реакции
обусловлены психологическими особенностями
рассматриваемых возрастных групп. В «юности»
происходит адаптация к новой жизненной
ситуации (кризис идентичности) – личностное и
профессиональное самоопределение. В «старости»
после ухода на пенсию (кризис ухода на пенсию)
и
окончания
активной
профессиональной
деятельности человек также адаптируется к новому
этапу жизни, пытаясь найти себя в трудовой
активности и увлечениях (Толстых, 1988 : 191-225).
Таким образом, полученные результаты, с одной
стороны, свидетельствуют о достаточно высокой
стереотипности ассоциатов в языковом сознании
представителей разных возрастных групп (по
результатам анализа высокочастотных реакций), а,
с другой стороны, большой объем реакций зоны
крайней периферии в каждом возрасте отражает
индивидуальные особенности испытуемых, их
личностные смыслы и опыт, и в этом смысле
мы не можем говорить о достаточно высокой
освоенности всех значений лексемы «игривость».
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new stage of life, trying to find himself in a working
activity and hobbies (Tolstyh, 1988 : 191-225).
To sum up, the results obtained, on one hand,
witness rather high stereotypical nature of the
associates in the language consciousness of the
representatives of different age groups (according to
the results of the analysis of high-frequent reactions),
and on the other hand, a big volume of the reactions
of the peripheral zone reflects individual features of
the respondents in each age < their personal content
and experience, and we cannot say about quite
high awareness of all the meaning of the lexeme
«playfulness».
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ
МЕТАМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ON ISSUE OF METALANGUAGE
COMPETENCE FORMATION
IN SENIOR PRESCHOOLERS

Світлана Дем’яненко
(Переяслав-Хмельницький)

Svitlana Demyanenko
(Pereyaslav-Khmelnytskyi)

Процес засвоєння дитиною мови, якою вона
оволодіває відбувається разом з її інтелектуальним
розвитком. У цей період у дітей формуються
перші метамовні навики, які виявляються в їхніх
роздумах про мовні факти, вони носять творчий
характер і відображають становлення мовної
особистості дитини. Тлумачення дітьми мовних
одиниць – один із проявів метамовної діяльності,
яка розвивається в дитячому віці, і є надзвичайно
важливою для мовного розвитку дитини.
Освоюючи мову, дитина вдається до метамовної і
метакогнітивної діяльності, спираючись на одиниці
ядра лексикону як орієнтири, функціонально
достатні для розуміння і спілкування. Ядро
лексикону є природним метаутворенням, а його
одиниці – інструментами первинної метамови.
Сучасні психологічні дослідження доводять,
що система мови не може засвоюватися іншим
шляхом, ніж свідомо; володіння одиницями мови
як системою мовних засобів, як комунікативноорієнтованим описом мовних засобів і одиниць
використовується у спілкуванні; мова із своєю
системою мовних дефініцій виступає як система
орієнтирів. Тільки усвідомлена система мови
може виступати в якості орієнтувальної основи
для формування метамовної діяльності дітей.
Особливо важливим є те, що мова в навчанні має
зберегти всі свої суттєві властивості, ознаки і всю
свою системну організацію.
Базові положення мовознавства, що визначають
теорію і практику формування початкових
знань про одиниці мови дітей в дошкільному
навчальному закладі співвідносяться з мовними
дефініціями: «звук», «буква», «літера», «слово»,
«склад», «речення», «текст», «висловлювання», з
якими практичне ознайомлення дітей передбачає
Базовий компонент дошкільної освіти України.
З’ясування сучасного погляду мовознавства
на мовні дефініції, які є предметом засвоєння
дітьми дошкільного віку до навчання в школі
та визначення вченими істотних ознак мовних
одиниць дають можливість розкрити специфіку
метамовної роботи з дітьми дошкільного віку
та уточнити зміст навчання мови та розвитку
мовлення в ДНЗ.
Як відомо, на п’ятому році життя у дітей
з’являється прояв особливого інтересу до
друкованого слова, пізнавальне ставленням до
мови і мовлення, елементарне усвідомлення

The process of child’s assimilation of language
which he is mastering has been going along with his
intellectual development. During this period, children
possess the first metalanguage skills that are revealed
in their thinking on linguistic facts, they are creative
and reflect the formation of linguistic identity of the
child. Interpretation by children of language units is
one of the manifestations of metalanguage activity
that develops in childhood and is very important for
speech development. While mastering the language,
a child resorts to metalanguage and metacognitive
activity relying on the core units of the lexicon as
targets, functionally enough for understanding and
communication. The core of vocabulary is a natural
metaformation and its units – the tools of primary
metalanguage.
Modern psychological researches show that the
system of language cannot be acquired otherwise
than consciously; ownership by units of language as
a system of linguistic resources and communicationoriented descriptions of language tools and units is
used in communication; language with its system
of linguistic definitions serves as the system of
orientations. Only conscious system of language can
serve as a basis for forming metalanguage activity of
children. It is particularly important that the language
in education should keep all its essential properties,
characteristics and all its systemic organization.
Basic provisions of linguistics that define the
theory and practice of elementary knowledge
formation related with units of children’s language in
pre-schools are correlated with linguistic definitions
«sound», «letter», «word», «syllable» «sentence»,
«text», «statement», which provides a practical
introduction of kids the Basic component of preschool
education in Ukraine (The basic component of
preschool education in Ukraine, 2012). Clarification
of modern linguistic view on language definitions
which are the subject of assimilation by preschool
children before going to school and determination
by scientists of the essential features of language
units make it possible to reveal the specifics of
metalanguage work with preschool children and
clarify the content of language learning and language
development in preschool.
As you know, during the fifth year of life in
children appears an expression of a particular interest
to the written word, cognitive attitude to language and
speech, elementary understanding of speech activity
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мовленнєвої
діяльності
та
її
елементів:
«звук», «буква», «літера», «склад», «слово»,
«речення», «текст», «висловлення» та ін. На
кожному етапі навчання дитини ці елементи
узагальнюються, уточнюються. Із зростанням
дитини, розширенням кола її знань, за кожним
елементарним узагальненням мовних явищ дитина
помічає найістотніше. Відтак, у дошкільника
формується ціла система асоціацій навколо
кожного граматичного узагальнення, а водночас
і уміння диференціювати, уточнювати кожне
з них. Навчаючись діти набувають знання про
нові опірні ознаки, які допомагають відокремити
одне узагальнення від іншого – звук від букви,
слово – від речення, речення – від висловлювання
тощо. У свідомості дошкільників об’єктивно
відображається навколишня дійсність, до якої
належить і мовленнєва дійсність із її елементами –
звуками, буквами, літерами, словами, реченнями,
висловленнями та ін.
О.М. Леонтьев стверджував, що джерелом усіх
мовних категорій є чуттєвий досвід людини, тобто
її відчуття й сприймання, її уявлення про предмети
і явища навколишньої дійсності. Він може
служити нібито зовнішньою опорою внутрішніх
дій, з допомогою яких усвідомлюються істотні
риси певних мовних об’єктів та їх відношень
(Леонтьєв, 1983).
Уявлення про мовні одиниці – наочний
чуттєвий (слуховий чи зоровий) образ певного
мовного явища, що виникає на основі минулого
досвіду (певних мовно-мовленнєвих відчуттів,
сприймань) шляхом відтворення в пам’яті.
Характеристикою мовного уявлення є емпірична
узагальненість, де відтворені найбільш характерні
чуттєві особливості, що притаманні цілому класу
схожих мовних явищ. Уявлення про мовні одиниці
виникають тільки тоді, коли діти вперше починають
сприймати слова-терміни й не усвідомлено
співвідносити їх з відповідними слуховими
образами мовних одиниць та наповнювати змістом,
самостійно сформованим, далеким від власне
лінгвістичного. Вони тримаються на випадкових,
несуттєвих ознаках цілого класу схожих мовних
явищ. Точніше, у дітей виникає не уявлення про
мовні одиниці (діти їх не бачать, не об’єктивують,
вони для них прозорі), а конкретне вираження
про сприйняте слово-термін, із яким пов’язана
та чи інша мовна одиниця (Леонтьєв, 1983).
Завдяки допомозі вихователя, в цьому процесі,
діти отримують правильні уявлення, підходять до
усвідомленого оволодіння мовними термінами на
основі їх ретельного аналізу та синтезу. Отже, для
утворення узагальнення, необхідне виключення
неістотного й виокремлення того, що дозволяє
виділити спеціальне слово-назву явища мови.
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and its elements, «sound», «letter», «syllable»,
«word», «sentence», «text», «expression» and others.
At each stage of the child’s education these elements
are summarized and specified. With child’s growth
and increaseing of his knowledge range, in each
elementary generalization of the linguistic phenomena
a child notices the most significant. Thus, the whole
system of associations is formed in preschooler
around each of grammatical generalizations, and at
the same time forms the ability to differentiate, to
specify any of them. While studying the children
acquire knowledge on new basic features that help to
separate one generalization from another – the sound
from letter, the word from sentence, the sentence from
statement and so on. In the minds of preschoolers is
reflected objectively the surrounding reality which
includes the speech reality with its elements – sounds,
letters, words, sentences, expressions and others.
O.M. Leontev argued that the source of all
linguistic categories are sensual human experience,
that is the feeling and perception, the representation
of objects and phenomena of reality. It may serve as
an external support of internal actions by which are
recognized the essential features of specific language
objects and their relationships (Leontev, 1983).
The concept of linguistic units - visual
sensory (visual or auditory) image of a particular
linguistic phenomenon that occurs on the basis
of past experience (some language and speech
sensations, perceptions) by reflecting in memory.
The characteristic of linguistic representation is an
empirical generalization, in which are played the most
sensitive characteristic features inherent to the whole
class of similar linguistic phenomena. The concept of
linguistic units occur only when children first begin
to perceive the words, terms and not consciously
relate them with the appropriate auditory imagery and
language units and fill the content that is independently
formed, far from their own linguistic. They are based
at random, insignificant features of the whole class of
similar linguistic phenomena. Specifically, in children
there is no understanding of the language units
(children do not see them, not objectified, they are
transparent to them), but the concrete expression of
perceived word-term, which is associated with one or
other linguistic unit (Leontev, 1983). With the help of
a teacher, in this process, the children receive proper
representations, approach to conscious linguistic
terms mastering based on their thorough analysis and
synthesis. Thus, to form generalizations required is
substantial exclusion and isolation that can provide a
special word-name phenomenon of a language.
Researchers at children’s speech noted that not
all children’s observations on the language system
structure are verbalized: Firstly, awareness of
language and speech by young children occurs at
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Дослідники дитячої мови відзначають, що
не всі спостереження дітей за будовою мовної
системи вербалізуются: по-перше, усвідомлення
маленькими дітьми мови і мовлення відбувається
на рівні автоматичного неусвідомленого контролю,
по-друге, регулювання дитиною власної мови
теж не вербалізується. Наприклад, вже у віці
півтора року дитина приходить до висновку (на
«прихованому» рівні»), що всі предмети мають
імена. Цікаві роздуми дітей над лексичними
значеннями слів: діти часто ставлять запитання
про значення незрозумілих слів. Самостійно дають
тлумачення значень слів, або коли їх просять про
це дорослі, чи коли це необхідно для здійснення
успішної комунікації. В цілому метамовна
дійсність дитини в ранньому віці включає наступні
компоненти: коментарі до своїх висловів, контроль
за своєю і чужою мовною діяльністю, оцінку своїх
знань мови, рефлексію над мовним матеріалом
(Золотова, 2005 : 141-142).
Дослідник у галузі дитячої психології
Д.Б. Ельконін стверджує, що слово, і зокрема, його
«матеріальна, звукова оболонка, як реальний носій
усіх багатств мови, дуже рано стає предметом
діяльності дитини та предметом її пізнання»
(Ельконін, 1989 : 21-37).
О.Р. Лурія констатував відсутність у дитини
ясного усвідомлення слова у сукупності
його семантичної та фізичної сторін аж до
цілеспрямованого систематичного шкільного
навчання. Він зазначав, що в процесі навчання
письму та читанню слово, як одиниця мовної
системи, вперше набуває у дитячій свідомості
матеріальності та чуттєвості, стає предметом її
свідомості (Лурія, 1998).
Під час говоріння дитина завжди має на
увазі тільки зміст свого мовлення, має справу
з предметами та образами, що безпосередньо
сприймаються, або думками, які вона хоче
виразити в мовленні, і лише в окремих випадках
дитина замислюється, як треба промовити
те чи інше слово. Спостереження, проведені
Л.І. Божович, Н.Г. Морозовою, О.Р. Лурією та
іншими показали, що дошкільник, який гарно
володіє мовленням, не може легко виділити окремі
слова, із яких складається його мовлення, а тим
більше усвідомити звуки, з яких складаються
вимовлені слова. Як правило, дошкільник,
що вимовляє ту чи іншу фразу, усвідомлює
предметний зміст сказаного, але ще не сприймає
окремі слова, що складають синтаксичну одиницю
(Гальперин, 1957 : 325).
Пізнання – це стратегія визначення значення
слова-терміна з орієнтацією на різні ознаки, які
в сукупності утворюють сенс слова (яким він є
в мовній свідомості дитини). Тлумачачи слова-

the level of automatic unconscious control, secondly,
the regulation of the own language by a child is also
not verbalized. For example, at the age of six, the
child finds (on the «hidden» level) that all objects
have their names. Very interesting are thoughts of
children on lexical meanings of words: children
often ask questions about the meaning of unknown
words. They independently provide interpretation
of words meanings when they are asked about it
by adults or when it is necessary to implement a
successful communication. Overall metalanguage
reality of a child in i early age includes the following
components: comments on their statements, control
over their and strange language activity, assessment of
their language skills, reflection on language material
(Zolotova, 2005:141-142).
A researcher in the field of child psychology
D.B. Elkonin says that word, and in particular its
«material, sound shell, like a real carrier of all
wealth of a language very soon becomes the subject
of child’s activity and the subject of her knowledge
(Elkonin, 1989:21-37).
O.R. Luriya noted in children the absence
of clear understanding of word in the totality of
its semantic and physical sides up to a targeted
systematic schooling. He ascertained that in learning
writing and reading the word as a unit of language
system, first takes in the children’s minds materiality
and sensuality, it becomes the subject of their
consciousness (Luriya, 1998).
When speaking the child always has in mind
only the content of his speech dealing with objects
and images directly perceived or thoughts that he
wanted to express in speech, and only in some
cases a child thinks about how to say a particular
word. Observations conducted by L.I. Bozhovych,
N.H. Morozova, O.R. Luriya and others showed
that a preschooler who has a good speech cannot
easily distinguish individual words that make up his
speech, much less recognize sounds that make up
spoken words. Generally, a preschooler that says this
or that phrase is aware of the substantive content of
said above, but does not accept individual words that
make syntactic unit (Halperin, 1957: 325).
Knowledge is a strategy for determining the
meaning of the term, with a focus on different
features, which together form the meaning of the
word (as it is in the language consciousness of a
child). In interpreting the word-terms (names of
language reality), children distinguish several signs.
A set of features and priorities of a sign, on which
the child focuses, identifying word-terms as a result
of recognition usually are accidental. We found that
children are able to do only the first compilation,
based on their life experiences and are independently
formed as a result of developed sense of language,
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терміни (назви мовної дійсності), діти виділяють
відразу декілька ознак. Набір властивостей
і пріоритетів тієї або іншої ознаки, на які
орієнтується дитина, визначаючи слова-терміни в
результаті упізнавання як правило випадкові. Нами
виявлено, що діти уміють робити лише перші
узагальнення, які ґрунтуються на їх життєвому
досвіді і є самостійно утвореними в результаті
розвинутого чуття мови, спонтанної рефлексії
над власним мовленням та мовленням оточуючих;
випадково утвореними на підставі асоціацій, що
виникали при сприйманні назв мовних одиниць
«звук», «слово», «речення» та ін. в різних
ситуаціях роботи ДНЗ; результатом некоректної
навчальної діяльності дорослих, що зорієнтована
не на суттєві ознаки, зокрема кількісні, а на
використання слова-терміна без наповнення його
відповідним лінгвістичним змістом. Виділені,
найчастіше актуалізовані при пізнанні слів
ознаки, які в тлумаченнях дітьми слів-назв мовної
дійсності виявляється по-різному.
Отже, у мовній діяльності дітей слід
враховувати мовленнєвий досвід, в якому яскраво
проявляються «чуття мови», спонтанна рефлексія
й інтуїтивна здатність вичленовувати смисл (про
кого й що говориться, йдеться) та сформовані
одиниці смислу (слова, словосполучення, речення),
психолінгвістичні одиниці, які становлять основу
життєвих знань та є підґрунтям для «проростання»
через них наукових знань, які складуть основу
метамовної компетенції дитини дошкільного
віку. Метамовну компетенцію визначають як
здатність «звертати увага на факти мови і робити
їх предметом своїх висловів» втілювати «мовні
факти в предмет мовлення» (Лепська, 1997).
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spontaneous reflection of his own speech and the
speech of others; randomly formed on the base of
association that arose in perception of the names of
language units «sound», «word», «sentence» and
others in different situations of kindergarten work; the
result of improper training of adults that focused not
on essential features, including quantitative, but on
the use of words-term without filling it with relevant
linguistic content. Differentiated, often actualized
in cognition words signs that in the interpretation
by children word-names of language reality turns
out differently.
Thus, in the language activity of children it
should be considered verbal experiences which
are manifested «sense of language», spontaneous
reflection and intuitive ability to differentiate meaning
(about whom and what was said) and formed units of
meaning (words, phrases, sentences), psycholinguistic
units which form the basis of life knowledge and
make the basis for «sprouting» through them of
scientific knowledge which form the basis of child’s
metalanguage competence in a preschool age.
Metalanguage competence is defined as the ability
to «pay attention to the facts of the language and
make them the subject of their expressions» by
implementing «linguistic facts into the subject of
speech» (Lepskaya, 1997).
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ПСИХОЛІНГВАЛЬНІ ПРОЯВИ
«РЕТРАНСЛЯЦІЙНОЇ ГІПОТЕЗИ»

PSYCHOLINGUISTIC MANIFESTATION
OF «RETRANSLATION HYPOTHESIS»

Сергій Засєкін (Луцьк)

Serhii Zasiekin (Lutsk)

Це
дослідження
–
спроба
перевірки
«ретрансляційної
гіпотези»,
або
«гіпотези
новотлумачення», запропонованої А. Берманом
(1990), на основі психолінгвального аналізу
паралельного
двомовного
англо-українського
корпусу художньої прози. Відповідно до гіпотези,
кожен наступний (пізніший) переклад має
тенденцію бути ближчим до культури оригіналу,
ніж попередній.
До корпусу увійшли оригінальні твори
«Братство персня» та «Гобіт, або туди й звідти»
Дж. Р. Р. Толкіна та їхні українські версії. Серед
провідних лінгвальних одиниць аналізу були
кількість заперечних конструкцій, дискурсивних
маркерів (Schiffrin, 1987), а також способи
відтворення топонімів та антропонімів у цільових
текстах.
Результати дослідження засвідчили, що гіпотеза
має прояви у корпусі, позаяк пізніші українські
версії виявилися ближчими до оригінальних
англомовних. Топоніми та антропоніми були
перекладені семантичним методом, тобто ближче
до оригіналу, саме в пізніших версіях. Поряд із цим,
у цих версіях показники заперечних конструкцій
та дискурсивних маркерів були подібними до
вихідних. Крім того, мала місце «присутність»
гендерного чинника в перекладі. Перекладачіжінки демонстрували гнучкішу за чоловіків
поведінку,
послуговуючися
«комунікативним
методом» (Newmark, 1988) перекладу. Натомість,
перекладачі чоловічої статі виявилися точнішими
під час відтворення лінгвальних рис вихідного
тексту, вдаючися радше до «семантичного методу»
перекладу.
Вивчення
вищезгаданих
тенеденцій,
іменованих
в
перекладознавчій
літературі
«переклацькими універсаліями» (Chesterman,
2004), може пролити світло «імпліцитні мовні
процеси» (Paradis, 2004), що тривають у голові
інтерпретатора під час перекладу. Сподіваємося,
питання імпліцитних та експліцитних двомовних
процесів незабаром постане перспективним
фокусом інтересу для психолінгвістів.

The present paper outlines an attempt to test the
validity of the «Retranslation Hypothesis» suggested
by A. Berman (1990) using a parallel bilingual
English-Ukrainian corpus of translated fiction.
According to the hypothesis, each subsequent, i.e.
more recent (re)translation tends to be more source
culture oriented than first translation(s).
The principal sources were The Fellowship
of the Ring, and The Hobbit, or, There and Back
Again by J. R. R. Tolkien as the source texts, and
their Ukrainian target versions. Among the main
linguistic markers of the analysis were the number of
negative constructions, ‘discourse markers’ (Schiffrin,
1987), and methods of reproducing toponyms, and
anthromonyms in the target texts.
Results of the study show that the hypothesis
clearly has a general value for the selected EnglishUkrainian corpus, since later translations tended
to be closer to the original culture. Toponyms and
anthroponyms were translated semantically, i.e.
closer to the original, in the later versions. Similarly,
the numbers of negative constructions and discourse
markers were closer to those in the recent versions.
Moreover, the study unveiled translator’s gender
‘visibility’ in the Ukrainian versions. For instance,
female translators demonstrated more flexible
‘behavior’ while employing mostly a ‘communicative
method’ (Newmark, 1988) of translating. However,
male translators tended to be more accurate when
reproducing the source text linguistic features, thereby
opting for a ‘semantic method’ of translation.
The study of the mentioned tendencies, labeled
‘translation universals’ in translation studies
(Chesterman, 2004), can shed light on certain ‘implicit
language processes’ (Paradis, 2004) ongoing in the
translator’s mind. Hopefully, the issue of implicit and
explicit bilingual processes is what psycholnguists
could find interesting to reflect upon.
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ПЕРЕЖИВАННЯ ПОДІЙ ТА ЇХ
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ
В АВТОБІОГРАФІЧНІЙ ПАМ’ЯТІ:
РЕПРОДУКЦІЯ ЧИ РЕКОНСТРУКЦІЯ

EXPERIENCE OF LIFE EVENTS AND
THEIR REPRESENTATION IN THE
AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY:
REPRODUCTION OR RECONSTRUCTION

Лариса Засєкіна (Луцьк)

Larysa Zasiekina (Lutsk)

Травматична пам’ять часто ототожнюється
із автобіографічною у науковій літературі.
Це зумовлює майже повну відсутність чітких
критеріїв для розрізнення травматичних і емоційно
негативних життєвих подій. Хоча в багатьох
дослідженнях стресові травматичні і негативні
життєві події часто ідентифікуються (Lorenzzoni
et al., 2008), деякі з них диференціюють
травматичні спогади (стресові травматичні
події) та нетравматичний досвід (емоційно
позитивні, нейтральні або негативні події) (Sotgiu,
Rusconi, 2014). Тому травматична пам’ять часто
розглядається як ПТСР і не аналізується як
тип пам’яті без спотворень і патології (Kolk &
Fisler, 1995).
Відсутність інтерпретації більшості висновків,
пов’язаних з травматичною пам’яттю, пояснюється
ігноруванням даних про пам’ять людини щодо
негативних, але не травмуюючих подій. Однак
деякі результати показують різницю в частотності,
з якою учасники обмінювалися цими трьома
типами подій у своїй родині (Byrne et al. 2001).
Позитивні події обговорювалися частіше, ніж
негативні, про останні говорили частіше, ніж про
травматичні. Різниця у вербальному обговоренні
позитивних, негативних і травматичних подій
може бути пов’язана з різним місцем зберігання і
пошуку інформації щодо цих подій.
Психолінгвістичні критерії (кількість слів,
кількість речень, довжина речень, лексична
щільність)
та
пропозиціональна
структура
(екстернальний/інтернальний агент, предикат,
екстернальний/інтернальний об’єкт, місце, час)
слугували основними змінними для зіставного
аналізу репрезентації різних подій. Результати
дослідження
свідчать
про
переважання
екстернального агента в пропозиціональній
структурі
травматичних
подій
порівняно
із негативними і позитивними подіями. Це
зіставляється із вищим показником інтернального
об’єкта у репрезентаціях травматичних подій
в осіб із ПТСР і без ПТСР, що свідчить про
мінімізацію власної відповідальності і ролі у
травматичній події та підкресленні екстернальних
об’єктів і суб’єктів. Така пропозиціональна
репрезентація
травматичних
подій
слугує
своєрідним захистом для уникнення комплексу
вини. Показники пропозиціональної одиниці –
часу є вищими у репрезентаціях травматичних

The autobiographical and traumatic memory is
often identified in the psychological literature. It
determines the lack of differentiation of traumatic
and negative life events. Although in many studies
stressful traumatic and negative life events are often
identified (Lorenzzoni et al. 2008), some of them
differentiate traumatic memories (stressful traumatic
events) and nontraumatic experience (emotionally
positive, neutral or negative events) (Sotgiu, Rusconi,
2014). Therefore the traumatic memory is often
viewed as PTSD and is not analyzed as the type of
memory without distortions and pathology (Kolk &
Fisler, 1995).
The lack of interpretation of the most findings
connected with traumatic memory is explained by the
ignoring data about person’s memory for negative, but
not traumatic events. However some findings show
the difference in frequency with which participants
shared all three types of events with their family
(Byrne et al. 2001). Positive events were discussed
more frequently than negative ones, the latter were
talked more frequently than traumatic events. The
difference in verbal sharing with positive, negative
and traumatic event can be connected with the
different storage and retrieval of information referred
to these events.
We propose the psycholinguistic approach to
study emotionally positive, emotionally negative
and traumatic events. The psycholinguistic criteria
(number of words, number of sentences, length
of sentences, lexical density) and propositional
structures (external/internal agents, relations, external/
internal objects, time, place) were proposed for
experimental study. The predominance of external
agent in traumatic events vs. emotionally negative
and emotionally positive events representations were
revealed. It is line with the higher indices of internal
objects in the traumatic events vs. emotionally
negative and emotionally positive events in the
both samples with and without PTSD. It shows the
focus of attention on different objective factors and
other subjects of the traumatic events and traumatic
situations. Moreover the passive role of self is
expressed. It can decrease the personal responsibility
for traumatic event and complex of guilt and serves
as psychological defense for avoiding PTSD. The
indices of time are higher in the traumatic narratives
among individuals without PTSD. It can be connected
with objective view of traumatic situation, absence
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подій в осіб без ПТСР. Це вказує на те, що
зосередження на хронології події як екстернальній
умові травматичної події сприяє об’єктивному
відображенню
травматичної
ситуації
та
уникненню ПТСР. Переважання екстернального
агента і інтернального об’єкта у репрезентаціях
травматичних подій супроводжується вищим
показником кількості слів у травматичних
наративах, що вказує на легший доступ і
відтворення травматичних подій порівняно із
негативними і позитивними. Це розглядається як
ресурс особистості для уникнення або подолання
подібних травматичних ситуацій у майбутньому.
Отже травматичні події запам’ятовуються
краще, ніж нетравматичні, захищаючи людей
від подібних подій в майбутньому (Sotgiu,
Rusconi, 2014). Результати показують, що досвід і
відновлення інформації про життєві події – радше
активна реконструкція, аніж пасивне відтворення.
Одержані дані можуть бути використані в
подальшому для більш глибокого розуміння
природи ПТСР та оптимізації шляху його
подолання.

of cognitive distortions and avoiding PTSD. The
external agents and internal objects in traumatic
events representation are accompanied with the higher
number of sentences in the both samples with and
without PTSD, which proves the idea about vividness
and easiness of traumatic events retrieval. It is in
line with the main assumption of trauma superiority
theory that traumatic events are remembered better
than nontraumatic events and protect the individuals
from the similar events in the future (Sotgiu, Rusconi,
2014). The results show that experience and retrieval
the life events is rather active reconstruction than
passive reproduction.
The obtained data can be further used for deeper
understanding PTSD nature and optimizing ways for
its treatment.
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СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ОСОБИСТОСТІ В ПАРАДИГМІ
СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНОЇ
ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУ

THE STRUCTURE OF SOCIAL INTELLECT
OF A PERSON IN A PARADIGM
OF STRUCTURAL DYNAMIC THEORY
OF INTELLECT

Едуард Івашкевич,
Наталія Михальчук
(Рівне)

Eduard Ivashkevych &
Nataliia Mykhalchuk
(Rivne)

Розвиток когнітивної складової соціального
інтелекту експлікується в таких його показниках,
як гнучкість, критичність і самостійність, що
дозволяють індивіду добре пристосуватися до
зовнішніх умов, до обставин навколишньої
дійсності
тощо.
Критичність
актуалізує
вміння особистості аналізувати своє рішення
з урахуванням відповідної ситуації, виявляти
емпатію до суперечностей і логічних помилок
(Майерс, 2006). Критичність, зокрема, у старших
підлітків реалізується у процесі визначення
цільових настановлень навчально-пізнавальної
діяльності. Індивіди, як правило, схильні
перевіряти нову інформацію, зіставляючи її із
набутими раніше знаннями. Уміння орієнтуватися
на набутий досвід дозволяє особистості
критично оцінювати реальну ситуацію, визначати
перспективу своєї життєдіяльності.
На особливу увагу заслуговує структурнодинамічна теорія Д.В. Ушакова. В парадигмі
даної теорії, соціальний інтелект – це здатність
особистості до пізнання соціальних явищ, що
складають лише один з компонентів соціальних
умінь, соціальної компетентності тощо, але не
вичерпує всієї кількості здібностей та здатностей
(Ушаков, 2002).
Автор структурно-динамічної теорії виокремлює
такі
базові,
фундаментальні
особливості
соціального інтелекту: його континуальний
характер; використання невербальної репрезентації
контексту; втрата точності соціального оцінювання
за умов вербалізації почутої інформації; набуття
імпліцитних здатностей до суб’єкт-суб’єктного
спілкування; актуалізація особистісно значущого
досвіду.
Отже,
охарактеризувавши
психологічні
теорії та концепції соціального інтелекту,
можна стверджувати, що всі ці теорії та
концепції виділяють три основні групи, які
описують три базові структурні компоненти
соціального інтелекту: когнітивний, емоційний та
поведінковий. Змістовно кожна з цих груп може
бути описана наступними складовими:
1. Когнітивний
компонент
вміщує:
а) соціальні знання – знання спеціальних
правил поведінки в соціумі, професійні знання;
б) соціальне мислення – здатність розуміти логіку
розвитку ситуацій міжособистісної взаємодії,

The problem of explication of social intellect of
the person by the communicative behavior of people
is very actual nowadays. We’ll try to explain our
point of view. The development, for example, of the
cognitive component of social intellect makes explicit
its performance in such as flexibility, critical and
independent, allowing the individual to adapt well to
external conditions, the circumstances of reality, etc.
Severity updates the skills of the individual to analyze
their decision considering the circumstances, to show
empathy to contradictions and logical errors (Mayers,
2006). Also severity plays the main role in the
process of identifying target intended for teaching and
learning activities. Individuals usually tend to check
new information by comparing it with previously
acquired knowledge. The ability to focus on the
experience allows the individual to assess critically
real situation, determine the term of his/her life.
We have to concentrate our attention on the
structural and dynamical theory of D.V. Ushakov
(Ushakov, 2002). In his paradigm, social intellect
is the ability of the person to know the social
phenomena that are only one component of social
skills, social competence, etc., but does not exhaust
the total number of skills and abilities.
The author of structural dynamic theory
distinguishes these basic, fundamental features of
social intellect: its continual nature; the usage of
nonverbal representation of context; loss of accuracy
for assessment of social conditions of verbalization
of information being heard; acquiring implicit ability
to subject-communication; updating personally
meaningful experience.
In such a way we can argue that all these theories
and concepts can be included into three main groups
which describe three basic structural components
of social intellect: a cognitive component, the
emotional one and a behavioral component. Content
of each component can be described by the following
subcomponents.
The cognitive component contains:
• social knowledge – knowledge of special
rules of behavior in a society, professional knowledge;
• social thinking – the ability to understand
the logic of interpersonal interaction in situations,
determine the behavior of people in these situations;
the ability of cognition in behavior, its elements,
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визначення особливостей поведінки людей в цих
ситуаціях; здатність пізнання стилів поведінки, її
елементів, психологічних чинників та детермінант
адекватної поведінки, а саме: здатність розуміти
зміну значень вербальних реакцій людини
залежно від контексту, який викликала певна
ситуація міжособистісної взаємодії; в) соціальне
прогнозування – пізнання результатів поведінки,
тобто здатність передбачати наслідки поведінки
індивідів в певних соціальних ситуаціях,
вміння прогнозувати, що саме відбудеться
надалі; г) соціальна інтуїція – сприймання і
розуміння почуттів і настрою інших людей в
контексті міжособистісної взаємодії; здатність до
логічного узагальнення, виокремлення істотних
ознак міжособистісної взаємодії з урахуванням
невербальних реакцій людини; здатність адекватно
сприймати, як саме оцінюється поведінка
особистості в парадигмі соціального простору.
2. Емоційний
компонент
включає:
а) співпереживання – здатність входити в
положення інших людей, ставити себе на
місце іншого (долати стани комунікативного і
морального
егоцентризму);
б) розпізнавання
емоцій інших людей – вміння знаходити спільну
мову і підтримувати продуктивні взаємостосунки
з людьми незалежно від когнітивної складності
ситуації, в якій відбувається процес суб’єктсуб’єктної взаємодії; в) емоційна обізнаність –
здатність розрізняти та інтерпретувати власні
настрої, емоції, бажання, а також адекватно
оцінювати особливості їхнього впливу на інших
людей; г) здатність до саморегуляції – вміння
регулювати свої емоції та настрій.
3. Комунікативно-поведінковий
компонент
складається із таких структурних елементів:
а) соціальної взаємодії – відкритість до спілкування
та міжособистісних стосунків з іншими людьми;
здатність і готовність працювати спільно, здатність
до колективної взаємодії, спрямованість на
групу (мікрогрупу); б) соціальна адаптація –
пристосованість до інших людей та вимог
суспільства або групи (мікрогрупи); організованість,
вміння підпорядкувати себе правилам і вимогам
соціуму, прийняття суспільних норм як таких, що є
особистісно значущими для даної людини.
Таким чином, соціальний інтелект –
це здатність людини розуміти інших та
співпрацювати з ними. Соціальний інтелект
також вміщує усвідомлення ситуації і соціальної
динаміки, що регулює плин цієї ситуації, знання
стилів і стратегій міжособистісної взаємодії,
які можуть допомогти людині досягти своїх
цілей у взаємостосунках з іншими. Соціальний
інтелект також включає в свою структуру власне
усвідомлення та розуміння своїх уявлень і моделей
реагування на ситуації соціальної взаємодії.

psychological factors and determinants of appropriate
behavior, namely the ability to understand the
changing values of human verbal responses depending
on the context, which caused a certain situation of
interpersonal interaction;
• social prediction – knowledge of the results
of behavior, the ability to foresee the consequences of
the behavior of individuals in certain social situations,
the ability to predict what will happen in future;
• social intuition – the perception and
understanding of feelings and moods of others in the
context of interpersonal interaction; capacity for logic
synthesis, isolating essential features of interpersonal
interaction on the basis of non-verbal reactions’
Rights; the ability to perceive how individual behavior
is measured in the paradigm of social space.
The emotional component includes:
• empathy – the ability to enter the position
of others, put yourself in the other conditions (states
overcome communicative and moral egocentrism);
• recognition of emotions of others – the ability
to find a common ground and maintain productive
relationships with people regardless of cognitive
complexity of the situation in which there is a process
of subject-subject interaction;
• emotional awareness – the ability to
distinguish and interpret people’s moods, emotions,
desires, and to adequately assess the features of their
impact on others;
• the ability to self-regulation – the ability to
regulate people’s emotions and mood.
Behavioral component consists of the following
structural elements:
• social
interaction
–
openness
to
communication and interpersonal relationships with
other people; the ability and willingness to work
together, the capacity for collective interaction, focus
on group (microgroups);
• social adaptation – adaptation to other
people and the demands of the society or group
(microgroups); organization, ability to subordinate
himself/herself according to rules and requirements
of the society, making social norms as those that are
personally meaningful to the person.
So, social intellect is the ability to get along
well with others, and to get them to cooperate with
you. Sometimes referred to simplistically as «people
skills», social intellect includes an awareness of
situations and the social dynamics that govern them,
and knowledge of interaction styles and strategies
that can help a person achieve his or her objectives in
dealing with others. It also involves a certain amount
of self-insight and a consciousness of one’s own
perceptions and reaction patterns.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES
OF TRANSLATION OF NOVELS

Ернест Івашкевич (Рівне)

Ernest Ivashkevych (Rivne)

У даній статті проаналізуємо особливості
перекладу художніх творів, які в майбутньому
дозволять
нам
охарактеризувати
стратегії
перекладу лексики різних художніх творів.
Так, деякі науковці, зокрема А.А. Брудний
(1975), Л.О. Бутакова (1998), Т.О. Долга (2010),
Л.В. Коломієць (2011), Н.О. Михальчук (2005),
І.І. Халеєва (1999), Р.О. Якобсон (1978), вважають,
що для перекладу художнього твору особливого
значення набуває той факт, що ці форми одного
і того ж самого повідомлення знаходяться
між собою у відношеннях комунікативної
рівноцінності, яка есплікується в наступному:
• Між цими формами потенційно існує
висока ступінь подібності, оскільки вони
складаються з однакових одиниць мови, які
представляють, в основному, однакову (чи подібну)
інформацію для всіх членів певної аудиторії.
• Між ними фактично існує достатня ступінь
подібності, яка здатна забезпечити необхідне
взаєморозуміння співрозмовників у конкретних
умовах здійснення перекладацької діяльності.
Обидві форми синтезуються перекладачем в
єдине ціле, і відмінності між ними виявляються
нерелевантними для учасників комунікації, які
не усвідомлюють цих відмінностей, сприймаючи
отримане повідомлення як таке, що ніби є
оригінальним, і навпаки. Таким чином, для
учасників, які приймають участь в перекладацькій
діяльності реально існує один єдиний текст, зміст
якого в принципі може бути доступним всім, хто
володіє мовою, за допомогою якої передається і
сприймається повідомлення.
Передача інформації, яка має обов’язково
зберігатися в тексті оригінала, відбувається
перекладачем в різний спосіб і з різним ступенем
повноти, залежно від мети спілкування тощо.
Ця ціль може визначатися безпосередньо як
учасниками комунікації, так і самим перекладачем.
Розрізняють два основних види перекладацької
діяльності: дискурсивний переклад і адаптивне
транскодування.
Подібно до того, як під час спілкування однією
мовою тексти для того, хто говорить і для того, хто
слухає, визнаються комунікативно рівноцінними і
об’єднуються в єдине ціле, так і текст перекладу
приймається за комунікативно рівноцінний тексту
оригіналу. Задача перекладача – забезпечити
такий тип кроскультурної комунікації, за
умови якого текст, який створюється на мові
Рецепієнта (мовою перекладу) міг би бути
повноцінною комунікативною заміною оригіналу
і ототожнюватися перекладачем з оригіналом

In this article will be analyzed the peculiarities
of the translation of novels, which in the future will
allow us to describe the strategies of translation of
lexicon in various novels.
For example, some scientists, such as A.A. Brudnyi
(1975), L.O. Butakova (1998), T.O. Dolha (2010),
L.V. Kolomiyets (2011), N.O. Mykhalchuk (2005),
I.I. Haleyeva (1999), R.O. Yakobson (1978) believe
that when we provide the process of the translation
of novels special importance is devoted to the
fact that different forms of the same message are
interconnected in the ways in which communicative
equivalence is implicated. These ways are following:
• Between these forms potentially there is
a high degree of similarity, since they consist of
identical pieces of speech which represent mostly
the same (or similar) information for all members of
the audience.
• Between them there is actually sufficient
degree of similarity that is able to provide the
necessary interlocutors in understanding the specific
peculiarities of translation.
Both forms are synthesized by the translator as a
whole, and the differences between them are relevant
for the participants of communication who are not
aware of these differences, accepting a received
message as being like an original, and vice versa.
Thus, for participants who are involved into the
process of translation actually there is one single text
content which in principle is available to everybody
who speaks the language, through which the message
will be transmitted and perceived.
Transmission of the information is always
kept in the original text, it depends on a translator
and it varies because the degrees of completeness,
depending on the purpose of communication. This
target can be determined directly by the participants of
communication, and also by the interpreter. There are
two main kinds of translation: discursive translation
and adaptive transcoding.
Just as during the talks the same language
of different texts for the speaker and the person
who listens are recognized by the communicative
equivalent and combined into a single unit, the target
text is adopted by communicative equivalent of the
original text. The task of a translator is to provide
this type of cross-cultural communication, which is
proposed the text which was created by a listener. In
such a way English translation would be a complete
replacement of the original and communicative
interpreter’s identification in the original text
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в функціональному, структурному і змістовому
планах. Розрізняють декілька видів ототожнення.
Функціональне ототожнення оригіналу і
перекладу полягає в тому, що переклад ніби
приписується автору оригінала, публікується під
його іменем, обговорюється, цитується таким чином,
ніби він і є оригінал, перекладений іншою мовою.
Змістове ототожнення оригіналу і перекладу
полягає в тому, що переклад повністю відтворює
зміст оригінала, адже в ньому передається той
самий авторський зміст за допомогою іншої мови.
Структурне ототожнення перекладу з
оригіналом полягає в тому, що фахівець відтворює
оригінал в дискурсивному плані, тобто в найбільш
незначних деталях, структурно тощо. В цьому
випадку перекладач досить точно передає
структуру і порядок викладу змісту оригіналу, не
дозволяє собі багато чого змінювати, вилучити
повний текст чи додати інформацію від себе.
Кількість і зміст розділів, підрозділів та ін. в
оригіналі і перекладі мають чітко співпадати.
Якщо в оригіналі якась певна думка висловлена
на початку другого розділу, то і в перекладі вона
має знаходитись на тому ж самому місці. Якщо
перекладач і дозволяє собі будь-які відступи по
відношенню до певних структурних деталей
тексту, то лише для того, щоб більш точно
передати зміст оригіналу.
Отже, перекладач здійснює мовленнєве
посередництво, за умов якого мовою перекладу
створюється
певний
текст,
комунікативно
рівноцінний
оригіналу,
при
чому
його
комунікативна рівноцінність виявляється в
її ототожненні перекладачем з оригіналом в
функціональному, змістовому і структурному
планах. Перекладач як учасник складного
процесу спілкування одночасно виконує декілька
комунікативних функцій. По-перше, він передає
текст оригіналу, тобто бере участь в звичайному
акті спілкування. По-друге, перекладач є творцем
тексту мовою перекладу, тобто є співавтором
новоствореного тексту. По-третє, перекладач
створює не просто текст мовою перекладу,
а такий текст, який у функціональному,
змістовому і структурному планах постає в
якості повноправної заміни оригінала. А це
означає, що перекладач порівнює мовленнєві
еквіваленти одиниць мови, вишукує найбільшою
мірою еквівалентні одиниці в мові перекладу,
будує з них дискурсивні мовленнєві утворення,
порівнює їх з оригінальними, обирає остаточний
варіант перекладу тощо. Тим самим перекладач
стверджує комунікативну рівність двох відрізків
тексту, написаних різними мовами. Отже, процес
перекладу і його результат цілковито залежать
від комунікативних можливостей перекладача,
його знань і вмінь, тобто, перекладацької
компетентності.

according to functional, structural and semantic plans.
So, we have a deal with several types of identification.
Functional identification of the original and
the translation is in that case when translation is
attributed to the original by the author; the translation
is published under the name of a translator, provided
the discussions which have a place in the original;
in such a way the translation can be accepted as the
original, but not a translation.
Content identification of the original and the
translation is that translation plays entirely original
content, as it was transmitted the same author’s
content with the help of another language.
Structural identification of the translation from the
original is that the specialist reproduces the original
in discursive terms, that the most insignificant details,
structure of the text and so on are actualized. In this
case the translator accurately conveys the structure
and order of presentation of the original by the
content, does not allow a lot of things to change, to
delete or to add to have the information from a full
text. The number and content of sections, subsections
and others in the original and the translation should
clearly coincide. If some kind of original thought is
expressed at the beginning of the second chapter, then
it was translated, it should be at the same place. If a
translator allows any derogations for certain structural
parts of the text, only in order it can be accurately
conveyed the meaning of the original.
So, a translator provides mediation, with the help
of which the target language creates a text which is the
same as a communicative equivalent to the original,
with its communicative equivalence manifested in
its identification of the original, is translated in the
functional, semantic and structural plans. Translator
as a member of a complex communication process
simultaneously performs several communication
functions. Firstly, the translator transfers the original
text, that is involved into a real act of communication.
Secondly, the translator is the creator of the text in
the target language, he is a new co-author of the text.
Thirdly, the translator creates not just text translation
into some language, a text that in functional, semantic
and structural plans appears as a full replacement
of the original. The last means that the translator
compares language units and equivalents, seeking
the most convenient units of equivalent in the target
language. So, the translator builds a discursive
formation, compares it with the original, selects the
final translation. Thus, the translator distinguishes
communicative equality of two pieces of text
written in different languages. Consequently, the
translation process and its result depend entirely on
communication capabilities of the interpreter, his/her
knowledge and skills, also on translation competence.
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ЕГО-ТЕКСТ В КОМУНІКАТИВНОМУ
ПРОСТОРІ ЛІТЕРАТУРНОГО
ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ

EGO-TEXT IN THE COMMUNICATIVE
AREA OF THE LITERARE-DIARY
DISCOURSE

Світлана Ігнатьєва (Дніпро)

Svitlana Ihnatyeva (Dnipro)

Інтерес науковців до щоденникового дискурсу
як універсального, багатоаспектного, складного,
поліфункційного тексту зумовлений розмитістю
і нечіткістю його визначення у сучасних
літературознавчих і мовознавчих розвідках. Нині в
українському мовознавстві значно активізувалася
зацікавленість нехудожніми текстами, зокрема
такими, які містять не вигадані ситуації, а
реальні життєві події. Особливого статусу серед
зазначеного типу текстів набули ті, які вчені
кваліфікують як его-тексти.
Солідаризуючись з егоцентровими міркування
Е. Бенвеніста,
розглядаємо
щоденниковий
дискурс як словесно оформлений мовний
феномен, що трансформує абстрактного мовця
на суб’єкт-індивід, який привносить суб’єктивні
смисли у щоденникові висловлювання, тим
самим продукуючи його антропоцентровість.
Як
правило,
показники
суб’єктивності,
зосереджуються навколо особистості мовця «Я».
Вони насамперед й формують особливу систему
координат – щоденникову й роблять істотно
значимими безпосередніх учасників щоденникової
комунікації – «Я-комуніканта-продуцента» та
«Я-комуніканта-реципієнта».
Незважаючи на думку окремих дослідників
про те, що до его-текстів варто віднести як
листи, мемуари, подорожні записки, записні
книжки, так і діаріуші, стверджуємо, що саме
щоденник має найбільш вільну форму его-тексту,
в якому правдиво виражене аутентичне «Я»,
репрезентовано його самосвідомість, окреслено
сферу особистості наратора – психологічний
автопортрет разом з комплексом психічних
чинників.
Его-текст як поняття за обсягом рівний
літературному щоденниковому дискурсу, однак
значно розлогіший в комунікативному просторі
художнього дискурсу. Він визначається особливим
каналом спілкування – внутрішнім мовленням,
що має діалогічну природу, згорнуту в монолог,
а його зміст, як правило, літературно й політично
спрямований.
Важливо
розуміти,
що
літературний
щоденниковий
дискурс
–
це
насамперед
комунікативна практика, експлікована в еготекстах і реалізована в щоденникових жанрах.
Саме у системі Я-Я найглибше розкривається
психологічний реалізм у пізнанні внутрішнього
світу діариста.

There exist the interest of scientists to the diary
discourse as a universal, multifaceted, complex, and
multifunctional text. It comes from vagueness and
lack of clarity in its definition in the contemporary
literary and linguistic intelligence. Now the Ukrainian
linguistics have much more active interest in nonfiction texts, including those that contain not fictitious
situations and real life events. The special status of
this type of texts acquired by those scientists who
qualify as ego-texts.
Solidarity with ego-centered E. Benvenista
reasoning, we consider diary discourse as verbal
language designed phenomenon that transforms
abstract speaker into the subject-the individual who
brings subjective meanings in the diary of expression,
thereby producing its antropo-centrism. Typically, the
indexes of the subjectivity speaker are focused around
the individual «I». They also form a special first
coordinate system – essentially a diary. They make the
significant direct participants of the communication
diary – «I am a communicant-producer» and «I am a
communicant of the recipient».
Despite the opinion of some researchers that the
ego-texts should include both letters, memoirs, travel
notes, notebooks, and Diariush, we argue that blog has
the most free form of ego-text, which truly expressed
authentic «I» represented by its identity, that outlines
the scope of the individual narrator – psychological
self-portrait with complex mental factors.
Ego-text as a concept in terms diary is equal
to the literary discourse, but much wider in the
communicative space of artistic discourse. It is
defined by a particular channel of communication –
internal broadcasting that is the dialogical nature,
wrapped in a monologue, and its content is generally
literary and has political aims.
It is important to realize that literary diary
discourse is primarily a communicative practice that
explicates ego texts and implements in the diary
genres. This is the system I-I that reveals profound
psychological realism in the understanding the inner
world of the diary author.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕЧЕВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ
ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

PROFESSIONAL SPEECH
ACTIVITY AS A CATEGORY
OF PSYCHOLINGUISTICS

Георгий Калмыков (Славянск)

Heorhii Kalmykov (Slovyansk)

Для корректной квалификации феномена
«профессионально-речевая
деятельность»
представителей
речеголосовых
профессий
(психолог, юрист, учитель, преподаватель ВУЗа,
политолог, народный депутат и многие другие)
выделяем эксплицированное А.А. Леонтьевым
понятие «социально ориентированное общение»
типа «публичного высказывания», «массовой
коммуникации». Это – самый сложный вариант
общения по сравнению с его другими видами:
личностно-ориентированым
и
социальноориентированым. Оно представляет собою
«чистое» общение, включенное в совместную
профессионально-коммуникативную деятельность
(Леонтьев, 2003).
Если
рассматривать
профессиональноречевую
деятельность
как
социально
ориентированное
общение,
как
публичное
высказывание, то она обязательно будет
предусматривать наличие: 1) профессиональноречевого
мотива
(мотива
достижения
–
смыслоформирования и смыслоформулирования
высказывания); 2) специфической – речевой
интенции (глубокой профессиональной мысли,
подлежащей дальнейшему развёртыванию во
внешней речи); 3) особенного (рассчитанного
на воздействие) целеобразования (построение
высказывания с целью оказать влияние на
сознание
коммуникантов);
4) внутреннего
программирования информации, предстоящей
последующей вербализации (смыслоформирование
и выбор языковых значений); 5) грамматического
структурирования (смыслоформулирование, выбор
лексем и грамматических форм, обеспечивающих
наиболее точное и полное отражение во внешней
(устной) речи созданных во внутреннем плане
смыслов, субъективных замыслов говорящего,
т. е.
«совершения»,
по
Л.С. Выготскому,
«мысли в слове», при котором достигается в
процессе озвучивания понимание слушателями
вербализованых смыслов, свидетельствующее о
том, что произошла обратная связь) (Калмыкова,
2012); 6) результативности – установления
степени совпадения достигнутого результата
в высказывании с заранее намеченной целью;
7) контроля за ходом и результатами речевого
акта. Таким образом, профессионально-речевая
деятельность является самой «совершенной»,
«специализированной» (А.А. Леонтьев) формой
речевого общения, устной профессиионально-

For correct qualification of the phenomenon of
«professional-speech activity»for representatives
vocal speech professions (psychologist, lawyer,
teacher, college teacher, political scientist, and many
others) we highlight explicate by A.A. Leontiev
concept of «socially oriented communication» such
as «public statements»,«mass communication». This
is the most sophisticated communication option
in comparison to other types: person-oriented and
socio-oriented. It represents a «pure» communication
included in the joint professional and communicative
activities (Leontiev, 2003).
If we look at professional speech activity as a
socially-oriented communication, a public statement,
it necessarily would include the presence of: 1) a
professional speech motive (motive to achieve – and
sense formation and sense formulation of statements);
2) specific speech intention (a deep professional
thought to be the further developed in the external
speech); 3) special (expected on the impact) goal
formation (creation of statements in order to influence
the consciousness of the communicators); 4) internal
information programming, upcoming subsequent
verbalization (sense formation and the choice of
language values); 5) grammatical structuring (sense
formulation, choice of tokens and grammatical forms,
providing the most accurate and complete reflection
in the external (oral) speech of the created internally
meanings, subjective intentions of the speaker,
that is «perfection», according to L.S. Vygotsky,
of a «thought in word», at which in the process of
sounding is reached an understanding by audience
the verbalized meanings, indicating that there was
feedback) (Kalmykova, 2012); 6) effectiveness –
establishing of the degree of coincidence of the result
achieved in the statement to the advance intended
purpose; 7) monitoring of the progress and results of
the speech act.
Thus, the professional speech activity is the
«perfect», «specialized» (A.A. Leontiev) form of
verbal communication, oral speech professional public
communication, and semantic aspect of interaction.
In this form, professionally oriented language,
in the terminology of A.А. Leontіev, is «selfappreciated» and can be correlated with the classic
activities as organized, as well as other kinds of it,
and is characterized by the objective motivation, aim
directness, heuristicand phase character(orientation,
planning,
plan
implementation,
monitoring)
(Leontiev, 2003). Consequently, professional speech
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речевой публичной коммуникации, смысловым
аспектом взаимодействия. В такой форме
профессионально ориентированная речь, по
терминологии А.А. Леонтьева, «самооценна» и
может быть соотнесена с классическими видами
деятельности, поскольку организована, так же, как
и другие её виды, и характеризуется предметным
мотивом, целенаправленностью, эвристичностью,
фазностью
(ориентировка,
планирование,
реализация плана, контроль) (Леонтьев, 2003).
Следовательно,
профессионально-речевая
деятельность может выступать самостоятельной
деятельностью
с
характерной
для
неё
специфической, собственно речевой мотивацией.
Это или обучающая мотивация, или мотивация
воздействия,
или
мотивация
достижения:
формирования у коммуникантов смыслов через
адекватное и достаточное для восприятия и
понимания ими сформулированных говорящим
смыслов.
В нашем понимании профессиональноречевая деятельность имеет место в тех случаях,
когда
происходит
«сдвиг»
(А.Н. Леонтьев)
речевого мотива на цель, целью становится
построение профессионально ориентированного
высказывания;
когда
речь
говорящего
самодостаточна,
а
её
процессуальность
обусловлена предметным (идеальным) мотивом,
интенцией,
речевой
целью,
внутренней
программой, средствами её реализации (как
сказать, чтобы обеспечить адекватное смысловое
восприятие дискурса).
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activity may be independent with a distinctive for
it specific speech motivation. This is either training
motivation, or motivation of effects, or achievement
motivation: formation in communicants of meanings
through adequate and sufficient for perception and
understanding formulated by a speaker meanings.
In our understanding, professional speech
activity takes place in cases when there is a «shift»
(A.N. Leontiev) of speech motif on the target, the
goal is to build a professionally oriented statements;
when the speech of a speaker is self-sufficient, and its
processis substantiated due to objective (ideal) motif,
intension, speech purpose, internal program and
means of its implementation (how to say, to ensure an
adequate perception of the discourse meaning).

PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD – 2016
ПРО СПОНТАННІСТЬ І СИТУАТИВНІСТЬ
ДИТЯЧОГО МОВЛЕННЯ

ON SPONTAINITY AND SITUATIONALITY
OF CHILDREN’S SPEECH

Лариса Калмикова
(Переяслав-Хмельницький)

Larysa Kalmykova
(Pereyaslav-Khmelnytskyi)

Як вже було зазначено, усне мовлення
п’ятирічних
дітей
спонтанне,
тобто
–
непідготовлене, а відтак мимовільне, ненавмисне,
неусвідомлене, невідрефлексоване і майже
неконтрольоване; доконується, здебільшого, в
природних умовах мовленнєвого спілкування у
вигляді скорочених (реактивних, як відповідь на
запитання) або розгорнутих (за типом невеличкого
монологу) висловлювань, а тому воно одночасно
ще й ситуативне, тобто зрозуміле лише за умов
знання усіма співрозмовниками ситуації, про яку
йдеться в мовленні дітей. Так, наприклад дитина
розповідає: «Коли ми пішли туди, то побачили
там ось такий… дуже… (показує руками, що
великий) кущ». Це висловлювання є типовим
прикладом ситуативності дитячого мовлення.
Вжиті в ньому прислівники «туди», «там», «ось
такий» та відсутнє слово «великий», замінене
дитиною невербальними засобами (рухами рук),
є свідченням її вказівки (посилання) на власний
мисленнєвий образ, який вона затруднюється
вербалізувати в процесі породження цього
висловлювання. Окремі фрагменти образу вдало
експліковані дитиною, тобто виведені назовні, в
усне мовлення за допомогою доречних мовних
засобів, зрозумілих слухачам (Коли ми пішли, то
побачили кущ). Інші фрагменти цього образу або
взагалі не знайшли адекватної йому вербалізації
(слова «великий»), тобто залишились словесно
неєксплікованими, не виведеними назовні, або
були озвучені досить невизначено, (не зрозуміло
для слухачів) за допомогою прислівників з
неконкретизованим,
«розмитим»
значенням
(туди, там, ось такий) у зв’язку з труднощами
неситуативної, тобто відповідної мисленнєвому
образу мовної номінації фрагментів. Відтак у
співрозмовників поза розумінням змісту дитячого
висловлювання залишилася суттєва інформація:
«Коли ми пішли в ліс, то побачили на галявині
великий кущ».
Контекстуальні ознаки в мовленні дітей
з’являються із збільшенням у мисленнєвих
образах кожної дитини вербальних компонентів,
у зв’язку з чим ситуативні ознаки висловлювань
дітей («туди», «там», «ось такий») поступово
зникають, вивільняючи місце для контекстного
(зв’язного, зрозумілого іншим) плану за рахунок
набуття кожною дитиною здатності називання
фрагментів мисленнєвого образу доречними
мовними засобами (у вищенаведеному прикладі –

As it was already noted, speaking of five years
old children is spontaneous, that is – unprepared and
therefore involuntary, unintentional, unconscious,
unreflected and almost uncontrollable; it improves
mostly in vivo speech communication in the form
of reduced (reactive in response to questions) or
expanded (like a small monologue) statements,
and hence, it is simultaneously situational, that is
understandable only in conditions of knowledge
by all interlocutors the situation, which is used by
children in the process of speaking. For example a
child says: «When we went there, we saw there such
a ... very ... (shows by hands that it is big) bush».
This statement is a typical example of situational
child’s speech. The used adverbs «there», «such» and
missing word «big» are replaced by a child with nonverbal means (by hands movements). It is an evidence
of indication (links) to the own mental image
which is difficult to verbalize in the process of this
expression generation. Some fragments of the image
are successfully explicate by a child i.e. removed out
into a spoken language by relevant language means
obvious to listeners (When we went, we saw a bush).
Other fragments of the image did not find adequate
verbalization (the word «big»), that is remained
verbally not explicated, not derived out or were
announced pretty vague (not clear to the audience) by
using unspecified, «blurry» value adverbs (there, such)
due to difficulties of not situational, that is appropriate
to mental image of fragments language nomination.
Hence, in interlocutors beyond understanding of the
content of children’s expression remained essential
information: «When we went to the woods, we saw a
large bush on the lawn.»
Contextual features in the speech of children
appear with increasing of verbal components in
thinking images of every child, and therefore the
situational characteristics of the kids’ statements
(«there», «such as») gradually disappear, freeing up
the space for contextual (coherent, understandable for
others) plan through the acquisition by each child of
the ability to name the fragments of thinking image
by appropriate linguistic means (in the above given
example – they are nouns with prepositions (to the
forest, on the lawn), adjective (big).
In the image of representation, as in the image
of sensations and perceptions, appears represented
in a different ratio synthesis of mental – sensory
(visual) and verbal (abstract) – and language (sign)
its constituents. As rightly argues A.M. Leushyna
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це іменники з прийменники (в ліс, на галявині),
прикметник (великий).
В образі уявлення, як і в образі відчуттів та
сприймань, виявляється представлений у різному
відсотковому співвідношенні синтез психічного –
чуттєвого (наочного) і мовленнєвого (вербального,
абстрактного) – і мовного (знакового) його
складових.
Як
справедливо
стверджує
Г.М. Лєушина (1941), розвиток образів у дітей
визначається збільшенням у них частини мовного і
зменшенням частини наочного змісту. Становлення
у дітей складніших образів супроводжується
підвищенням ролі позаситуативного спілкування
і мови як у його виникненні, так і в його
функціонуванні, а також поступовим зниженням
ролі зовнішніх впливів і зв’язку із ситуаційними
факторами комунікації. Актуалізація змісту образу
стає не тільки чинником розвитку власне образів,
а й розвитку внутрішнього мовлення, очевидний
прояв якого спостерігається в 5-6 років, хоча
його започаткування відбувається значно раніше.
Поява внутрішнього мовлення зумовлена, окрім
інших важливих факторів розвитку, поступовим
збільшенням мовних компонентів
Але такі якісні – контекстуальні – зміни
відбуваються в мовленні дітей поступально, в
міру того, наскільки вони оволодіють довільністю,
усвідомленістю, навмисністю, програмованістю,
граматичною структурованістю, самокерованістю,
контрольованістю і навіть рефлективністю
мовлення.
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(Leushyna, 1941), the development of images in
children is determined by the increasing in them of
the language part and decreasing of visual content.
Formation of more complex images in children
is accompanied by increasing of the role of out
of situational communication and language both
in its origin and in its functioning and gradual
decreasing of the role of external influences and
connection with situational factors of communication.
Updating of the image content becomes not only
a factor in the development of the images, but also
in the development of inner speech, the obvious
manifestation of which is seen at the age of 5-6 years,
although its starting began much earlier. The
appearance of inner speech is substantiated, among
other important factors of development, by a gradual
increasing of the linguistic components.
But such high quality – contextual – changes
occur in the speech of children progressively, in
proportion as they possess arbitrariness, awareness,
forethoughtfulness, programmability, grammatical
structuring, self-governing, accountability and even
reflexivity of speech.

PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD – 2016
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСЕМ
НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ
У МОВІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

FUNCTIONING OF LEXEMES
FOR DENOTING FEMALES
IN THE LANGUAGE OF MASS MEDIA

Юлія Калужинська
(Переяслав-Хмельницький)

Yuliia Kaluzhynska
(Pereyaslav-Khmelnytskyi)

Кожний період історії літературної мови
робить свій вагомий внесок у розвиток лексичного
складу. Живомовні особливості творення слів –
найважливіший показник напрямку руху мовної
норми. Публіцистичний стиль початку XXІ ст.
найповніше репрезентує словотвірні процеси доби,
оскільки саме він уводить у слововжиток нову
термінологічну, професійну, суспільно-політичну,
сакральну та іншу лексику. Цей функціональний
різновид
у
всі
часи
був
своєрідною
випробувальною сферою для лексичних номінацій.
Саме тут мовні засоби проходили етапи перевірки,
відбору та закріплення в загальномовному вжитку
(Жовтобрюх, 1970).
Початок
XXІ ст.
увійшов
в
історію
літературної мови як найбільш продуктивний
і експериментальний. Було активізовано весь
внутрішньомовний
словотвірний
потенціал.
Хронологічно варіантність слова – це прямий
наслідок історичного розвитку, еволюції мови,
зміни мовних смаків. Тому варіанти слова, зокрема
словотвірні, маркуються насамперед за часовою
шкалою (зникає – з’являється), потім з погляду
критеріїв норми (нормативні – ненормативні) і
лише після цього – із соціального і стильового
боку (Коць, 2012).
Спостереження
за
шляхами
розвитку
лексичного складу мови сучасних засобів масової
інформації засвідчують, що одним із важливих
джерел його збагачення було й залишається
словотворення, передусім реалізація потенційних
можливостей, закладених у цій підсистемі
національної мови. Використовуючи власні
словотворчі ресурси, українська дериваційна
система формує великий потенціал для утворення
різноманітних
лексичних
одиниць.
Серед
відомих функцій деривації стали виразнішими
номінативна, експресивна та iмпресивна. У мові
української газетної публіцистики найчіткіше,
найпослідовніше виявляється експресивна функція.
Це зумовлено пошуками нових виражальнозображувальних одиниць, джерелом поповнення
яких є передусім розмовний словотвір, а також
оказіональні лексичні новотвори. Помітним
стало вживання нових назв осіб жіночої статі, що
спричинене насамперед активною позиціє жінок
в українському суспільстві. Вони розширюють
сферу своєї професійної діяльності, ведуть активне
громадське життя, обіймають керівні посади,

Each period of the history of literature language
makes its own contribution in the development
of lexical structure. The living features of word
creation are one of the most important indicators of
language norm moving. The publicistic style at the
beginning of the XXI-st century fully represents word
building processes of the age, since it introduces new
terminology, professional, social and political, sacral
vocabulary. This functional variation was at all times
a peculiar testing sphere for lexical nomination. Here
language means were checked, selected and fixed in
general language use (Zhowtobriukh, 1970).
The beginning of the XXI-st century entered the
history of literature language as the most productive
and experimental. There were activated all the
interlingual word building potentials. Chronologically
variability of word is a result of historical development,
language evolution, changing of language taste. That
is why word variants, in particular word building,
are marked, first of all, on a timeline (disappear –
appear), then from the perspective of norm criteria
(normative – non-normative) and only after that –
from the social and stylistic side (Kotz, 2012).
The outsights on ways of the development of
vocabulary of the language of modern mass media
show, that one of the most important source of its
enrichment was and still remains the word building,
the realization of potential possibilities, laid in this
subsystem of national language. Using own word
building resource, Ukrainian derivative system forms
a big potential for creation of different lexical units.
Among the prominent features of derivation clearer
became nominative, expressive and impressive. In
the language of Ukrainian newspaper journalism
most clearly, most consistently manifests expressive
function. This is due to the search for new expressivefigurative units, the source of enrichment of which is
spoken derivation and occasional lexical neologisms.
Notable became the use of new titles of females,
which is caused primarily by active position of
women in Ukrainian society. They expand the sphere
of the professional activity, lead an active social life,
and hold senior positions that previously usually were
a priority for men only (Navalna, 2011).
The biggest group of nouns for denoting females
in the language of Ukrainian press are those, created
with suffix-к (сепаратистка, держдумівка). For
example: «…аж трясло від обурення держдумівку»
(«Вільне
життя»,
4.02.2015);
«Харківська
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які раніше зазвичай були пріоритетом тільки для
чоловіків тощо (Навальна, 2011).
Найбільшу групу іменників зі значенням
жіночої статі в мові української преси становлять
лексичні одиниці, утворених за допомогою
суфікса -к (сепаратистка, держдумівка). Напр. :
«…аж трясло від обурення держдумівку» («Вільне
життя», 4.02.2015); «Харківська «сепаратистка»
вийшла на волю завдяки «закону Савченко» (заг.)
(«Українська правда», 4.01.2016).
Особливо поширеними в українській газетній
публіцистиці стають іменники зі значенням
жіночої статі, що означають партійну належність
жінок (свободівка, фронтовичка, регіоналка,
батьківщинівка), напр.: «Ми розглядаємо таку
можливість, це цілком реально, – заявляє
«фронтовичка» Вікторія Сюмар» («Україна
молода», 16.03.2016); «У цьому окрузі, радше
за все, свій результат повторить переможець
попередньої кампанії «свободівка» й ексгубернатор Львівщини Ірина Сех» («Львівська
газета», 2.10.2014); «2012 року перемогу здобула
«свободівка» Ірина Фаріон: її результат – 68% –
став одним з найвищих в Україні» («Львівська
газета», 2.10.2014); «Днями на засіданні
парламентського комітету з охорони здоров’я
«регіоналка»
Бахтєєва
та
Шафранський
говорили, що міжнародні закупівлі не виправдали
очікувань» («Українська правда», 20.05.2016);
«Бідує й батьківщинівка Тамара Бігун, вона
задекларувала дещо більше 19 тис.грн. річного
прибутку» («Київ вечірній», 28.04.2016).
З огляду на нестійку політичну ситуації в
країні та воєнні дії, що відбуваються на сході,
такі лексеми часто вживаються для негативної
характеристики осіб.
У мові сучасної української преси іноді
вживають іменники із суфіксом -ш, які означають
осіб жіночої статі за професією, видом занять
тощо. Переважно вони мають негативний відтінок,
інколи вживаються у переносному значенні.
Напр.: «За словами пані міністерши виходить,
що дефолт чи не благо для народу» («Вільна
Україна», 30.06.2015); «Чернігів протестує
проти призначення «бандерлогші» (заг.) («Голос
України», 17.01.2015); «Снайперша «ДНР»
Наташка залишилась без голови» (заг.) («Газета
по-українськи», 15.04.2015).
Отже, у мові сучасної української періодики
функціонують іменники на позначення осіб
жіночої статі. Це відбувається насамперед
через активну позицію, яку займають жінки у
сучасному суспільстві. Часто такі іменники мають
чітке негативне маркування, з огляду на хитку
політичну, економічну та соціальну ситуацію.
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«сепаратистка» вийшла на волю завдяки «закону
Савченко» (title) («Українська правда», 4.01.2016).
The most common in Ukrainian newspapers
are nouns for denoting females, which mean party
affiliation of women (свободівка, фронтовичка,
регіоналка,
батьківщинівка),
for
example.:
«Ми розглядаємо таку можливість, це цілком
реально, – заявляє «фронтовичка» Вікторія
Сюмар»
(«Україна
молода»,
16.03.2016);
«У цьому окрузі, радше за все, свій результат
повторить переможець попередньої кампанії
«свободівка» й екс-губернатор Львівщини Ірина
Сех» («Львівська газета», 2.10.2014); «2012 року
перемогу здобула «свободівка» Ірина Фаріон:
її результат – 68% – став одним з найвищих в
Україні» («Львівська газета», 2.10.2014); «Днями
на засіданні парламентського комітету з охорони
здоров’я «регіоналка» Бахтєєва та Шафранський
говорили, що міжнародні закупівлі не виправдали
очікувань» («Українська правда», 20.05.2016);
«Бідує й батьківщинівка Тамара Бігун, вона
задекларувала дещо більше 19 тис. грн. річного
прибутку» («Київ вечірній», 28.04.2016).
Because of the unstable political situation in the
country and military actions on the east, such lexemes
are often used for negative characteristic of persons.
In the language of Ukrainian press nouns
with suffix-ш are used, which denote females for
special tyor type of employment. They primary
have negative evaluation, sometimes are used with
figurative meaning. For example: «За словами пані
міністерши виходить, що дефолт чи не благо для
народу» («Вільна Україна», 30.06.2015); «Чернігів
протестує проти призначення «бандерлогші»
(title) («Голос України», 17.01.2015); «Снайперша
«ДНР» Наташка залишилась без голови» (title)
(«Газета по-українськи», 15.04.2015).
So, in the language of modern Ukrainian
periodicals nouns for denoting females are
functioning. That happens because of the active
position of women in modern society. Often such
nouns have negative evaluation, due to the unstable
political, economic and social situation.

PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD – 2016
ШВИДКІСТЬ МОВЛЕННЯ І
ЗАПОВНЕНІ ПАУЗИ ЯК ПЕРЕМІННІ
УЧАСНИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ
НА ІДЕНТИФІКАЦІЮ СТУДЕНТАМИ
АВСТРАЛІЙСЬКОГО ВАРІАНТУ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ЯК ІНОЗЕМНОЇ (EFL)
Олександр Капранов (Норвегія)
Мета дослідження полягала в тому, щоб
з’ясувати, як швидкість мовлення і заповнені
паузи впливають на ідентифікацію австралійського
варіанту англійської мови студентами англійської
мови як іноземної (EFL). 30 студентів EFL були
набрані для дослідження в Стокгольмському
університеті (15 учасників) та в Університеті Лунда
(Швеція) відповідно. Всі учасники були студенти,
які навчаються за університетськими програмами
Англійська II. Всі учасники відзначили, що їх
перша мова (L1) є шведська. Двомовні учасники
були виключені з експерименту. Учасникам було
запропоновано вислухати чотири звукових файлів
англійською мовою та ідентифікувати варіанти
англійської мови. Двоє з аудіо файлів були
читання вголос і два були довільними переказами.
Довільні перекази містили заповнені паузи, в
той час як вони були відсутні в читанні вголос.
Мета дослідження полягала в тому, щоб вивчити,
чи будуть швидкість мовлення і заповнені
паузи впливати на ідентифікацію австралійської
англійської
мови.
Результати
дослідження
показали, що 10% учасників ідентифікували
австралійську англійську. Результати показують,
що лише ті учасники, які перебували за кордоном
в англомовних країнах, успішно ідентифікували
австралійський варіант англійської мови.

SPEECH RATE AND FILLED PAUSES
AS VARIABLES INVOLVED
IN EFL STUDENTS’ IDENTIFICATION
OF AUSTRALIAN ENGLISH
Oleksandr Kapranov (Norway)
The aim of the study to identify of how speech rate
and filled pauses affect the identification of Australian
English by the advanced students of English as a
foreign language (EFL). 30 EFL students in total
(further referred to as participants) were recruited for
the study at Stockholm University (15 participants)
and at Lund University (15 participants) respectively.
All the participants were university students enrolled
at English II university programmes. All the
participants indicated that their first language (L1)
was Swedish. Bilingual participants were excluded
from the experiment. The participants were asked to
listen to four audio files in English and to identify the
variety of the English language the audio files were
presented in. Two of the audio files were read-alouds
and two were free recalls. Free recalls contained
filled pauses, whist no filled pauses were present in
the read-alouds. The manipulated variables in this
study involved filled pauses and speech rate. The aim
of the study was to examine whether those variables
would impact upon the participants’ identification of
Australian English. The results of the study suggest
that filled pauses and the difference in the speech rate
map onto a high degree of variability in Australian
English identification. Data analysis indicated that
only 10% of the participants identified the speakers’
variety as Australian English. The results indicate that
those participants who have experienced stays abroad
in the English-speaking countries identify Australian
English consistently. These findings are further
presented and discussed in the article.
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УНІВЕРСАЛІЯ «ДУША»
В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ
(ЧЕННЕЛІНГОВИХ) ЗНАНЬ ХХІ ст.
Марія Карп’юк
(Переяслав-Хмельницький)
За дослідженнями сучасних учених, людина –
це біоенергоінформаційна відкрита система
багатьох підсистем, яка, будучи органічною
частиною Єдиного Організму, знаходиться з ним у
постійній енергоінформаційній взаємодії.
Ченнелінгові
інформації
не
суперечать
здобуткам фундаментальних наук сучасності.
«Ченнелінг» (у перекладі з англ. «канал зв’язку») –
це спосіб комунікації з космічними Наставниками,
Учителями планетарного людства, Ієрархами Сил
Світла, позаземними цивілізаціями. Здійснено
порівняльний аналіз ченнелінгової інформації
від ВКР, існування якого підтверджується
дослідженнями фундаментальних наук сучасності,
з традиційними уявленнями та узагальненнями
стосовно універсалії Душа, поданими в науковій
літературі.
Душа – це універсалія Вічності, яка притаманна
кожній особистості, а тим часом ситуація склалася
так, що людинознавчий цикл сучасних наук не
відповідає на питання, що таке Душа? Скажімо,
М.М. Махній зазначає: «Нинішня психологія не є
наукою про душу, а, у кращому випадку, сумішшю
якихось логічних, соціальних, фізіологічних,
філософських побудов і умовисновків» (Махній,
2016 : 437-438). Така ситуація не може тривати
постійно, а тим більше в умовах тотального
оновлення знань і принципових змін. Тому є
гостра потреба повертатися до розгляду універсалії
«Душа», осмислюючи інформацію, яка нині є в
інформаційному полі.
Активне функціонування поняття Душа в
світогляді, в культурі українства та праукраїнства
досить повно відбито в тлумачному словнику
української
мови
(Словник
української
мови, 1971 : 445-447) та у фразеологічному
(Фразеологічний словник, 1993 : 277-283).
Приємно, що новітня наука на основі здобутків
квантової фізики таки прийшла до визнання
такої непростої категорії, як Душа (Тихоплав,
2012 : 154–163).
І альтернативна наука, й інформація від
представників Вищого Космічного Розуму,
переконують у тому, що прийшов час, щоб ми
знову на новому якісному світоглядному витку
повернулися до цього складного поняття. Потреба
в цьому зростає ще й тому, що без розуміння цієї
базової категорії, ми не можемо вийти на вивчення
енергоінформаційного аспекту космопланетарної
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UNIVERSAL «SOUL»
IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE
(CHANNELING) KNOWLEDGE
OF THE XXI-st CENTURY
Mariia Karpyuk
(Pereyaslav-Khmelnytskyi)
According to the researches of the modern
scientists, man – is a bioenergetic informational
open system of many subsystems, which, being an
integral part of a Single Organism, interect with it on
a constant energetic and informational basis.
Chenneling informations do not contradict with
novadays achievements in fundamental sciences.
«Chenneling» (translated from English «Channel of
communication») is a way of communication with
the space Mentors, Teachers of planetary humanity,
Hierarchies of the Forces of Light, extraterrestrial
civilizations. Comparative analysis of channeling
information from SCM, whose existence was
confirmed by the researches in basic sciences of
modernity with traditional notions and generalizations
concerning the universality Soul, lodged in the
scientific literature was done.
Soul is the universal of Eternity, which is inherent
to every person, and meanwhile the situation has
become in a way that knowledge of a man cycle
in modern science does not answer the question,
what is the Soul? M.M. Mahnii noted: «The current
psychology is not a science about a soul, and, at
best, a mixture of some logical, social, physiological,
philosophical theories and conclusions (Makhniy,
2016 : 437-438). This situation can not last always,
moreover, especially in terms of total updating of
knowledge and fundamental changes. Therefore, there
is an urgent need to return to consideration of the
universal «Soul», trying to understand the information
which we have in the informational field.
Active
functioning
of
the
concept
Soul in the outlook, culture of Ukrainians
and Praukrainians is adequately reflected in the
explanatory dictionary of Ukrainian language
(Ukrainian Language Dictionary, 1971 : 445-447)
and phraseology (Phrasebook, 1993 : 277-283). It’s
nice that the latest scientific achievements based on
quantum physics came to the recognition of such a
difficult category as Soul (Tyhoplav, 2012 : 154-163).
Alternative science, and information from the
members of the Supreme Cosmic Mind, convinced
that it is time to come back to this complex concept
again on a new qualitative worldview development.
The need in it increase because without understanding
of this basic category, we can not go to study the
energetic and informative aspect of cosmoplanetary
nature of the human person. So, without upgrading of
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природи особистості людини. Отже, без оновлення
нашої логіки всі питання здоров’я, формування,
становлення дитини (чи професійної молоді)
залишаються на застарілій світоглядній основі,
що, фактично, веде в тупик.
Представник Магнетичної Служби Творця
Крайон (Крайон, 2016 : 23-36) вперше (у червні
2013 р.) відкриває нам знання про дев’ять
атрибутів Людської Сутності (Душі) з огляду на
те, що ми, як планетарне людство, планетарний
інтелект, як єдина енергоінформаційна Сила,
готові сприйняти нові знання.
У Сутності «Душа» Крайон (Крайон,
2016 : 23-36) виділяє три трикомпонентні групи
взаємопов’язаних атрибутів (енергій), зокрема:
1. Планетарна група Душі. Її ще називають
Групою Геї, або Підтримки. Ще її іменують
групою магнітної решітки, оскільки вона оточує
нас для захисту й сприяння. Нас оточує життєва
сила Геї. Ми її частина, й вона реагує на наші
енергії. Отже, планетарну групу Душі людини
становлять три енергетичні решітки Землі –
Магнітна решітка, кристалічна решітка й решітка
Геї. Існує три сфери, на рівні яких Гея й Людина є
єдиним цілим: а) Магнітна решітка (та її частина,
де перебуває наше Вище «Я») – підтримує зв’язок
з Геєю; б) Кристалічна решітка (частинки нашої
Душі у складі кристалічної решітки) – зберігає
пам’ять і спогади про людські вчинки й уособлює
вібрації Геї; в) Китоподібні (частинки нашої Душі
у складі китоподібних) – ця частина інформації
залишається для нас особливо загадковою, але
Крайон повідомляє, що ДНК китів і дельфінів
були піддані змінам у той же час, коли змінили
й людську ДНК. Китоподібні є космічною
бібліотекою Геї й людства. 2. Людська група Душі.
Атрибути цієї групи мають відношення до нашого
фізичного тіла, здатного до самозцілення, зміни
ДНК й діставання інформації з індивідуальної та
колективної Акаші. Цю групу Душі складають такі
компоненти космопланетарної природи людини:
а) Людська свідомість, що визначає духовну
еволюції й вібрації планети. У даний еволюційний
період компоненти людської свідомості стають
багатомірними; б) Вище «Я», до якого входять
шишковидна залоза та інтуїція, які утворюють
міст до Природного – вродженого тілесного
розуму. Вище «Я» людини перебуває на тілесному
рівні в нашій ДНК; в) Природне, тобто вроджений
тілесний розум людини, який взаємодіє з Акашею
й робочою частиною ДНК людини. 3. Центральна
група Душі. Вона включає: а) Вище «Я» – та його
частина, яка перебуває «по ту сторону завіси»,
тобто в духовному світі. Це і є сам ЦЕНТР, або
серцевина групи Душі (цю частину Вищого «Я» ще
називають Божественним «Я»). У складі Людської

our logics all issues on health, formation, becoming
of the child (or young professional) remain obsolete
ideological basis that, in fact, leads to a dead end.
Representative of Magnetic Service of the Creator
Krayon (Krayon, 2016 : 23-36) for the first time (in
June 2013) reveals knowledge on the nine attributes
of the Human Essence (Soul) due to the fact that we,
as a planetary humanity, planetary intelligence, as the
only energoinformative Force are ready to accept new
knowledge.
In the Essence of «Soul» Krayon (Krayon,
2016 : 23-36) identifies three three-component groups
of related attributes (energies), including: 1. Planetary
Group of Soul. It is also called the Group of Gays, or
Support. It is also called as a group of magnetic lattice,
because it surrounds us for protection and assistance.
We are surrounded by life force of Gaia. We are a part
of it, and it responds to our. Consequently, planetary
group of a human Soul consists of three energy
lattices of the Earth – Magnetic, Crystal and lattice of
Gaia. There are three areas at which Gaia and Man is
a single entity: a) Magnetic lattice (and its part where
is our Higher «I») – supports the relation with Gaia;
b) Crystal lattice (a part of our Soul in depository of
a crystal lattice) - preserves memory and recollections
of human behavior and represents the vibrations of
Gaia; c) Cetaceans (parts of our Soul as a part of
cetaceans) – this piece of information is especially
mysterious to us, but Krayon reports that DNA of
whales and dolphins have been changed at the same
time when changed the human DNA. Cetaceans are
cosmic library of Gaia and humanity. 2. The human
group of Soul. The attributes of this group are related
to our physical body, capable to self-healing, DNA
changes and obtaining information from individual
and collective Akashi. This group of Soul includes
the following components of cosmoplanetary human
nature: a) Human consciousness that determines
spiritual evolution and vibration of the planet. At
this evolution period the components of human
consciousness become multidimensional; b) the
Higher «I», which includes the pineal gland and
intuition, which form the bridge to Natural – innate
bodily mind. The Higher «I» of a person is on solid
(body) level in our DNA; c) Naturall, that is an
innate carnal human mind that interacts with Akasha
and working part of a human DNA. 3. Central Group
of Soul. It includes: a) The Higher «I» – and its part
which is «on the other side of the veil», i.e. in the
spirit world. This is the very CENTER or core of the
group of Soul (this part of the Higher «I» is called
the Divine «I»). In depository of the Human Soul the
Higher «I» performs communication functions which
are implemented by means of intuition and the pineal
gland. And in the Central group, it is immediately the
CENTER and represents the divine basis of our DNA,
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групи Душі Вище «Я» виконує комунікативні
функції, що реалізуються засобом інтуїції й
шишковидної залози. А ось у Центральній групі
воно є безпосередньо ЦЕНТРОМ й уособлює
собою божественну основу нашої ДНК, потенціал
якої задіяний у сучасної людини лише на 34 %.
Коли ми відкриваємося через молитву чи
медитацію цьому священному місцю всередині
нас, то заглиблюємося, фактично, в Центр
божественного в нас й відчуваємо в собі Творця;
б) Наші
наставники-помічники
(допоміжна
енергія). Цю частину нашої багатомірної суті ми
ще називаємо ангелами-охоронцями; в) Фрагмент
Душі – частина Душі, яка ЗАВЖДИ знаходиться
«по ту сторону завіси», тобто в духовному світі.
Наша Душа фрагментована: одна її частина
перебуває на Землі, в трьохмірному просторі, а
друга залишається в надтонкому світі разом з
джерелом Творення.
Здійснений аналіз свідчить, що інноваційні
(ченнелінгові) знання подаються з метою
трансформації світоглядної парадигми особистості
людини, її здатності здійснювати інтелектуальне й
духовне самооновлення.
Перспективи
подальшого
дослідження
полягають у більш повній, більш глибокій
мотивації
базових
атрибутів
багатомірної
космопланетарної природи Душі людини.
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the potential of which is involved in a modern man
only by 34 %. When we open through the orison or
meditation to this sacred place within us, we deepen
actually into the center of the divine in us and feel the
Creator; b) Our mentors helpers (auxiliary power).
This part of our multidimensional essense we still
call guardian angels; c) Soul Fragment – a part of the
Soul that is always «on the other side of the veil», i.e.
in the spirit world. Our Soul is fragmented: one part
of it is on Earth, in three-dimensional space, and the
second is a super-slim world together with a source
of Creation.
The analysis shows that innovative (chenneling)
knowledge serves to transform ideological paradigm
of the human person, its ability to implement
intellectual and spiritual self-renewal. Prospects for
further study foresee fuller and deeper motivation of
basic attributes of multidimensional cosmoplanetary
nature of the human Soul.
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ПРОБЛЕМА САМОРЕГУЛЯЦІЇ ВЧИТЕЛЯ
В КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ
МОВЛЕННЄВО-ПЕДАГОГІЧНОГО
СПІЛКУВАННЯ

THE PROBLEM OF TEACHER’S
SELF-REGULATION IN COMMUNICATION
DURING VERBAL PEDAGOGICAL
INTERACTION

Тетяна Кириченко
(Переяслав-Хмельницький)

Тetiana Kyrychenko
(Pereyaslav-Khmelnytskyi)

Саморегуляція
виступає
провідним
і
визначальним
психічним
процесом
життєдіяльності особистості. Процес саморегуляції
розглядається в різних психологічних дисциплінах
і наукових школах як цілеспрямована активність
людини у багатомірній системі людина-світ.
Саморегуляція
в
комунікації
виступає
індикатором успішності діяльності, засобом
саморозвитку,
самореалізації
особистості.
Попри незначний інтерес науковців до проблеми
саморегуляції особистості в комунікації, її значення
та вплив на сферу мовленнєвого спілкування в
реальному житті людини залишається достатньо
високим. Поза увагою науковців залишаються
і проблеми прояву саморегуляції вчителя в
комунікації.
Однією з найважливіших професійних якостей
сучасного вчителя є високий рівень розвитку
саморегуляції в комунікації. Ця характеристика
особистості визначає життєвий шлях і діяльність
педагога й знаходить свій вияв у міжособистісній
взаємодії і, в першу чергу, в мовленнєвому
спілкуванні з учнями. Педагогічне спілкування є
різновидом професійно-мовленнєвого спілкування,
через яке здійснюється соціально-психологічна
взаємодія її суб’єктів і реалізується «операційним»
механізмом діяльності тобто мовним засобом.
Його характерною особливістю є діалогічність,
як комунікативна взаємодія вчителя з учнями у
навчально-виховному процесі.
Вважаємо, що зрілі форми саморегуляції
вчителя в комунікації можливі лише у випадку,
коли не тільки його зовнішнє мовлення, а й
внутрішнє мовлення є діалогічним. Адже вчителю
необхідно бути здатним почути не тільки іншу
людину, але й власні внутрішні інтенції. Тому
основним ресурсом саморегуляції вчителя в
комунікації є внутрішній діалог – характеристика
внутрішньої смислової активності особистості
в ситуації блокування і фрустрації власних
внутрішньо мовленнєвих задумів.
Учитель в процесі педагогічно-мовленнєвого
спілкування
виступає
комунікативною
особистістю, яка реалізує себе у комунікації,
вибирає та застосовує ту або іншу стратегію
спілкування.
Саморегуляція
вчителя
в
комунікації
спонукається внутрішніми і зовнішнішніми

Self-regulation acts as a leading and determining
mental process of the person’s life. The process
of self-regulation is examined in a variety of
psychological disciplines and scientific schools as
a deliberate human activity in the multidimensional
system of human-world.
Self-regulation in communication acts as an
indicator of successful activity, a means of selfdevelopment, and self-fulfilment of a personality.
Despite little interest of scholars to the problem of
self-regulation of a personality in communication,
its importance and impact on the field of verbal
interaction in real life remains quite high. Scientists
do not pay enough attention to the problem of selfregulation of a teacher in communication.
One of the most important professional qualities
of a modern teacher is a high level of self-regulation
in communication. This characteristic defines the
life and activity of a teacher and finds its expression
in the interpersonal intercourse and above all in the
verbal communication with students. Pedagogical
communication is a kind of professional verbal
interaction, through which social and psychological
cooperation of its subjects is carried out and realized
by the «operational» mechanism, that is by language
means. Its characteristic feature is dialogueness as a
communicative interaction of a teacher with students
in the educational process.
We believe that the mature forms of teacher’s
self-regulation in communication are possible when
not only the external speech but also the inner speech
is dialogic. The teacher must be able to hear not only
the other person, but also their own internal intention.
Therefore, the main resource of teacher’s selfregulation in communication is an internal dialogue –
the characteristic of internal semantic activity of the
individual in a situation of blockage and frustration of
their own internal verbal intentions.
The teacher in the process of pedagogical verbal
interaction acts as a communicative personality who
fulfils himself in communication, selects and uses any
given communication strategy.
Teacher’s self-regulation in communication
is induced by internal and external factors that
allow to affect their own communicative activity
and behavior. With its help the teacher maintains a
stable level of communicative activity, regardless of
the variability of mental states. A powerful external
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факторами, що дозволяє впливати на власну
комунікативну діяльність і поведінку. За її
допомогою
вчитель
підтримує
стабільний
рівень комунікативної активності незалежно
від мінливості психічних станів. Потужним
зовнішнім фактором розвитку саморегуляції
вчителя в комунікації є професійна педагогічномовленнєва діяльність, взаємодія педагога з
учнями, що визначає особливості мовленнєвого
спілкування. Внутрішнім фактором саморегуляції
вчителя в комунікації є усвідомлення ним власної
суб’єктності, внутрішньої смислової активності,
здатність мобілізувати мотиваційні, інтенційні,
когнітивні, граматичні ресурси мовлення та
свідомо ставити мету.

58

factor in the development of teacher’s self-regulation
in communication is the professional pedagogical
and verbal activity, teacher’s interaction with
students that determines the peculiarities of verbal
communication. The internal factor of teacher’s selfregulation in communication is understanding of his
own subjectivity, internal semantic activity, ability
to mobilize motivational, intentional, cognitive,
and grammatical resources as well as to set a goal
consciously.
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ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ
У ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИНАХ ЯК
СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНА
ТЕХНОЛОГІЯ

PERSONIFICATION OF INFORMATION
IN TELEVISION NEWS
AS A SOCIAL COMMUNICATION
TECHNOLOGY

Тетяна Коміна (Київ)

Tetiana Komina (Kyiv)

Телевізійні новини для значної частини
населення є головним джерелом інформації.
Нині є потреба їх ретельно досліджувати,
оскільки
прогалини
у
згаданій
сфері
загрожують внутрішньо- та зовнішньодержавній
інформаційній безпеці.
Мета дослідження – виявити персоніфікацію
інформації
у
телевізійних
новинах
як
соціальнокомунікаційну технологію.
Важливе значення для цілісного розуміння
природи персоніфікованого телебачення (далі –
ТБ) мають роботи таких авторів: А. Яковець,
Г. Кузнєцов, Ю. Борєв, А. Тертичний, С. Гуревич,
В. Цвік та ін. Цю тему порушували і низка
практиків у своїх статтях та книгах. Серед них
Л. Парфьонов,
В. Познер,
М. Княжицький,
В. Портніков та ін. Фундаментальне значення для
розгляду явища персоніфікації та його впливу
на роль тележурналіста мають дослідження
зарубіжних вчених Д. Монако, Д. Олівера,
А. Кумора, А. Хейлі та ін. У доробках згаданих
теоретиків та практиків ТБ персоніфікація та вплив
її на тележурналіста постає як аспект існування
та еволюціонування ТБ як засобу масової
комунікації (далі – ЗМК). Варто наголосити, що,
на відміну від ситуації за кордоном, вітчизняні
дослідники зачепили питання ролі журналіста в
умовах персоніфікації лише після проголошення
Незалежності України і формування українських
телеканалів. Проте цей процес не набув
ґрунтовного аналізу, оскільки він визнаний лише
засобом для опису природи телебачення.
Основні результати дослідження. Телебачення
поєднує у собі всі можливі виразні засоби –
текст, графіку, мову, пластику і міміку, «рухоме
зображення». Саме такі фактори у поєднанні
з використанням монтажу звуку та відеоряду
створюють прийнятне середовище та необхідні
умови для розвитку процесу персоніфікації, що
висуває на перший план свого «головного героя» –
«особу в кадрі», довірену особу, – телевізійного
комунікатора (Кузнецов, 2002 : 103).
Один із перших телевізійних дослідників,
хто помітив тенденцію до персоніфікації ще
на радянському ТБ, В. Саппак перераховує і
характеризує деякі з властивостей, що дозволяють
говорити
про
персоніфікацію
телевізійної
інформації:
документальність
телебачення,
імпровізаційність та інтимність телевізійного

For a substantial part of population, television
news is the main source of information. Today, this
sphere requires thorough study, because any blanks
in it pose threat to the nation’s internal and external
information security.
The purpose of this study is to reveal
personification of information in television news as a
social communication technology.
Works of the following authors are important
for comprehensive understanding of the nature
of personified television (TV): A. Yakovets,
G. Kuznietsov, Y. Borev, A. Tertychnyi, S. Gurevych,
V. Tsvik and others. A number of TV journalists
touched upon this subject in their articles and
books as well, including L. Parfyonov, V. Pozner,
M. Kniazhytskyi, V. Portnikov and others. Works of
the foreign scholars D. Monaco, D. Oliver, A. Cumor,
A. Hailey and others have fundamental importance
for the review of personification phenomenon and
its effect on the role of TV journalist. In the studies
of the aforementioned theoreticians and practical
journalists, TV personification and its effect on the
TV journalist are shown as an aspect of existence and
evolution of television as a mass medium. It’s worth
noting that, unlike the situation abroad, Ukrainian
scholars began to study the journalist’s role in the
conditions of personification only after declaration of
Ukraine’s independence and creation of Ukrainian TV
channels. However, this process hasn’t been subjected
to an in-depth analysis, for it was recognized only as
a mean of describing the nature of television.
Key results of the study. Television combines all
possible expressive means: text, graphics, speech,
plasticity and mimics, «moving image». These factors,
combined with the use of sound editing and footage,
create favorable environment and indispensable
conditions for development of personification process,
which puts in the foreground its «main character» –
«a person in front of the camera», a trusted person –
TV communicator (Kuznietsov, 2002: 103).
One of the first television scholars who noted
the personification trend back at the Soviet TV,
V. Sappak lists and characterizes some of the
properties that allow to speak about personification
of television information: documentary nature of
television, improvisation and intimacy in television
communication between the person in front of the
camera and a TV viewer. These are the «whales»
on which the principles of personification and the
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спілкування людини в кадрі з телеглядачем. Це ті
«кити», на яких ґрунтуються основи персоніфікації
і кредиту довіри телеаудиторії до телевізійного
комунікатора. Саме тому, незважаючи на відносно
недовгу історію існування і розвитку ТБ, воно
стало для багатьох одним із найбільш, а нерідко
і найавторитетнішим джерелом інформації
(Саппак, 1963 : 23). Властивість ТБ викликати
довіру дозволило зробити телеекран інструментом
маніпулювання громадською думкою, свідомістю
людей. А однією з головних умов такої довіри
беззаперечно є людина в кадрі.
Загалом явище персоніфікації у телевізійних
новинних програмах можна, на нашу думку,
виокремити за: 1) роботою ведучого/ведучої/
ведучих (як студійною, так і позастудійною);
2) роботою
репортерів,
кореспондентів,
журналістів (як під час появи в кадрі – стендапів,
так і під час роботи за кадром).
Процес персоніфікації, який розпочався ще
в СРСР, мав специфічні форми, відмінні від
сьогоднішнього розуміння персоніфікованого ТБ.
Тоді аудиторія вірила дикторам, проте останні
зчитували інформацію, яку надавали їм «згори»
і яка піддавалася жорсткій цензурі (Льюис,
1973 : 136). Після розпаду СРСР у кадр почали
входити журналісти та ведучі з власною позицією.
Тому персоніфікація набула саме такого значення,
яке ми сьогодні вкладаємо в це поняття. Тобто
процес персоніфікації став означати не лише
ототожнення певної абстрактної інформації з
людиною, що її доносить, він набув ширшого
змісту, а саме звернення уваги до суб’єктивізму
в цій інформації, авторитетності комунікатора.
На ТБ – і саме в силу персоніфікації інформації
та спілкування, посилених візуалізацією, – слово
може ставати вчинком. Відзначаючи цю тенденцію,
В. Мансурова вважає, що найбільш яскраво вона
проявляється в період «соціального динамізму
і
загострення
соціальної
неоднорідності»,
коли «істотно зростає перформативність ролі
журналіста, яка проводиться не лише в публічній
саморефлексії, але і в доведенні цієї рефлексії
до об’єктивування соціального результату»
(Мансурова, 2001 : 7).
Дослідження
проблеми
персоніфікації
інформації на ТБ викликає суперечності у
теоретиків ТБ: чи можливе ТБ без персоніфікації?
М. Голдовська стверджує, що ведучий-журналіст,
як представник сучасності, виступає з активною
ідеологічною позицією (Голдовская, 1981 : 74). Він
вступає в прямі людські контакти, втручаючись у
життєві обставини, вирішення проблем, створених
зазвичай людьми, серед яких він діє, готуючи
матеріал. Журналіст має чітко визначити власне
ставлення до того, що відбувається, до людини,
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confidence of TV audience in a TV communicator are
based. That’s why, despite the relatively short history
of existence and development of television, it became
one of the most, and often the most authoritative
source of information for many (Sappak, 1963: 23).
The ability of TV to excite trust helped turn the TV
screen into an instrument of manipulating the public
opinion and people’s consciousness. And no doubt,
one of the key conditions for this trust is the person in
front of the camera.
Overall, the phenomenon of personification in TV
news programs may be distinguished, in our opinion,
on the basis of: 1) performance of anchor(s) (both in
and outside the studio); 2) performance of reporters,
correspondents and journalists (both in front of the
camera – standups – and off screen).
The process of personification which began back
in the USSR has had specific forms different from
today’s perception of personified TV. Back then, the
audience trusted news presenters, but the latter were
simply reading information provided to them «from the
top» and subjected to a strict censoring (Lewis, 1973:
136). After dissolution of the USSR, journalists and
program hosts with their own stance began appearing
on TV screen. As a result, personification received the
meaning we attach to this notion today. In other words,
the process of personification now means not only the
identification of certain abstract information with the
person conveying it; this term has attained a wider
sense, i.e. attention to subjectivism in this information
and authoritativeness of communicator. On the
TV (thanks to personification of information and
communication, amplified by visualization), the word
may become a deed. Noting this trend, V. Mansurova
believes that it manifests itself the most vividly
during the time of «social dynamism and escalation
of social heterogeneity», when «performativity of the
journalist’s role substantially increases, manifesting
itself not only in public self-reflection but also in
bringing this reflection to objectification of the social
result» (Mansurova, 2001: 7).
Study of the problem concerning personification
of information on the TV causes disputes among
TV theoreticians: is television possible without
personification?
M. Goldovskaya
maintains
that as a representative of contemporary time, a
presenter-journalist has an active ideological stance
(Goldovskaya, 1981: 74). He enters into direct human
contacts, intervening into circumstances of life and
solution of problems usually created by people among
whom he acts when preparing his materials. The
journalist must clearly define his own attitude toward
what’s going on, toward the person while going by
the principles of mass communication and by his own
civic stance. He must display political tenor, often in
the conditions of a conflict.
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керуючись принципами масової комунікації,
власною громадянською позицією. Він має
виявити політичну спрямованість, нерідко в
умовах конфліктної ситуації.
В інформаційних жанрах журналіст активно
персоніфікує виголошувану інформацію. Даний
ефект досягається засобами стендапів. Проте,
якщо поява журналіста в кадрі – очевидна форма
персоніфікації, то існують й інші. Зокрема,
ствердження авторського «Я» через написання
і начитки (інтонація, логічні наголоси тощо)
закадрового тексту, монтажу, вибору відеоряду,
музичного
оформлення.
Таке
вираження
журналістської позиції наближає ТБ до кіно, однак
нині досить популярне у теленовинах (наприклад,
у випусках програми «ТСН» на «1+1»).
Глядачі, обираючи екранного співрозмовника
(телевізійного комунікатора), обирають тим
самим і певний канал. Отже, глядацький інтерес
до носія інформації, телевізійного комунікатора,
спричинений, зокрема, феноменом персоніфікації,
який розглядається теоретиками як метод сучасної
журналістики, як принцип телевізійного мовлення,
як суттєва відмінність телевізійної журналістики
від інших її видів. Саме завдяки персоніфікації
налагоджується віртуальний діалогічний контакт
між глядачем і екранною особистістю.
Результати і висновки. Отже, нам вдалося
з’ясувати, що процес персоніфікації пройшов певну
еволюцію – від сприйняття телевізійних обличь
як певних ідолів (які обізнані краще за інших та
мають привілейований доступ до інформації)
до багатогранного образу тележурналіста (який
викликає симпатії чи антипатії у зв’язку з манерою
подачі, власним стилем та позиціонуванням,
політичними переконаннями та авторською
позицією). Особиста думка останнього, всупереч
дотримання об’єктивності, має місце бути.
Фактично еволюція процесу персоніфікації
полягає у шляху від її мінімалізованої видимості
до максимального впливу певного авторитетного
журналіста на формування суспільної думки.
Оскільки ми вважаємо соціальнокомунікаційними
технологіями комплекси-дії (за О. Холодом),
які впливають на людей, можемо констатувати,
що персоніфікація інформації у телевізійних
новинних програмах є соціальнокомунікаційною
технологією. Така обставина свідчить про
те, що процес персоніфікації несе у собі і
приховані загрози. Медійні обличчя можуть
використовуватися певними політичними силами
чи організаціями з метою впливу на масову
свідомість. Процесі персоніфікації ТБ прямо
впливає на роботу комунікатора, позаяк накладає
на нього нові обов’язки та відповідальність.

In information genres, journalists actively
personify the information they convey. This effect
is achieved by means of standup. However, while
the appearance of a journalist in front of the camera
is an obvious form of personification, there are
others as well. In particular, assertion of the author’s
«self» via writing and narration (intonation, logical
emphases, etc.) of voiceover text, editing, selection
of footage, background music. Such an expression of
journalist’s stance brings TV closer to cinematograph,
but today, it is quite popular in TV news programs (for
example, TSN news program on 1+1 TV channel).
When selecting an onscreen interlocutor (TV
communicator), viewers thus select a certain TV
channel. Therefore, the viewer interest in a carrier
of information, television communicator is caused,
in particular, by personification phenomenon which
is regarded by theoreticians as a method of modern
journalism, a principle of TV broadcasting, a factor
that makes TV journalism essentially different from
all other types of journalism. It is personification that
helps establish virtual dialogical contact between the
viewer and TV personality.
Results and conclusions. Therefore, we were
able to find out that the process of personification
has undergone certain evolution from the perception
of TV faces as certain idols (who are more
knowledgeable than others and have privileged
access to information) to a multifaceted image of TV
journalist (who excites sympathy or antipathy by his
manner of presentation, own style and positioning,
political beliefs and author’s stance). Contrary to
the adherence to objectivity, the latter must have
personal opinion. In fact, evolution of personification
process means the way from its minimalized visibility
to the maximum influence of certain authoritative
journalist on the formation of public opinion. Since
we regard action complexes (according to O. Kholod)
that influence people as social communication
technologies, we can state that personification of
information in TV news programs represents a social
communication technology. This circumstance proves
that personification process bears hidden threats as
well. Certain political forces or organizations may use
media faces to influence mass consciousness. During
personification process, television directly influences
the work of communicator by placing new duties and
responsibilities on him.
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
ОСВОЕНИЯ СЛАВЯНОЯЗЫЧНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

INFO-COMMUNICATION TOOLS
FOR DEVELOPMENT
OF SLAV’S ECONOMIC SPACE

Андрей Кондрашихин (Севастополь)

Andrii Kondrashihin (Sevastopol)

Углубление интеграционных процессов на
фоне глобализации постсоветского экономического
пространства создаёт благоприятную почву для
овладения несколькими языками как необходимого
условия устойчивых социальных коммуникаций,
поиска подходящего рабочего места, личностного
и карьерного роста. В полной мере это относится к
преподавателям ВУЗов, работающим в динамичной
научно-образовательной среде психолингвистики
(Калмыкова, 2014) с задачами сохранения
своих рабочих мест, обеспечения качества
образовательного процесса (Мельникова, 2013),
его содержательности, наполненности научнометодических
контентом,
расширения
интеркультурных контактов. В преподавании
экономических дисциплин на постсоветских
территориях наряду с русским всё глубже
используются национальные языки – белорусский
(Дорина, 2016), украинский (Кондрашихін, 2013),
большинство
из
которых
произошли
от
древнеболгарского
(церковнославянского)
и
получили собственные терминосистемы для
описания экономических явлений. При этом
в странах бывшего Совета экономической
взаимопомощи наблюдается преимущественное
замещение
межязыкового
коммуникативного
пространства английским (Czempas, 2014).
Особенностью двуязычной (многоязычной)
экономической
дискуссии,
осуществляемой
в сети Интернет, становится использование
инсталлированных
компьютерных
программ
(напр.,
Google
Переводчик),
электронных
источников и печатных справочных пособий
(Дяченко,
1900),
инфокоммуникаций
как
новой
развивающейся
отрасли
экономики
(Пугач, 2016). Очевидно, при использовании
трёх (Присяжнюк,2014) или более языков
(Дацій, 2016) одновременно у большинства
пользователей
возникают
психологические
трудности в прочтении и восприятии материала,
особенно по специфичным экономическим
предметам. При этом способность собеседника
понимать русский (украинский) язык, оставаясь
в дискурсе родной речи, не только сближает
стороны в обмене экономическими знаниями,
но и вызывает большее доверие к научнотехническому
продукту,
релевантности
методик и методологии, пробуждает интерес
к аппроксимации заимствованного опыта к
условиям хозяйствования на своей территории.

Deepening of integration processes in the
background of globalization, post-Soviet economic
space creates a fertile ground for learning multiple
languages as a prerequisite for sustainable social
communications, the search of a suitable workplace,
personal and career growth. This fully applies
to university professors working in a dynamic
scientific and educational environment on the profile
a Psycholinguistics (Kalmуkova, 2014) with the
conservation of their jobs, ensuring the quality
of the educational process (Melnikova, 2013), its
contents, filled with scientific and methodological
content, expand intercultural contacts. In teaching
the economic disciplines on the post-Soviet
territories, along with Russian deeper are used
national languages – Belarusian (Dorina, 2016),
Ukrainian (Kondrashihіn, 2013), most of which are
descended from the ancient Bulgarian (Old Church)
and purchased their own terminological systems to
describe economic phenomena. In the former Council
for Mutual Economic Assistance countries, there is a
preferential substitution interlingual communicative
space English (Czempas, 2014).
The peculiarity of bilingual (multilingual)
economic debate, carried on the Internet, is
the use of installed software (e.g., The Google
translator), electronic sources and printed manuals
(Dyachenko, 1900), info-communications as a new
economic sector (Pugach, 2016). Obviously, when
using three (Prisyazhnyuk, 2014) or more languages
(Datsіy, 2016) while the majority of users having
difficulty in reading psychological perception and
material, especially for economic specific subjects.
At the same time the ability of the interlocutor to
understand Russian (Ukrainian) language, while
remaining in the discourse of the native language, not
only brings together the parties to economic exchange
of knowledge, but also causes a greater confidence
in the scientific and technical product, relevance
of methods and methodologies, arouses interest in
the approximation of borrowed experience to the
conditions management in its territory.
Accordingly, the publication of student research
papers in international journals, using multiple Slavic
languages, become a powerful psychological factor
in the success of their studies, often plays a decisive
role in assessing members of the State Commission
of their final works. At the same time scientistteacher moves the desire to master the fundamentals
of language systems Slav countries (Poland, Bulgaria,
Czech Republic, Serbia).
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Соответственно, инфокоммуникация в форме
публикации
студенческой
научной
работы
в международном издании, использующем
одновременно несколько славянских языков,
становится
мощным
психологическим
фактором успешности их учёбы, нередко играет
решающую роль при оценивании членами
государственной комиссии их выпускных работ.
Одновременно учёным-преподавателем двигает
желание овладевать основами языковых систем
славяноязычных стран (Польша, Болгария,
Чехия, Сербия).
средством
расширения
Современным
славяноязычного экономического пространства
становятся
инфокоммуникационные
системы
и технологии для чтения, восприятия научнотехнических произведений, текстов, понимания
устной речи собеседника-контрагента, в том
числе в предмете коммуникации из отрасли
экономической
наукипреимущественно
славяноязычных баз данных и информации.
Однако
психологическими
трудностями
восприятия
экономических
дисциплин
становятся
неустойчивость
терминосистем
(категориального аппарата науки) в границах
национальной языковой системы, неразрешённые
споры лингвистов по использованию ключевых
категорий, напр. «дохід» – «зиск» (Карачун, 2007),
введение в оборот новых терминов, не
имеющих прямого аналога в других языках,
напр. «правочин». Целесообразным видится
введение факультативных занятий для студентовэкономистов на одном из славянских языков
(болгарский, словенский или др.), а также
проведение
межязыковых
коммуникативных
мероприятий
вузовских
преподавателейславянистов по унификации терминосистемы
науки с применением разработок психолингвистов.

Modern means of expanding the Slav economic
space are information and communication systems
and technologies for reading and perception of
science and technology works, texts, understanding
speech counterparty source, including the subject of
the communication industry economics predominantly
Slav databases and information. However, the
psychological difficulties of perception of economic
disciplines
becomes
unstable
terminosistem
(categorical apparatus of science) within the
boundaries of the national language system,
unresolved disputes linguists on the use of key
categories, eg. «Dohіd» – «Zysk» (Karatchoun, 2007),
the introduction into circulation of new terms that have
no direct counterpart in other languages, for example
«Pravochyn». Appropriately seen the introduction of
extracurricular activities for students and economists
on one of the Slavic languages (Bulgarian, Slovenian
and others.), As well as conducting interlingual
communication activities of university teachers
slavyanistov to unify terminological sciencewith
using psycholinguists development.
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ –
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й
САМОЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛАДАЧА ВНЗ

COMMUNICATIVE COMPETENCE
AS A PSYCHOLOGICAL TOOL
OF PROFESSIONAL ACTIVITIES
AND SELF-FULFILMENT
OF UNIVERSITY TEACHERS

Ольга Корніяка (Київ)
Olha Korniyaka (Kyiv)
Одним з найважливіших психологічних
інструментів успішної професійної діяльності
викладача вищої школи і визначальним чинником
досягнення ним, зрештою, вершини соціального
сходження – самоздійснення у професії –
виступає його комунікативна компетентність.
Налаштованість
цих
професіоналів
на
самопізнання й активне виконання освітньонаукових завдань є необхідним проявом загальної
інтенції до саморозвитку і самореалізації
в діяльності, а отже, – до професійного і
комунікативного самоздійснення.
Тим
часом
професійна
компетентність
викладача ВНЗ, як показало наше дослідження,
із необхідністю об’єднує у своєму складі
такі
ключові
компетентності:
педагогічну,
психологічну,
комунікативну,
мовленнєву,
полікультурну,
соціальну,
інформаційну,
технологічну, самоосвітню, креативну і, зрозуміло,
компетентність особистісного самовдосконалення.
У складно організованій якісній структурі
професійної компетентності цього фахівця
домінуючу
позицію
займає
комунікативна
компетентність через свою соціально-практичну
обумовленість
і
педагогічно-комунікативну
значущість.
У
широкому
розумінні
комунікативна
компетентність – це інтегрована здатність фахівця
до спілкування. Саме спілкування є головним
засобом професійної діяльності викладача: його
не можна замінити якимись іншими засобами і без
нього практичну діяльність неможливо виконати.
Це той чинник, що визначає якісні характеристики
результату (продукту) професійної діяльності
фахівця-соціонома.
Разом з тим професійне спілкування, що
традиційно розглядається психологічною наукою
як «діяльність у діяльності», – специфічний
вид діяльності, або комунікативна (в тому числі
мовленнєва) діяльність. Викладач має здійснювати
комунікативно-мовленнєву діяльність у всіх сферах
своєї роботи: педагогічній, виховній, методичній,
організаційній
тощо.
Така
всеохоплююча
загальність,
тобто
присутність
діяльності
спілкування у всіх видах професійної, науковопедагогічної, діяльності цього фахівця, зумовлює
пріоритетність сформованості і розвитку в системі
його професійної компетентності передусім
комунікативної компетентності як ключового
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One of the most important psychological tools of
university teachers’ successful professional activities
and a determining factor to reach the top of social
ascension – self-fulfilment in a chosen profession – is
teachers’ communicative competence. Professionals’
readiness to achieve self-comprehension and to
perform actively their educational and scientific
tasks is a necessary manifestation of their general
intention for self-development and self-fulfilment
in their activities, and thus, for professional and
communicative self-fulfilment.
Meanwhile, university teachers’ professional
competence, as our research shows, unites in
its structure the following key competencies:
pedagogical, psychological, communicative, verbal,
multicultural, social, informational, technological,
self-educational, creative competencies and, of
course, the competence of personal self-improvement.
The communicative competence holds a
dominant position in a complex qualitative structure
of university teacher’s professional competence due
to its dependence on the society and significance of
communications for educational practice.
Broadly speaking, the communicative competence
is an integrative professional ability to communicate.
Interpersonal communications are the main tool of a
professional teacher: they cannot be replaced by any
other means and the professional activities cannot
be performed without them. This is the factor that
determines quality characteristics of an outcome
(a product) of professional activities of specialists in
socionomy.
At the same time, professional communications,
which are traditionally regarded in the psychological
science as «activities in the activity», are a specific
type of activities, it is a communicative (including
speaking) activity. A teacher has to perform
communicative speech activities in all areas of his/
her work: pedagogical, educational, methodical,
organizational and others. This comprehensive
universality, i.e. the presence of communicative
activities at all types of specialist’s professional,
scientific and pedagogical work, determines
importance of formation and development, first of
all, of the communicative competence within the
professional competence structure as a key tool
of interpersonal communications. Communicative
activities are governed by the need to resolve
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інструмента комунікативної діяльності. Ця
діяльність зумовлена потребою розв’язання саме
комунікативних завдань, що виникають у процесі
фахової взаємодії, а через них – розв’язання
власне професійних завдань. Звідси професійне
самоздійснення викладача вищої школи неможливе
без його комунікативного самоздійснення, що
відбувається через комунікативну компетентність
як засіб діяльності.
Створена нами у процесі дослідження модель
комунікативної компетентності об’єднує у своєму
складі три головних групи вмінь, або здатностей:
комунікативно-мовленнєву, соціально-перцептивну
й інтерактивну, названі нами у дослідженні її
основними структурними компонентами. Виділені
нами здатності, або компетентності, мають низку
характеристик: вони самостійні (кожна з них
є унікальним додатком до професійних вмінь),
взаємозалежні (кожна певною мірою пов’язана
з іншими), ієрархічно організовані (кожна існує
завдяки наявності попередньої). За допомогою
цих компетентностей суб’єкт комунікативної
діяльності реалізує в педагогічному процесі три
основних функції спілкування: комунікативну,
соціально-перцептивну й інтерактивну.
До того комунікативна компетентність має
три інтегральних характеристики, що визначать
якість спілкування викладача вищої школи:
дидактичну інтенцію, креативну спрямованість і
педагогічну гнучкість.
Під час педагогічної взаємодії відбувається
різка зміна видів нервової діяльності індивіда. При
цьому нейрони мозку активно навантажені: вони
забезпечують створення фахівцем – озброєним
комунікативною компетентністю як інтегрованою
здатністю до спілкування – нових схем та моделей
комунікації, розвиток пізнавального ставлення
до навчальної ситуації та навколишнього світу,
розв’язання актуальних проблем і конфліктів,
вироблення ресурсу соціальної адаптації й обміну
інформацією з тими, кого навчають.
У процесі емпіричного дослідження було
з’ясовано, що комунікативна компетентність відіграє
важливу роль у самоздійсненні фахівців науковопедагогічного профілю, становленні та розвитку
їх професійної компетентності, що реалізується у
здійснюваній ними науково-педагогічній діяльності.
Разом з тим зафіксовано зниження розвитку
комунікативної компетентності (та окремих
її складових) у сфері ділового спілкування у
викладачів вищої школи в міру їх дорослішання
– 40 років і старші, що обумовлено низкою
обставин.
У підсумку зазначимо, що в умовах провідної
ролі у професійній діяльності організованої
педагогічної взаємодії між викладачем і

communicative problems arising in the course of
professional interaction, and through them, to resolve
proper professional problems. So, professional
self-fulfilment of university teachers is impossible
without communicative self-realization through
communicative competence as a work method.
The model of the communicative competence,
which was created by us during our research,
covers three main groups of skills or abilities:
communicative-verbal,
social
perception
and
interactive. In our research we named them as basic
structural components. The determined by us abilities
or competencies have a number of characteristics:
they are independent (each one is a unique addition
to the professional skills), interconnected (each
one is connected with others to a certain extent),
hierarchically organized (each one exists because a
prior one exists). With help of these competencies,
a person-agent of communicative activities in
the pedagogical process implements three basic
communicative functions: communicative-verbal,
social perception and interactive.
Moreover, the communicative competence has
three integral characteristics that determine university
teacher’s communicative qualities: didactic intention,
focus of their creativity and pedagogical flexibility.
An abrupt change of the types of person’s nervous
activities takes place during educational interactions.
In this case, brain neurons are loaded actively: they
enable an expert, which is armed with communicative
competence as an integrated ability to communicate,
to create new schemes and models of communication,
to develop cognitive attitude to a learning situation
and the world, to resolve actual problems and
conflicts, to determine resources for social adaptation
and to share information with students.
Our empirical research shows that the
communicative competence plays an important
role in self-fulfilment of scientific and pedagogical
professionals, formation and development of their
professional competence, implemented in the course
of their scientific and educational activities. However,
decrease in their communicative competence
development (and its individual components) is
revealed in working communications of university
teachers as they grow older – 40 years and older, due
to several factors.
In summary, we shall note that teacher’s
communicative competence, when the teacher has a
leading role in professionally organized educational
activities and in interactions between the teacher
and his/her students, acts as one of the most
important characteristics of the teacher as an agent of
communication, it is the psychological tool ensuring
exchange of information and mastering by students
of ways and means of educational and professional
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студентами
комунікативна
компетентність
виступає однією з найважливіших характеристик
викладача як суб’єкта діяльності спілкування, його
психологічним інструментом, за допомогою якого
забезпечується обмін інформацією і засвоєння
студентами способів та засобів навчальнопрофесійної діяльності. Це інтегрована здатність і
нормативна для будь-якого фахівця якість. Успішна
реалізація в діяльності змістових та формальних
параметрів комунікативної компетентності є
важливим чинником професійного самоздійснення
викладача вищої школи.
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activities. It is an integrated regulatory capacity that
is the normative quality for any skilled practitioner.
Successful implementation of contextual and formal
parameters of the communicative competence into
activities is an important factor of university teachers’
professional self-fulfilment.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ
СИМВОЛІЧНИХ ОБРАЗІВ
У МЕДІАПРОСТОРІ

PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF USED
IN MEDIA SYMBOL INFLUENCE
Yuliia Krylova-Hrek (Kyiv)

Юлія Крилова-Грек (Київ)
Маніпулювання свідомістю людини вже
давно вийшло за межі суб’єктивних відносин
і стало однією з політичних технологій, через
яку задовольняються певні геополітичні та
економічні інтереси. За допомогою різних
засобів впливу провладні інституції роблять все
можливе для маніпулювання свідомістю якомога
більшої кількості людей, не обмежуючись
внутрішнім споживачем. Характер інформаційнокомунікативної діяльності медіафахівців тісно
пов’язаний з особливостями функціонування
суспільних
інституцій,
що
дає
змогу
робити прогнози щодо тенденцій розвитку
суспільства загалом.
Під час нестабільних станів у соціумі, які
проявляються через кризи загального характеру
та конфліктні стани у суспільстві, інформаційнокомунікативна
сфера
перетворюється
на
сучасну, «вдосконалену», зброю. При цьому
використовуються багатовекторні засоби впливу,
серед яких засоби масової інформації – що роблять
особливий акцент на впливі символічних образів –
відіграють одну з вирішальних ролей. У зв’язку з
цим, важливо розкрити механізми використання
у лексиці сучасних ЗМІ символічних образів з
метою психологічного впливу на аудиторію.
В нашому дослідженні ми використали
наступні методи: контент-аналіз, інтент-аналіз
(телеканал «Росія», соціальні мережі «В контакте»,
«Фейс-бук», Інтернет видання «Российская
газета»), дані асоціативного експерименту, метод
аналізу даних, наданих соціологічним центром
«Левада-центр».
На сучасному етапі розвитку комунікаційних
медіатехнологій застосовують весь арсенал
впливу, починаючи від банального телебачення і
закінчуючи коментарями в соціальних мережах,
що дало поштовх для створення нових понять
(«боти») та символів (напр.: «боти», «укропи»,
«ДАП», «ватнік», «майдан» тощо) або розширення
змісту понять та надання їм відмінного
сприйняття («волонтер», «соборність»). Також
набули символічності слова або поняття, які мали
незмінне семантичне поле протягом багатьох років
та не мали впливу на суспільну самоідентифікацію.
Медіа створює та поширює нові символічні
образи, маючи на меті виробити у свідомості
аудиторії стійкі асоціації, що забезпечуватимуть
очікувану реакцію на зовнішні події. За певних
умов
(повторення,
емоційне
сприйняття,

The manipulation by social consciousness has long
gone beyond subjective relationships and become one
of the political technologies serving for satisfaction
of geopolitical and economic interests. By applying
various ways of influence government institutions do
their best in brainwashing both internal and external
consumers through the information broadcasting.
The peculiarities of information and communicative
activity of the people involved in the media industry
are closely connected with peculiarities of the public
institutions functioning. Therefore, by analyzing their
activity, in general, the society development trends
can be predicted.
During volatile times in the society, which develop
into general crises and conflicts, the media turns into
a modern and «advanced weapon» applying various
means of influence: television, radio, Internet, social
networks, etc. In order to increase the influence on
the people’s consciousness the mass media actively
applies the symbols. Moreover, it is safe to say that
symbols are an integral part of successful media
activity. Therefore, we consider it to be of paramount
importance to show the mechanisms of symbolic
images usage in the language of modern media for
the purpose of the impact on the public.
The following methods and techniques of research
were applied in our study: content analysis, intent
analysis (TV channel «Rossiya», social networks
«V Kontakte» and «Facebook», online newspaper
«Rosiyskayagazeta»), the data of association
experiment and data analysis method (the data of the
sociology research center «Levada-centre»).
At the current stage of the media technologies
development, the various means of influence are
applied ranging from trivial television to comments in
the social media. This, in turn, has contributed to the
creation of new symbols and concepts, for example
«boty», «ukrop», «maidan», «DAP», and «vatnik»).
Furthermore, the words and concepts acquired a new
symbolic meaning.
The media creates and spreads new symbolic
images for the purpose of building in public strong
associations that will ensure an expected reaction to
the external events. Under certain circumstances,
when the information is constantly repeated, it causes
emotional response, induces analogies and causes
the reaction, when a person put himself in the given
situation. As a result, the perceived information is
beginning to influence the consciousness and to build
symbolic images functioning in the form of patterns
and stereotypes.
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послуговування аналогіями та «приміряння
ситуації на себе») отримана інформація починає
впливати на свідомість, формуючи у людини
символічні образи, що функціонують у вигляді
шаблонів та стереотипів.
Формування сильних символічних образів
також пов’язане із знаннями колективного
свідомого – так званою генетичною пам’яттю, що
передаються через старше покоління.
Таким чином, маємо такий ланцюжок:
інформація +
власний досвід +
колективне несвідоме +
культурні особливості
та символічні асоціації

свідоме + несвідоме =
стереотип

У
сучасних
умовах
ЗМІ
активно
використовують слова-символи, що наповнюють
медіапростір новими смислами для впливу на
свідомість соціуму. Дієвим механізмом створення
символічних образів є використання архетипів та
утворення асоціативних зв’язків.
Маніпулювання
образами
архетипів
колективного несвідомого є потужним механізмом
впливу на масову свідомість.
Однобічне висвітлення минулого, задля
формування
позитивного
чи
негативного
образу при паралельному проведенні аналогій
з теперішнім, активує пласт несвідомого та
утворює нові символічні образи з набором старих
характеристик: позитивних чи негативних.
Використання символічних образів, що
сформувались на підставі архетипів минулого,
є потужним механізмом впливу. Включення
таких символічних образів у риторику медіа
надає їй потрібного змісту, підсилюючи вплив
на психологічні процеси сприйняття, уяви та
пам’яті людини.
Проілюструємо цей механізм на прикладі
результатів, отриманих Фінським інститутом
міжнародних справ, щодо висвітлення російськоукраїнського конфлікту через російські медіа.
У 2016 році інститут опублікував звіт, в якому
йдеться про стратегії вимислів російських
ЗМІ у конфлікті з Україною. У звіті, зокрема,
підкрслюєься, що новоутворені символічні образи
формуються на основі особистого та колективного
підсвідомого образів радянського минулого.
На спогадах радянського періоду будується вся
політична та соціальна інфраструктура в Росії –
будь-то освіта, культура, виховання (The Finnish
Institute of International Affairs).
Таким чином, добрим підґрунтям для
сприйняття штучно створених символічних образів
є минулий досвід – в нашому випадку радянське
минуле. Згідно з дослідженнями інституту,
населення або аудиторія, яка не перебуває під
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The symbolic images are crucial for modeling of
the behavior and attitude of both local community
and far beyond it. The building of inherent symbolic
images is connected with the collective unconscious
or so called the memory of generation inherited from
an older generation.
Thus, the following chain can be observed:
Information +
personal experience +
Memory of generation +
inherent cultural characteristics
and association with symbols

conscious + unconscious =
stereotype

New symbol words are actively used by modern
media; they give new meaning to the media space for
the sake of influence on consciousness of the society.
An efficient mechanism for building new symbolic
images are:
– usage of archetypes;
– building of associative bonds.
The manipulation by the unconscious collective
archetypes is an efficient mechanism of influence on
the mass consciousness.
A one-sided coverage of the past with the aim
of forming positive or negative image alongside
with drawing analogy to the present activates the
unconscious and builds new symbols with old
characteristics (positive or negative).
The usage of symbolic images that were built on
the basis of the archetypes of the past is a powerful
tool of influence. Including such symbols in everyday
media context gives the information its specific
connotation and sense, wherefore, influencing the
psychological process of perception, imagination, and
memory.
As an example the data of research was used
made by The Finnish Institute of International Affairs
concerning Russian propaganda and disinformation
«Fog of Falsehood: Russian Strategy of Deception and
the Conflict in Ukraine» (2016). The report is focused
on the strategy of deception in Russian media. In
particular, it is stressed that the symbolic images build
on the basis of personal and collective unconscious
that connects to the Soviet past. Nowadays, all
political and social infrastructure is based on the
Soviet times memories including education or culture.
«The Russian approach to the conflict can be described
as a combination of tools perfected during the Soviet
period and reactivated, first in the context of domestic
power struggle and later in that of Russian foreign
and security politics. Using a full spectrum of means
from political, informational, economic, financial and
military spheres, the adversary is put into a defensive
posture and off balance, and thus, conditions are
created for (military) surprise. This is in essence what
strategic deception is about» (The Finnish Institute of
International Affairs, 2016 : 16).
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впливом образів минулої радянської ідеології,
не сприймає зміст інформаційних повідомлень
достатньо серйозно. У звіті наводяться приклади:
«Киевское правительство», в якому домінантне
значення припадає на слово «київське», тобто те,
що має владу лише в Києві; «Донецкая народная
республика», де домінантні значення належать
словосполученню
«народна
республіка»,
і
пов’язаному з волевиявленням народу.
Близьким за впливом механізмом є механізм
формування асоціативних зв’язків, коли поряд
з одним предметом або суб’єктом, що має
нейтральний зміст, уживаються його синонімічні
назви, які мають для аудиторії (бо сформовані
вихованням, досвідом чи культурою) негативні
ознаки. Наприклад, відповідні асоціативні зв’язки
виникають, коли слово «хунта» вживається
поряд зі словосполученням «правительство»,
«каратели» – поряд з ВСУ, «бандеровцы» – поряд
з українці.
Як бачимо, утворення стійких асоціативних
зв’язків є продуманим механізмом, спрямованим
на формування потрібного образу світу.
Ми вважаємо, що саме архетипи та штучно
створені нові асоціативні зв’язки є основою
ля побудови нових символічних образів
громадян Росії.
Таким чином, використання символічних
образів є одним основних складових, що
допомагає впливати на підсвідомість та формувати
нову свідомість та точку зору на певні події,
створюючи тим чином новий образ світу.
Ефективність використання символічних образів
у медіа підтверджується великою кількість
голосів на підтримку основних лейтмотивів, що
висвітлюються через медіа. В результаті велика
кількість людей під впливом зовнішніх обставин
несвідомо починають думати в одному напрямку
та стають носіями точки зору, що поступила ззовні
через інформаційно-комунікативні канали.

Therefore, the past experience is a good basis
for the artificial building of new symbols. According
to The Finnish Institute of International Affairs, the
public not under the influence of the images of the
past Soviet ideology does not take the information
quite seriously. Some examples are provided in the
report, like «Kyiv government», where «Kyiv» has the
dominant meaning and stresses that this government
has power only in Kyiv; «Donetsk people’s republic»,
in which «people’s republic» has the dominant
meaning and connected to the «expression of the will
of the people».
The mechanics for the formation of associative
bonds, when alongside with one object or subject
with a neutral connotation there used its synonymous
names that have negative features (as those had been
formed by education, experience or culture) for the
public. For example, respective associative bonds
arise, when the word «junta» is applied alongside
with «government» or «Banderites» alongside with
«the Ukrainians».
The majority of symbolic images boggles the
imagination, go beyond the logics, appeal to the
emotions, concealed fears and superstition. They
appeal to the emotions that unintentionally provoke
impulsive thinking and switch off the critical analysis.
On the surge of the emotion, it is easy to get the
thought programmed and the worldview molded.
Thus, manipulating with the sub-consciousness
archetypes is one of the main mechanisms of creation
of the new symbolic images having a powerful
content and suggestive influence on the public.
All this affect the public’s psychoemotional state,
what creates favorable conditions for suggestion
and facilitates formation of the required image of
the world. The understanding of the mechanics of
functioning of the mass media in the situation of
profound changes in the system of the values of
the community is of paramount importance for the
forecasting of social processes and enables to apply
efficiently the propaedeutical measures, including that
of the mass media.
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ
ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ УМІНЬ І НАВИЧОК
РОЗПОВІДАТИ ЗА СЕРІЄЮ
СЮЖЕТНИХ КАРТИНОК

PSYCHOLINGUISTIC GROUNDS
OF FORMATION OF PRESCHOOL
CHILDREN SKILLS TO COMPOSE
THE STORIES UPON THE SERIES
OF PLOT IMAGES

Юлія Кролівець (Переяслав-Хмельницький)

Yuliіa Krolivets (Pereyaslav-Khmelnytskyi)

Процес творення мовлення за Л.С. Виготським
проходить шлях від мислення до слова через рух
функціонально різних планів: Мотив – Мислення –
Внутрішне мовлення – Семантичний план –
Зовнішнє мовлення (Выготский, 1982). О.Р. Лурія
довів, що висловлювання починається не лише
з мотиву, але й загального задуму, що із самого
початку відомий суб’єктові в найзагальніших
рисах, потім пройшовши стадію внутрішнього
мовлення, веде до формування глибинних
синтаксичних структур, які розгортаються у
зовнішнє мовлення, що спирається на поверховосинтаксичні структури. Саме тому мовленнєва
діяльність фізіологічно обумовлена взаємодією
різних ділянок кори головного мозку (Лурія, 2002).
Досліджуючи функції лівої і правої півкулі у
створенні висловлювань за сюжетними картинками,
Т.В. Ахутіна відзначила, що ліва півкуля забезпечує
повне послідовне розгортання змісту, права півкуля
відіграє важливу роль в забезпеченні цілісності,
тобто прагматичного аспекту текстотворення, що
зв’язує розповідання з невербальною дійсністю
(Ахутина, Засыпкина, Романова, 2009). Науковець
говорить про наявність певних правил розгортання
висловлювання, посилаючись на факт утримання
програми великих мовленнєвих цілих, під час
якої один із компонентів програми розгортається,
а інші, зафіксовані внутрішніми словами,
зберігаються в пам’яті в ще не розгорнутому
вигляді (Ахутина, 2002).
Наш підхід характеризується тим, що коли
дитина починає складати розповідь за серією
сюжетних картинок в русі п’яти функціонально
різних планів (за Л.С. Виготським) зовнішнє
мовлення передує внутрішньому, здійснюючи тим
самим заміну руху. Адже дитина не придумує
сюжет, а розповідає його з уже готового наочного
плану, де є початок, середина (кульмінація) та
закінчення. Таким чином дитина навчається
будувати ту програму розповіді, яка в подальшому
закріплюється
у
внутрішньому
мовленні
пов’язаному з програмуванням висловлювань.
Отже,
психолінгвістичними
основами
формування у дітей дошкільного віку умінь і
навичок складати розповіді за серією сюжетних
картинок є положення вчених, згідно з
якими несформована внутрішня мовленнєва
функція виводиться назовні, в план зовнішніх
дій, забезпечуючи в такий спосіб розвиток
внутрішнього програмування мовлення.

According to L.S. Vyhotskyi, the process of
creation passes the way from thinking to the word
through the movement functionally in different plans:
Motive – Thinking – Internal speech – Semantic
plan – Outside speech (Vyhotskyi, 1982). Basing upon
L.S. Vyhotskyi is research O.R. Luriya proved that
the statement does not begin only from motive, but
also from the general idea that initially known for a
subject in general features. Then it passes the stage of
inner speech leading to the formation of deep syntactic
structures to be deployed into external speech basing
on the outside syntactic structure. That is why speech
activity is physiologically related to the interaction of
different parts of the cortex (Luriya, 2002).
In her papers T.V. Ahutina revealed how
speech activity is physiologically related in more
details. Exploring the function of the left and right
hemispheres to create statements for the plot images,
the author noted that the left hemisphere provides
full deployment of consistent content and the right
hemisphere plays an important role in ensuring the
integrity, pragmatic aspect is using topic, linking with
nonverbal story telling reality (Ahutina, Zasypkyna,
Romanova, 2009). The scientist said about some
certain rules to deploy the statement referring to the
fact that during the major program to keep whole
speech one of its components unfolds and other ones
to be fixed by internal words in the memory are not
unfolded (Ahutina, 2002).
Our approach is characterized by the fact that
when the child begins to conclude a series of story
scenes in motion pictures within five different
functional plans (by L.S. Vyhotskyi) external speech
precedes internal speech thereby changing the
movement. It’s because the child does not create the
new plot but uses ready visual plan with beginning,
middle (culmination) and ending. In such way the
child learns to build a program of story, which is
subsequently fixed in internal speech to be associated
with programming statements.
Thus the psycholinguistic grounds of formation
of the preschool children skills to compose a series
of story scenes pictures is the provision of scientists,
according to which the emerging inner speech function
is displayed outside into the plan of external action,
ensuring the development of inner programming
speech in this way.
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НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ Л.С. ВЫГОТСКОГО
НА РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ РЕЧИ
Христо Кючуков (Берлин),
Оксана Ушакова, Валентина Яшина (Москва)
Психологическая
и
педагогическая
общественность широко отмечает 120-летие
со дня рождения выдающегося психолога –
Льва
Семеновича
Выготского,
создавшего
концепцию культурно-исторического развития
высших психических функций. В развитии
детской речи центральным моментом, по
мнению Л.С. Выготского, является «отношение
мысли к слову», так как с самых древних
времен
исследователи
или
отождествляли
их, или полностью разъединяли. Выготский
показал в своих исследованиях, что на основе
эгоцентрической речи возникает внутренняя речь
ребенка, являющаяся основой его мышления.
Л.С. Выготский рассматривал слово как
социокультурный посредник между индивидом
и миром. В непосредственных социальных
контактах, в общении взрослого и ребенка,
развиваются психические функции (восприятие,
память, внимание, мышление). Сложный процесс
усвоения
индивидом
ценностей
культуры
опосредован общением и, благодаря языку,
формируется его внутренний мир, основными
единицами
которого,
по
Л.С. Выготскому,
являются значения и смыслы.
Рассматривая
проблему
формирования
понятий, Л.С. Выготский говорил, что накопление
ассоциаций и групп представлений не приводит
к их образованию, так как понятие невозможно
без слов, а мышление невозможно вне речевого
мышления.
Чрезвычайно интересны его мысли о том,
как формируется у ребенка значение слова.
Устанавливая общение с взрослыми, ребенок
обнаруживает тенденцию к связи разных
элементов в нерасчлененный, слитный образ.
Далее Л.С. Выготский подчеркивал, что значение
слова у ребенка и взрослого часто не совпадает.
Благодаря общению, взаимному пониманию
возникает определенное значение слова, которое
становится носителем понятия. Отмечая разницу в
понимании значения слова ребенком и взрослым,
он писал, что слова взрослого и ребенка называют
одни и те же вещи, совпадая в своей номинативной
функции, но их мыслительные операции различны,
отсюда и возникает существенная разница в
понимании значения слова у взрослого и ребёнка.
При этом необходимо различать значение слова
в собственном смысле и заключенное в слове
указание на предмет. Значения слов развиваются и

SCIENTIFIC VIEWS OF L.S. VYGOTSKY
ON THE DEVELOPMENT
OF CHILDREN’S SPEECH
Hristo Kyuchukov (Berlin),
Oksana Ushakova & Valentina Yashina (Moscow)
Psychological and pedagogical community
widely celebrates the 120th anniversary of the birth
of outstanding psychologist – Lev Semenovich
Vygotsky, who created the concept of the cultural and
historical development of higher mental functions. In
the development of children’s speech the central point,
according to L.S. Vygotsky is a «relationship between
thought and a word», since from the most ancient
times, the researchers identified them, or completely
severed. Vygotsky demonstrated in his studies that on
the basis of egocentric speech occurs an inside child’s
speech, which makes the basis of his thinking.
L.S. Vygotsky considered the word as a sociocultural mediator between the individual and the
world. In direct social contacts and communication
between adult and child develop mental functions
(perception, memory, attention, thinking). The
complex process of assimilation by individual of
culture values is mediated by communication and,
through language, his inner world forms, the basic
units of which, according to L.S. Vygotsky, are
meanings and senses.
Considering the problem of concepts formation,
L.S. Vygotsky noted that accumulation of associations
and groups of ideas do not lead them to their
formation, as the concept is impossible without words,
and thinking is impossible without verbal thinking.
Extremely interested are his thoughts about how in
child is formed the meaning of the word. Establishing
communication with adults, a child finds a tendency
concerning relation between different elements into
undifferentiated, fused image. Next L.S. Vygotsky
emphasized that the meaning of the word in child and
the adult are often not the same. Through dialogue,
mutual understanding appears a certain meaning of
the word, which becomes the bearer of the concept.
Noting the difference in understanding the meaning
of the word by child and an adult, he wrote that
words of an adult and a child are referred to the same
thing, coinciding in its nominative function, but their
mental operations are different, and hence, there is a
significant difference in the understanding of the word
by an adult and a child. Herewith it is necessary to
distinguish the meaning of the word in its strict sense,
and concluded one in reference to the subject. The
meanings of words evolve and move on to a new
stage of generalization. We note that generalization
and meaning of the word L.S. Vygotsky considered as
synonyms.
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переходят на новую ступень обобщения. Заметим,
что обобщение и значение слова Л.С. Выготский
рассматривал как синонимы.
Различая
внутреннюю
(смысловую,
семантическую) и внешнюю (звучащую) стороны
речи, он подчеркивал, что у каждой из этих
сторон свои законы движения. Мысль ребенка,
рожденная как смутное и нерасчленённое целое,
затем переходит в расчленённое целое, при этом
речь не служит выражением готовой мысли.
Это значит, что внутренняя и внешняя стороны
речи не совпадают в своём развитии. Вместе с
тем, эти несовпадения предполагают и единство
этих сторон. Этот сложный процесс перехода от
значений к звукам является основой формирования
речевого мышления в процессе осмысленной речи.
Исследования Л.С. Выготского во многом
предопределили
дальнейшее
изучение
соотношения мысли, речи и языка в развитии
детской речи, а также выявление закономерностей
развития интеллектуальных, коммуникативных,
речевых
и
языковых
способностей
в
дошкольном детстве.
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Distinguishing
internal
(sense,
semantic)
and external (sounding) aspects of speech, he
emphasized that each of these parties has its own
laws of motion. The thought of a child born as a
vague and undifferentiated whole, then moves into
dissected whole, while the speech doesn’t serve as
an expression of the final thoughts. This means that
the inner and outer sides of speech do not coincide
in its development. However, these discrepancies
presume the unity of these parts. This complex
process of transition from values to sounds is the
basis of verbal thinking formation in the process of
meaningful speech.
Researches of L.S. Vygotsky largely predetermined
the further study of the relation between thought,
speech and language in the development of children’s
speech, as well as the identification of patterns in
development of intellectual, communicative, speech
and language skills in a pre-school childhood.
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

COMMUNICATIVE COMPETENCE
OF FUTURE SPECIALISTS
IN PHYSICAL CULTURE AND SPORT

Олена Лахтадир (Київ)

Olena Lakhtadyr (Kyiv)

Комунікативна
компетентність
завжди
набувається в соціальному контексті. Вона
вимагає від особистості усвідомлення власних
потреб і ціннісних орієнтацій, техніки своєї
роботи; розуміння власних перцептивних умінь,
тобто здатності сприймати навколишнє без
суб’єктивних спотворень (стійких упереджень)
щодо тих чи інших проблем; готовності сприймати
нове у зовнішньому середовищі; правильного
сприймання своїх можливостей у розумінні норм
і цінностей інших соціальних груп і культур;
усвідомлення своїх почуттів і психічних станів у
зв’язку з дією чинників зовнішнього середовища;
знання способів персоналізації навколишнього
середовища; усвідомлення рівня своєї культури
(Максименко, 2005).
Комунікативна компетентність – складне
утворення особистості, що являє собою
сукупність комунікативних знань, вмінь і навичок,
використовуваних нею в діяльності та спілкуванні.
Комунікативна компетентність має декілька
джерел розвитку в процесі становлення
особистості людини: трансляція комунікативних
умінь у процесі міжособистісної взаємодії
з іншими людьми, оволодіння культурною
спадщиною, спостереження за поведінкою інших
людей і аналіз актів комунікації, програвання
в уяві комунікативних ситуацій. Розвиток
комунікативної
компетентності
в
процесі
соціально-психологічного тренінгу можливий
з погляду двох підходів: спрямованість на
віднайдення багатого арсеналу засобів комунікації
та подолання труднощів, що можуть виникати у
процесі спілкування (Ситниченко, 1990).
Особистість вступає у процес спілкування,
маючи певний ступінь самоповаги і самосвідомості,
що зазнають розвитку в міжособистісній взаємодії.
Реалізація особистістю своєї суб’єктності у
спілкуванні пов’язана з наявністю у неї високого
рівня розвитку комунікативної компетентності.
Комунікативна компетентність є необхідною
умовою успішної комунікативної і професійної
реалізації особистості.
Тим часом обов’язковими вимогами до
комунікативної компетентності фахівців з фізичної
культури і спорту є такі: володіння вербальними
і невербальними способами мовлення, вміння
уважно слухати, здатність віднаходити спільну
мову з різними групами населення, легко вступати
в контакт з людьми, здатність переконувати і

Communicative competence is always acquired
by the social context. It requires individual awareness
of their needs and values, techniques of work;
understanding of their perceptual skills, i.e. the
ability to perceive the environment without subjective
distortion (persistent prejudices) about certain issues;
readiness to accept new in the environment; correct
perception of their capabilities in understanding the
norms and values of other cultures and social groups;
understanding their feelings and mental states due to
the influence of environmental factors; knowledge of
ways to personalize the environment; awareness of
their culture.
Communicative competence – a complex
formation of personality, which is a set of
communications knowledge and skills used in her
work and communication.
Communicative
competence
has
several
sources in the making of the human person:
broadcast communication skills in the interpersonal
interaction with others, mastering cultural heritage,
observing the behavior of others and analysis of
acts of communication, playing in the imagination
of communicative situations. The development
of communicative competence in the socialpsychological training possible in terms of two
approaches: focus on finding a rich arsenal of
communication and overcoming difficulties which
may arise during the communication.
Personality enters a process of communication,
having a degree of self-esteem and self-awareness,
experiencing
development
in
interpersonal
interactions. Implementation of individual subjectivity
in its communication associated with the presence
of her high level of communicative competence.
Communicative competence is a prerequisite for
successful communication and professional realization
of the individual.
Meanwhile, the mandatory requirements to
communicative competence of specialists in physical
culture and sports are: possession of verbal and
nonverbal ways of speech, ability to listen, ability
vidnahodyty common ground with different groups,
easily come into contact with people, the ability to
persuade and compromise in human relations, ability
to understand the interlocutor and achieve mutual
understanding and so on.
In this context of communicative competence
of future specialists in physical culture and sports
should be based on the substance of the structural
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знаходити компроміс у людських стосунках,
вміння розуміти співрозмовника і досягати
взаєморозуміння тощо.
У зв’язку з цим формування комунікативної
компетентності майбутніх фахівців з фізичної
культури і спорту має ґрунтуватися на аналізі
змісту структурних компонентів комунікативної
компетентності і визначенні рівнів та показників
її сформованості, що дає можливість з›ясувати
шляхи, умови і технології її розвитку та корекції,
а також способи формувального впливу щодо
деяких її складових (Іваній, 2014).
Застосовуючи системний підхід до аналізу
проблеми
комунікативної
компетентності,
можна виділити принаймні чотири основних
її
структурних
компоненти:
когнітивний
(пізнавальний),
комунікативно-мовленнєвий,
соціально-перцептивний
і
інтерактивний.
Всі структурні компоненти комунікативної
компетентності перебувають у нерозривній
єдності між собою, але для зручності аналізу ми
розглядаємо кожен з компонентів окремо.
До когнітивного компонента належать такі
характеристики суб›єкта: комунікативні знання,
досвід спілкування, позитивні особистіснокомунікативні настановлення.
Комунікативно-мовленнєвий
компонент
включає в себе: вміння говорити, вміння слухати;
невербальні засоби спілкування.
Соціально-перцептивний
компонент
містить: здатність до емпатії (вміння співчуття,
співпереживання), здатність до регулювання
емоційного стану у взаємодії (навчальнопрофесійна взаємодія), здатність до адекватного
міжособистісного сприймання (вміння «читати» за
обличчям, розуміння психічного стану опонента),
здатність до діалогічного стилю взаємодії в
професійно-комунікативних ситуаціях.
Інтерактивний компонент включає в себе:
володіння гнучкою стратегією спілкування,
володіння тактикою організації взаємодії, здатність
до конструктивної поведінки в конфліктній
ситуації, володіння технікою переконання у
взаємодії.
Особливе місце у структурі комунікативної
компетентності фахівця з фізичної культури і
спорту займають вміння невербального мовлення,
а саме: кінесичні – виразні рухи тіла (жести,
міміка, пантоміміка, поза, хода), візуальний
контакт (погляд); просодичні – голос та мова
(інтонація, гучність, тембр, темп, ритм, дикція,
висота,
тональність);
екстралінгвістичні
–
психофізіологічні прояви (паузи, сміх, плач,
кашель); такесичні – динамічне торкання
(рукостискання, поцілунок,); проксемічні –
просторова структура спілкування (орієнтація
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components of communicative competence and
determination of parameters and its formation, which
enables to find out ways in terms of technology and
its development and correction, and forming methods
of influence on some of its components.
By applying a systematic approach to problem
analysis communicative competence can identify
at least four of its main structural components:
cognitive (cognitive), communicative speech, social,
perceptual and interactive. All structural components
of communicative competence are inseparable unity
among themselves, but for ease of analysis, we
consider each component separately.
By the cognitive component includes the
following specifications subject: communication
of knowledge, experience with positive personalcommunication instruction.
Communicative speech components include: the
ability to speak, ability to listen; non-verbal means of
communication.
Socio-perceptive component comprising: a
capacity for empathy (vminnyaspivchuttya, empathy),
the ability to regulate emotional state of interaction
(educational profesiynavzayemodiya), the ability
to adequately interpersonal perception (the ability
to «read» facial understanding psyhychnoho state
opponent) capacity for dialogue style interaction and
communication in professional situations.
Interactive components include: possession
flexible communication strategy, tactics possession
of interaction, the ability to constructive behavior
in conflict situations, the technique of belief in
interaction.
A special place in the structure of professional
communicative competence of physical culture
and sports occupy the ability of nonverbal speech,
namely kinesychni – expressive body movements
(gestures, facial expressions, pantomimika, posture,
gait), eye contact (eye); prosodic – voice and
language (intonation, volume, timbre, tempo, rhythm,
diction, pitch, tone); extralinguistic – physiological
manifestations (pause, laugh, cry, cough); takesychni –
dynamic touch (handshake, a kiss); proksemichni –
spatial structure of communication (orientation
and angle of communication partners, distance);
olfactory – smells (body odor, the smell of cosmetics
and perfumes). These skills are essential for effective
implementation specialists of sports and recreational
activities aimed at solving the problems of training,
education and rehabilitation of the individual.
With formed in the process of training
communicative competence of future specialists in
physical culture and sports be realized successfully
the tasks and functions that would place them in front
of their future professional activity.
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та кут спілкування партнерів, дистанція);
ольфакторні – запахи (запах тіла, запах косметики
та парфюмерії) (Самохвалова, 2012). Ці вміння
мають важливе значення для ефективного
здійснення фахівцями фізкультурно-спортивної й
оздоровчої діяльності, спрямованої на розв’язання
завдань навчання, виховання та оздоровлення
особистості.
За допомогою сформованої у процесі
професійної
підготовки
комунікативної
компетентності майбутні фахівці з фізичної
культури і спорту успішно реалізуватимуть ті
завдання і функції, які ставитиме перед ними їх
майбутня професійна діяльність.
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗНАННЯ
В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

PSYCHOLINGUISTICS KNOWLEDGE
IN THE SYSTEM OF STAFF PREPARATION
FOR THE WORK WITH CHILDREN
WITH SPECIAL NEEDS

Зоряна Ленів (Вінниця)

Zoryana Leniv (Vinnytsia)

Реформа української освіти ґрунтується на
принципах гуманізму, демократії, усвідомлення
національної ідентичності та зосереджується
на європейській інтеграції. Право людей із
особливими потребами мати освіту регулюється
законами і нормативними правовими актами. Ці
документи спрямовані на забезпечення правових,
соціальних, економічних і технічних умов
для інтеграції дорослих і дітей із особливими
потребами (ООП) в суспільство. Беручи до уваги
потреби людей із (ООП), інклюзивні школи почали
діяти, експерименти на базі школи проводяться,
інформація про інклюзію поширюється в засобах
масової інформації, проводяться спеціальні
конференції, навчальні семінари та круглі столи.
Таким чином, створюються деякі відповідні умови
для дітей з особливими освітніми потребами
(ООП) в інклюзивному середовищі.
Інтенсифікація тенденцій інклюзії в Україні
призвела до нагальної необхідності професійної
підготовки фахівців, особливо вчителів і
асистентів вчителів, здатних працювати з дітьми
із ООП.
Зокрема, А. Колупаєва зазначає, що система
освіти, в якій діти з особливими освітніми
потребами отримують академічні знання і не
вступають в активну взаємодію із соціумом є
неприйнятною. Проблема соціалізації дітей з ООП
в системі сучасної спеціальної освіти викликає
багато суперечок і нарікань. Дослідниця впевнена,
що навчання дітей з особливими потребами в
спеціальних школах-інтернатах, які є закладами
закритого типу, є бар›єром для їх соціалізації.
Хоча ці установи надають необхідну медичну,
освітню та психологічну допомогу, вони сприяють
сегрегації і маргіналізації процесів. Взявши до
уваги окреслені проблеми, соціальна інтеграція
дітей із (ООП) вважається позитивною тенденцією
в розвитку сучасної світової спільноти.
Одним з ключових завдань є ретельне
планування кожною багатопрофільною командою
продуктивності інклюзивного освітнього процесу.
При плануванні навчального процесу, кожен член
мультидисциплінарної команди, яка включає в
себе вчителів, асистентів вчителів, фахівців у
галузі спеціальної освіти, психологів, батьків та
логопедів, повинні знати наступне:
1) необхідність забезпечення інноваційних
освітніх підходів і методів, які повинні бути також

The reform of Ukrainian education is based on
the principles of humanism, democracy, awareness
of national identity and focus on the European
integration. The right of people with special needs to
have education is regulated by laws and normative
legal acts. These documents are aimed at providing
legal, social, economic and technical conditions
for integrating adults and children with special
needs into society. Taking into account the needs of
people with disabilities, inclusive schools started to
operate; school-based experiments are carried out;
the information about inclusion is disseminated by
mass media; special conferences, training workshops
and roundtable discussions are held. Thus, certain
appropriate conditions for children with special
educational needs (SEN) in inclusive environment
are created.
Intensification of inclusion tendencies in Ukraine
has brought about an urgent need for professional
training of experts, especially teachers and teaching
assistants able to work with children with SEN.
A. Kolupayeva admits that the educational
system in which children with special educational
needs act as passive knowledge recipients is
unacceptable. The issue of socialization of children
with SEN in the current system of special education
causes a lot of disputes and criticism. The scholar
is sure that teaching children with special needs in
special boarding schools, which are of closed type,
is a barrier for their socialization. Although these
institutions provide necessary medical, educational
and psychological care, they foster segregation and
marginalization processes. Taking into account the
highlighted challenges, social integration of children
with disabilities is considered to be a positive
tendency in current world community development.
One of the key tasks every multidisciplinary
team performance is careful planning of the inclusive
educational process. While planning an educational
process, every member of a multidisciplinary team,
which includes teachers, teaching assistants, experts
in special education, psychologist, parents, and speech
therapists, should be aware of the following:
1) the necessity of providing innovative
educational approaches and methods, which should
be also used in the assessment of children’s learning
outcomes and personal abilities;
2) the provision of differential individual
approaches to every child with special needs
(individual education plans / learning trajectories);
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використані в оцінці дитячих результатів навчання
і особистих здібностей;
2) забезпечення
диференційованого
та
індивідуального підходу до кожної дитини з
особливими потребами (індивідуальні навчальні
плани / освітні траєкторії);
3) забезпечення
дітей
із
особливими
потребами з психолого-педагогічною, корекційною
та реабілітаційною підтримкою.
Вочевидь, без знань з психолінгвістики не
можливо підготувати фахівця, який буде на
високому рівні надавати освітні послуги дітям
з особливими потребами, особливо дітям з
тяжкими порушеннями мовлення, з порушеннями
інтелектуальної
сфери,
з
поведінковими
розладами.
Окремі теми психолінгвістики необхідно
включати в освітні програми підготовки
вихователів,
вчителів,
асистентів
вчителів,
логопедів, психологів та спеціальних педагогів.
Отже, основна парадигма освіти для дітей
із особливими потребами – це гуманізація,
індивідуалізація, диференціація та інтеграція
освітнього процесу, що вимагає впровадження
інноваційних підходів та інноваційних курсів.
Ефективність реалізації інклюзії в Україні буде
багато в чому залежати від наслідків реформування
своєї системи вищої освіти – здатність генерувати
нові знання, наукові досягнення і забезпечення
високої якості підготовки фахівців в галузі
інклюзивної освіти.
Таким
чином,
подальше
просування
інклюзивної освіти потребує перегляду і
вдосконалення методологічних підходів, інтеграції
інноваційних
курсів,
здатних
сформувати
необхідні знання та навички.

3) the provision of children with special needs
with psychological and pedagogical, correctional and
rehabilitative support.
It is impossible to prepare a real processional
without psycholinguistics’ knowledge and skills, who
will teach children with special needs, especially
children with ADHD, speech disorders, learning
disorders and mental disabilities.
Psycholinguistics as a subject should be integrated
into the teacher training curricula of preparation
of educators, teachers, teacher-assistants, speech
therapists, psychologists, and special teachers.
The main paradigm of education for children
with special needs is humanization, individualization,
differentiation and integration of remedial educational
process that requires the introduction of innovative
approaches and innovative courses.
The efficiency of inclusion implementation
in Ukraine will largely depend on the effects of
the reformation of its higher educational system –
its ability to generate new knowledge, scientific
advancements and provide for high-quality training of
experts in the field of inclusive education.
Further promotion of inclusive education calls for
reconsideration and improvement of methodological
approaches, integration of innovative courses able to
provide necessary knowledge and skills.
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОНЦЕПТА СОБЫТИЕ
(на примере масс-медийного дискурса)

LANGUAGE REPRESENTATION
OF THE CONCEPT OF EVENT
(onmass media discourse)

Любов Летючая (Переяслав-Хмельницкий)

Liubov Letiucha (Pereyaslav-Khmelnytskyi)

Категория событийности является одной
из основных категорий сознания человека. Это
объясняет большой интерес к ее изучению со
стороны исследователей в области языкознания.
Неотъемлемым компонентом жизнедеятельности
человека,
основным
источником
событий,
происходящих в окружающем мире, являются
современные СМИ. Человек постоянно находясь
в мире событий, сам принимает непосредственное
участие в них. Знание и понимание сущностных
свойств событий предоставляет человеку опыт
и способность ориентироваться в жизни. Этим
объясняется актуальность исследования концепта
СОБЫТИЕ в текстах СМИ.
Исследованию событий, событийности в
мире и отражению их в языке и речи посвящены
лингвистические работы таких авторов, как
Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтин,
Т.В. Булыгина,
В.Г. Гак,
В.Е. Гольдин,
Ж. Делез, О.Н. Дубровская, O.K. Ирисханова,
С.Д. Кацнельсон, Е.С. Кубрякова, Е.В. Падучева,
Е.В. Рахилина, О.Н. Селиверстова, В.Я. Шабес,
И.Б. Шатуновский,
С.С. Резниковой,
Е.Г. Трещевой и др. Цель статьи заключается в
выявлении и анализе языкового представления
концепта СОБЫТИЕ в русскоязычном массмедийном дискурсе.
Люди мыслят концептами, представленными
единицами языка. Концепт, вслед за многими
когнитологами, понимается нами как «оперативная
содержательная единица мышления… включает
сведения об объектах и свойствах, о том, что
человек знает, думает, предполагает, воображает об
объектах мира» (Столярова, Базовый словарь : 56).
Язык репрезентирует концепт разными
языковыми средствами, которые упорядочиваются
в структуре концепта по полевому принципу.
Наличие языкового выражения для концепта,
его регулярная вербализация поддерживают
концепт в стабильном, устойчивом состоянии,
делают его общеизвестным (поскольку значения
слов, которыми он передается, общеизвестны,
они толкуются носителями языка, отражаются в
словарях (Попова, Стернин, 2000 : 59). Другими
словами,
категории
сознания
реализуются
в
языковых
категориях
и
одновременно
детерминируются ими.
Концепт СОБЫТИЕ опредмечивается словомноминатором «событие», которое и получает
статус имени данного концепта. Понятие –

The category of eventness is one of the main
categories of human consciousness. This explains the
great interest in its study by the researchers in the
field of linguistics. The modern media is an integral
component of human life, the main source of the
events taking place in the world. Constantly being in
the world of events a human is directly involved into
them. Knowledge and understanding of the essential
properties of the event gives a person the ability to
navigate and experience in life. This explains the
relevance of the study of the concept of EVENT in
the media texts.
Y.D. Apresian, N.D. Arutiunova, M.M. Bakhtin,
T.V. Bulygin, V.H. Hak, V.E. Holdin, Zh. Delez,
O.N. Dubrovskaia,
O.K. Iriskhanova,
S.D. Katznelson, E.S. Cubriakova, E.V. Paducheva,
E.V. Rahilina,
O.N. Seliverstova,
V.Ya. Shabes,
I.B. Shatunovskii, S.S. Reznikova, E.G. Treshcheva
and others devoted their linguistic researches to the
investigation of the event, event in the world and its
reflection in language and speech. The purpose of
this article is to identify and analyze the linguistic
representation of the concept of EVENT in the
Russian-language mass media discourse.
People think by the means of concepts presented
by the language units. The concept, after many
cognitive sciences, refers to us as «substantial
operational unit of thinking ... includes information
about the objects and properties, that person knows,
thinks, suggests, imagines the world objects»
(Stoliarova, Vocabulary : 56).
Language represents the concept by different
linguistic means, which are arranged in the concept
structure by field basis. The presence of linguistic
expression of the concept, its regular verbalization
supports the concept in a stable, steady state, make
it well-known (while the meaning of words, which
it passes, are well known, they are interpreted by
native speakers, reflected in the dictionaries (Popova,
Sternin, 2000 : 59). In other words, the category of
consciousness is realized in linguistic categories, and
at the same time is determined by them.
The concept of EVENT is objectified by the
word-nominator «event», which also receives the
status of the name of this concept. The concept –
the idea «event» being indicated by the word
«event», becomes the concept of EVENT. The wordnominator renders the most particularly, concentrated
and adequately the total contents of the concept.
Explanatory dictionary, edited by S.A. Kuznetsova
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мысль «событие», будучи обозначенным словом
«событие», становится концептом СОБЫТИЕ.
Слово-номинатор передает общее содержание
концепта, наиболее конкретно, концентрированно
и адекватно. Толковый словарь под редакцией
С.А. Кузнецова дает такое определение лексемы
событие: «То, что произошло, случилось,
значительное явление, факт общественной или
личной жизни» В когнитивной лингвистике для
изучения и объяснения процессов восприятия
и интерпретации информационного потока
используется наряду с другими такое понятие, как
«сценарий» (Минский, 1980).
Сценарий (cognitive scenario) в когнитивной
науке – это разновидность структуры сознания,
т. е. разновидность концептов. З.Д. Попова,
И.А. Стернин в зависимости от типа знаний,
отражения
действительности,
которое
они
закрепляют, выделяют такие типы концептов, как
представления, схемы, понятия, фреймы, сценарии
(скрипты), гештальты.
Сценарий (скрипт) представляет собой
последовательность
нескольких
эпизодов
во
времени
с
признаками
развития.
Это
разворачиваемые
во
времени
и
пространстве фреймы, репрезентируемые как
последовательность отдельных эпизодов. Способом
оформления сценария могут стать специфические
слова или тексты. Сценарий – это динамическое
единство, в основе которого лежит ситуативнотематическое развертывание мысли в рамках
речевой ситуации. Вербальная репрезентация
сценария СОБЫТИЕ, согласно определению в
БТС, учитывает такие составляющие: объект,
пространственная локализация, результат, субъект,
время, обстоятельства, причины, средства и цель.
В рамках данной статьи мы ограничимся языковой
характеристикой таких параметров сценария,
как объект, пространственная локализация,
результат, субъект, считая их главными в его
структурной организации.
Объект
события
в
масс-медийном
дискурсе представлен языковыми единицами,
обозначающими одного человека, группу людей,
государственные
организации,
территорию,
артефакты.
Языковые средства с пространственной
семантикой представлены наречиями места,
топонимами (названиями локуса – села, региона,
города,
области),
предложно-падежными
формами с локальным значением, глаголами со
значением обнаружения признака в пространстве,
синтаксическими конструкциями со значением
местонахождения.
С событием как таковым нередко ассоциируется
результат события. Этот параметр сценария

gives the following definition of the lexeme event:
«Something that happened, took place, a significant
phenomenon, the fact of public or private life». The
notion «script» is used in cognitive linguistics to
study and explain the processes of perception and
interpretation of the information flow (Minsk, 1980).
The scenario (cognitive scenario) in cognitive
science is a kind of structure of consciousness, i.e.,
the kind of concepts. Depending on the type of
knowledge, and the reflection of the reality that they
fix Z.D. Popova, I.A. Sternin differentiate such types
of concepts as representations, diagrams, concepts,
frames, scenario (scripts), gestalt.
The scenario (script) is a series of several episodes
in the development of symptoms in time. They are
deployable in time and space frames, which are
represented as a series of individual episodes. Specific
words or texts can serve as methods of processing
scenarios. Scenario is a dynamic unity, based on the
situational-thematic deployment of thought within
the speech situation. The verbal representation of the
scenario of EVENT, as defined in the BPS, takes into
account such elements: an object, spatial localization,
the result, subject, time, circumstances, causes, means
and purpose. In this article we will limit ou rselves
to the language characteristic of the script parameters
as object, spatial localization, the result, subject,
regarding them as central to its structural organization.
The event object in the mass-media discourse
is represented by linguistic units, designating one
person, group of people, government organizations,
territory, artifacts.
The language means with spatial semantics are
presented by adverbs of place, place names (locus
names – village, region, city, and area), prepositionalcase forms with the local value, verbs with the tag
detection value in the space syntactic constructions
with location value.
The result of event is often associated with
the event as such. In discourse this parameter of
the script is much rarer than the object and spatial
localization. Also, the text analysis showed that the
script component, unlike the previous ones, includes
evaluation modus. Depending on the content of the
discourse the evaluation can be positive or negative.
At the syntactic level, «result» is more often a part of
the sentence with the predicate and act ants, but can
also be localized only by one word.
The subject of the script is a particular person, a
group of people characterized by ethnic, religious or
other grounds. A group of people can be organized on
a specific basis or a spontaneous meeting. In a number
of examples the subject performs the event itself,
most often it is a catastrophe or a natural disaster.
Thus, the concept of EVENT as a complex mental
formation is verbalized by different linguistic means,
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в дискурсах встречается намного реже, чем
объект и пространственная локализация. Также
анализ текстов показал, что данный компонент
сценария, в отличие от предыдущих, включает
оценочный модус. В зависимости от содержания
дискурса это может быть положительная
оценка или отрицательная. На синтаксическом
уровне «результат» чаще представлен частью
предложения с предикатом и актантами, но может
локализироваться и только одним словом.
Субъектом сценария чаще всего выступает
конкретный
человек,
группы
людей,
характеризуемые по национальному, религиозному
или другому признаку. Группа людей может быть
организованной по определенному признаку, а
также представлять собой спонтанное собрание.
В ряде примеров субъектом выступает само
событие, чаще всего это катастрофа или
природное бедствие.
Таким образом, концепт СОБЫТИЕ как
сложное ментальное образование вербализуется
с помощью разных языковых средств и
репрезентируется единицами, обозначающими
главные компоненты сценария в виде объекта,
субъекта,
пространственной
локализации
и результата.
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and represented by the units indicating the main
components of the scenario in the form of the object,
the subject, the spatial localization and result.
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ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ЯК КОМПОНЕНТ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

FOREIGN LANGUAGE MASTERING AS
A COMPONENT OF OVERALL CULTURAL
DEVELOPMENT OF PERSONALITY

Магдалина Лила, Микола Лила
(Переяслав-Хмельницький)

Mahdalyna Lyla & Mykola Lyla
(Pereyaslav-Khmelnytskyi)

Стрімкий розвиток суспільства, потреба
особистості в швидкій адаптації до умов
полікультурного світу, який весь час змінюється,
посилює інтерес до опанування іноземної мови
як важливого інструменту життєдіяльності
людини в полікультурній і мультилінгвальній
спільноті людей. Мовна освіта є засобом, який
формує свідомість особистості та її здатність
бути соціально мобільною, сприяє веденню
діалогу культур у світі, що глобалізується навколо
розв’язання різноманітних проблем.
Вітчизняні психологи розглядають опанування
іноземної мови як процес учіння, метою якого
є засвоєння визначеної інформації про мову,
оволодіння мовними операціями, мовленнєвими
діями, і, в цілому, мовленнєвою діяльністю
даної мови через внутрішній світ особистості,
при взаємодії цілого комплексу психологічних
чинників.
Опанування іноземної мови розглядається
як необхідний компонент загальнокультурного
розвитку особистості, який визначається як
здатність аналізувати та оцінювати досягнення
національної та світової культури, застосовувати
засоби й технології інтеркультурної взаємодії,
опановувати моделі толерантної поведінки,
використовуючи іноземну мову як інструмент
у діалозі культур, орієнтуватися в культурному
та духовному контексті сучасного суспільства,
застосовувати методи самовиховання, орієнтовані
на загальнолюдські цінності (Крутенко, 2014).
Усвідомлення загальнолюдських цінностей
невід’ємне від розвитку почуття національної
самобутності. Вивчення поряд з іноземною мовою
життя інших країн дає можливість порівнювати
отриману інформацію з життям рідної, поважати
власні традиції та звичаї свого народу, відстоювати
національну гідність.
У становленні культури особистості велике
місце відводиться культурі спілкування, яке є
однією з найважливіших сфер життєдіяльності
людини. Цінність і ефективність спілкування у всіх
його видах у певній мірі залежить від дотримання
елементарних вимог культури спілкування. Перш
за все – це ставлення з повагою до того, з ким
спілкуєшся, вміння слухати, не перериваючи
міркування співбесідника. Мистецтву ведення
діалогу необхідно вчитися, особливо це важливо
сьогодні в умовах плюралізму думок. У такій

The rapid development of society and need of
an individual in speedy adaptation to conditions
of multicultural world, which is always changing,
increases interest in mastering a foreign language
as an important means of human life activity
in multicultural and multilingual community of
people. Language education is a tool that creates
a consciousness of the individual and ability to be
socially mobile, promotes dialogue of cultures in a
globalizing world around solving various problems.
National psychologists consider foreign language
mastering as the process of learning, which aims to
study certain information about the language, master
the language operations, speech acts, and, in general,
speech activity of the language through the inner
world of an individual, by interaction with a complex
of psychological factors.
Mastering a foreign language is seen as a
necessary component of the overall cultural
development of an individual, which is determined as
the ability to analyze and evaluate the achievements
of national and world culture, to use the means and
technologies of intercultural interaction, master
the models of tolerant behavior by using a foreign
language as a tool in the dialogue of cultures, orientate
in cultural and spiritual context of modern society and
use the methods of self-education focused on human
values (Krutenko, 2014). Awareness of human values
is inherent to the development of national identity
sensation. Learning foreign language along with life
in other countries gives an opportunity to compare
recieved information with the life in mother country,
to respect traditions and customs of its people and
defend the national dignity.
In formation of cultural identity the principle place
is given to culture of communication, which is one
of the most important areas of human activity. The
value and effectiveness of communication in all its
forms to some extent dependent on compliance with
basic requirements of communication culture. First of
all – respectful attitude to the person with whom you
communicate, the ability to listen without interrupting
considerations of an interlocutor. The art of dialogue
is necessary to learn, especially it is important today
in terms of thoughts pluralism. In such situation
especially valuable is the ability to argue and justify
the position in strict compliance with the stringent
requirements of logic and without rude attacks on the
opponents.
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обстановці особливу цінність набуває вміння
доводити і обґрунтовувати свою позицію в строгій
відповідності з жорсткими вимогами логіки і без
грубих випадів щодо своїх опонентів.
Освіта в становленні особистості займає чільне
місце, проте поняття освіченості і культурності
не тотожні за своєю природою. Освіченість
формує
індивідуальне
сприйняття
світу,
можливість його творчого перетворення, широкого
використання особистого досвіду в інтерпретації
та оцінці фактів, явищ, подій довкілля на підставі
особистісно значущих цінностей і внутрішніх
установок. У той же час вона не включає цілий ряд
таких найважливіших характеристик особистості,
як моральна, естетична, екологічна культура,
культура спілкування і т. д.
Психологи розглядають опанування іноземною
мовою як складну діяльність, виконання якої у
великій мірі залежить, перш за все, від мотивів, які
спонукають до засвоєння цих знань, від ставлення
до їх засвоєння, що звичайно пов’язано, але не
зовсім співпадає із загальними мотивами учіння та
ставленням до навчальної діяльності у цілому.
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Education in the development of personality
dominates, but the concept of culture and education
are not identical in nature. Education shapes the
individual perception of the world, the possibility
of creative transformation, the use of personal
experience in interpreting and evaluating facts,
phenomena, events of the environment based on
personally meaningful values and domestic settings.
At the same time it does not include a number of
important characteristics of the individual such
as moral, aesthetic, ecological culture, culture of
communication and so on.
The psychologists consider mastering a foreign
language as a complex activity whose performance
largely depends, first of all, from motives that lead
to the assimilation of knowledge, the attitude to
its learning, which is usually connected, but does
not coincide with the general motives learning and
attitudes to educational activities in general.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ
БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ДОШКІЛЬНОЇ
ЛІНГВОДИДАКТИКИ

FEATURES OF PROVIDING STUDENTS
WITH BASIC CONCEPTS OF PRESCHOOL
LINGUODIDACTICS

Ірина Луценко (Київ)

Iryna Lutsenko (Kyiv)

Програмою
курсу
«Дошкільна
лінгводидактика»
передбачено
вивчення
сукупності
базових
понять:
«мовлення»,
«закономірності
засвоєння
мовлення»,
«мовленнєве
спілкування»,
«комунікативномовленнєві вміння», «мовленнєва компетенція»,
«комунікативна компетенція», «комунікативномовленнєва діяльність» та ін.
Провідним методом в процесі навчання
обрано метод створення потреби в нових знаннях,
їх засвоєнні, оперуванні новими поняттями, який
також дозволяє використовувати сформований
ресурс знань з метою самостійного пошуку
нових зв’язків між явищами і змістом засвоєних
понять. Ефективність використання проблемного
методу зумовлена його орієнтацією на досягнення
необхідного для формування понять ступеня
змістового узагальнення, мобілізацією ресурсу
знань і вмінь, самостійним пошуком нових знань,
що є передумовою їх застосування у процесі
вирішення практичних професійних завдань.
З огляду на те, що проблемний метод
навчання передбачає створення проблемної
ситуації, розроблено систему навчальних завдань,
які спонукають студентів до пошуку шляхів
розв’язання проблеми. Постановка навчальних
завдань, які спричиняють виникнення у студентів
потреби в нових знаннях визначає перший етап
процесу проблемного навчання. Другий етап
передбачає управління пошуково-дослідницькою
діяльністю студентів у створених проблемних
ситуаціях.
Залежно від того, на якій змістовій основі
формується поняття: однієї наукової галузі
й навчальної дисципліни чи із залученням
відомостей інших наукових галузей, а також з
урахуванням
досвіду
навчально-пізнавальної
діяльності студентів, перебіг проблемних ситуацій
відбувається за такими основними схемами.
І варіант. Під час лекції викладач повідомляє
відомості, необхідні для виконання проблемного
навчального завдання, та залучає студентів до
спільного висування припущень і розв’язання
проблемної ситуації.
ІІ варіант. У відповідь на поставлене
викладачем завдання студенти здійснюють пошук
нового відношення, властивості, смислової
характеристики явища через утворення нового
зв’язку з уже відомими поняттями, включення
об’єкта вивчення у нові системи зв’язків, через

The program of educational course «preschool linguodidactics» provides study of a set
of basic concepts: «speech», «the patterns of
speech assimilation», «speech communication»,
«communicative skills», «speech competence»,
«communicative competence», «communicativespeech activity» etc.
The leading method in the process of learning
was chosen the method of creating the need for new
knowledge, their learning, operating by new concepts,
which also allows somebody to use the already formed
resource of knowledge for the purpose of self-search
of new connections between phenomena and contents
of the acquired concepts. The effectiveness of the
problem method use is specified by its focus on the
achievement of necessary for formation of concepts
of the degree of semantic generalization, mobilization
of knowledge and skills resources, independent
search for new knowledge that is a prerequisite for
their application in the process of solving practical
professional problems.
In view of the fact that problem-solving method
of learning involves the creation of problem situation,
it was developed a system of learning tasks that
encourage students to seek solutions to the problem.
Setting of learning tasks that cause the students need
for new knowledge defines the first stage of the
process of problem-based learning. The second stage
provides control of search and research activities of
students in the created problem situations.
Depending on what meaningful basis is forming
the concept: one scientific field and academic
discipline or with the assistance of information from
other scientific branches, and also taking into account
the experience of the educational-cognitive activity
of students, the development of problem situations
actualizes according to the following key schemes.
I variant. During the lecture the teacher provides
the information necessary for the execution of
problematic educational tasks, and attracts students to
the joint nomination of the assumptions and solution
of problem situation.
II variant. In response to the teacher’s tasks the
students carry out the search for new relationships,
properties, and semantic characteristics of the
phenomenon through the formation of new connection
with already known concepts, inclusion of the object
of study into a new system of relations through which
are created are created the opportunities for the
disclosure of previously unknown information.
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які створюються можливості для розкриття раніше
невідомих відомостей.
Водночас незалежно від обраного варіанту
перебігу проблемної ситуації, зміст і спосіб
викладу навчального матеріалу будується у формі
наукового дослідження, відтворення його моделі та
результатів, що дозволяє студентам відстежувати
розвиток змісту поняття, брати участь у його
визначенні.
Використовуються такі прийоми навчання:
опис досліджуваних явищ (процесів, дій,
продуктів комунікативно-мовленнєвої діяльності);
характеристика
процесів
комунікативномовленнєвої діяльності; пояснення закономірних
зв’язків на основі прикладів, окреслення
істотних
ознак
комунікативно-мовленнєвої
діяльності; розрізнення об’єктів дослідження за
суттєвими ознаками, побудова логічної низки
понять за зростанням ступеня узагальнення та
його обмеження; порівняння близьких понять,
розрізнення хибних і правильних понять,
обмеження та узагальнення понять, завдання
на оперування ними; визначення ключових
слів та понять за суттєвими ознаками, через
перерахування об’єктів-складників, які охоплює
поняття; визначення поняття через інші терміни,
складання кросвордів до визначеної групи понять;
тестові завдання на перевірку засвоєння системи
понять у формі «загадки»; дії з поняттями та їх
визначеннями.
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At the same time, regardless of the selected option
of the current problem situation, the content and
method of educational material presentation are built
in the form of scientific research, reproduction of its
model and results, which allow students to track the
development of notion and participate in its definition.
The following techniques of teaching are used:
description of the studied phenomena (processes,
actions, products, communicative-speech activity);
characteristics of the process of communicative speech
activity; explenation of logical relations on the basis
of examples, the definition of the essential features of
communicative and speech activity; differentiating of
research objects on substantive grounds, building of
a logical number of concepts in ascending order of
generality and its limitations; comparison of similar
concepts, distinguishing between false and correct
concepts, restriction and generalization of concepts,
tasks for operating them; identifying of key words
and concepts on substantive signs, and through
enumeration of objects-components that embraces the
concept; definition of the concept using other terms,
making crosswords to a particular group of concepts;
test tasks to check assimilation of the system of
concepts in the form of «puzzles»; action with
concepts and their definitions.
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РОЛЬ ДОМІНАНТНОГО ВОГНИЩА
У ВІДНОВЛЕННІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

THE ROLE OF DOMINANT FOCUS
IN RECOVERY OF INFANTS

Олександр Макаренко, Ольга Яшна,
Олена Мельничук (Київ)

Oleksandr Makarenko, Olha Yashna
& Olena Melnychuk (Kyiv)

Вчення про домінанту бере свій початок
у дослідженнях таких класичних неврологів,
як П. Брок, К. Верніке, Х. Джексон, Х. Хеда.
І набирає свого розвитку у вченнях нейрофізіологів
І.М. Сєчєнова, І.П. Павлова, Н.А. Бернштейна,
П.А. Анохіна,
А.А. Ухтомського,
О.Р. Лурія,
Г.Н. Крижановського, Н.П. Бехтєрєвої. Останні
створили численні школи і зробили безцінний
внесок у світову науку, отримавши загальне
визнання.
А.А. Ухтомський розумів під домінантою –
найголовніше у даний момент вогнище збудження
у нервовому центрі, яке обумовлює роботу інших
нервових центрів, визначаючи спрямованість
поведінкових і фізіологічних реакцій. Фізіологічну
основу домінанти складають негативна індукція
та концентрація збудження. Сама домінанта є
фізіологічною основою уваги, волі, сприйняття й
мислення (Ухтомський, 1966; Русінов, 1969).
Домінанта має виразні вікові особливості:
чим менша за віком дитина, тим домінанта менш
стійка і легше переходить у загальмованість. Це
пояснює відсутність у дітей посидючості, різкі
переходи від одного ритму діяльності до другого.
Було звернено увагу, що поведінка дітей, котрі
мають зміни у стані здоров’я, характеризується
переважаючою домінантою. З одного боку, це
може бути зміна поведінки при тих самих умовах
життя, з іншого – стійке повторення (стереотипія)
одного й того самого образу дії в нових обставинах
або при зміні вимог (Пак, 2008).
У сім’ях, де виховується дитина з послабленим
здоров’ям
або
з
хронічною
патологією,
формуються
багаторівневі
психоемоцйні
домінанти відношення до хворобливості та
хвороб. Вони виявляються у поведінці тих, хто
опікується дитиною, розмовами, зміною образу
життя. Як правило вся родина «стає хворою» і
знаходиться у стані постійного «лікування». Це
значно погіршує не лише психоемоційний стан
дитини, але й її фізичне здоров’я та соціальний
статус. За Л.С. Виготським, формується вторинна
домінанта. За цих умов страждає вся нервова
система дитини і у неї погіршується сприйняття та
предметне мислення, що призводить до затримки
психофізичного розвитку (Виготський, 2003).
У
контексті
даного
теоретичного
обґрунтування простежується як формування
домінантного вогнища, створеного умовами життя,
патологічним процесом та відношенням в родині

Studies about a dominant take beginning in
researches of such classic neurologists, as P. Brok,
K. Vernike, H. Jackson, H. Heda. And it collects its
development in the studies of such neurophysiologists
as I.M. Sechenov, I.P. Pavlov, N.A. Bernshteyn,
P.A. Anokhin,
A.A. Ukhtomskiy,
R.A. Luriya,
G.N. Krizhanovskiy, N.P. Bekhtereva.
The last created numerous schools and contributed
to world science invaluable, getting general
acceptance.
A.A. Ukhtomskiy minds under a dominant –
general in this moment excitation center in a nerve
center, which stipulates activity of other nerve
centers, determining the orientation of behavioral and
physiology reactions.
Physiology basis of dominant consists of negative
induction and concentration of excitation.
The dominant is physiology basis of attention,
will, perception and thought (Ukhtomskiy, 1966;
Rusinov, 1969).
A dominant has expressive age-old features: then
the child is the younger, the dominant is the less stable
and easier passes to dormancy. It explains lack of
perseverance of the children, jumps from one rhythm
of activity to the second. It was appeal, that conduct
of children which have attention change in the state
of health characterized a prevailing dominant, from
one side, it can be change of conduct at those terms
of life, from the second, proof reiteration (stereotypy)
of the same appearance of action or by change of
requirements (Pack, 2008).
In the families, where a child is with a
hyposthenic health or with chronic pathology
multilevel psychoemotional dominants are formed
attitude to a poor health and illnesses. They appear at
a the behaviours, those people who take care a child,
talks, change of the way of their life.
As a rule all the family «becomes sick» and is in
the state of permanent «treatment».
It worsens seriously not only the psychoemotional
condition of the child but also his or her physical
health and social status. Accoding to L.S. Vigotskiy
the second dominant is formed. In such circumstances,
the child nervous system is suffering, his or her
perception and subject thought worsens it results to
psychophysical retardation (Vigotskiy, 2003).
In the context of this theoretical ground can be
seen, as forming of dominant focus, with by terms of
life, pathological process and relation, to illness in the
family is formed, considerably worsens proceeding in
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до хвороби, значно погіршує відновлення дитини
і таким чином зміцнюються патологічні зв’язки в
нервовій системі в часі.
У процесі виконання дослідження ми звернули
увагу на зменшення дії домінантного вогнища
батьківських установок на дитину під час
реалізації її природної поведінки грайливості,
активності, допитливості, якщо це не вимога з
боку самої дитини. Заміна патологічної домінанти
на домінанту нормального функціонування,
закріплення поведінкових реакцій, мовних
установок на життєстверджуючі, позитивні – є
важливою передумовою відновлення нервової
системи дитини та мобілізації її сил у протистоянні
хворобі (Дубогай, 2007).
Серед багатьох заходів відновлення стану
здоров’я
дитини
доцільно
застосовувати
різні
засоби
психолого-педагогічного
та
психотерапевтичного спрямування – ігротерапію,
арт-терапію, енімалтерапію, загартування, масаж,
фізична активність.
Застосування всіх методів є досить ефективним,
що пов’язано з високою сенситивністю до
сприйняття цих методів дітьми раннього віку
з різними психосоматичними розладами. На
сучасному етапі у фаховій літературі недостатньо
висвітлено використання методу канестерапії.
Канестерапія (сanis (лат.) – собака, therapeia
(грец.) – лікування, оздоровлення) – це метод, при
якому людину супроводжує собака. До 1960 року
собак використовували в лікування окремі лікаріентузіасти. Борис Левінсон (американський
фахівець в сфері психіатрії) узагальнив увесь
досвід такої роботи і ввів поняття «терапія з
участю тварин». Канестерапія використовується
як метод, що впливає на розумовий розвиток
та емоційні здібності, покращує рухові функції,
а також посилює ефективність розвитку
особистості. Все це відбувається за рахунок
того, що собаки володіють подібними до людей
якостями – емоційністю, здібністю проявляти свої
переживання діями, звуками, мімікою, реакцією
на комунікативні ініціації людини. До того ж
вони навчаються вербальним командам і охоче
підкорюються їм (Орочко, 2007).
Результатом такої взаємодії стає нормалізація
стану людини, соціалізація, вплив на мотивацію,
заспокоєння та мобілізація сил, підтримка людей
з інвалідністю і важкими хворобами, допомога
психічно хворим (Суботін, Ращєвська, 2004).
Роль
домінанти
важко
переоцінити
з позиції якості життя як дитини, так, у
подальшому, і дорослої людини. Формування
життєстверджувальних домінант або навпаки –
патологічних – має змогу значно змінювати
життєдіяльність людини та рівень її самореалізації.
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a child and thus, pathological copulas in the nervous
system in time become stronger.
In the process of research we paid attention on
reducing the impact of dominant focus of the paternal
settings on a child during realization of his or her
natural behavior of playfulness, activity, curiosity, if it
is a not requirement from the side of the child.
Substituting of pathological dominant to the
dominant of the normal functioning, fixing of behavior
reactions, linguistic settings on life-affirming, positive
is important precondition for renewal of the nervous
system of child and his or her forces mobilization to
the disease resistance (Dubogay, 2007).
Among many measures of proceeding in
the state of child health is expedient to apply
different psychological and pedagogic methods
and psychotherapeutic directions, play therapy, arttherapy: animal therapy, cold hardening, massage,
physical activity.
Using of all the methods is effective enough,
that connect with high sensitivity to these methods
perception by the infants with different psychosomatic
disorders. On the modern stage the using of such
method as canistherapy is reflected in professional
literature not enough.
Сanistherapy (canis (lat.) is a dog, therapy (greek)
is treatment, making healthy) is a method in which
the dog helps the people. The dogs were used in
treatment by separate doctors-enthusiasts till 1960.
Boris Levinson, american specialist in the psychiatry
area, get together all experience and entered exactly
the term «therapy with participation of the animal».
Canistherapy is used, as a method influencing
on mental development and emotional capabilities,
improves moving functions, and strengthens
efficiency of personality development also. All of
these take place because dogs have qualities inherent
to the people also: emotionality, to show ability
experiencing with the activities, sounds, mimicry,
reaction on communicative initiators of human.
Besides they study verbal commands and obey them
gladly (Orochko, 2007).
The result of such co-operation is: normalization
of the state of human, socialization, influence on
motivation, calming, and mobilization of forces,
people with disability and nasty illnesses support,
mental patients help (Subotin, Raschevska, 2004).
Conclusion. It’s difficult to over-estimate the role
of dominant from position of the quality of life as a
child so, in subsequent, and the adult. Forming of the
life-affirming or vice versa pathological dominants
has possibility considerably to change the vital
functions of the person and the level of his or her
self-realization.
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СТАН РОЗУМІННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

TENDENCIES OF LISTENING AND
REPRODUCTION OF PHRASEOLOGISMS
ON A PRESCHOOL STAGE
OF VOICE ONTOGENESIS

Інна Мисан (Переяслав-Хмельницький)
Inna Mysan (Pereyaslav-Khmelnytskyi)
Результати
аналізу
психолінгвістичних
досліджень
(Л.І. Божович,
Л.С. Виготський,
О.М. Гвоздєв, Д.Б. Ельконін, Л.О. Калмикова,
О.О. Леонтьєв, Г.О. Люблінська, І.О. Синиця,
В.К. Харченко, С.Н. Цейтлін, О.М. Шахнарович
та ін.) переконливо доводять, що діти дошкільного
віку здатні сприймати, розуміти і вживати в
діалогічних і монологічних висловлюваннях
деякі фразеологізми. Дослідження, проведене
нами (Мисан, 2015), свідчить про те, що процеси
аудіювання та відтворення фразеологізмів на
дошкільному етапі мовного онтогенезу мають свої
особливості, зумовлені як когнітивним, зокрема
мовно-мовленнєвим розвитком дітей-дошкільнят,
так і власне семантикою фразеологізмів.
Характерною
особливістю
пояснень
дітей, які демонструють часткове розуміння
фразеологічного значення, є розкриття змісту
фразеологізмів
за
допомогою
конкретних
прикладів, що відображають один із безпосередніх
проявів узагальненого переносного значення
того чи іншого фразеологізму. Про розуміння
значення фразеологізмів свідчили відповіді
дітей, в яких: а) представлено опис (адекватне
трактування) фразеологізму; б) вжито точне
слово або синонімічне словосполучення для
пояснення смислу фразеологізму; в) відтворено
зміст фразеологізму, який доречно пов’язується
з конкретною життєвою ситуацією дітей, що
відзеркалює фразеологічне значення. Проникнення
дошкільнят в переносне значення сприйнятого
фразеологізму у більшості дітей відбувається
значно швидше й без особливих труднощів у
тому випадку, коли їм пропонуються готові
варіанти тлумачення фразеологізмів, що усувають
необхідність самостійного словесного оформлення
думки при поясненні переносного значення
фразеологічних одиниць і спонукають їх вибрати
адекватне фразеологізму його пояснення.
Отримані в експерименті дані виявили
здатність дітей інтуїтивно (на рівні чуття
мови, а не свідомості) розуміти загальний
зміст фразеологізмів. Встановлено у старших
дошкільників імпліцитне розуміння переносного
значення фразеологізмів, яке не могло бути
проявлено через їхні пояснення у зв’язку з
нездатністю деяких з них експлікувати ці
значення в усному мовленні. З’ясовано, що
певна кількість пред’явлених дошкільнятам
фразеологізмів закріплена в їхньому пасивному

The results of the analysis of psycholinguistic
research
(L.I. Bozhovich,
L.S. Vygotsky,
A.N. Gvozdev,
D.B. Elkonin,
L.A. Kalmykova,
A.A. Leontiev,
I.E. Sinitsa,
A.M. Shahnarovich
and others) convincingly prove that pre-school
children are able to perceive, understand and use
in dialogical and monological utterances some
idioms. A study conducted by us (Mysan, 2015)
gives evidence that the processes of listening and
reproduction of phraseology on the preschool stage
of speech ontogenesis have their own characteristics,
substantiated by a cognitive, in particular, speech and
language development of pre-school children, and the
semantics of phraseology.
A characteristic feature of the children
explanations, demonstrating partial understanding of
idiomatic meanings is a disclosure of the contents
of phraseology with the help of specific examples
that reflect one of the most direct manifestations of
generalized figurative meaning of a phraseological
unit. Understanding of the phraseology values
showed the children’s responses, in which: a) was
presented a description of (adequate interpretation)
a phraseologism; b) the exact word or synonymous
phrase explained the meaning of a phraseological unit;
c) the maintenance of phraseologism is appropriately
binded to a specific life activity of children, reflecting
the phraseological meaning. The penetration of
preschool children into figurative meaning of a heard
phraseologism in most children occurs much faster
and without any particular difficulties when they are
offered by ready-made interpretations of phraseology,
which eliminate self-verbal design of ideas in
explaining the figurative meaning of phraseological
units and giving them the opportunity to choose
adequate explanation for a phraseologism.
The obtained experimental data demonstrated the
ability of children intuitively (at the level of language
feeling, not of consciousness) understand the general
meaning of phraseology. Thus, it was found out an
implicit understanding of the older preschoolers of
figurative meaning of phraseology that could not
be manifested through their explanations due to the
inability of some of them to explicate the value in
speech. It is also found that the part of the presented
by preschoolers phraseologisms is fixed either in their
passive vocabulary or in the inaccurate, or narrow
sense, or an extended meaning. We found out that
the number of attempts to explain each of suggested
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словнику або в неточному, або у вузькому,
або в розширеному значенні. Виявлено, що
кількість спроб пояснити кожен з пред’явлених
дітям фразеологізмів була значно більшою від
кількості відмов. Також зафіксовано, що на
основі розуміння прямого значення окремих
слів, які входять у фразеологізми, у дошкільнят
виникає ілюзія розуміння всього фразеологічного
виразу: вони намагаються вивести значення
фразеологізму тільки з лексичного значення
його слів-компонентів. При цьому дошкільнята
не розуміють, що окремі слова фразеологізму
не є частинами його переносного значення, а
тому вони не здатні без спеціального навчання
піднятися на метамовний рівень усвідомлення
фразеологічного значення.
Аналіз усного мовлення дітей старшого
дошкільного віку показав, що в їхній повсякденній
комунікації, як правило, відсутні фразеологізми,
у зв’язку з чим висловлювання дошкільників
позбавлені образності, виразності, влучності,
національної колоритності. Дослідження дало
можливість встановити такий факт: розвиток
аудіювання (сприймання і розуміння) дітьми
фразеологічних значень значно випереджає
розвиток уживання ними фразеологізмів.

88

to children phraseologisms was significantly greater
than the number of failures. We fixed also that
on the base of understanding the direct meaning
of some words included to phraseologisms, the
preschoolers have the illusion of understanding the
whole idiomatic expression: they are trying to bring
phraseologism’s value only from the lexical meaning
of words-components. At the same time, preschoolers
do not realize that separate words of phraseologism
are not parts of its figurative meaning, they are
not capable without special training to reach the
metalinguistic level.
Analysis of the oral speech of the senior
preschool age children showed that in their
daily communications, as a rule, they do not use
phraseologisms, and therefore their statements lack
of appropriate imagery, expressiveness, accuracy,
national colouring. The study also made it possible
to establish such a fact: the development of listening
comprehension (understanding) of phraseological
values significantly outstrips the development of the
use of phraseology.
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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
СИСТЕМИ КОМПЕТЕНЦІЙ У ПРОЦЕСІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

FORMATION IN THE FUTURE TEACHERS
OF SYSTEM COMPETENCES IN PROCESS
OF PROFESSIONAL PREPARATION

Наталія Молодиченко (Мелітополь),
Світлана Танана (Переяслав-Хмельницький)

Nataliia Molodychenko (Melitopol)
& Svitlana Tanana
(Pereyaslav-Khmelnytskyi)

Глобалізація та інтеграція країн, світової
спільноти та Європейського співтовариства сприяє
стрімкому зростанню ролі якості освіти для
подальшого розвитку суспільства, а відповідно
її інтенсивного реформування. З огляду на це
актуалізується проблема підвищення якості
процесу
підготовки
майбутніх
педагогів,
зокрема майбутніх вчителів англійської мови
задля підвищення їх конкурентоспроможності,
що потребує процесу ефективної реалізації
компетентнісного підходу. Ефективне вирішення
зазначених вище завдань уможливлюється за
умови вдосконалення змісту освіти та його
процесуально-методичного
забезпечення
на
інноваційній основі. Якість професійної підготовки
майбутнього вчителя залежить від змісту сучасної
освіти, що має передбачати повноцінну орієнтацію
на набуття студентами системи компетенцій та
на постійне оновлення за рахунок удосконалення
механізмів та їх запровадження у повсякденну
практику.
Низкою нормативно-правових документів
про вищу освіту визначено відповідальність за
професійний розвиток педагогів, яка покладається
на всіх учасників цього процесу, що зобов’язує як
заклади вищої освіти і державні органи контролю
якості освіти, так і безпосередньо студентів до
реалізації компетентнісного підходу у процесі їх
підготовки до професійної діяльності. Значення
і важливість компетентнісного підходу у процесі
підготовки майбутнього педагога полягає як
у забезпеченні загального інтелектуального
розвитку, створенні умов для реалізації прав
особистості на якісну, повноцінну і неперервну
освіту, так і в сприянні формуванню професійної
компетентності випускників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
з проблеми дослідження показав, що існує
значний світовий теоретичний і практичний
доробок у царині компетентнісного підходу
в процесі підготовки майбутнього педагога.
Багатьма науковцями України розглядалась
проблема формування компетентності фахівців
різного профілю. Зокрема, досліджувалася
проблема формування професійно-педагогічної
компетентності
викладачів
(Н.М. Боритко,
С.О. Демченко, Л.Д. Зеленська, І.Б. Міщенко,
Р.К. Серьожникова
та
ін.);
педагогічної
компетентності
викладачів
(Л.О. Голік,

The globalization and integration countries,
of world association and European community
contribute of to the rapid growth of the role of quality
education for the future development of society,
and in accordance its intensive reforms. Given this
problem actualized improve the quality of process of
preparation the future teachers, including of future
teachers of English for increase their competitiveness,
it require of process to effective realization of
competence approach. Effective deciding of these
tasks possible for conditions by the improvement of
educational content and its procedural-methodical
using on innovation basis. The quality of professional
preparation of future teachers depends of the
content to modern education, it should include of
full orientation on purchase by students of system
competences and permanent updating by improving
the mechanisms and their using in everyday practice.
A number of legal documents about higher
education defined of responsibility for the
professional development of teachers, which relies
on all participants of this process, which obliges as
institutions of higher education and state government
agencies monitoring the quality of education and
students directly to the realization of competence
approach in the process of preparation to the
professional activity. The mean and importance of
competence approach in the process of preparation of
future teachers is as in ensuring of general intellectual
development, formation of conditions for the
realization rights of personality to quality, complete
and continuous education and to promote of the
formation the professional competences of graduates.
Analysis of the lastest researches and publications
from problems of the research showed, it is significant
world theoretical and practical improvements in
the field of competence approach in the process of
preparation of future teacher. By many scientists of
Ukraine are considered the problem of formation
of competence the specialists of different profiles.
In particular, explored the problem of formation of
professional pedagogical competence of teachers
(N.M. Borytko, S.O. Demchenko, L.D. Zelenska,
I.B. Mishchenko, R.K. Serozhnykova); pedagogical
competence of teachers (L.O. Golik, N.M. Loseva,
A . V. S h y s z k o ) ; p s y c h o l o g i c a l - p e d a g o g i c a l
competences of teachers (L.O. Kalmykova, M.V. Lyla,
N.I. Lisova, M.O. Orap) and others.
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Н.М. Лосєва, А.В. Шишко та ін.); психологопедагогічної
компетентності
вчителів
(Л.О. Калмикова,
М.В. Лила,
Н.І. Лісова,
М.О. Орап) та ін.
Зазначимо, що протягом останнього десятиліття
розвинені країни Європи та світу, серед яких
Австрія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія,
Литва та інші започаткували практику ґрунтовної
дискусії, яка й досі триває на міжнародному рівні,
навколо того, як дати людині належні знання,
вміння та компетентності для забезпечення
її гармонійної взаємодії з технологічним
суспільством, яке швидко розвивається. Відомі
міжнародні організації, що нині працюють у
сфері освіти, останніми десятиліттями вивчають
проблеми, пов’язані з появою компетентнісної
орієнтованої освіти. Серед них – ЮНЕСКО,
ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація
європейського співробітництва та розвитку,
Міжнародний департамент стандартів тощо.
На
думку
сучасних
педагогів,
саме
набуття життєво важливих компетентностей
уможливлює орієнтування людини у сучасному
суспільстві,
інформаційному
просторі,
в
умовах швидкоплинності розвитку ринку праці,
подальшому розвитку освіти. Компетентнісно
орієнтований підхід до формування змісту освіти
став сучасним концептуальним орієнтиром
шкіл зарубіжжя і причиною дискусій як на
міжнародному, так і на національному рівнях
різних країн. Оскільки важливим є усвідомлення
самого поняття компетентності і того, що має бути
результатом навчання.
У багатьох світових країнах на сьогодні
переглянуто та внесено зміни до навчальних
програм, що спрямовані на створення підґрунтя
для того, щоб основні результати навчання
базувались на досягненні майбутніми фахівцями
необхідних компетентностей. Так, наприклад,
у Канаді більшість науковців говорять про
необхідність визначити, відібрати та ґрунтовно
ідентифікувати обмежений набір компетентностей,
які є найважливішими, інтегрованими, ключовими.
Реалізуючи такий підхід, зарубіжні науковці
дійшли висновку щодо ключових (найвагоміших
та інтегрованих) компетентностей, які сприяють
досягненню успіхів особистості в житті; сприяють
підвищенню
якості
суспільних
інститутів;
відповідають різноманітним сферам життя.
Саме поняття «ключова компетентність»
є багатогранним, оскільки його визначення
і трактування становить предмет дискусій у
сучасному науковому світі. Міжнародна комісія
Ради Європи в своїх документах розглядає поняття
компетентності як загальні або ключові, базові
вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові
кваліфікації, кроснавчальні вміння або навички,
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Point out, that during the last decade developed
countries of Europe and the world, including Austria,
Britain, Canada, New Zealand, Lithuania and other
practices started of practice thorough debate that still
continues at the international level around how to give
of person to proper knowledge, skills and competence
for ensuring it harmonious interaction with
technological society that is developing rapidly. The
know international organizations that are currently
working in education in last decades studying of the
problems connects with the appearance of competence
oriented by education. Among them – UNESCO,
UNICEF, UNDP, Council of Europe, Organization
for European Cooperation and Development,
International Department of standards.
According to modern teachers is life’s importance
competences allows of orientation of personality in
modern society, information area, in conditions of
terms of the labor market, further development of
education. The competency-oriented approach to
formation of the educational content became a modern
conceptual guide of foreign schools and cause of
discussions as at the international and national levels
in different countries. As important is the awareness
of the concept of competence and what should be the
result of education.
In many world countries of the today reviewed
and amended the changes to educational programs, its
directions on formation of background for main results
of study were based on achieving of future specialists
of required competences. For example, in Canada, the
most scientists say about the need to identify, to select
and correctly identify a limits set of competences, the
most important, integrated, professional. Realization
this approach, foreign scientists have concluded on
the professional (the most important and integrated)
competences that contribute to individual success
in personality life; enhance the quality of public
institutions; correspond to different spheres of life.
Exactly the concept of «professional competence»
is multifaceted as its definition and interpretation is a
matter of debate in the modern scientific world. The
International Commission of the Council of Europe in
their documents considers the concept of competence
as general or professional, basic skills, fundamental
ways of teaching, professional qualifications, ability
or redder training skills, key ideas, reliance or basic
knowledge. Competences include of the individual’s
ability of person to perceive and respond to individual
and social needs, the complex of attitudes, values,
knowledge and skills.
Professional competences are the main common
of concepts that is disaggregated in complex
knowledge, skills, values and relationships by training
sectors and spheres of life of students. They are:
autonomous activity; using interactive tools; ability
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ключові уявлення, опори або опорні знання.
Компетентності
передбачають
спроможність
особистості сприймати та відповідати на
індивідуальні й соціальні потреби та комплекс
ставлень, цінностей, знань і навичок.
Ключові компетентності становлять основний
набір найзагальніших понять, які слід деталізувати
в комплекс знань, умінь, навичок, цінностей та
відношень за навчальними галузями та життєвими
сферами студентів. На активізацію діяльності
майбутніх педагогів як суб’єктів навчальної
діяльності у процесі професійної підготовки
спрямований компетентнісний підхід, в основі
якого лежить ідея діяльнісного (активного)
характеру змісту освіти При компетентнісному
підході навчальна діяльність спрямована на інший
результат – формування в суб’єктів навчання
системи компетенцій. Зміст останніх включає в
себе їх особистісне ставлення до предметів та
процесів, що є необхідними для продуктивної
діяльності щодо них.
Успішне формування у майбутніх педагогів
системи компетенцій у процесі професійної
підготовки відбувається за умови, коли вищі
навчальні заклади та система професійної освіти
в цілому надають перевагу творчості та інновації,
забезпечують відповідні навчальні практики,
беруть участь у різноманітних важливих на
міжнародному рівні дослідженнях, що спонукає
студентів до активності в соціальному житті
країни. Найскладнішим є введення елементів
пошукової діяльності у навчання іноземних
мов. При навчанні іноземної мови надто мало
розроблені питання самоконтролю, а між тим
у роботі з оволодіння навичками самоконтроль
є доречним та можливим. Все більшого
значення набуває принцип корисності знання
для практичної діяльності людини, а звідси й
підвищення
інструментально-перетворювальної
ролі досвідного знання, тобто знання, породженого
фактами в їхньому чистому вигляді.
Проблема формування у майбутніх педагогів
системи компетенцій у процесі професійної
підготовки є актуальною. Сучасний стан і тенденції
підготовки педагога до професійної діяльності
полягають у компетентнісно орієнтованому
підході, ключові компетентності якого та
аспекти їх здобуття відповідають визначенням,
відображеним у міжнародних освітніх документах.
Перспективами подальших наукових розвідок
у даному напрямі вважаємо більш ґрунтовний
розгляд особливостей та практичних методик
реалізації компетентнісного підходу та його
складових у процесі підготовки майбутнього
педагога, а також систему поточного контролю
результатів реалізації даного підходу в системі
вищої освіти України.

to function in social heterogeneous groups. This
classification defines the criteria underlying the main
list of key competences. On the activization of future
teachers as subjects of study activities in the process
of professional preparation directed of competence
approach, it based on the idea of activesе character of
educational content. During competence approach of
study activity directing on other result – the formation
of system of learning competences. Content of last
includes past and their personal relationship to objects
and processes that are necessary for productive
activity for them.
The successful formation in the future teachers of
the competence’s system in process of professional
preparation is provided for conditions, when
higher educational establishments and system of
professional education in general prefer to creativity
and innovation, its provide of relevant educational
practice, taking part in different important on
internationally level of researches, that encourage of
students to activity in the social life of country. The
most difficult is the introduction of elements of search
activity in learning foreign languages. The most
difficult is the introduction of elements of research
activity in study foreign languages. During learning a
foreign language too had developed of questions selfcontrol, and yet in the work with mastering the skills
of self-control is appropriate and possible. The most
important mean to be of principle of utility knowledge
for practical human’s activity, and hence increasing
of instrumental- transformational role of experiential
knowledge, that knowledge, it generated by the facts
in their pure form.
The problem of formation of future teachers in the
system competencies in the process of professional
preparation is important now. The modern state and
trends of teacher preparation to professional activity
consists in competency oriented approach, key
competences and aspects which correspond to the
definition of competition, reflected in international
educational documents.
Perspective for further of scientific researches
in this direction is considered more thorough
consideration of practical peculiarities and methods
of realization of competence approach and its
components in the process preparation of future
teacher, as well as the current control system
implementation results of this approach in higher
education in Ukraine.
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ПРОБЛЕМАТИКА НАРИСІВ
АНФІСИ БУКРЕЄВОЇ

PROBLEMS IN ESSAYS
OF ANFISA BUKREYEVA

Валентина Мороз (Дніпро)

Valentyna Moroz (Dnipro)

На сторінках регіональної газети «Вісті
Придніпров’я» за 2015 рік Анфіса Букреєва
порушила важливі суспільно-політичні питання
сучасності. У її нарисовій творчості актуально
зазвучала тема єднання поколінь. Нарис «Подія,
що об’єднала покоління», присвячений зустрічі
учнів школи №139 з учасниками Афганської
війни
та
захисниками
України.
Авторка
висвітлює питання про співпрацю школярів із
волонтерськими організаціями, про збирання
гуманітарної допомоги воякам, які боронять
на Сході незалежність. Публіцистичний твір
«Єднання біля Вічного вогню» розкриває
особливості людей старшого і молодшого віку,
яких об’єднала пам’ять про подвиги прадідів.
Поглиблення цієї теми знаходимо у статтях «Після
восьмого класу – на війну», «І на землі хай у мирі
всі живуть!», «Зі сходу країни везуть зброю».
Нарис «Я не в Дніпропетровську, а в Києві. Ми тут
за майбутнє стоїмо!» розкриває сторінки боротьби
вірменина Сергія Нігояна за нову Україну, її
свободу і незалежність. Висвітленню діяльності
волонтерських організацій, що займаються
питаннями переселенців та бійців АТО,
присвячений журналістський твір «Для волонтерів
провели тренінг-сесію». У статті «Тризуб – знак
Великої богині» йдеться про нове тлумачення
герба України як символу, який приховує історію
та легенди багатьох народів, та найголовніше, є
знаком войовниці, Берегині роду, яка неодмінно
приведе народ до перемоги.
Отже, нарисова творчість дніпропетровської
письменниці Анфіси Букреєвої відіграє важливу
роль у ЗМІ, оскільки як журналістка вона
досліджує, аналізує й узагальнює події, факти,
явища. У її нарисах як центральному жанрі
публіцистики постає сучасна людина в складний
для України час суспільних, економічних і
політичних проблем.

On the pages of the regional newspaper «Visti
Prydniproviya» for 2015 Anfisa Bukreyeva initiated
important social and political issues of our time. In
her essay creativity the theme of unity of generations
sounded actually. The essay «The event that united
generations» is dedicated to meeting students of the
school number 139 with the participants the Afghan
war and the defenders of Ukraine. The author
highlights the issue of cooperation of students with
voluntary organizations to collect humanitarian aid
to the soldiers who defending the independence on
the East. The publicistic work «Unity at the Eternal
Flame» reveals the features of the older and younger
people, which are united by the memory of the feats
of our ancestors. The deepening of this subject is
found in the articles «After eighth grade – to war»,
«Let all live in peace on the Earth», «From the east
of the country they transport weapons». Essay «I’m
not in Dnipropetrovsk but in Kyiv. We are standing
here for the future!» opens Armenian Sergey
Nigoyan struggle for a new Ukraine, its freedom and
independence. Journalistic work «A training session
for volunteers» is dedicated to coverage of voluntary
organizations dealing with immigrants and fighters
of ATO. In the article «The Trident – a sign of the
Great Goddess» she refers to the new interpretation
of the state emblem of Ukraine as a symbol, which
hides the history and legends of many people, and
most importantly, a sign of a warrior, Keeper of the
generations, who will lead the people to the victory.
So, the essay creativity of dnipropetrovsk writer
Anfisa Bukreyeva plays an important role in the media
as a journalist explores, analyzes and summarizes
facts, events, phenomena. In her essays as in a central
genre of publisism modern man is presented in a
difficult for Ukraine time of social, economic and
political problems.
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ТЕНДЕНЦІЇ У ФУНКЦІОНУВАННІ
ВІДАБРЕВІАТУРНИХ УТВОРЕНЬ
У МОВІ УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБІВ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

TENDENCIES IN FUNCTIONING
OF MADE FROM ABBREVIATION
FORMATIONS IN UKRAINIAN
MASS MEDIA LANGUAGE

Марина Навальна (Переяслав-Хмельницький)

Maryna Navalna (Pereyaslav-Khmelnytskyi)

У мові сучасної української періодики помітно
активізувалося
вживання
відабревіатурних
утворень. Це словотвірне явище є порівняно
новим. У попередні періоди історії українського
словотвору воно засвідчене тільки поодинокими
випадками: НАТО – натовський – натовець,
СЕАТО – сеатовський – сеатовець, які
кваліфіковано як можливості різних інтерференцій.
У сучасному мовознавстві питання будови
та
класифікації
відабревіатурних
утворень
залишаються дискусійними (Алексеев, 1979;
Бойченко, 1982; Нелюба, 2007). Якщо в попередні
роки вважали, що не від багатьох абревіатурних
основ з’являються похідні слова загальномовного
використання, то нині цю тезу заперечують, бо
майже від усіх абревіатур можна утворити похідне
за законами словотвору.
групу
віабревіатурних
Найчисельнішу
одиниць становлять слова, що утворилися
від назв-абревіатур партій, політичних блоків
та громадських об’єднань. Цю тенденцію
спостерігаємо в мові української періодики і на
початку ХХІ ст.: бютівець, нунсівець, унсовець та
ін. Але паралельно з ними помітно активізувалося
вживання відабревіатурних іменників із суфіксом
-іст/-ист, які синонімізуються з попередніми
новотворами: ендепіст, пеерпіст, уенпіст та ін.
Мова української періодики чітко виявляє,
як абревіатури підлягають законам асиміляції,
узвичаюються, трансформуються в нові слова,
що потрапляють до словникового складу. Деякі
з них поступово сприймаються не як замінники
словосполучення, а як звичне кореневе слово, що
зумовлює й відповідні структурно-семантичні та
морфологічні наслідки.
На основі назв-абревіатур партій, політичних
блоків та громадських об’єднань постало чимало
відабревіатурних прикметників за допомогою
питомого українського суфікса -ськ-/-івськ-:
бютівський, уерпівський, унсовський та ін.
Прикметникові
відабревіатурні
лексеми
можуть утворювати складні слова: бютівськонунсівський та ін. Напр.: «Журналісти придумали
чергову бютівсько-нунсівську брехню» («Газета
по-українськи», 4.04.2008). Такі лексеми складні
для сприйняття споживачеві інформації. Їх
використовують автори аналітичних статей
суспільної, подекуди філософської тематики.
Деякі оказіональні віабревіатурні утворення
нерідко стають засобом глузування з кого-небудь,
породжують гру мовних елементів і відповідні

In the language of modern Ukrainian periodicals
noticeably is intensified the use of made from
abbreviation formations. This word building is a
relatively new phenomenon. In previous periods of
the history of Ukrainian derivation it is certified only
by isolated cases: НАТО – натовський – натовець,
СЕАТО – сеатовський – сеатовець, which are
qualified as the possibilities of different interferences.
In modern linguistics the questions on structure
and classification of made from abbreviation
formations remain debatable. In previous years it
was believed that only from few abbreviated bases
appear derivatives of general language use. Now this
idea is rejected because from almost all acronyms
derived words can be formed under the laws of
word-formation.
The largest group of made from abbreviation
units make words which are formed from the
abbreviated names of parties, political blocs and
public associations. This trend is seen in Ukrainian
language periodicals at the beginning of the XXI-st
century: бютівець, нунсівець, унсовець and others.
But along with them was noticeably intensified the
use of formed from abbreviation nouns with the suffix
іст/-ист, that are synonimizied with previous new
formations: ендепіст, пеерпіст, уенпіст and others.
Language of Ukrainian periodicals clearly shows
how the abbreviations correspond to the laws of
assimilation, become usual, transform into new words
that fall into vocabulary. Some of them gradually
perceived not as substitutes of word-combination, but
as usual root words that determine the appropriate
structural-semantic and morphological consequences.
Based on the names-abbreviations of parties,
political alliances and public associations are
formed many made from abbreviation adjectives by
using specific suffix -ськ-/-івськ-: бютівський,
уерпівський, унсовський and others.
Adjectivised, made from abbreviation lexemes
can form compound words: бютівсько-нунсівський
and others. E.g..: «Журналісти придумали
чергову бютівсько-нунсівську брехню («Газета
по-українськи», 04.04.2008). These lexemes are
difficult for consumer’s understanding of information.
They are used by authors of analytical articles related
to public, sometimes philosophical topics.
Some occasional made from abbreviation
formations often become a means of making fun of
someone, generate linguistic elements playing and
corresponding association ranks, which serve as good
emotional and expressive means cf.: єцек, ендепєц.
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асоціативні ряди, що слугують добрим емоційноекспресивним засобом, пор.: єцек, ендепєц.
Досить велику тематичну групу становлять
відабревіатурні
утворення,
які
означають
представників
правоохоронних,
силових
органів, органів контролю. У цій та деяких
інших тематичних групах спостерігаємо широко
відомі словотвірні ланцюжки «заклад, установа,
організація – особа» (Нелюба, 2007: 166). Зазвичай
це іменники, утворені за допомогою питомого
українського суфікса -ник (еменесник; емзеесник).
Відабревіатурні утворення в мові періодики
мають неоднакове написання, що свідчить про
відсутність усталених норм. Ті самі слова можуть
писати в лапках і без них.
У тематичній групі відабревіатурних іменників,
що означають представників правоохоронних,
силових органів, органів контролю, наявні
деривати із суфіксом -ець/-івець, утворені
нерідко від спільних абревіатур, пор.: убозівець,
еменесівець і еменесник та ін.
Якщо в попередні роки в тематичній групі
абревіатур – назв міжнародних та міждержавних
союзів спостерігалася тенденція до творення
слів, що означають представників та членів цих
організацій (есендівець, сеатовець), то на початку
ХХІ ст. активізувалося творення та вживання
відабревіатурних прикметників із суфіксом
-ськ-/-івськ-: есендівський, єесівський, єепівський,
сотівський та ін.
Деякі відабревіатурні іменники мають різне
графічне відтворення базових абревіатур, пор.:
УНІАНівець та уніанівець; УБОЗівець та убозівець.
На початку ХХІ ст. в мові української
періодики помітно активізувалося вживання нових
відабревіатурних утворень. Вони становлять
три великі тематичні групи найменування
осіб, утворених від назв-абревіатур 1) партій,
політичних блоків та громадських і міжнародних
об’єднань, 2) правоохоронних, силових органів,
органів контролю, 3) організацій, товариств,
установ тощо. Перша і третя групи постійно
розширюють свій склад під дією позамовних
чинників. Переважають суфіксальні лексеми,
утворені від абревіатур – назв партій, політичних
блоків, громадських та інших об’єднань,
організацій, установ, товариств. Деякі оказіональні
відабревіатурні утворення в мові української
преси слугують засобом глузування та іронії,
нерідко вони надають публіцистичним матеріалам
розмовності. Тематичні групи відабревіатурних
лексем мають свої словотвірні особливості, що
виявляються у виборі словотворчого суфікса.
Відабревіатурні іменники нерідко мають
різне графічне відтворення базових абревіатур,
що засвідчує неусталеність їхнього написання та
ускладнює сприйняття читачем.
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Quite a large thematic group make made from
abbreviation formations, which mean representatives
of police, power authorities, monitoring bodies.
In this and some other thematic groups we can
see well-known word-formation chains «заклад,
установа, організація – особа». As a usual they are
nouns formed with specific Ukrainian suffix -ник
(еменесник; емзеесник).
Made from abbreviation formations in the
language of periodicals have dissimilar writing, which
indicate the absence of established norms. The same
words can be written in quotes and without them.
Thematic group of made from abbreviation
nouns that mean representatives of police, power
authorities, monitoring bodies include derivatives
with suffix -ець/-івець often formed from common
abbreviations, cf.: убозівець, еменесівець і еменесник
and others.
If in previous years in thematic group of
acronyms – names of international and interstate
unions were observed tendencies to creating words
meaning representatives and members of these
organizations (есендівець, сеатовець), at the
beginning of the XXI-st century was intensified the
creation and use of made from abbreviation adjectives
with suffix -ськ-/-івськ-: есендівський, єесівський,
єепівський, сотівський and others.
Some made from abbreviation nouns have
different basic graphic reproduction of abbreviations
cf.: УНІАНівець та уніанівець; УБОЗівець та
убозівець.
At the beginning of the XXI-st century in the
language of Ukrainian periodicals was noticeably
intensified the use of new made from abbreviation
formations. They are included into three big thematic
groups of people’s denomination formed from
the names-acronyms 1) political parties, political
blocs, public and international organizations;
2) police, power authorities, monitoring bodies;
3) organizations, associations, institutions and
so on. The first and the third groups constantly
expand its composition under extra-linguistic
factors. Predominate suffixal lexemes formed from
acronyms – names of parties, political alliances, public
and other associations, organizations, institutions
and companies. Some occasionally made from
abbreviation formations in language of Ukrainian
mass media serve as a means of ridicule and irony;
they often give to journalistic materials spokenity.
Thematic group of made from abbreviation lexemes
have their word creative features that are found in the
choice of word-building suffix.
Made from abbreviation nouns often have
different graphic reproduction of basic abbreviations
that certifies instability of their writing and make
more difficult their perception by the reader.
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ОБРАЗ ЛІДЕРА В МОВНІЙ СВІДОМОСТІ
УКРАЇНЦІВ У ПЕРІОД РІЗКИХ СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН

LEADER’S IMAGE IN UKRAINIAN
LANGUAGE WORLDVIEW DURING SHARP
SOCIAL AND POLITICAL CHANGES

Тетяна Недашківська, Ольга Загородня
(Житомир)

Tetiana Nedashkivska & Olha Zahorodnia
(Zhytomyr)

Мовна свідомість залишається актуальним
об’єктом наукового дослідження. Набирає обертів
використання асоціативного експерименту в
якості основного методу вивчення лексичних
одиниць
в
психолінгвістичному
аспекті.
Оскільки психологічна структура значення слівформантів мовної картини світу індивідуума та
колективу постійно зазнає різноманітних впливів
з боку лінгвальних та нелінгвальних чинників,
актуальним і цікавим видається дослідження такої
структури в динаміці, із виявленням імовірних
змін у компонентах.
У період 2014-2016 років українське
суспільство зазнало чимало гострих переживань,
пов’язаних з різкими змінами в суспільнополітичній сфері України. Вивчення образу
лідера за допомогою асоціативного експерименту
дозволило визначити характер змін у психологічній
структурі значення лексеми ЛІДЕР під впливом
зовнішнього чинника – суспільно-політичної
дестабілізації. В експерименті взяли участь 450
респондентів різного віку різних регіонів України.
Дані оброблялися за допомогою авторської
комп’ютерної системи накопичення й обробки
даних асоціативних експериментів «Stimulus»:
визначалися ядерні та периферійні елементи
асоціативного поля стимулу ЛІДЕР з мірою їх
частотності, актуалізовані семантичні компоненти
лексеми, характер асоціативних зв’язків, динаміка
конотативного компоненту за період дослідження.
Ядерною реакцією на стимул ЛІДЕР виявилась
реакція
президент
(0,054).
Неочікуваним
результатом стала кількість відмов на цей стимул
(індекс частотності відмов більший за реакцію
президент, а саме 0,083), тобто відмова як
особливий тип реакції посіла місце у ядерному
компоненті асоціативного поля (АП) стимулу.
Понад 17% опитаних відмовилися змістовно
реагувати на цей стимул. На ближній периферії АП
зафіксовані реакції: партія (партії) з сумарним
індексом частотності 0,042; я (0,040); головний
(0,036); сила (сильний) із сумарним індексом
0,024; людина (0,013); перший (0,013); керівник
(0,013). Периферійний компонент АП насичений
антропонімами: Порошенко (0,009); Янукович
(Яник) (сумарний індекс 0,009); Ярош (0,004);
Путін (Путін для своєї країни) – сумарний індекс
0,006; Кличко (0,004); Лукашенко (Батька) –
сумарний індекс 0,004; Яценюк (0,002); Зеленский

Language consciousness remains relevant object
of scientific study. Using associative experiment
as the main method of studying lexical items in
psycholinguistic perspective is going up. The
psychological structure of meaning, which forms
individual and collective language worldview,
is constantly affected by both lingual and nonlingual factors. That is why the dynamics of such a
structure and identification of possible changes in the
components are to be relevant and worth studying.
In 2014-2016 the Ukrainian society has
experienced a lot of sharp feelings associated with
abrupt changes in the socio-political area of Ukraine.
Studying the word LEADER via the associative
experiment allowed to determine the nature of
the changes in the psychological structure of its
meaning influenced by external factors as well as
shows the leader’s image while social and political
destabilization. We examined 450 respondents aged
from 17 to 70, living in different regions of Ukraine.
The data was analised through the specific computer
programme «Stimulus» which was specially created
for psycholinguistic research of such a character.
Via the «Stimulus» we identified the nuclear and
peripheral elements of the LEADER’s associative
field, calculated the associations’ frequency indices,
determined the character of associative links and
the semantic components actualized, showed the
dynamics of LEADER’s connotative component for
the period of 2014-2016.
The nuclear reaction to the stimulus LEADER
obtained is президент (President) (0.054).
Unexpected result was the number of blank responses
to this stimulus (the frequency index of refusals is
even greater than the reaction президент frequency,
and it appeared to be 0.083). Thus, refusal as a special
type of reaction has taken place in the nuclear part of
the stimulus’s associative field (AF).
Over 17% of respondents refused to respond
meaningfully to the stimulus LEADER. In the AF
near periphery the following responses are noticed:
партія (партії) (party) with a total frequency index
of 0,042; я (I) (0.040); головний (chief) (0.036);
сила (сильний) strength (strong) with a total index
of 0.024; людина (person) (0.013); перший (first)
(0.013); керівник (Head) (0.013). A lot of personal
names of Ukrainian contemporary politicians are
found in the AF periphery, for example Yanukovych
(Yanyk) (the total index is 0.009); Yarosh (0.004);
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Владимир (0,002); Савченко (0,002); Юлька
Тимошенко (0,002); Ющенко (0,002); Ляшко
(0,002); Садовий (0,002); Саакашвілі (0,002).
Зустрілися історичні оніми: Гитлер (0,004);
Бандера (0,002); Махно (0,002); Моїсей (0,002);
Спарта (0,002); а також топоніми: України (0,002);
Київ (0,002). Відсоток онімів в АП стимулу ЛІДЕР
склав 8,5%. Серед лексико-семантичних варіантів
у структурі семеми ЛІДЕР мовна свідомість
українців актуалізує лексико-семантичний варіант
«Той, хто на чолі партії, суспільної організації»:
25,8% реакцій співвіднесені за семантикою
з цим ЛСВ. З іншим компонентом «Той, хто
посідає провідне місце» співвіднесені 10,9%.
Отже, очільник для українців в період суспільнополітичної кризи виявився важливішим за когось
найкращого і провідного. Розподіл реакцій за
зонами асоціативного гештальту (Марковіна, 2000;
Терехова, 2013) показав, що у мовній свідомості
українців лідер перш за все відображений як
суб’єкт за статусом (22% реакцій): президент
(0,250); я (0,180); людина (0,061); керівник (0,061);
переможець (0,050); голова (0,040); голова
держави (0,020); хлопці з АТО (0,010) тощо.
Важливими для українців є і характеристики
лідера (23% реакцій): головний (0,148); перший
(0,066); впевнений (0,056); справедливий (0,047);
чесний (0,046); розумний (0,037); харизматичний
(0,028); захисник (0,009); патріот (0,009)
тощо. 17% наданих реакцій на стимул ЛІДЕР
виявилися
емоційно-оцінними.
Найчастіше
українці відзначали відсутність лідера, бажаного
за характеристиками і діями. Сумарний індекс
подібних реакцій (немає, ніхто, нема такого,
відсутність, проблема, немає в Україні тощо) в
АП стимулу ЛІДЕР на сьогоднішній час склав
0,287, що в рази перевищує індекс частотності
ядерної реакції президент (0,054). Найменше
уваги українці приділили діям лідера (лише 4%
реакцій), серед яких найважливішою функцією
визначили ведення за собою (реакції веду за
собою, поводир, веде тощо), сумарний індекс
частотності подібних реакцій в цій групі 0,336.
Серед інших актуалізованих реакцій в зоні «Дії» –
менеджмент (0,110) і прагнення ним (лідером)
бути (0,056). Отже, сучасні українці схильні
до впливу авторитету впевненої і справедливої
особистості, коли йдеться про лідера держави, при
цьому безжально критикують дійсних очільників –
на межі абсолютної відмови змістовно реагувати
на стимул – та активно акцентують на відсутності
прийнятного лідера (того ж розумного і
харизматичного), не вбачаючи в реальній дійсності
ідеалу. Між тим, прагнення бути лідером і мислити
саме себе на цьому місті виявляється характерною
рисою сучасної мовної свідомості українців, що
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Putin (Putin for his country) – the total index
is 0.006; Klychko (0.004); Lukashenko (0.004);
Yatsenyuk (0.002); Zelenskiy Vladimir (0.002);
Savchenko (0.002); Julia Timoshenko (0.002);
Yushchenko (0.002); Lyashko (0.002); Sadovy
(0.002) Saakashvili (0.002). The historical names has
appeared: Hitler (0.004); Bandera (0.002); Makhno
(0,002); Moses (0.002); Sparta (0.002); and the
geographical names (Ukraine (0.002); Kyiv (0.002))
have been also found out. The total percentage of
names in the stimulus’s LEADER associative field
was 8.5%. In the lexical-semantic structure of the
LEADER sememe Ukrainian language consciousness
actualizes two lexical-semantic variants: «Someone
who leads the party or social organization» (25.8%
correlated responses) and «Someone who occupies
a leading place» (10.9% correlated responses). So,
during the socio-political crisis the «head» appeared
to be more important for the Ukrainians than anyone
who is the best and leading. The distribution of the
reactions according to the associative Gestalt zones
(Markovina, 2000; Terekhova, 2013) showed that
Ukrainian linguistic consciousness primarily reflects
leader as the status or a subject (22% responses, such
as президент (President ) 0.250; я (I) 0.180; людина
(man) 0.061; керівник (chief) 0.061; переможець
(winner) 0.050; голова (head)0.040; голова держави
(head of state) 0.020; хлопці з АТО (guys from the
ATO zone) 0.010 and others). The Ukrainians also
stressed on the characteristics of a leader (23% of
responses). In this group the following responses are
found: головний (main) 0.148; перший (the first)
0.066; впевнений (confident) 0.056; справедливий
(fair) 0.047; чесний (honest) 0.046; розумний
(clever) 0.037; харизматичний (charismatic) 0.028;
захисник (defender) 0.009; патріот (patriot) 0.009,
and others. 17% of the responses provided to the
stimulus LEADER were emotional. Most Ukrainians
noted the absence of a leader, for the desired
characteristics and actions have not been performed.
The total index of such reactions as немає, ніхто,
нема такого, відсутність, проблема, немає в
Україні (no, no this, that’s a problem, not in Ukraine,
etc.) in the stimulus’s LEADER assosiative field was
as high as 0.287, and it greatly exceeds the frequency
index of nuclear reaction президент (President)
0.054. The actions of the leader are less important for
the Ukrainians today, for only 4% of the responses
are fixed in this part of AF. Nevertheless, the most
important function of a leader in the Ukrainians’
worldview is leading; the total frequency index in
the group describing leading is 0.336. The responses
менеджмент (management) (0.110) and прагнення
ним (лідером) бути (the desire to be a leader)(0.056)
are among other reactions in the area of «Action». So,
modern Ukrainians are susceptible to the authority
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досить переконливо представлено в АП стимулу.
Оцінні коефіцієнти конотативності стимулу
як загалом, так і за певні періоди опитування,
визначалися за принципом середньостатистичного
показника на основі оцінок, присвоєних
конотаціям реакцій та асоціативних зв’язків
за шкалою -2/0/2. Конотативний компонент
стимулу ЛІДЕР, за результатами експерименту,
виявився позитивним: респонденти утворили
67% позитивних асоціативних зв’язків в
порівнянні з 23% нейтральних та 9% негативних.
Дослідження динаміки конотативного компоненту
стимулу ЛІДЕР за роки опитування (20142016) відобразило тенденцію невеликого спаду
позитивного сприймання стимулу в 2015 році
(коефіцієнт меліоративності майже 0) в порівнянні
з 2014 роком (0,3), проте в період 2015-2016 років
позитивність сприймання стимулу ЛІДЕР різко
зростає від 0 в 2015 до 0,8 в 2016 році, що свідчить
про актуалізацію позитивних зон образу лідера в
мовній свідомості українців на сучасному етапі.
Таким
чином,
зміни
в
компонентах
психологічної структури значення стимулу ЛІДЕР
під впливом різких суспільно-політичних змін
відображені в АП стимулу великою кількістю
відмов реагувати й емоційно-оцінних реакцій, що
відображають критику сучасного стану політичної
сфери, достатньо високим відсотком онімічних
реакцій та звертання до персоналій сучасності,
а також яскравою динамікою конотативного
компонента за період опитування.

of a confident and fair person in the case of the state
leader. However, they highly criticize the real heads
(as much as the absolute refusal to respond to the
stimulus) and actively emphasize on the absence of
an acceptable leader (intelligent and charismatic) in
modern Ukraine because of not seeing the ideal in
reality. Meanwhile, striving to be a leader appeared to
be a stable feature of the modern Ukrainian language
consciousness that is sufficiently represented in
the stimulus’s AF. Evaluation of the stimulus’s
connotations as a whole and for specific periods of
questioning, is determined on the basis of the average
rate. This average rate is produced by rating the
reactions’ connotations and associative links on the
scale of -2/0/2. LEADER’s connotative component,
as the experimental results show, is positive: 67%
of respondents produced positive associative links
compared with 23% neutral and 9% negative links.
Study of the connotative component dynamics of
the stimulus LEADER in survey years (2014-2016)
reflected the tendency of a small decline in the
positive perception of the stimulus in 2015 (with the
positive rate is almost 0) in comparison with the rate
in 2014 (0.3). But in the period from 2015 to 2016
the positivity in perception of LEADER increased
sharply from 0 in 2015 to 0.8 in 2016. This increase
indicates positive zones of the leader’s image in the
Ukrainian language worldview today.
Thus, the changes in the components of
psychological structure of LEADER meaning
are obvious. They are caused by sharp social and
political changes in Ukraine during 2014-2016 and
reflected in the stimulus’s LEADER associative
field by many ways. First is the great number of
emotionally evaluative responses that reflect criticism
of the current political sphere. Second is quite a high
percentage of personal names appealing to the modern
Ukrainian politicians and, the third, there is a vivid
dynamics of connotative component for the period of
the survey.
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СВЯЗЬ ЧИТАТЕЛЬСКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ

CONNECTION OF READERS’
PREFERENCES AND VALUE
ORIENTATIONS OF PERSONALITY

Сергей Ненашев, Наталья Фомина (Рязань)

Sergei Nenashev & Natalia Fomina (Ryasan)

Сегодня наше общество уже осознает, что в
век глобализации нельзя сохранить свою культуру,
нельзя помочь младшему поколению научиться
знать, научиться делать, научиться жить вместе и
существовать (что является целями образования
в XXI веке, декларированными ЮНЕСКО) без
чтения литературы. В нашей стране создана
Русская Ассоциация Чтения, которая ведет
большую работу по пропаганде и изучению
чтения (Рубакин, 1928; Рейтблат, 2001; Миллер,
1971, 1977; Дрешер, 1999; Бурно, 1989; Кабачек,
1998, 1994; Карвасарский, 1985).
Чтение как один из основных видов речевой
деятельности является базовым компонентом
воспитания, обучения, образования и развития
культуры человека, однако в последнее время
оно все чаще заменяется просмотром видео,
формализованным общением в виртуальном
пространстве и т.п., в связи с чем уровень развития
речи, мышления, нравственности, духовности у
многих современных молодых людей заметно
снижается. Все это обуславливает актуальность
исследования проблем речи, в том числе чтения,
различными науками, в том числе и психологией.
Нами
было
проведено
исследование
взаимосвязи читательских предпочтений и
ценностных ориентаций личности, в котором
приняли участие 72 человека (20 мужчин и
52 женщины) в возрасте от 18 до 57 лет.
Прежде всего с помощью авторской анкеты
было выявлено место чтения произведений
различных литературных жанров в жизни
респондентов и определены лица мало читающие
(в среднем прочитывающие 8,3 книги в год),
которых оказалось 54,2%, и много читающие (24,8
книг в год), к которым были отнесены 45,8%.
При этом наиболее предпочитаемыми жанрами
для много читающих являлись классическая
(34%), приключенческая (23%), философская
(23%) литература и афоризмы (20%).
В связи с этим, опираясь на представление
о литературных жанрах с точки зрения
библиотерапии, на возможную взаимосвязь
произведения того или иного жанра с актуальным
состоянием
и
проблемами
читающего,
мы предположили, что им, скорее всего,
свойственны склонность к анализу ошибок,
заблуждений, способствующая их преодолению;
внимание к негативным чувствам, тренировка
интуиции, таинственность как способ познания

Today, our society is already aware that in the
age of globalization, it is impossible to preserve the
culture, we cannot help the younger generation to
gain knowledge, learning to work and live together
and to exist (which makes the goals of education in
the XXI-st century declared by UNESCO) without
reading literature. In our country is formed the
Russian Association of Reading, which does a lot of
work to promote and study reading (Rubakin, 1928;
Miller, 1971; Reytblat 2001, Drescher, 1999; Burno,
1989; Kabachek, 1994, 1998; Karvasarsky, 1985).
Reading as one of the main types of speech
activity is a basic component of upbringing, training,
education and development of human culture, but in
recent years it is increasingly replaced by watching
videos, formalized communication in the virtual
space, and so on, and therefore the question of the
level of speech, thinking, morality and spirituality of
many today’s young people is markedly reduced. All
this causes the relevance of studying speech issues,
including reading the various sciences, as well as
psychology.
We studied the relationship of readers’ preferences
and value orientations of personality, which was
attended by 72 people (20 men and 52 women) aged
from 18 to 57 years.
First of all, by using the author’s questionnaire
it was found the place of reading works of different
literary genres in the lives of the respondents, and
were identified the persons who do not read much
(average reading 8.3 books per year), as it was turned
out to be 54.2%, and those who read a lot (24.8 books
year), which were classified as 45.8%.
The most preferred genres for many readers
are: the classic (34%), adventure (23%), philosophy
(23%), literature and aphorisms (20%).
Therefore, relying on understanding of the
literary genres in terms of bibliotherapy, the possible
relationship of the works of a particular genre to the
current state and problems of reading, we suggest
that they are likely to inherent tendency for analyzing
errors, misconceptions, promoting their overcoming;
attention to negative feelings, intuition training, the
mystery as a way of understanding reality; the whole,
multifaceted view of themselves and other people,
the world in general, understanding inevitability the
differences and a certain conflict between the external,
real world and the inner subjective one, between what
can be, should be, and what we have, as well as the
procedure, dynamics, relaxed attitude to extremes,
contradictions, different life disasters.
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действительности;
цельное,
разностороннее
представление о себе, других людях, мире в
целом, понимание неизбежности разницы и
определенного конфликта между внешним,
реальным миром и внутренним субъективным,
между тем, что может быть, должно быть, и тем,
что есть, а также порядок, динамика, спокойное
отношение
к
крайностям,
противоречиям,
различным жизненным катаклизмам.
Для мало читающих предпочтительными
оказались юмористическая (35%), классическая
(33%) и приключенческая литература (32%).
Исходя из этого, им, скорее всего, свойственны
широкий, объективный взгляд на себя и других
людей, обнаружение смешных сторон в любых
явлениях, даже неприятных, и преображение их;
анализ ошибок, заблуждений, способствующий их
преодолению; внимание к негативным чувствам,
тренировка интуиции, таинственность как способ
познания действительности.
Отрадно, что треть респондентов обеих групп
предпочитают читать классическую литературу,
которая
сохранила
привлекательность
как
литература для души, своеобразное универсальное
лекарство, способное помочь и в состоянии
усталости,
одиночества,
психологического
дискомфорта и при отсутствии дружбы, любви,
понимания, самоуважения.
Авторами художественных произведений,
которые потрясли и изменили их, являются
П. Коэльо, который является одним из самых
«модных» авторов настоящего времени (38%),
А. Дюма (17%), М. Митчелл (14%), М. Булгаков
(11%), Л. Толстой (11%), Ф. Достоевский (9%).
С помощью теста «Самоактуализация» Маслоу
(Маслоу, 1998) у представителей выделенных
групп были выявлены жизненные ценности.
У
лиц,
часто
и
редко
читающих
художественную литературу, были выявлены
высшие ценности.
Анализ результатов показал, что для много
читающих характерны такие высшие ценности,
как
цельность,
живость,
приверженность
процессу, порядок, понятность, осмысленность,
мистические переживания, познание и др., а также
частные метапатологии – зависимость от другого
человека, ощущение собственной заменимости,
ненужности.
Редко читающим художественную литературу
также свойственны осмысленность, мистические
переживания,
познание,
зависимость
от
другого человека, а кроме того – юмор (игра),
экзистенциальный вакуум, десакрализация жизни,
отчуждение от общества.
Лица, часто читающие художественные
произведения, реализуют в чтении удовлетворение

For those who read a little the preferable were
humorous (35%), classical (33%) and adventure
literature (32%).
On this basis, they likely, are inherent to a broad,
objective view on themselves and other people,
finding the funny sides in all phenomena, even
unpleasant, and its transformation; error analysis,
delusions, contributing to overcome them; attention to
negative feelings, intuition training, mystery as a way
of understanding reality.
It is encouraging that a third part of respondents
in both groups prefer to read classical literature,
which has kept attractiveness as literature for the
soul, a kind of universal remedy that can help in a
state of fatigue, loneliness, psychological discomfort,
and in the absence of friendship, love, understanding,
self-respect.
The authors of literary works that shocked
and changed them are P. Coelho, who is one of
the most «fashionable» authors in present time
(38%), Alexandre Dumas (17%), M. Mitchell
(14%), M. Bulgakov (11%), Leo Tolstoy (11%),
F. Dostoevsky (9%).
With the help of «self-actualization» test by
A. Maslow (Maslow, 1998), in representatives of
selected groups life values were identified.
Individuals who often and rarely read fictions, the
highest values were found.
Analysis of the results showed that for many
readers are inherent such higher values as integrity,
liveliness, adherence to the process, order, clarity,
conciseness, mystical experiences, knowledge, etc., as
well as private metapathologies – the dependence on
another person, feeling of substitutability, uselessness.
Rarely reading fiction persons are also inherent
to a peculiar sensibility, mystical experiences,
knowledge, dependence on another person, and
besides – humor (the game), existential vacuum,
desacralization of life, alienation from society.
People, who often read literary works, implement
in reading satisfaction of physiological needs, security
needs and personal growth, while a little reading
fiction persons cannot adjust their vital personal needs
and self-actualization needs through reading.
At the same time reading fiction frequency has
a positive correlation with all the requirements of
Maslow pyramid. The more one reads, the more
reading relaxes and soothes, brings satisfaction and
joy, increases energy and strength, helps to find a way
out of the problems, clarify the own thoughts, expands
knowledge about the life and so on. Therefore, we can
say that people who often read fiction, actualize lower
(organic, safe), and higher needs (self-actualization,
belonging in love, esteem, cognitive and aesthetic).
Aphorisms, which read 20% of the group members
who read a lot have found a positive association with
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физиологических потребностей, потребностей в
безопасности и личностном росте, тогда как мало
читающие художественную литературу не могут
скорректировать свои витальные личностные
потребности и потребности в самоактуализации
посредством чтения.
При этом частота чтения художественной
литературы имеет положительные корреляции
со всеми потребностями пирамиды А. Маслоу.
Чем больше человек читает, тем больше
чтение расслабляет и успокаивает, приносит
удовлетворение и радость, увеличивает энергию
и силу, помогает находить выход из проблем,
проясняет
собственные
мысли,
расширяет
знания о жизни и др. Следовательно, можно
говорить о том, что человек, часто читающий
художественные
произведения,
реализует
и низшие потребности (органические, в
безопасности), и высшие потребности (в
самоактуализации, принадлежности и любви,
уважении, познавательные и эстетические).
Афоризмы,
которые
читают
20%
представителей группы много читающих людей,
обнаружили положительную связь с функцией
самоактуализации: чем больше человек читает
мудрые мысли в виде афоризмов, тем лучше
он трансформирует негативные эмоции в
позитивные,
лучше
разрешает
конфликты,
развивает и поддерживает в себе такие
ценности, как добро, справедливость, любовь,
мудрость. Возможно, это связано с тем, что
афористическая литература содержит в себе
наиболее ясные образы, отточенные идеи, нередко
парадоксальные, противоречивые, диалектические,
но всегда совершенные в своей законченности,
категоричности. Читая эту литературу, человек
привыкает спокойнее относиться к крайностям,
противоречиям,
различным
жизненным
катаклизмам, преодолевает дихотомии.
С
помощью
корреляционного
анализа
(коэффициента линейной корреляции Кендалла)
были определены также связи между частотой
чтения, количеством прочитанных за год книг
и ценностными ориентациями респондентов.
Обнаружено,
что,
чем
больше
человек
предпочитает читать детективы, тем больше
удовлетворено его чувство безопасности, и тем
меньше он читает философскую литературу
и меньше направлен на реализацию своих
способностей и целей. И наоборот, чем меньше
он читает детективы, тем меньше удовлетворено
его чувство безопасности, поэтому он больше
читает философскую литературу и больше
направлен на реализацию своих способностей
и целей. Возможно, это связано с тем, что
детективы не требуют личной включенности
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the function of self-actualization: the more a person
reads wise ideas in the form of aphorisms, the better
he transforms negative emotions into positive ones,
better resolves conflicts, develops and supports such
values as goodness, justice, love and wisdom. Perhaps
this is due to the fact that the aphoristic literature
contains the clearest images, honed ideas, sometimes
paradoxical, contradictory, dialectical, but always
committed to its completeness, categoricalness. While
reading this literature, a man accustoms to relate
calmer to the extremes, contradictions, different life
disasters and overcome the dichotomy.
Using correlation analysis (coefficient of
linear correlation by Kendall) were defined also
the relationships between frequency of reading,
the number of read for a year books and value
orientations of the respondents. It has been found that
the more people prefer to read detective stories, the
more satisfied is their sense of security, and the less
they read philosophical literature and less they are
aimed at the realization of their abilities and goals.
Perhaps this is due to the fact that detectives do not
require the personal involvement of a man, allowing
just follow the storyline, being, in fact, entertainment,
whereby a sense of security is provided. Philosophical
literature requires maximum involvement, selfanalysis, progress, and understanding of life, which is
directly connected with function of self-realization.
The frequency of reading positively correlates
with the number of read books per year, safety and
reliability, and negatively – with a feeling of dignity.
The more one reads the more books he reads in
a year, the more he feels himself safely, he feels
less fear and aggression, and less he is looking for
sensations, confirming the importance of himself as
an individual, less he needs the approval, achieving
success. Perhaps in reading people play out fears
and aggression, as well as find their reference group
in the heroes of books. Conversely, the less a person
reads and fewer books he reads in a year, the more
he experiences the fear of failure, aggression, and the
greater needs the approval, a sense of competence,
achieving success.
In addition, the number of books read in a year,
has a positive correlation with reading adventure
literature, which is ranked the 2nd place in multi –
and the 3rd place in a little reading respondents, as
well as biographical.
Preferences in various literary genres are
associated with therapeutic functions of reading.
Thus, it was found that the classical literature has
a positive correlation with satisfaction function of
physical needs, security needs, personal growth and
self-actualization: the more one reads the classical
literature, the more vivid emotions he feels, the more
he is assured in himself, his own strength, develops
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человека, предоставляя возможность просто
следить за сюжетом, являясь, по сути,
развлечением, посредством чего и обеспечивается
чувство безопасности. Тогда как философская
литература требует максимальной включенности,
самоанализа, движения вперед, понимания сути
бытия, что непосредственно связано с функцией
самореализации.
Частота чтения положительно коррелирует
с количеством прочитанных книг за год,
безопасностью и надежностью, и отрицательно –
с чувством собственного достоинства. Чем чаще
человек читает и, соответственно, больше книг
прочитывает за год, тем больше он чувствует себя в
безопасности, реже испытывает страх и агрессию,
и тем меньше ищет ощущения, подтверждающие
значимость себя как личности, меньше нуждается
в одобрении, достижении успехов. Возможно,
в чтении люди изживают страхи и агрессию,
а также находят свою референтную группу в
героях книг. И наоборот, чем реже человек читает
и меньше книг прочитывает за год, тем чаще он
испытывает страх неудач, агрессию и тем больше
нуждается в одобрении, чувстве компетентности,
достижении успехов.
Кроме того, количество книг, прочитанных за
год, имеет положительные корреляции с чтением
приключенческой литературы, которая занимает
2 место у много- и 3-е место у мало читающих
респондентов, а также биографической.
Предпочтения
различных
литературных
жанров связаны с терапевтическими функциями
чтения. Так, обнаружено, что классическая
литература имеет положительные корреляции
с
функцией
удовлетворения
физических
потребностей, потребности в безопасности,
личностном росте и самоактуализации: чем
больше человек читает классическую литературу,
тем более яркие эмоции он испытывает, тем
больше уверен в себе, своих силах, развивает и
поддерживает в себе такие ценности, как добро,
справедливость, любовь, мудрость, и наоборот.
Таким образом, к сожалению, менее половины
участвующих в исследовании респондентов
читают много.
Треть из них все же предпочитают читать
классическую литературу, которая обладает
огромными возможностями самого различного
воздействия на читателя, формируя и способствуя
удовлетворению почти всех базовых потребностей
и метапотребностей личности.
Следовательно,
педагогам,
психологам,
родителям необходимо приложить немало усилий,
чтобы вернуть уважение к чтению литературы, ее
значимость как базового компонента воспитания,
обучения, образования и развития культуры
человека и общества в целом.

and supports such values as goodness, justice, love,
wisdom, and vice versa.
Thus, unfortunately, less than half of participating
in the study respondents read a lot.
A third of them still prefer to read classical
literature, which has enormous possibilities of the
different impact on reader, shaping and contributing
to satisfaction of almost all basic needs and metaneeds
of personality.
Consequently, teachers, psychologists, parents
need to work hard to win back respect for reading
the literature, its importance as a basic component of
upbringing, training, education and development of
human culture and society as a whole.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ
УМОВИ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
CONDITIONS OF COMMUNICATIVE
COMPETENCE DEVELOPMENT IN FUTURE
FOREIGN LANGUAGE SPECIALISTS

Катерина Олександренко (Хмельницький)

Kateryna Oleksandrenko (Khmelnytskyi)

Побудова системи розвитку іншомовної
комунікативної
компетентності
майбутнього
фахівця вимагає розробки відповідного наукового
забезпечення. Аналіз розвитку іншомовної
комунікативної компетентності (ІКК) – це
комплексне питання, що перебуває на стику
психології, соціології, соціальної психології,
психології праці, педагогіки та інших наук.
Виходячи з психологічного підходу, при
розгляді розвитку ІКК майбутнього фахівця нас,
у першу чергу, будуть цікавити детермінанти
розвитку
професіонала,
професіоналізму
особистості,
продуктивного
індивідуальнопрофесійного розвитку, а також умови і фактори,
що забезпечують цей процес. Психологопедагогічну систему розвитку ПІКК майбутнього
фахівця було сформовано автором у процесі
дослідження.
Ми розглядаємо процес навчання іноземної
мови як систему, що являє собою єдність безлічі
взаємозалежних структурних і функціональних
компонентів, підпорядкованих цілям виховання,
освіти та навчання підростаючого покоління та
дорослих людей. Розвиток ІКК здійснюється через
професійні навички та вміння, які формуються в
процесі оволодіння предметом. Все це в комплексі
сприяє саморозвитку і самовдосконаленню
особистості.
Усі фактори розвитку ІКК майбутнього фахівця
можна об’єднати в такі групи:
– організаційно-педагогічні
(навчальний
план факультету, складання розкладу, вироблення
критеріїв оцінки рівня компетентності, матеріальне
і технічне оснащення занять);
– змістовні (відбір змісту занять, інтеграція
різних курсів, виділення провідних ідей);
– технологічні
(контрольно-оцінні,
організація активних форм навчання, визначення
груп умінь, що входять до комунікативної
діяльності,
використання
інноваційних
технологій);
– психолого-педагогічні (формування цілей,
здійснення діагностики розвитку студентів,
система
мотивації,
визначення
критеріїв
оцінки компетентності, рефлексивно-оцінний
етап кожного заняття, залучення студентів до
співуправління).
Основним завданням викладача іноземної
мови у ВНЗ з розвитку ІКК є створення таких
психолого-педагогічних умов, за яких:

The creation of the system of future specialist’s
foreign language communicative competence
development
demands
the
elaboration
of
corresponding scientific ensuring. The analysis
of foreign language communicative competence
development is a complex item which is investigated
within the frameworks of psychology, sociology,
social psychology, psychology of labour, pedagogy
and other sciences.
Proceeding from the psychological approach
while describing the development of foreign language
communicative competence (FLCC) we are interested
in the determinants of a professional’s formation,
professionalism of personality, productive individualprofessional development, as well as in conditions
and factors ensuring this process. The psychologicalpedagogical system of FLCC development
was formulated by the author in the process of
investigation.
We treat the process of a foreign language
teaching as a system consisting of a great number
of interrelated and interdependent structural and
functional components subjected to the educational
aims. The development of FLCC is realized through
professional skills and abilities formatted in the
process of a subject learning. All these aspects
encourage self-development and self-improvement of
personality.
All the factors of the development of FLCC can
be grouped as follows:
– organizational-pedagogical (educational plan
of a faculty, schedule, determination of criteria for
evaluation of competence level, material and technical
equipment of the lessons);
– substantial (selecting the lessons contents,
integration of different courses, outlining the main
ideas);
– technological (control and evaluating,
organization of active lessons forms, defining the
group of skills which are included in communicative
activity, usage of innovative technologies);
– psychological-pedagogical (the formation of
purposes, diagnostics students’ knowledge, system of
motivation, determination of criteria for competence
evaluation, reflexive-evaluative stage of each lesson,
involving of students in co-management).
The main task of a foreign language teacher in
education of future international relation specialists is
to create such psychological-pedagogical conditions
under which:
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– майбутній фахівець може повною мірою
розкритися як суб’єкт навчально-пізнавальної
діяльності, здатний зайняти активну особистісну
позицію;
– можливим є формування у студентів
внутрішньої мотивації для досягнення високих
показників розвитку ІКК;
– використовуються методи, форми і засоби
навчання, спрямовані на розвиток у майбутніх
фахівців професійно значимих якостей;
управління
– організується
спеціальне
пізнавальною діяльністю майбутніх фахівців
із метою досягнення ними високих показників
при вивченні іноземної мови як на планових
навчальних заняттях, так і в період самостійної
підготовки.
Необхідною умовою розвитку оптимального
рівня ІКК є сама особистість майбутнього
фахівця: його особистісний і професійний ресурс,
а також спеціальні знання та вміння, необхідні
для подальшої діяльності. Мета психологопедагогічної системи розвитку ІКК майбутнього
фахівця полягає у задоволенні потреб суспільства
у високопрофесійних фахівцях, які володіють
високим рівнем іншомовної комунікативної
компетентності
та
особистісно-професійних
якостей. Для досягнення цієї мети необхідними є
постановка і вирішення наступних завдань:
– розвиток іншомовних умінь майбутнього
фахівця,технологічних здібностей, особистісного
і професійного ресурсу на базі індивідуальнопсихологічних
особливостей,
потенційних
можливостей та адаптаційних здібностей;
– розвиток потреби і мотивації до
самостійного засвоєння і використання всіх
компонентів
іншомовної
комунікативної
компетентності.
Розвиток ІКК є найважливішим завданням
при навчанні іноземної мови у ВНЗ, виходячи
з моделі розвитку іншомовної комунікативної
компетентності майбутнього фахівця. Вона
складається з трьох елементів.
Метою
організаційно-мотиваційного
елемента є одержання нової інформації про
можливі сфери застосування іноземної мови,
діагностика потреб і інтересів, вироблення
позитивної мотивації до вивчення іноземної мови
з метою підвищення пізнавальної активності в
роботі з навчальним матеріалом.
Другий
елемент
–
інформаційнопроцесуальний. Він забезпечує оволодіння
професійно значимою інформацією відповідно
до
програми
для
студентів-міжнародників
іноземною мовою при аудиторній і позааудиторній
роботі, удосконалення навичок міжкультурної
комунікації при вирішенні проблем і моделюванні

– the future specialist can be revealed as a
subject of educational-cognitive activity able to
occupy active personal position;
– the formation of internal motivation for the
achievement of high indices of FLCC development
becomes possible;
– teaching methods, forms and means directed
at the development of future specialists’ professional
qualities are employed;
– special government of future specialists’
cognitive activity is organized aiming at high level of
foreign language mastering as at the lessons as during
independent work.
Personality of a future specialist is an important
factor for the achievement of optimal level of FLCC;
his individual and professional resource, special
knowledge and skills necessary for the further activity.
The aim of psychological-pedagogical preparation of
the future specialist is to meet the demands of society
in highly skilled professionals who possess the high
level of FLCC and individual-professional qualities.
To achieve this aim it is necessary to solve the
following tasks:
– the development foreign language skills of
future specialist, technological abilities, individual
and professional resources on the basis of individualpsychological peculiarities, potential possibilities and
adaptive capabilities;
– the elaboration of the need and motivation to
independent learning and usage of all components of
FLCC.
According to the model of FLCC development
the formation of FLCC of future specialist is the most
important task in high educational establishments.
The model consists of three elements, The purpose
of organizational-motivational element is to obtain
new information about the possible spheres of a
foreign language usage, diagnostics of the needs
and interests, formation of positive motivation to
foreign language learning resulting in cognitive
activity increase.
The second element – informational-processing –
ensures the mastering of professionally relevant
information in the foreign language according to the
program for the students of international relations,
the improvement of cross-cultural communicative
skills for the solution of the problems and modeling
professional communication in the foreign language.
Criterion-resulting element ensures the future
specialists’ self-evaluation of the development of
foreign competences and FLCC components; motives
of the language culture development; indicators of
educational progress; development of individualprofessional qualities, as well as the teachers’
evaluation of the results of FLCC development.
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іншомовного, у тому числі і професійного,
спілкування.
Критеріально-результативний
елемент
забезпечує самооцінку майбутніми фахівцями
розвитку іншомовних компетенцій і компонентів
іншомовної
комунікативної
компетентності;
мотивів розвитку мовної культури; факторів
навчальної успішності; розвитку індивідуальнопрофесійних якостей, а також оцінку викладачами
результатів розвитку іншомовної комунікативної
компетентності майбутніх фахівців відповідно до
визначених рівнів її розвитку.

104

PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD – 2016
ПСИХОЛІНГВІСТИКА ЗДОРОВ’Я

PSYCHOLINGVISTIC OF HEALTH

Марина Орап (Тернопіль)

Maryna Orap (Ternopil)

На
сьогоднішньому
етапі
розвитку
антропоцентрованих наук існують біомедична,
психосоматична та біопсихосоціальна моделі
здоров’я. Кожен психобіофізичний організм
має свої закони повноцінного комфортного
існування, яке виражається в понятті «здоров’я».
Сьогодні термін здоров’я трактується Всесвітньої
організацією охорони здоров’я як «стан
повного фізичного, психічного і соціального
благополуччя», а не лише як відсутність хвороб
або фізичних дефектів.
Психологи ж розглядають здоров’я у найбільш
загальному вигляді як благополуччя, wellbeing, як
відносно стійкий стан, у якому особистість добре
адаптована, зберігає інтерес до життя і досягає
самореалізації. За такого підходу проблема
здоров’я перестає бути проблемою хворих людей,
а стає перспективою здорових людей стати
щасливими. Як казав Микола Амосов, «лікарі
лікують хвороби, а здоров’я треба здобувати
самому». Одним із таких засобів «здобуття
здоров’я», безперечно, є думки особистості, і
слова, у котрі ці думки оформлюються.
Найбільш актуальним предметом дослідження
у клінічній психології є методологія психологічного
вивчення суб’єктивної реальності хворої людини.
У психосоматиці адекватним аналогом цього
предмета дослідження є вивчення суб’єктивного
відображення хвороби у психіці людини. Слід
також відзначити тенденцію підвищення ролі
психотерапії і психопрофілактики в соматичній
медицині
(Б.В. Михайлов,
І.М. Сарвір,
О.І. Сердюк). Основним принципом психокорекції
декларується підхід, що апелює до особистості
та гармонізації її системи відношень і ставлень,
зокрема, і ставлення до хвороби. У психології
здоров’я основні проблеми вивчення згруповані
навколо проблем визначення внутрішньої картини
здоров’я (В.О. Ананьєв, Г.С. Нікітін), ролі та
впливу психологічних факторів у збереженні,
укріпленні і розвитку здоров’я (І.Я. Коцан,
Г.В. Ложкін, М.І. Мушкевич).
Людина є (за влучним висловом С. Руденка)
психобіофізичним організмом. А відтак, ігнорувати
аспект впливу наших думок, оформлених у
слова на стан рівноваги, який, за висловом
Л.В. Засєкіної, є основою здоров’я, неможливо.
У такому випадку – де розташовуються точки
перетину психолінгвістики і психології здоров’я?
Що виступає предметом вивчення психології
здоров’я у психолінгвістичній парадигмі?
Беручи до уваги, що складовими комплексного
феномену здоров’я людини вважають її фізичне,

There are biomedical, psychosomatic and
biopsychosocial models of health at this stage of
development the anthropocentric science. Each
body has its own laws full of comfortable existence,
which is expressed in the concept of «health». Today
the term Health is interpreted by the World Health
Organization as «a state of complete physical, mental
and social well-being», not just as the absence of
disease or physical defects.
Psychologists are considering health in the most
general terms as welfare, wellbeing, as a relatively
stable state in which the person is well adapted,
have interest for life and reaches fulfillment and
self-actualization. According to this approach health
problem ceases to be a problem of sick people, but
become the prospect of healthy people to be happy.
As Nikolai Amosov says, «doctors treat diseases but
health you should get by yourself».One of such ways
of «getting health» is certainly personality’s thoughts
and the words in which these thoughts are formed and
formulated.
The most important subject of research in
clinical psychology is the study of psychological
methodology of subjective reality of the sick person.
In psychosomatic the analogue of this subject is
to study subjective reflection of sickness in the
human psychics. It also should be noted the trend of
increasing the role of psychotherapy and psychological
prevention in somatic medicine (B.V. Myhaylov,
I.M. Sarvir, O.I. Serdyuk). The basic principle of
correction declared the approach that appeals to the
individual and harmonize its system of relationships
and attitudes, in particular, the attitude to the disease.
In health psychology the mains problems are grouped
around problems of definition of internal picture of
health (V.O. Ananyev, H.S. Nikitin), the role and
influence of psychological factors in maintaining,
strengthening and development of health (I. Kotsan,
H.V. Lozhkin, M.I. Mushkevych).
Person
is
(as
S. Rudenko
says)
a
psychobiophysycal system. So, we can’t ignored
the aspect of influence our thoughts, formed into
words to our inner balance, which, according to
L.V. Zasyekinoyi is the foundation of health. In such
a case – where are the points of interaction between
psycholinguistics and psychology of health? What
is the object of studign in Health Psychology in
psycholinguistic paradigm?
Considering that the components of the complex
phenomenon of human health consider its physical,
social and mental health, we can say that from
the psycholinguistic point of view, all of these
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соціальне і психічне здоров’я, ми можемо
стверджувати, що з психолінгвістичної точки
зору, всі ці складові здоров’я втілюються у слова,
висловлювання, тексти, у наративи та зміст
внутрішнього діалогу людини. Відтак, аналізуючи
мовлення людини, ми можемо діагностувати стан
її здоров’я, і навпаки – визначити те, що слова,
які людина використовує часто (т. з. автоматичні
думки), можуть істотно впливати на загальний
стан здоров’я людини.
Уже не підлягає сумніву, що здоров’я людини
залежить від неї самої, від її дій, від способу
життя, установок і так далі. Здебільшого цьому
сприяло поширення ідей психосоматики, що
вивчає вплив психогенних факторів на виникнення
і протікання захворювань. Реакція людини
на емоційне переживання супроводжується
функціональним зрушеннями і патологічними
змінами у органах. У такому аспекті здоров’я
людини визнається залежним від її психічних
станів. Цінною у цьому плані є позиція позитивної
психотерапії, яка зазначає, що для цілого ряду
хвороб не виявлена точна, науково обґрунтована
причина
анатомо-фізіологічного
характеру,
і їх названо «ендогенними». Істотний вплив
психічних факторів визнається за, так званих,
класичних
психосоматичних
захворювань,
до котрих історично відносять сім хвороб:
язва дванадцятипалої кишки, язвений коліт,
ессенціальна гіпертонія, ревматичний артрит,
гіпертиреоз, нейродерміт, бронхіальна астма
(Пезешкіан, 2006). Зокрема, Носсрат Пезешкіан
одужання пацієнта ставить у пряму залежність від
слів, які той вживає.
Як
продемонструвала
Л.В. Засєкіна,
аналітичний синтез основних ідей когнітивної
і дискурсивної парадигм відкриває способи для
осмислення різних проблем психічного життя
людини, серед яких визнання співіснування
в особистості вродженого і набутого, а також
об’єднання різних галузей психології у вивченні
конкретного психічного явища. Дослідниця
виявила залежність здоров’я особистості від
наративного досвіду та роль останнього у
реорганізації травмуючого досвіду особистості
(Засєкіна, 2012). Таким чином, визнаючи мовлення
засобом формування і оформлення думок
(а отже – і всіх бажань, мрій, установок і таке
інше), психолінгвістика створює передумови для
глибоко дослідження ролі мовлення у формуванні
людського здоров’я.
У якому ж напрямі слід розвиватись
психолінгвістичним поглядам на здоров’я?
Аналіз літератури продемонстрував, що існуючі
дослідження розглядають особистість як суб’єкт
психолінгвістичного впливу – тобто як продуцента
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components of health embodied in words, statements,
texts, narratives and internal dialogue content. Thus,
analyzing the personality’s speech, we can diagnose
the state of her health, and vice versa – to determine
what words people use frequently (so-called automatic
thoughts) can significantly affect individual’s health.
Already there is no doubt that human health
depends on itself, from its lifestyle, attitudes and so
on. In most cases this contributed to spreading the
ideas of psychosomatic medicine that studies the
influence of psychogenic factors on the appearance
and course of disease. Induvidual reaction to
emotional experience accompanied by functional and
pathological changes in organs. In this aspect health is
recognized depending from our psychological states.
Valuable in this regard is the position of positive
psychotherapy, which states that for a number of
diseases not found accurate, scientifically proven
cause of anatomical and physiological nature and
they are called «endogenous». Significant influence
psychological factors recognized by the so-called
classic psychosomatic diseases (Peseshkian, 2006)
In particular, Nossrat Peseschkian puts in direct
dependence recovery of the patient from the words
that he uses.
As demonstrated L.V. Zasyekina, analytical
synthesis of the main ideas of cognitive and
discursive paradigms opens ways to understand the
various problems of mental life, including recognition
of the coexistence of congenital and acquired identity
and integration of the various branches of psychology
in the study of specific mental phenomena. The
researcher revealed the dependence of individual
health from the narrative experience and role of its
in the reorganization of the individual’s traumatic
experience (Zasyekina, 2012). Thus, recognizing the
speech means of creation and execution of ideas (and
therefore – and all desires, dreams, attitudes, etc.),
psycholinguistics make a prerequisite to investigate
the role of speech in the formation of human health.
In which direction should develop psycholinguistic
views on health? Analysis of the literature showed
that existing studies consider the person as a subject
of psycholinguistic influence – that is, as a producer
of texts. So psycholinguistics traditionally presents a
diagnostic tools to analyze the subjective world view
of the patient to determine its relationship to disease
and more.
Not enough research is the aspect of the individual
as the object of psycholinguistic influence. In this
area meet only works aimed to study factors that
have psychological impact on the individual patient
man for her recovery. But not meet the research,
which is considering the impact and meanings of
texts, which produces identity in the first place, on
itself. But is it possible to say that words can not only
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текстів. Тому традиційно психолінгвістика
представляє діагностичний інструментарій для
аналізу суб’єктивної картини світу хворого, для
визначення його ставлення до хвороби тощо.
Недостатньо дослідженим є аспект особистості
як об’єкта психолінгвістичного впливу. У даному
напрямку зустрічаємо лише роботи, спрямовані на
дослідження факторів, ролі, впливу, особливостей
тощо психологічного впливу на особистість хворої
людини для її одужання. Але не зустрічаємо
досліджень, котрі розглядають саме вплив смислів
і текстів, котрі продукує особистість, в першу
чергу, на неї саму. Але чи можливо говорити про
те, що слова можуть не лише сигналізувати і
виявляти хвороби, але і бути чинниками хвороб?
Відповідь на це питання дає змогу означити новий
напрям у розвитку теоретичного і практичного
доробку психолінгвістичної науки. У такому
аспекті дослідження слід спрямувати на: 1) вияв
слів-маркерів хвороби; 2) вивчення слів –
чинників здоров’я, слів, що створюють позитивне
налаштування, баланс і рівновагу.

detect and signal the disease, but also be a factor of
disease? The answer to this question allows to define
a new direction in the development of theoretical and
practical achievements of psycholinguistic science.
In this aspect of the research should be focused
on: 1) the researches of words-markers of disease;
2) study the words – health factors, words that create
a positive attitude, balance and equilibrium.
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КОГНИТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
К ОСВОЕНИЮ ПИСЬМА

OGNITIVE PREREQUISITES
FOR THE DEVELOPMENT OF LETTERS

Наталия Павлова (Череповец)

Natalia Pavlova (Cherepovets)

По мере развития ребенка его умственные
процессы претерпевают определенные изменения.
Так, если в период раннего детства (возраст до
4 лет), дети находятся на допонятийной стадии
развития мышления, то в возрасте после 5 лет
переходят к интуитивному мышлению (Пиаже,
1997 : 78). В это время на первый план выходят
использование символов, символическая игра и
язык. Дети начинают понимать множественность
точек зрения и усваивать относительные понятия,
хотя и не отличаются в этом последовательностью
и систематичностью. При этом, как только
они
начинают
пользоваться
символами,
мыслительные процессы усложняются. Дети
демонстрируют понимание сходства между двумя
объектами. «Символическая игра (способность
к символической репрезентации) облегчает
понимание того, что объект может менять свой
вид или свою форму, оставаясь при этом тем
же самым объектом» (Крайг, 1999 : 367). В то
же время мышление на интуитивной стадии
еще ограниченно. Даже после того, как ребенок
стал широко использовать символическую
репрезентацию, ему предстоит еще долгий путь,
прежде чем он научится логически мыслить. Его
мыслительные процессы ограничены важными
особенностями
дооперационного
мышления
(Крайг, 1999 : 387). Однако уже на этом этапе
дети приобретают способность классифицировать,
объединять сочетающиеся события или объекты.
Но одно основание классификации может
блокировать другое. В это время развивается
способность к узнаванию, т. е. способность
правильно идентифицировать ранее воспринятые
объекты, когда они появляются снова, и
способность к воспроизведению, т. е. способность
восстанавливать в памяти информацию об
объектах, которые в данный момент отсутствуют.
Оно требует извлечения из долговременной
памяти информации об объекте, когда того
нет перед глазами. Обе эти формы памяти
(оперативная и долговременная) развиваются
постепенно от 2 до 5 лет. У дошкольников уже
хорошо развиты навыки узнавания, необходимые
для кодирования и удержания в памяти большого
объема информации.
Между 5 и 7 годами многие когнитивные,
речевые
и
перцептивно-моторные
навыки
становятся совершенными и взаимосвязанными,
что значительно облегчает некоторые виды
научения и повышает их эффективность. В это

With the development of the child, his mental
processes are undergoing some changes. So, if in the
period of early childhood (under 4 years), children are
at a pre-stage of the development of thinking, that after
the age of 5 years are transferred to intuitive thinking
(Piaget, 1997 : 78). At this time the fore the use of
symbols, symbolic play and language. Children begin
to understand the multiple points of view and learn
relative concepts, though not different in this sequence
and regularity. However, as soon as they begin to use
symbols, thought processes become more complex.
Children show an understanding of the similarities
between two objects. «Symbolic play (the ability for
symbolic representation) facilitates the understanding
that an object may change its appearance or its form,
while remaining the same object» (Craig, 1999 : 367).
At the same time, thinking at the intuitive stage still
limited. Even after the child has become a widely
used symbolic representation, it still has a long way
to go before he learns how to think logically. His
thought processes are limited important features of the
preoperative thinking (Craig, 1999 : 387). However,
already at this stage children acquire the ability to
classify Obadiah combined events or objects. But
one basis of classification can block another. At this
time develops ability to recognition, t.e. the ability to
correctly identify previously oscine tide objects when
they appear again, and the ability to reproduce, i.e.
the ability to recall information about objects that are
currently not available. It requires retrieval from longterm memory information about the object, when
there before my eyes. Both of these forms of memory
(operational and long-term) develop gradually from 2
to 5 years. Preschool children already well developed
skills of recognition, it is necessary to encode and
retain in memory large amounts of information.
Between 5 and 7 years, many cognitive, speech,
and perceptual-motor skills become perfect and
interrelated, which greatly facilitates some types of
learning and increases their effectiveness. At this
time many children get pleasure from games with
words, at times the main function of the speech –
transmission of meaningful messages is relegated to
the background. Children interested in the speech
itself: they play with sounds, shapes and connotations.
Sometimes they come up with rules that very intricate
and fancy, and strictly follow them in their language
game (for example, the addition of certain syllables to
all other syllables of a word, a kind of encryption of
the speech).
Between the ages of 5 and 7 years is the age of
transition from the preoperative thinking to thinking

108

PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD – 2016
время многие дети получают удовольствие
от игр со словами, при этом иногда основная
функция речи – передача наполненных смыслом
сообщений – отходит на второй план. Детей
интересует сама речь: они играют со звуками,
формами и смысловыми оттенками. Порой они
придумывают правила, весьма замысловатые
и причудливые, и строго следуют им в своей
(например,
прибавление
языковой
игре
определенного слога ко всем другим слогам того
или иного слова, своеобразная шифровка речи).
Возраст между 5 и 7 годами – это возраст
перехода от дооперационного мышления к
мышлению на уровне конкретных операций.
Мышление становится менее интуитивным
и эгоцентричным, постепенно превращаясь в
логическое. Мышление приобретает гибкость,
обратимость, многомерность. Дети способны
устанавливать причинно-следственные связи.
Используют приемы логического мышления
(умозаключения),
заключения,
получаемые
косвенным, логическим путем, а не в ходе
непосредственного наблюдения.
В период среднего детства наблюдается
значительное развитие двух важных процессов –
памяти и метапознания. Под метапознанием
понимаются
сложные
интеллектуальные
процессы, позволяющие детям осуществлять
текущий контроль за своим мышлением, памятью,
знаниями, целями и действиями. У детей в период
среднего детства развивается и метакогнитивная
способность, которой они пользуются при
планировании своих действий, принятии решений
и выборе эффективных стратегий памяти и
решения задач. Поскольку дети используют
навыки самоконтроля при речевом общении,
чтении, письме и другой умственной деятельности,
метапознание играет крайне важную роль в
когнитивном развитии.
До 5 лет детям трудно пользоваться даже
такими простыми приемами запоминания как
повторение про себя. С 5 до 7 лет большинство
детей начинают осознанно ставить себе задачу
запоминать определенный материал. Ребенок
смотрит на запоминаемый материал, начинает
повторять его про себя до появления субъективной
уверенности в том, что он его запомнил.
Позднее дети уже могут группировать материал
по категориям, а еще через некоторое время –
даже создавать зрительные умственные образы,
помогающие лучшему запоминанию.
Среднее детство – это время, когда дети
совершенствуют навыки устной речи. По мере
того как продолжает расширяться словарный
запас детей, они овладевают все более сложными
грамматическими структурами и более тонким

at the level of specific operations. Thinking becomes
less egocentric and intuitive, gradually turning to a
Boolean. Thinking becomes flexible, reversibility,
multidimensionality. Children are able to establish
a causal connection. Use the techniques of logical
thinking (reasoning), the conclusion derived indirectly,
by means of logic, not direct observation.
In the period of middle childhood there is a
significant development of two important processes –
memory and metacognition. Under metacognition
refers to complex intellectual processes that
allow children to monitor their thinking, memory,
knowledge, goals and actions. Children in the middle
childhood and develops metacognitive ability, which
they use when planning their actions, decision-making
and the selection of effective memory strategies and
problem solving. As children use the skills of selfcontrol in speech-communication, reading, writing
and other mental activity, metacognition plays a
critical role in cognitive development.
To 5 years children find it difficult to use even
such simple memorization techniques like repetition
to myself. With 5 to 7 years most children begin to
consciously set a goal to memorize a certain material.
The child looks at retained material begins to repeat
it to myself before the appearance of subjective
confidence in the fact that he remembered it. Later,
the children can group the material by categories, and
after some time even to create visual mental images
to help better memorization.
The average childhood is a time when children
improve their oral communication skills. As it
continues to expand vocabulary of children, they
acquire more complex grammatical structures
and a more subtle usage. Language development
during this period is very intense, but it is often
relegated to the background before the development
of literacy. Perhaps the greatest achievement of
language development during middle childhood is the
development of skills related to reading and writing.
Just as children learn to speak and understand oral
speech, pre-school children spontaneously learn to
read and write.
Despite the fact that reading requires the
development of phonetics and the acquisition of
skills and decoding graphemes, and letter – perfection
thin mo-Torno skills necessary for writing letters, it
would be wrong to reduce the essence of these major
advances to such restricted components. After all,
reading is the perception of written text, and letter –
transfer of meaning in writing. Reading and writing
are forms of symbolic communication, involving,
among other things, the presence of attention,
perception, memory, associations with existing
knowledge and specific context. It is through symbolic
communication children learn to communicate with
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словоупотреблением. Развитие речи в течение
этого периода протекает весьма интенсивно, но
оно часто отходит на второй план перед развитием
грамотности. Пожалуй, наибольшим достижением
языкового развития в период среднего детства
является развитие навыков, связанных с чтением
и письмом. Подобно тому, как дети выучиваются
говорить и понимать устную речь, детидошкольники стихийно выучиваются читать
и писать.
Несмотря на то, что чтение требует освоения
фонетики и приобретения навыков декодирования
графем, а письмо – совершенствования тонких
моторных навыков, необходимых для написания
букв, ошибочно было бы сводить суть этих
крупных достижений к таким ограниченным
компонентам. Ведь чтение – это и восприятие
письменного текста, а письмо – передача смысла в
письменной форме. Чтение и письмо – это формы
символической коммуникации, предполагающей,
помимо прочего, наличие внимания, восприятия,
памяти, ассоциаций с имеющимися знаниями
и
конкретного
контекста.
Именно
через
посредство символической коммуникации дети
учатся осуществлять связь с внешним миром и
воздействовать на внутренний мир собственных
мыслей и чувств.
Чтение и письмо – естественные продукты
непрерывно растущей языковой компетенции
ребенка.
Понимание
взаимосвязи
между
процессами овладения устной и письменной
речью привело к пониманию грамотности
с точки зрения целостного подхода к языку.
Вместо того чтобы искать тот момент, когда
у ребенка развивается готовность к освоению
письма и чтения, сторонники подхода к языку
как целостности ставят в центр концепцию
эмерджентной грамотности (Field, Spangler, 1995).
Согласно этой концепции, навыки, связанные
с овладением устной и письменной речью,
развиваются на протяжении ряда лет, начиная с
младенчества и постепенно совершенствуясь в
ходе непрерывающегося ни на мгновение процесса
(Teal, Sulzby, 1986). Таким образом, рассказы,
которые малыш слушает еще до того, как научится
говорить, «письмена», оставляемые карандашом
начавшего ходить ребенка в папином блокноте, и
«чтение» дошкольником по памяти теста любимой
книжки – все это с полным основанием можно
отнести к ранним проявлениям таких форм
деятельности, как чтение и письмо.
В
отечественной
психологии
сходные
позиции можно отметить у Н.И. Чуприковой,
которая предлагает один из возможных подходов
к построению теории умственного развития,
раскрывая пути его «естественного хода». Автор
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the outside world and to influence the inner world of
private thoughts and feelings.
Reading and writing is a natural products are
continuously growing language competence of the
child. Understanding of the relationship between the
processes of mastering oral and written language led
to the understanding of literacy in terms of a holistic
approach to language. Instead of looking for the
moment when the child develops readiness to learn
writing and reading, the supporters of the approach
to language as the integrity put in the center of the
concept of emergent literacy (Field, Spangler, 1995).
According to this concept, the skills associated with
mastery of oral and written language, developed
over several years, starting in infancy and gradually
improving during uninterrupted even for a moment of
the process (Teal, Sulzby, 1986). Thus, the stories that
kid listens before you learn to say, «writing» left by
the pencil began to walk the baby in dad’s notebook,
and «read» a preschooler on the memory test favorite
books – all with the full reason can be attributed to
the early manifestations of such forms of activity as
reading and writing.
In Russian psychology is similar to the point at
N. And. Chuprikova that offers one possible approach
to building a theory of intellectual development,
revealing the path of its «natural course». The author
believes that the main direction of the manifestation
of tumors in the cognitive sphere is the movement
from the General to the particular, from primitive or
undifferentiated to integer internally differentiated,
with clearly identified elements and levels
(Chuprikova, 1995).
Development of skills in reading and writing
in middle childhood appears to be a complex
multidimensional process, resulting from the
sociocultural context. The modern view of literacy
development is based on theoretical concepts of
Vygotsky claimed that children learn to read and write
in the relevant social situation (Vygotsky, 1983 : 177200).
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считает, что основным направлением проявления
новообразований в познавательной сфере является
движение от общего к частному, от примитивного
нерасчлененного или малорасчлененного к
целому внутренне дифференцированному, с
четко выделенными элементами и уровнями
(Чуприкова, 1995).
Развитие навыков чтения и письма в среднем
детстве представляется сложным многомерным
процессом, возникающим из социокультурного
контекста. Современный взгляд на развитие
грамотности основывается на теоретических
представлениях Л.С. Выготского, утверждавшего,
что дети выучиваются читать и писать в
релевантной социальной ситуации (Выготский,
1983: 177-200).

111

ПСИХОЛІНГВІСТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ – 2016
МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
НОВОТВОРІВ У МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ
ПРЕСИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Тетяна Панченко
(Переяслав-Хмельницький)
Оказіоналізми – це незвичні та експресивно
забарвлені слова, що утворені на основі уже
існуючих у мові слів або словосполучень інколи
з порушенням мовних норм. Вважається, що від
неологізмів їх відрізняє новизна, що зберігається
незалежно від реального часу їх утворення
(Українська мова, 2004 : 432).
О.М. Турчак виявила більше ніж 30 термінів
на позначення оказіоналізмів: «оказіональне
слово (Н. Фельдман), одноразовий неологізм
(Е. Різель), авторський неологізм (Р. Кисельова),
поетичний неологізм (І. Загрузна), авторський
новотвір (В. Виноградова), художній неологізм
(А. Бровко), мовленнєвий новотвір (Г. Клименко),
індивідуальний
новотвір
(В. Хохлачова),
індивідуально-авторський новотвір (Ю. Стехін),
словометеор (М. Степанова), слово-саморобка
(Н. Фельдман), слово-беззаконник (О. Земська),
слово-експромт
(К. Чуковський),
егологізм
(І. Аржанов),
індивідуалізм
(Р. Намітокова)»
(Турчак, 2013 : 300).
Із великої різноманітності «неологічних
термінів
найбільш
«живучими»
виявилися
«неологізм»,
«оказіональне
слово,
або
оказіоналізм»,
«індивідуально-авторський
неологізм»,
«потенційне
слово»,
вважає
Ж.В. Колоїз (Колоїз, 2002 : 79). О.А. Стишов
наголошує, що наприкінці ХХ ст. спостерігається
активізація оказіоналізмів у мові ЗМІ (Стишов,
2003 : 144).
На нашу думку, у сучасних друкованих
ЗМІ немало оказіоналізмів, утворених на
основі конструкції «іменник+іменник». До
таких лексем відносимо ротодуп. Оказіоналізм
використовується з викривальною метою у
статті, де дається характеристика представнику
влади, він утворений із двох частин рот і дупа.
Якщо перше слово є загальновживаним і має
нейтральне значення, то друге відноситься до
жаргонів і означає «мол. 1. Зад. 2. жарт.-ірон.
Обличчя» (Ставицька, 2005 : 131). Саме останнє
наділяє
оказіоналізм
ротодуп
негативним
значенням і відносить його до лайливої лексики.
Пор.: «Олігархічна влада надалі пресуватиме
малих і середніх підприємців, щоб обідрати їх та
перевести у категорію люмпенів, «ротодупів»
(Україна
молода,
16.04.2015).
Вважаємо,
що словом ротодуп називають тих, хто є
розумово обмеженим, тупим, непередбачливим,

112

LINGUОSTYLISTIC FEATURES
OF NEOPLASMS IN THE LANGUAGE
OF UKRAINIAN PRESS AT THE BEGINNING
OF THE XXI CENTURY
Tetiana Panchenko
(Pereyaslav-Khmelnytskyi)
Occasionals are unusual and expressively colored
words that are formed on the basis of already existing
words or phrases, sometimes in violation of linguistic
norms. It is believed that they are distinguished
from neologisms by novelty, stored regardless of the
real-time of their formation (Ukrainian language,
2004 : 432).
O.M. Turchak has found more than 30
terms to denote occasional: «occasional word
(N. Feldman),
one-off
neologism
(Е. Risel),
authorial
neologism
(R. Kyseliowa),
poetic
neologism
(І. Zagrudna),
authorial
neoplasm
(W. Wynogradowa), artistic neologism (А. Browko),
verbal neoplasm (H. Klymenko), individual neoplasm
(W. Khokhlachowa), individual – authorial neoplasm
(Y. Stekhin), word meteor (М. Stepanowa), wordcraft (N. Feldman), word-lawless (О. Zemska),
word-impromptu
(К. Chukowskiy),
eholohism
(І. Arzhanow), individualism (R. Namitokowa)»
(Turchak, 2013 : 300). From the variety of «neological
terms» the most «enduring» appeared «neologism»,
«occasional word or occasional», «individualauthorial neologism», «potential word», thinks
Z.W. Koloiiz (Koloiiz, 2002 : 79). О.А. Styshow
emphasizes, that in the end of the XX-th century the
activation of occasional occurs (Styshow, 2003 : 144).
On our opinion, many occasional are created on
the basis of the construction «noun+noun» in the
modern printed mass media. To such word we refer
ротодуп. Occasional is used with the revealing
aim in the article, where one of the authorities
representative is characterized, it is formed from two
parts рот і дупа . If the first word is commonly used
and has neutral meaning, the second one is slang
and means «1. Ass. 2. Joke.-iron. Face» (Stawytska,
2005 : 131). The last part gives to the occasional
ротодуп negative evaluation and relates it to abusive
vocabulary. Comp.: «Олігархічна влада надалі
пресуватиме малих і середніх підприємців, щоб
обідрати їх та перевести у категорію люмпенів,
«ротодупів» (Україна молода, 16.04.2015). We
think, that by the word ротодуп are called those, who
are mentally limited, dull, improvident, inexpert. The
synonym to it may be the noun дурень.
The occasional кримнаш is formed by word
building sample «noun+pronoun». It is used
in publicistic texts, where Ukrainian-Russian
relations are described. Occasional кримнаш has
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недосвідченим. Синонімом до нього може бути
іменник дурень.
Оказіоналізм
кримнаш
утворений
за
словотвірним
зразком
«іменник+займенник».
Він використовується в публіцистичних текстах,
де описуються україно-російські відносини.
Оказіоналізм кримнаш має дві складові: власну
назву Крим і займенник наш. Ця лексема виникла
внаслідок інтервенції Росією Криму, коли росіяни,
які підтримали цей процес, вигукували «Крим
наш!». Пор.: «…Коли доходить до посилів, то
виявляється, що «кримнаш», хоча він і «отруює
життя Росії, Україні та Європі», як висловився
Навальний» (День, 23.01.2015). «Ані серед
захисників безмозкого актора (а таких виявилося
чимало не тільки в лавах «кримнашів»), ані серед
його щирих ганьбителів чомусь не знайшлося
нікого, хто сказав би: «Річ не в тім, що не
можна натягати каску «Пресса» і шмаляти
в ній із кулемета» (Український тиждень,
6-13.11.2014).
Вважаємо,
що
оказіоналізм
відноситься до негативно-оцінної лексики.
Ним називають прихильників незаконного
приєднання Криму до Росії. Тож цим словом автор
висловлює невдоволення окупацією півострова
державою-агресором та засуджує прихильників
цього процесу.
Звичайно, оказіоналізми творяться і за зразком
«іменник+дієслово». У кримінальній тематиці
натрапляємо на лексему бурштинорий, утворене
від словосполучення «риє бурштин». Пор.: «Стали
залучати до охорони добровольчі батальйони і
громадські формування. На що «бурштинориї»
відповіли багатотисячними маршами» (Волинська
газета, 26.11.2015). Оказіоналізм бурштинорий
номінує людей, котрі займаються незаконним
видобутком бурштину.
Отже,
іменники-оказіоналізми
активно
вживаються
у
мові
друкованих
ЗМІ.
Відзначаємо вживання оказіоналізмів, утворених
за
словотвірними
зразками
«залежний
«іменник+іменник»,
«іменник+займенник»,
«іменник+дієслово».
Спостерігаємо вживання оказіоналізмів у
статтях
громадсько-політичних
тематичних
груп, де лексеми виконують експресивно-оцінну
функцію та наділені негативним значенням, що
виражається в осуді, зневазі та докорі автора.
А також у статтях на кримінальну тематику, у яких
оказіоналізми мають інформативну роль.

two components: proper name Крим and pronoun
наш. This lexeme appeared because of the Russian
intervention of Crimea, when Russians, who has
supported this action, called «Крим наш!». Comp.:
«…Коли доходить до посилів, то виявляється,
що «кримнаш», хоча він і «отруює життя Росії,
Україні та Європі», як висловився Навальний»
(День, 23.01.2015). «Ані серед захисників
безмозкого актора (а таких виявилося чимало
не тільки в лавах «кримнашів»), ані серед його
щирих ганьбителів чомусь не знайшлося нікого,
хто сказав би: «Річ не в тім, що не можна
натягати каску «Пресса» і шмаляти в ній із
кулемета» (Український тиждень, 6-13.11.2014).
We believe, that occasional concerns to negativeevaluative vocabulary. It denotes people, that support
illegal annexation of Crimea to Russia. So by this
word the author shows the discontent from the
occupation of the peninsula by the country-aggressor
and condemns supporters of this process.
The occasionals may be created by the sample
«noun+verb» as well. In criminal theme there is
a word бурштинорий, created from the phrase
«риє бурштин». Comp.: «Стали залучати до
охорони добровольчі батальйони і громадські
формування. На що «бурштинориї» відповіли
багатотисячними маршами» (Волинська газета,
26.11.2015). The occasional бурштинорий denotes
people, which illegal quarry amber.
So, nouns-occasionals are actively used in the
language of printed mass media. We noted the using
of occasional, created by word building sample
«noun+noun»,
«noun+pronoun»,
«noun+verb».
We noted the using of occasionals in the articles of
socio-political theme groups, where lexemes perform
expressive-evaluative function and are endowed
with negative meaning, which expresses in censure,
neglect and reproach of the author. And also in
articles of criminal theme, where occasionals have
informative role.
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СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧИХ
ОПИСІВ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
ТА РЕЧЕННЯ)

SYNTACTIC FEATURES OF CHILD’S
DESCRIPTIONS (WORD-COMBINATION
AND SENTENCE)

Леся Порядченко (Київ)

Lesia Poriadchenko (Kiev)

Для аналізу синтаксичної будови описів,
що здатна створити дитина 6-річного віку, та
визначення особливостей мовного змісту, що
притаманний описовим висловлюванням дітей
цього віку необхідним є також з’ясування, які
види словосполучень та речень найчастіше
зустрічаються в дитячих описах, а які дошкільники
в своєму мовленні майже не використовують.
Так, будуючи описи, більшість дітей 6-річного
віку використовують у своєму мовленні іменні
словосполучення з прийменником (кофта в
полосочку, дівчинка в платті). Решта дошкільників
користуються при створенні висловлюванняопису прикметниковими словосполученнями з
прийменником (сіре з білим плаття). Окремі діти
намагаються побудувати опис, використовуючи
прислівники: бігає швидко, сидить рівно. Інші
види словосполучень, що служать для побудови
опису, в дитячому мовленні або взагалі відсутні,
або ж зустрічаються в поодиноких випадках.
В переважній більшості простих речень, які
створюють діти, прикметники зустрічаються в
ролі іменного складеного присудка. Наприклад:
Кофточка – біленька. Фартушок – жовтий
з білим.
З усіх проаналізованих дитячих описів чверть
речень складають – складні речення. Окремі з
них складають складносурядні речення а деякі –
складнопідрядні речення.
У
складносурядних
реченнях,
що
використовуються
для
створення
опису,
шестилітки найчастіше вживають сполучник
«і». Наприклад: «Котик чорненький, і він у мене
заводний». Сполучники «а» та «але» – майже не
використовуються.
Головні та другорядні члени речення
дошкільники виражають в описах наступним
чином. Підметом у переважній більшості описів
дошкільників виступає іменник або вказівний
займенник. Іноді в висловлюваннях зустрічається
особовий займенник.
У ролі присудка лише в окремих реченнях
виступає дієслово. В переважній більшості
випадків
старші
дошкільнята
вживають
прикметники, що досить часто є іменними
частинами складного іменного присудка, напр.:
1) «Я люблю свого котика. Він – руденький,
мордочка у нього – біленька. Носик – коричневий»,
2) «В мордочці носик – чорний. Брови – чорні,
очі – чорні, білі й сірі.».

For the analysis of syntactic structure of
descriptions, which is able to create a child of 6
annual age and determination of features of language
maintenance, that are inherent to the descriptive
utterance of this age group children it is necessary
also to finding out, what types of word-combinations
and sentences mostly meet in child’s descriptions, and
whatever children do not almost use in their speech.
Thus, building descriptions, most six years
old children use in their speech nominal wordcombinations with a preposition (a jacket is in lines,
girl in a dress). Other pre-schoolers use at creation of
utterance-description the adjective word-combinations
with adjective (grey with white dress). Some children
try to build description, using adverbs: runs quickly,
sits exactly. Other types of word-combinations
which serve for the construction of description in
child’s speech are either in general absent, or meet in
single cases.
In majority of simple sentences which create
children, adjectives meet in a role of complex nominal
predicate. For example: Blouse is white. Apron is
yellow with white.
From all analyzed child’s descriptions one fourth
of sentences which children produce are complex
sentences. Some of them are compound sentences and
some are complex sentences with subordinate clauses.
In compound sentences which are used for
creation of description, six years old children use
conjunction «and» mostly. For example: «Fur-seal is
black, and he is clock-work». Conjunction «but» is
almost not used.
Principle and second-rate parts of sentence
children express in descriptions as follows. A subject
mostly is a noun or indicatory pronoun. Sometimes
there is personal pronoun in utterances.
In the role of predicate only in separate sentences
they use a verb. In majority of cases the senior preschoolers use adjectives which very often are nominal
parts of complex nominal predicate, e.g.: 1) «I love
the fur-seal. He is red, snout of him is white. Spout
is brown», 2) «In a snout there is a black spout.
Eyebrows – black, eyes – black, white and grey».
Attributes in speech of six years old children meet
rarely enough and, as a rule, in a post-position in
relation to the designated word: doll with eyes – blue.
Objects (grammatical category) in children’s
descriptions are usually expressed by noun: spreads
oil, covered by a bedspread; or by a noun in
combination with a preposition: stands with a bowl,
bowl from apples, bow in a mouse, girl with mother.
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Означення
в
мовленні
шестиліток
зустрічаються досить рідко й стоять, як правило,
в постпозиції по відношенню до означуваного
слова: лялька з очима – голубими.
Додатки в описах дошкільників зазвичай
виражаються
іменником:
намазує
маслом,
вкрита покривалом; чи іменником в поєднанні з
прийменником: стоїть з мискою, миска від яблук,
бантик у мишки, дівчинка з мамою.
Обставини в описових висловлюваннях дітей
6 річного віку зустрічаються в вигляді іменника
з прийменником: квіти по бокам, бабочки на
платті, заплетені в косичку; та поєднанням
дієслова з прислівником: стоїть здивовано, трохи
поламала.

Circumstances in the descriptive utterances of this
age group children meet in the type of noun with a
preposition: flowers in sides, butterflies on a dress,
plaited in a plait; and by combination of verb with an
adverb: stands surprised, a bit broke.
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ЕМОЦІЙНІ АСПЕКТИ
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ АСОЦІАЦІЙ
У СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ

EMOTIONAL ASPECTS
OF PSYCHOLINGUISTIC ASSOCIATIONS
OF PHARMACY STUDENTS

Ірина Постолова, Наталія Томарєва (Харків)

Iryna Postolova & Nataliia Tomarieva (Kharkiv)

Важливим моментом у навчальному процесі
є наявність зворотного зв’язку, що дає змогу
прогнозувати успішність вивчення тої чи іншої
дисципліни. Саме тому при проведенні у 20152016 навчальному році вільного асоціативного
експерименту щодо слова-стимулу «латина»
серед студентів Національного фармацевтичного
університету (м. Харків) нами було окремо
виділено та проаналізовано отримані асоціації з
певним емоційним забарвленням. У дослідженні
взяли участь 264 респонденти: 224 жінки
(85%) та 40 (15%) чоловіків віком 17-18 років.
Було отримано 1025 реакцій (803 слова та 222
словосполучення). При цьому 1002 асоціації були
записані українською та російською мовами, а 23
власне латиною. Нами було виділено 324 асоціації,
з емоційним ставленням до слова-стимулу.
Ця група складає близько 32% від загальної
кількості асоціацій. До позитивно забарвлених
можна віднести 104 асоціації, до негативно
забарвлених відповідно – 220. Цей розподіл дає
певне підґрунтя для майбутніх висновків щодо
навчального процесу. Абсолютним лідером
є слова та словосполучення, що пов’язані зі
складностями вивчення латинської мови (у дужках
подана кількість згадувань асоціації): сложно
(24), тяжело (12), сложность/и (11), труд (5)
та інш. – загалом 72 асоціації (22%). На другому
місці група відповідей, що виражає цікавість до
нового предмету: интересно (17), новые слова (7),
интерес (5), познание (3), новый язык (2), цікаве
(2) та інш. – 58 асоціацій (18%). Разом з тим,
ми бачимо яскраву реакцію на велику кількість
нового матеріалу: много слов (14), много учить
(10), много (7) та інш. – загалом 46 асоціацій
(14%). Студенти усвідомлюють важливість своєї
роботи над незнайомою мовою, про що свідчить
група реакцій зі словами «нужно», «потрібно»,
«важливо» тощо (13 асоціацій). Є відповіді, що
вказують на позитивні враження від навчального
процесу (наприклад, любимый предмет (2),
хороший преподаватель (2), веселье, надежда,
радость, смех та інш. – усього 19 асоціацій).
Тривожним симптомом має бути наявність
відповідей з крайніми проявами негативного стану
(страх (6), ужас (6), боль (4), стресс (4), нервы
(2), паника (2), печаль (2), кошмар, отчаяние,
смерть та інш. – 42 асоціації).
Узагальнюючи
вищезазначене,
можемо
структурувати наше асоціативне поле таким

Rather important moment in study process is
presence of feedback: it gives possibility to forecast
how successful will be the studying of any discipline.
That is why during the time of free associative
experiment with the word-stimulus «Latin» in 20152016 academic year among the students of National
University of Pharmacy (Kharkiv, Ukraine) we paid
special attention to the received associations with
emotional colouring. 264 examinees took part in the
research. The character of sample: women – 224
(85%), men – 40 (15%), examinees’ age – 17-18 years
(100%). Examinees have given out 1025 reactions
(803 words and 222 word-combinations). Thus,
1002 associations were in Russian and Ukrainian
languages, and 23 ones were in Latin. 324 associations
were defined which in any way reflect emotional
attitude towards the word-stimulus. This group
makes approximately 32% from the whole amount
of the associations. 104 associations make positively
coloured ones and 220 of them make negatively
coloured ones. This division gives some soil for
future conclusions about study process. The absolute
leaders are words and word combinations connected
with difficulties of studying of Latin language (in
brackets is quantity of mentioned associations):
difficult adv. (24), hard adv. (12), difficulty/ies (11),
labour (5) etc. – in total 72 associations (22%). At
the second position is amount of answers, showing
interest towards the new subject: interesting adv.
(17), new words (7), interest (5), cognition (3), new
language (2), interesting adj. (in Ukrainian «tsikave»)
(2) etc. – 58 associations (18%). The same time
we see strong reaction for the great amount of new
material: a lot of words (14), to study a lot (10), a
lot of (7) etc. – in total 46 associations (14%). The
students understand the importance of their work with
an unfamiliar language. It is proved with the presence
of such reactions as needed, necessary, important etc.
(13 associations). There are some responses that point
out to the positive impressions of study process (e.g.
favourite subject (2), good teacher (2), jolliness, hope,
joy, laugh n. etc. – in total 19 associations). But not
all responses are positive. Also there are such striking
responses which show extreme demonstrations of
negative state: (fear (6), horror (6), pain (4), shock
(4), nerves (2), panic (2), sorrow (2), nightmare,
despair, death etc. – 42 associations). Such a worrying
symptom should be analyzed in planning further work
with students.
To sum up the abovementioned, the associative
field can be structured in such a way: nucleus
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чином: ядро (асоціації, згадані 10 разів та
більше) – сложно (24), интересно (17), много слов
(14), тяжело (12), сложность/и (11), много учить
(10); тіло (асоціації, згадані 5 разів та більше) –
много (7), новые слова (7), страх (6), ужас (6),
интерес (5), непонятно (5), труд (5) та периферія
(асоціації, згадані більше одного разу) – боль (4),
стресс (4), трудно (4), познание (3), сложный (3),
трудность (3), давление (2), зубрить (2), любимый
предмет (2), не понимаю (2), нервы (2), новый
язык (2), паника (2), печаль (2), познавательно
(2), развитие (2), сложный предмет (2), сложный
язык (2), хороший преподаватель (2), цікаве (2).

(associations which are mentioned 10 times and
more) – difficult adv. (24), interesting adv. (17), a lot of
words (14), hard adv. (12), difficulty/ies (11), to study
a lot (10); body (associations which are mentioned 5
times and more) – a lot of (7), new words (7), fear (6),
horror (6), interest (5), not understandable (5), labour
(5) and periphery (associations which are mentioned
more than once) – pain (4), shock (4), complicated
(4), cognition (3), difficult adj. (3), hardship (3),
great volume (2), to cram (2), favourite subject (2),
tension (2), I do not understand (2), nerves (2),
new knowledge (2), new language (2), panic (2),
sorrow (2), cognitively (2), development (2), difficult
subject (2), difficult language (2), good teacher (2),
interesting adj. (in Ukrainian «tsikave») (2).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА ВОСПРИЯТИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

EXPERIMENTAL VERIFICATION
OF THE PERCEPTION
OF POLITICAL TEXT

Екатерина Репина (Москва)

Ekaterina Repina (Moscow)

Любое воздействие текста опосредовано
психологическими
процессами
восприятия,
понимания и принятия решения (Леонтьев,
2006 : 216). «Психология исходит из единства
внешнего и внутреннего, т. е. из единства
субъективного
и
объективного
в
любом
психическом
явлении.
Определяющим
в
этом единстве признается объективное, т. е.
характеристики,
полученные
объективными
методами
исследования.
Однако
это
не
означает, что субъективные данные о чувствах
и переживаниях субъекта не имеют научной
ценности» (Цит. по Прохоров, 2004 : 7).
Насыщенный в эмоциональном плане текст
может не обладать внушающим воздействием, в то
время как иногда «сухие» фразы способны оказать
значительный внушающий эффект» (Скуленко,
1986 : 122). Многие тексты содержат в себе
широкий вариативный потенциал возможностей
его восприятия, толкования, реагирования на
него и т.д., однако редко когда можно утверждать,
что сам текст предопределяет определенное
воздействие на людей (Леонтьев, 2006 : 217).
Таким
образом,
экспертиза
текстовой
деятельности
будет
неполной
без
экспериментальной проверки того, как текст
воспринимается
читателями.
Эксперимент
позволяет проверить гипотезы исследователей
и получить новые данные в отношении
речевого материала.
Мы
провели
психолингвистический
эксперимент, целью которого было выявление
наличия,
а
также
степени
и
качества
эмоционального воздействия политического текста
на получателя информации (Репина, 2012, 2014).
Объект исследования – российские политические
тексты агитационной направленности. Для
эксперимента было отобрано 35 текстов
(общим объёмом 30000 знаков, средний объём
текста составил 800 знаков). Параллельный
лингвистический
(лексико-семантический,
синтаксический и стилистический) анализ текстов,
проведенный как «вручную», так и с помощью
экспертной системы ВААЛ, позволил обнаружить
заданные
автором
текстовые
структуры,
направляющие эмоциональную реакцию индивида
при восприятии текста. Статистическая обработка
данных лингвистического анализа проводилась
по методу критерия Стьюдента. В эксперименте
участвовало 50 человек. В результате нами

Any impact of the text is mediated by
psychological processes of perception, understanding
and decision making (Leontiev, 2006 : 216).
«Psychology bases on the unity of external and
internal, the unity of objective and subjective in
any mental phenomenon. The objective data – that
is the parameters obtained by the objective research
methods – is recognized as a determining factor in
this unity. However, it does not mean that subjective
data about feelings and experiences of a person does
not have any scientific value» (Cit. according to
Prokhorov, 2004 : 7).
The emotionally reach text can’t have
any inspiring impact, while sometimes «dry»
phrases can have a significant encouraging effect
(Skulenko, 1986 : 122). Many texts contain a wide
variable potential of possibilities of its perception,
interpretation, response, etc., but it can be rarely
argued that the text itself determines a certain effect
on people (Leontiev, 2006 : 217).
Thus, the text review would be incomplete
without the experimental verification of how the text
is perceived by readers. The experiment allows testing
researchers’ hypotheses in order to obtain new data in
relation to the speech material.
We conducted a psycholinguistic experiment
which was aimed at identifying the availability, as
well as the extent and the quality of the emotional
impact of the political text on the recipient (Repina,
2012, 2014). The used experimental material was
represented by political agitation-oriented texts. 35
texts in total were selected for the experiment (a total
volume of 30000 characters, the average text size is of
800 characters). The linguistic analysis (the analysis
of vocabulary, syntax and style) was conducted in
parallel with the experiment both «manually» and
using the VAAL psycholinguistic expert system.
Such analysis allowed us to detect text structures,
specified by the author, which guided the emotional
response of an individual during text perception.
Statistical processing of the linguostylistic analysis
data was implemented using Student criteria methods.
The experiment comprised in total 50 recipients.
As a result, we identified and described three types
of political agitation text based on the nature of its
emotional impact upon the reader (Repina, 2012,
2014).
In the first stage of the experiment we carried
out a psychological testing of the recipients with the
help of Spielberg-Khanin self-estimation diagnostics
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были выделены типы политических текстов
по критерию специфики их эмоционального
воздействия на реципиентов – «агрессивный»,
«эпатажный», «энергичный» (Репина, 2012, 2014).
На первом этапе эксперимента было проведено
психологическое тестирование испытуемых с
помощью методики диагностики самооценки
Спилберга, Ханина. Цель такого тестирования –
выявить зависимость характеристик восприятия
текстов от личностных особенностей испытуемых,
а также от их психического состояния в момент
этого восприятия.
На втором этапе испытуемые оценивали
35 политических текстов с помощью метода
семантического
дифференциала
(Osgood,
1966). Оценочные шкалы были созданы
путём отбора неравновесных психических
состояний,
предложенных
А.О. Прохоровым
(Прохоров, 1994).
Реципиенты оценивали тексты по 28
семизначным шкалам, представляющим собой
описание
28
неравновесных
психических
состояний, и отвечали на вопрос, какие из
предложенных состояний вызывают у них
экспериментальные тексты. Каждая шкала имела
размерность в баллах от 0 до 6. «6 баллов»
испытуемые ставили, если текст вызывал
эмоциональное состояние в максимальной
степени. «0 баллов» – если текст совсем не
вызывал данного эмоционального состояния. Для
промежуточной оценки испытуемые использовали
баллы «1», «2», «3», «4», «5», где: «1 балл» –
текст почти не вызывает данного эмоционального
состояния, «2» – вызывает эмоцию в слабой
степени, «3» – вызывает данную эмоцию, «4» –
вызывает эмоциональное состояние в сильной
степени, «5» – вызывает эмоцию в очень сильной
степени.
На третьем этапе эксперимента мы оценили
динамику
состояния
тревоги
испытуемых.
Основным методом здесь служил укороченный
вариант шкалы самооценки Спилберга, Ханина
для оценки динамики состояния тревожности.
Оказалось, что после прочтения текстов у 44
испытуемых из 50 тревожность повысилась. Это
позволило сделать вывод, что политические тексты
обладают способностью оказывать эмоциональное
воздействие на реципиента.
На последнем этапе было построено
семантическое пространство 35 текстов в рамках
28 шкал. Использовался метод построения
субъективных
семантических
пространств
В.Ф. Петренко
(Петренко,
1982,
1983).
Графическое представление экспериментальных
текстов с использованием факторного анализа
дало возможность выделить факторы, по

method. The purpose of such testing is to identify the
dependence of the properties of text perception on
personal traits of recipients, as well as on their mental
state at the time of such perception.
In the second stage of the experiment the
recipients estimated 35 political texts using the method
of semantic differential (Osgood, 1966). Evaluation
scale was created by a selection of nonequilibrium
mental states, proposed by A.O. Prokhorov
(Prokhorov, 1994).
The recipients estimated the texts using 28 scales,
which constituted a description of 28 non-equilibrium
mental states, as well as answered the question: which
of the proposed states the experimental texts evoked.
Each scale graduated from 0 to 6. The respondents
gave «6 points» if the text evoked an emotional state
to a maximum degree, and «0 points» if the text failed
to evoke a certain emotional state. For intermediate
estimations the points 1 through 5 were used, where
«1» indicated that the text almost fails to evoke a
relevant emotional state, «2» that the text evokes it
only slightly, «3» that the text evokes this emotional
state, «4» that the text evokes it to a strong degree,
and «5» that the text evokes it to a very strong degree.
In the third stage of the experiment we evaluated
the dynamics of anxiety state of the recipients. The
basic method used here was a shortened version of
Spielberg-Khanin self-estimation diagnostics method
for anxiety dynamics assessment. As a result, after
reading the texts 44 of 50 recipients got their state of
anxiety increased. This allowed us to conclude that
political texts of agitation nature have an objective
ability to provide emotional impact on a recipient.
In the last stage of the experiment we built a
semantic space of 35 experimental texts within
28 scales. Here we used a method of constructing
subjective semantic spaces suggested by V.F. Petrenko
(Petrenko, 1982, 1983). Graphical representation of
the experimental texts with the use of factor analysis
made it possible to identify the factors on which the
same texts had the most obvious and approximately
the same marks on the coordinate vectors. For
example, on the first, the third and the fifth positive
factors the greatest weight there have the texts that
we included to a group called «aggressive» texts
(based on the semantic content of the scales making
up these factors). On the third and the fourth positive
factors the most weight there have the texts that were
included into a group called «outrageous» texts. On
the second positive and the third negative factors the
most weight there have the texts included into a group
called «energetic» texts.
The experiment showed that the political text
of agitation nature objectively can make emotional
impact on a person. A comparative study of the
experimental data with the linguistic analysis data

119

ПСИХОЛІНГВІСТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ – 2016
которым одни и те же тексты имеют наиболее
явные и приблизительно одинаковые отметки
на координатных векторах. В частности, по 1,
3 и 5 положительным факторам наибольший
вес имеют тексты, которые мы объединили
(исходя
из
семантического
содержания
шкал, составляющих эти факторы) в группу
под названием «агрессивные». По 3 и 4
положительным факторам наибольший вес имеют
тексты, которые были объединены в группу под
названием «эпатажные». По 2 положительному и
3 отрицательному факторам больший вес имеют
тексты, объединенные в группу под названием
«энергичные».
Эксперимент показал, что политический
текст
агитационного
характера
способен
оказывать
эмоциональное
воздействие
на
человека. Сопоставление данных эксперимента
с данными лингвистического анализа позволили
выявить корреляции между целями продуцентов
текстов и характером их восприятия. Как писал
Н.А. Рубакин,
«работа
самого
искреннего
пропагандиста и агитатора может приводить
к результату, прямо противоположному тому,
какой от него ожидают» (Рубакин, 2006 : 770).
Мы планируем продолжить экспериментальное
исследование
эмоционального
воздействия
политических текстов на читателя.
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allowed us to identify the correlation between the
goals of the texts producers and the nature of texts
perception by the recipients. As N.A. Rubakin wrote,
«the work of a sincere propagandist and agitator may
lead to a result directly opposite to what is expected
of him» (Rubakin, 2006 : 770). We plan to continue
experimental study the problem of political texts
emotional impact on the reader.
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ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО
ГРАМАТИЧНИХ ЗНАНЬ ДВОМОВНИМИ
ШВЕДСЬКО-РОСІЙСЬКИМИ ДІТЬМИ
ЗА ДОПОМОГОЮ MAIN

ACCESSING GRAMMATICAL KNOWLEDGE
OF SWEDISH-RUSSIAN BILINGUAL
CHILDREN WITH THE HELP OF MAIN
Natalia Ringblom (Stockholm)

Наталія Рінгблом (Стокгольм)
Мета нашого дослідження полягала в тому,
щоб показати, як MAIN (Гагаріна та ін., 2012)
може бути використаний як інструмент оцінки для
тестування граматичних знань у двомовних дітей,
з особливим акцентом на виявленні двомовних
особливостей у морфо-синтаксисі слабшої мови.
Для батьків і педагогів надзвичайно важливо бути
в курсі основних проблем, пов’язаних з мовними
здібностями дитини з тією метою, щоб вчасно
забезпечити адекватний і ефективний зворотний
зв’язок і надати допомогу (Hyltenstam, 1985: 120).
Педагоги повинні бути в змозі діагностувати і
зрозуміти дитячі проблеми та знайти способи, щоб
допомогти їм подолати їх (там само). Для того,
щоб зробити це, їм потрібен інструмент, який
простий в управлінні і використанні. MAIN має
всі передумови бути таким інструментом, але не в
його теперішньому вигляді. Для того, щоб MAIN
використовувався у навчанні, необхідно розробити
більш оптимальну версію.
Одинадцять шведсько-російських двомовних
дітей у віці 6-12 років, які проживають в районі
Стокгольма, були учасниками даного дослідження.
Результати
експериментального
дослідження
показали нові дані, що дозволило нам принципово
по-новому
зрозуміти
процес
оволодіння
двомовністю, при якій одна мова є домінуючою.
Діти або народилися і виховувалися в Швеції, або
іммігрували до Швеції у віці до 4-х років. Матеріал
складався з 22 оповідань російською мовою і 22 –
шведською. Мовленнєвий матеріал було записано
й розшифровано за конвенціями перекладу ДІТИ
(Mac Whinney, 2000). Все девіантні форми було
вилучено з корпусу і проаналізовано окремо.
Лінгвістичні історії інформантів (доступні через
COST Action IS0804) також були зібрані.
Результати дослідження засвідчили, що багато
неграматичних форм було знайдено в дитячому
мовленні, які не є поширеними серед одномовних
носіїв російської мови. Ці форми більш характерні
для дітей, які набувають російську мову на
рівні L2. Структурні модифікації і заміни, що
простежені в дитячих оповіданнях, можуть бути
класифіковані як двомовні нові форми (Ceytlin,
2009), оскільки вони виникають як природний
результат дитячого контакту з двома мовами.
Окремі помилки були помічені, які не є
характерними для монолінгвальних російських
дітей шкільного віку, які ростуть в Росії:

My main purpose is to show how MAIN (Gagarina
et al. 2012) can be used as assessment instrument for
testing grammatical knowledge in young bilingual
children, with special focus on identifying bilingual
features in the weaker language’s morpho-syntax. It
is important for parents and educators to be aware of
the underlying problems in the children’s language
abilities in order to give them adequate and effective
feedback and assistance (Hyltenstam, 1985 : 120).
Educators should be able to diagnose and understand
the childrens’ problems and find ways to help them
overcome them (ibid). In order to do this, they need
an instrument that is easy to administer and use.
MAIN has all the prerequisites of being such an
instrument but not in its present form. In order for
MAIN to be used in teaching, a shorter version should
be developed.
Eleven Swedish-Russian bilingual children, aged
6-12 years and living in the Stockholm area, were
the subjects of this study and provide new data that
enables us to gain fundamentally new insights into the
process of bilingual language acquisition where one
language is dominant. The children were either born
and brought up in Sweden or immigrated to Sweden
before the age of 4. The material consists of 22 stories
in Russian and 22 stories in Swedish. The data were
audio-recorded and transcribed along the CHILDES
translation conventions (Mac Whinney 2000). All
deviant forms were extracted from the corpus and
analysed separately. The linguistic histories of the
informants (available through the COST Action
IS0804) were also collected.
The results of the study indicate that many
ungrammatical forms were found in the children’s
speech that are not common among monolingual
speakers of Russian. These forms are more typical
for the children who acquire Russian as their L2. The
structural modifications and replacements found in
the children’s narratives can be classified as bilingual
NOVEL FORMS (Ceytlin, 2009) since they arise as
a natural outcome of the children’s contact with two
languages.
Several mistakes were noticed that are not common
for monolingual Russian children of school age that
grow up in Russia: (1) the use of frozen NOM both
in plural and singular, in nouns and pronouns (where
the correct case usage can also be noted in the same
story): мама птичка дала птенчики червяк (NOM
instead of GEN); хватить (схватить) он (его); козлик
с козлятки (frozen INSTR); (2) omitting prepositions
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(1) використання замороженого NOM як в
множині, так і однині, в іменниках і займенниках
(правильний випадок використання теж може бути
помічений в тому ж оповіданні): мама птичка
дала птенчики червяк (NOM називний відмінок
замість GEN родового); хватить (схватить) он
(его); козлик с козлятки (заморожена INSTR);
(2) опущення прийменників або використання
неправильних прийменників (лезть в дерево ´climb
in ERR a tree´(10;8); (3) скорочення прийменників:
нюхать на цветочки; (4) вплив шведської
нa: птенчики на гнездышке (в гнездышке);
(5) використання знахідного відмінка замість
місцевого: козлик сидела в водичка; (6) порушення
узгодження іменник-дієслово: собачка хватиль
(схватила). Це може залежати від того, що
перше дієслово набагато більше поширене;
(7) порушення узгодження іменник-прикметник:
кошка хочет маленький птичичка і порушення
узгодження іменник-займенник: вот этот собака,
этот дерево (неправильний рід); (8) немає
протиставлення між формами доконаного і
недоконаного виду (обов’язково російською
мовою): птичка летела за еду (полетела за едой);
(9) інновації (або нові форми): фонгать; козик; ее
ребенки і пропущення невідомих слів.
Двомовне середовище, на нашу думку, є
причиною розширення граматичного розвитку
російської мови (пор. Ringblom, 2012). Помилки не
зникають навіть тоді, коли діти стають старшими.
Таким чином, бачимо зворотний ефект шкільного
навчання (ймовірно, через мовне стирання, але,
оскільки шведський домен стає ширшим, діти
вивчають більше нових слів шведською мовою).
Правильні форми часто використовуються в
тих же реченнях, що і неправильні. Це вказує
на те, що граматичні навички можливо були
надбані випадково.
Вважаємо, що цей інструмент може бути
використаний з дидактичною метою. Це не
було зроблено раніше через тестову складність,
труднощі
застосування
і
використання
нетренованими особами. Проте, педагогам
необхідно побачити, які структури в дитячому
мовленні мають бути відпрацьовані, а тому якісні
дані повинні бути зібрані. Для того, щоб це зробити
досить попросити дитину побудувати оповідання
за картинкою, а після поставити запитання на
розуміння. Таким чином, у спрощеній версії MAIN
може мати набагато більш широке застосування.
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or using wrong prepositions (лезть в дерево ´climb
in ERR a tree´(10;8); (3) redundant prepositions:
нюхать на цветочки; (4) the influence of Swedish
på: птенчики на гнездышке (в гнездышке); (5) use
of the accusative instead of the prepositional case:
козлик сидела в водичка; (6) violation of nounverb agreement: Собачка хватиль (схватила). It may
depend on the fact that the fist verb is much more
common; (7) violation of noun-adjective agreement:
Кошка хочет маленький птичичка and violation of
noun-pronoun agreement: вот этот собака, этот
дерево (wrong gender); (8) no opposition between
perfective and imperfective aspect forms (mandatory
in Russian): птичка летела за еду (полетела за
едой); (9) innovations (or novel forms): Фонгать;
козик; ее ребенки and omitting an unknown words.
The bilingual environment seems to be the cause
of the divergent grammatical development in the
Russian language (cf Ringblom, 2012). The mistakes
do not seem to disappear as the children grow older.
Thus, we see the reverse effect of schooling (probably
due to language attrition, but also since the Swedish
domain becomes broader and the children learn
more new words in Swedish). The correct forms
were often used in the same sentences as the wrong
ones, which shows that the grammar might have been
acquired randomly.
I propose that this tool can be used for didactic
purposes. This has not been done previously due to
the test’s complexity and difficulty to administer and
use by non-trained persons. However, teachers need
to see which structures in the children’s language
need to be developed, and thus, qualitative data
should be collected. In order to do this, it is enough
to ask the child to narrate a picture story followed by
some comprehension questions. Thus, in a simplified
version, MAIN can have a much broader application.
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ДНЕВНИК МАТЕРИ
В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ И
ЕГО РОЛЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ОТНОШЕНИЯ К РЕБЕНКУ

DIARY OF A MOTHER
IN A MODERN FAMILY AND ITS ROLE
IN THE FORMATION OF ATTITUDE
TOWARDS THE CHILD

Валентина Роменкова (Рига)
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В настоящее время растет количество
работ, посвященных взаимоотношениям матери
и ребенка. Анализируются качества матери,
необходимые
для
создания
оптимальных
условий развития ребенка, как здорового, так и с
проблемами в здоровье: отношение к ребенку как
к субъекту, поддержка его инициатив в общении
и исследовательской активности и др. (А. Дуева,
Г. Одинокова,
С. Мещерякова,
Г. Филиппова,
Т. Барановская),
изучаются
эмоциональное
благополучие ребенка в его связи с типом
материнского отношения и стилем материнскодетского
взаимодействия
(Ю. Бортникова,
Н. Хаймовская, Н. Авдеева), особенности развития
отношения «взрослый- ребенок» в специальных
учреждениях и детских домах.
Влияние взрослого на развитие ребенка
традиционно активно изучается в современной
отечественной психологии. Между тем феномен
отношения,
механизм
его
возникновения
и
усвоения,
рассматриваемый
в
рамках
деятельностного
подхода,
нельзя
считать
раскрытым. Возможно, сам подход нерелевантный
изучаемому явлению.
Так, отношение никак нельзя свести к
деятельности
или
действию.
Отношение,
по мнению Е.О. Смирновой, а) не имеет
цели и не может быть произвольным, б) не
является процессом и, следовательно, не имеет
пространственно-временной
развертки;
оно
скорее есть состояние, а не процесс, в) не имеет
культурно-нормированных
внешних
средств
осуществления и, следовательно, не может быть
представлено и усвоено в обобщенной форме;
оно всегда предельно индивидуально и конкретно.
Кроме того, содержание отношения далеко не
всегда осознается субъектом, в то время как объект
этого отношения обязательно должен для него
существовать. Отношение матери к ребенку, по
мнению ученого, существует еще до его рождения
и активно реализуется в первые месяцы жизни
(Смирнова, 1994).
Г.Г. Филиппова, определяя материнство как
обеспечение условий для развития ребенка, считая
его обобщенными социальными установками,
полагает, что потребность женщины быть матерью
не означает безусловного наличия положительного
отношения к ребенку. На это отношение оказывают
влияние многие общественные нормы и ценности.

Currently there is a growing number of studies
devoted to the relationship between mother and child.
They analyze the characteristics of the mother needed
to create optimal conditions for child’s development,
both healthy and with health issues: attitude towards
the child as a subject, support of his initiative in
communication and investigative activities, etc.
(A. Dueva,
G. Odinokova,
S. Meshcheryakova,
G. Filipova, T. Baranovska), study the emotional
wellbeing of the child in his relation to the
type of maternal attitudes and styles of motherchild interaction (Y. Bortnikova, N. Haymovska,
N. Avdeeva), special aspects of «adult-child»
relationship development in special institutions and
orphanages.
The impact of an adult on child’s development
is traditionally actively studied in modern national
psychology. Meanwhile, phenomenon of relationship,
mechanism of its occurrence and adoption, considered
in the framework of activity approach, cannot be
perceived as disclosed. Perhaps the approach itself is
irrelevant for the studied phenomenon.
Thus, attitude or relationship cannot be reduced to
activity or action. Attitude, according to E. Smirnova,
a) has no purpose and cannot be arbitrary, b) is not a
process, and therefore has no space-time projection:
rather it’s a state, not process; c) it has no external
cultural-valuated means of implementation and,
therefore, cannot be represented and understood
in a generalized form; it is always very individual
and specific.
Furthermore, the subject rarely perceives the
content of the relationship, while he definitely has to
be aware of the object of this relationship.
In scientist’s opinion, relationship between
mother and child exists even before his birth and
is actively realized in the first months of his life
(Smirnova, 1994).
G. Filipova, when defining motherhood as
providing conditions for child’s development, and
considering it as generalized social attitudes, believes
that woman’s desire to become a mother does not
mean unconditional presence of positive attitude
towards the child. Numerous social norms and
values affect this attitude. It is due to the fact that
motherhood – it’s only one of the roles of a woman
(Filipova, 2000).
The aim of study was to identify the characteristics
of the formation of mother’s attitude towards the
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Это связано с тем, что материнство – это только
одна из женских ролей (Филиппова, 2000).
Целью
исследования
было
выявление
особенностей формирования отношения матери к
ребенку на ранних этапах онтогенеза при анализе
дневника матери.
Исследование проводилось силами педагогов
и студентов Рижской академии педагогики и
управления образованием в 2010-2016 гг.
В результате анализа содержания и характера
дневников была определена роль дневника матери
в формировании отношения к ребенку.
1) Само
наличие
дневника
матери
свидетельствовало
о
сформировавшемся
у
женщины во время беременности в высшей
степени положительном, трепетном отношении
к ребенку.
2) Главную
пользу
ведения
дневника
опрашиваемые видели в его пользе для ребенка.
На втором месте – совершенствование себя
как матери.
3) Дневник отразил появление с рождением
ребенка временной перспективы как у самой
матери, так и у семьи в целом.
4) У большинства матерей дневник являлся
письмом в будущее: самому ребенку, когда он
станет взрослым, его детям или самой матери.
5) В дневнике находила отражение сфера
счастья и положительных эмоций женщины,
которые она хотела увековечить.
6) Педагогическая
рефлексия
матери
развивалась
благодаря
распознаванию
и
правильной интерпретации знаков ребенка по
отношению к матери.
Таким образом, при ведении дневника матери
женщина планировала свою деятельность как
ответственная за духовное, эмоциональное
и физическое благополучие ребенка. Цель
деятельности матери смещалась с себя на другого
и определялась пользой для ребенка.
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child in the early stages of ontogenesis in the process
of analyzing mother’s diary.
The study was carried out by teachers and
students of the Riga Teacher Training and Education
Management Academy in 2010-2016.
As a result of analysis of the content and nature of
diaries, the role of mother’s diary in the formation of
attitude towards the child was determined.
1) The very presence of mother’s diary indicated
that the woman during pregnancy had formed a highly
positive and reverent attitude towards the child.
2) Respondents saw that the main benefit from
keeping a diary was for the baby. In second place –
improvement of themselves as mothers.
3) The diary showed that with the birth of the
child a time perspective emerged for the mother and
the family as a whole.
4) For the majority of mothers, the diary was a
letter to the future: to the child, when he grows up,
his children or the mother herself.
5) The diary reflected the happiness and positive
emotions of the woman, she wanted to eternalize.
6) Mother’s educational self-analysis developed
by recognizing and correctly interpreting the signs of
the child in relation to his mother.
Thus, by keeping a mother’s diary the woman
planned her actions as the responsible figure for the
spiritual, emotional and physical wellbeing of the
child. The purpose of mother’s activities shifted from
herself to another and was beneficial for the child.
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ПСИХОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
РОЗУМІННЯ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ

PSYCHOLOGICAL MODELING OF
COMPREHENDING RELIGIOUS DISCOURSE

Наталія Савелюк (Кременець)

Nataliia Saveliuk (Kremenets)

Розуміння релігійного дискурсу – складна,
системна психологічна діяльність, здійснювана
за допомогою мовних засобів та пов’язана з
відтворенням і перетворенням глобального смислу/
сукупності парціальних смислів релігійного
тексту в конкретній соціально-комунікативній
ситуації та в контексті поточної ідентичності/
ідентичностей суб’єкта. При цьому, по-перше,
семіотичним предметом такої діяльності виступає
релігійний текст, точніше – його суб’єктивна
модель (семіотичний аспект – рівень значень); подруге, розуміння проходить у рамках соціальнокомунікативної ситуації, суб’єктивна модель
якої втілює більш загальну систему взаємодії
між людиною та Богом (прагматичний аспект –
рівень смислів); і, по-третє, розуміння почергово
чи паралельно відбувається як на соціальному
(соціальному, трансперсональному), так і на
індивідуальному полюсі ідентичностей суб’єкта
(персональному, наративному) (мал. 1).
1. Суб’єкт
розуміння
–
релігійна
дискурсивна особистість (далі – РДО), котра
упродовж процесу розуміння перебуває в одній
домінантній або одразу декількох (основній
та супутній) своїх ідентичностях, що можуть
почергово змінювати домінантні/підлеглі позиції:
1) соціальна ідентичність («віруючі люди» в
рамках колективної референтності релігійних
цінностей),
2) персональна
ідентичність
(«віруюча людина» в рамках індивідуального
знання та пізнання), 3) наративна ідентичність
(«віруюча людина» у хронотопних рамках
реалізації індивідуальних життєвих інтенцій),
4) трансперсональна ідентичність (людина «на
місці Бога» в рамках процесів співпереживання та
співчуття «Значущому Іншому»).
2. Контекст
розуміння:
1) ціннісний
(надособовий) – РДО приймає/не приймає
(визнає/не визнає) певні колективні й абсолютні
релігійні вартості, відображені у відповідному
релігійному тексті, 2) когнітивний (насамперед,
лінгвістичний) – РДО індивідуально осмислює/
переосмислює
систему
релігійних
понять,
репрезентованих
відповідним
текстом,
3) конативний (наративний) – РДО розглядає
відповідний текст як дискурсивний засіб втілення
і перетворення власних інтенцій (потреб, мотивів,
цілей тощо), 4) контекст «Значущого Іншого» –
РДО сприймає відповідний текст як втілення
певних почуттів і намірів Бога (Вищої Сили),
співчуваючи та співпереживаючи Йому.

Comprehending religious discourse is a
complex, systemic psychological activity carried out
by using linguistic resources and connected with the
reproduction and transformation of global meaning
/ set of partial meanings of religious texts in a
particular social and communicative situation and
in the context of the current identity / identities of a
person. Thus, firstly, a religious text is the semiotic
subject of such an activity, that is its subjective model
(semiotic aspect – the level of meanings); secondly,
the comprehension itself takes place within the social
and communicative situation, whose subjective
model implements more general system of interaction
between a person and God (pragmatic aspect – the
level of senses); and, thirdly, the comprehension is
observed alternately or simultaneously on person’s
social (social, transpersonal) and individual poles of
identities (personal, narrative) (fig. 1):
1. The subject of comprehension – religious
discursive personality (hereinafter – RDP) that
is dominant in its identities (main and additional)
during the process of comprehension, which may in
turn change the dominant / subordinate positions:
1) social identity («believers» are observed
through the collective reference of religious
values), 2) personal identity (a «believer» is
observed through individual skills and knowledge),
3) narrative identity (a «believer» is observed
through chronotypical framework of individual life
intentions), 4) transpersonal identity (a person as
«God» is observed through the process of empathy
and compassion to «Significant Other»).
2. The
context
of
comprehension:
1) evaluative (Super-ego) – RDP accepts / does
not accept (recognizes / does not recognize) certain
collective and absolute religious values reflected
in a relevant religious text, 2) cognitive (mainly
linguistic) – RDP individually interprets / reinterprets
the system of religious concepts represented in
a relevant text, 3) connotative (narrative) –
RDP considers the text as a discursive means of
implementation and transformation of his/her own
intentions (needs, motives, goals, etc.) 4) context
of «Significant Other» – RDP treats the text as the
implementation of certain feelings and intentions of
God (Higher Power), while sympathizing him.
3. Levels of comprehension: 1) semantic
(semiotic) – RDP reproduces and converts a religious
text; that is when words and their combinations
may indicate, on one hand, certain unconditional
values within the evaluation (comprehension-
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3. Рівні
розуміння:
1) значеннєвий
(семіотичний) – РДО відтворює і перетворює
релігійний текст, при цьому слова та їх сукупності
можуть позначати, з одного боку, певні безумовні
вартості, що підпадають під оцінювання
(розуміння-оцінювання), так і, з іншого боку,
певні абстрактні поняття (концепти), що втілюють
систему релігійного знання (розуміння-когніція),
2) смисловий (прагматичний) – РДО відтворює
і перетворює соціально-комунікативну ситуацію,
одним із суб’єктів якої виступає людина з певними
інтенціями (розуміння-інтенція), а іншим
суб’єктом – Всевишній, теж з певними своїми
переживаннями, тобто почуттями, ставленнями,
намірами, які людина намагається осягнути
(розуміння-емпатія).
4. Смислові
полюси
розуміння:
1) соціальний світ («Над-Я») – Бог та референтні
в релігійному відношенні люди, спільноти;
2) персональний світ («Я») – «мої знання та мої
дії у певному часі та просторі».
5. З огляду на все вищезазначене, можна
виокремити чотири смислових поля, в яких
почергово або одночасно (у двох, трьох чи
навіть одразу чотирьох) перебуває релігійна
дискурсивна особистість упродовж процесу
розуміння релігійного дискурсу: І. Ціннісне
поле – «релігійна особистість, що приймає» –
певний релігійний текст як втілення надособових
вартостей; за Ч. Осгудом – фактор «оцінка»
(«моральна»); ІІ. Когнітивне поле – «релігійна
особистість, що пізнає» – релігійний текст як запит
до системи індивідуального релігійного знання;
фактор «оцінка» («чуттєва»); ІІІ. Конативне
поле – «релігійна особистість, що діє» –
релігійний текст як запит до системи життєвих
цілей; фактор «активність»; IV. Емпатійне поле –
«релігійна особистість, що співчуває» – релігійний
текст як втілення персоналізованого ставлення та
впливу Бога на людину; фактор «сила».
6. Основна смислова одиниця розуміння
будь-якого релігійного дискурсу – метафора,
оскільки
метафоричність
розглядається
науковцями як сутнісна ознака даного типу
дискурсу. Процеси метафоризації (відтворення
і творення метафор) упродовж розуміння
релігійного дискурсу мають два основні аспекти
(або вектори): 1) соціальна метафоризація –
певний релігійний зміст передається від Бога до
людей і назад; 2) особистісна метафоризація –
релігійний зміст як система доволі абстрактних
релігійних понять, знань обґрунтовується щодо
їх реального застосування «на практиці», у
реальному житті конкретної людини.
Отже, в цілому розуміння релігійного
дискурсу втілює собою складну взаємодію
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evaluation) and, on the other hand, certain abstract
ideas (concepts) that implement the system of
religious knowledge (comprehension-cognition),
2) meaningful (pragmatic) – RDP reproduces and
transforms the social and communicative situation,
in which a person with her certain intentions
(comprehension-intention) and God with his certain
feelings, that is emotions, attitudes, intentions, which
a person tries to comprehend (comprehensionempathy), function as subjects.
4. Semantic poles of comprehension 1) social
world («Super-ego») – God and religiously referent
people and communities; 2) personal world
(«Ego») – «my knowledge and my actions at certain
time and space».
5. Taking into consideration the aforementioned,
we can distinguish four semantic fields, in which a
religious discursive personality remains alternately
or simultaneously (in two, three or even four fields
at once) in the process of comprehending religious
discourse: I. Evaluative field – a «religious
personality that accepts» – a certain religious text as
the implementation of Super-ego values; «evaluation»
factor («moral») defined by Charles Osgood;
II. Cognitive field – a «religious personality that
cognizes» – a religious text as the issue in the system
of individual religious knowledge; «evaluation»
factor («sensitive»); III. Connotative field – a
«religious personality that acts» – a religious text as
the issue in the system of life goals; «activity» factor;
IV. Empathetic field – a «religious personality that
sympathizes» – a religious text as the implementation
of personalized attitude and influence of God onto a
person; «force» factor.
6. The major semantic unit of comprehension
of any religious discourse is a metaphor; since
the metaphor is regarded by scientists as the
essential feature of such discourse. In the course of
comprehending religious discourse the processes
of metaphorization (reproduction and appearance
of metaphors) gain two main aspects (vectors):
1) social metaphorization – certain religious content
is transmitted from God to people and back again;
2) personal metaphorization – religious content as
the system of rather abstract religious concepts and
knowledge is grounded on their actual «practical» use
and on real life of every person.
Thus, in general comprehension of religious
discourse implements a complex interaction of
Super-ego and evaluative (comprehension-evaluation)
and the intuitive and sensual (comprehensionempathy) nature of any religion and at the same time,
it implements the fact of its semiotic (linguistic)
expression in the system of religious concepts
(comprehension-cognition) and its refraction through
the temporality of existence and motivational and
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надособово-ціннісної
(розуміння-оцінювання)
й
інтуїтивно-почуттєвої
(розуміння-емпатія)
природи будь-якої релігії та, водночас, факту
її семіотичного (лінгвістичного) втілення у
системі релігійних понять (розуміння-когніція)
і заломлення через темпоральність буття та
мотиваційно-цільову
спрямованість
кожної
конкретної особистості (розуміння-інтенція).

target direction of each personality (comprehensionintention).
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУЛЮВАННЯ
ІНСТРУКЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВІЛЬНОГО
АСОЦІАТИВНОГО ЕКПЕРИМЕНТУ

THE ISSUES OF INSTUCTION
FOMULATING IN FREE ASSOCIATIVE
EXPERIMENT REALIZATION

Світлана Самійлик (Житомир)

Svitlana Samiilyk (Zhytomyr)

Вільний асоціативний експеримент є одним
із популярних методів та прийомів у психології,
психолінгвістиці, когнітивній лінгвістиці та
інших науках. Він набув популярності через
доступність його проведення, добре розробленій
методиці, достовірності й валідності результатів
та
можливості
широко
використовувати
отримані дані.
Під час вільного асоціативного експерименту
надзвичайно
важливими
є
достатня
мотивація досліджуваних і чітка інструкція
експериментатора, яка може змінюватися, залежно
від того, якими змінними та сталими факторами
експериментатор маніпулює під час проведення
дослідження.
У найзагальніших рисах під час проведення
лінгвістичного
вільного
асоціативного
експерименту досліджуваним потрібно відповісти
першим словом, яке спадає на думку після
демонстрації
стимулу
експериментатором
(візуальної чи аудіальної). Проте такої інструкції
виявляється недостатньо.
Дослідник повинен пояснити досліджуваним
ряд умов експерименту, наголосивши, що лише
за дотримання цих умов експеримент пройде
вдало, а саме: в лабораторії має бути ідеальна
тиша, щоб не спотворити процес асоціювання
(при сторонніх вербальних подразниках стимулом
може виявитися саме цей подразник, а не той,
який
запропонований
експериментатором),
наголосити, що дослідник не повторюватиме
стимулів (або не демонструватиме їх ще раз
на екрані, якщо сприймання візуальне), тому
не варто відволікатися на сторонні подразники
(в тому числі, невербальні, наприклад, мобільний
телефон, у вікно тощо), а тим паче перепитувати,
щоб не викривити дані дослідження. Дослідник
повинен пояснити, що реагувати бажано одним
словом, проте не повинен виключати і реакційсловосполучень чи фраз. Також необхідно
пояснити, що реакції можуть бути виражені
будь-якою мовою, будь-якою частиною мови чи
формою слова, а також дослідник повинен наперед
визначитися щодо можливої відсутності реакцій у
реципієнтів (пропусків чи знаків «-») та появи в
анкетах символів й оговорити з досліджуваними
чи такі реакції допустимі, чи ні. Проте для деяких
груп досліджуваних поняття «частина мови»,
«форма слова» можуть виявитися незрозумілими
(наприклад, якщо досліджувані – діти), тому

A free associative experiment is one of the
popular methods and procedures in psychology,
psycholinguistics, cognitive linguistics and other
fields of science. It has become popular due to its
accessibility and well-developed methodology, the
veracity and the validation of its results as well the
wide capability of received data usage.
During free associative experiment realization,
both the motivation of examinees and the clear
instruction of an examiner are very important. The
instruction can be changed according to variable
factors and constant factors which an examiner
manipulates with during the experiment.
In the most general traits, examinees must react
with the very first word which appears in their
mind during a free associative experiment after the
demonstration of the stimulus (visual or audio one)
by an experimenter. However, this instruction is
not enough.
A researcher must explain the range of the
circumstances of the experiment, emphasizing on the
importance of keeping them for better results. They
are: there must be a perfect silence in a laboratory
for not spoiling the process of the associating (when
there is an outside verbal stimulus, it may be appear
the stimulus examinees react against the proposed one
by an experimenter); emphasize that an experimenter
will not repeat the stimulus (or demonstrate it on
the screen in a case of an audio perception), that is
why they should not get distracted on any extraneous
stimuli (including cell phones, looking at the window,
etc); examinees should not ask again for not distorting
the results. An investigator must explain that it is
better to react in one word but he should not rule
out the expressions or phrases as the reactions. It
is also necessary to explain that the reaction can be
expressed in any language, any part of speech or form
of a word, and the researcher must decide for himself
in advance how to act in a case of the absence of
reactions in recipients’ minds (gaps or «-» characters)
and in a case of symbols as reactions (whether these
reactions are allowed or not). However, for some
groups of people the concepts «a part of speech»,
«a form of a word» can be confusing (e.g., for
children), so you need to demonstrate some available
examples, but the examples should not overlap with
stimuli in your experiment in any case because it can
affect on responses.
Also examinees must be rather motivated for
experiment; an experimenter should contact with
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треба навести доступні приклади, проте приклади
в жодному разі не повинні перегукуватися зі
стимулами експерименту, бо це може вплинути на
реагування досліджуваними.
Також досліджувані мають бути достатньо
мотивованими на експеримент; експериментатор
повинен установити контакт з досліджуваними,
тоді дані експерименту виявляться повнішими
та достовірнішими. Для цього ми пропонуємо
зацікавити тих, хто братиме участь в експерименті,
пізнавальними для них фактами про суть
експерименту, як і де можна використовувати
отримані дані, які асоціації виникають у
досліджуваних різних національностей, віку,
соціальних груп тощо. Наприклад, можна
зауважити, що німці й американці найчастіше
реагують на слово-стимул «хліб» словом «масло»,
слов’янські народи (українці, білоруси, росіяни) –
словом «сіль», узбеки – «чай», а французи –
«вино» (Залевская, 1999) (але за умови, якщо
такого чи близького стимулу немає у вашому
дослідженні).
Отже, для більшої достовірності результатів
вільного асоціативного експерименту потрібно
чітко сформулювати інструкції та достатньо
мотивувати
досліджуваних
на
участь
в
експерименті.

a group, only then your experiment will be more
complete and more reliable. For this aim you can
tell some interesting facts about the experiment,
how and where the data can be used, and the types
of associations of different national, age and social
groups and so on. For example, one can mention
that Germans and Americans often react to the
stimulus word «bread» as the «butter», Slavic peoples
(Ukrainians, Belarusians or Russians) react as «salt»
to this stimulus, Uzbeks do it as «tea» and the French
people do it as «wine» (Zalevskaya, 1999) (but
mention it only if such stimuli are absent in your
investigation).
So, the clearer you formulate the instruction
for a free associative experiment and the stronger
you motivate examinees, the more reliable results
you receive.
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РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
ДОШКІЛЬНИКІВ У ГРІ

PRESCHOOLER’S DIALOGUE SPEECH
DEVELOPMENT OF THE PLAY

Інга Стангайне (Латвія)

Inga Stangaine (Latvia)

Метою
сучасної
освіти
є
виховання
культурної людини, яка прагне до досягнення
взаєморозуміння, діалогу та спілкування. Поряд
з цим, форма діалогу проявляється в різній
поведінці людини. Участь в діалозі відбувається
за допомогою діалогічного мовлення, оволодіння
якою є необхідною умовою для успішного
розвитку дитини і її діяльності. Важливу роль
у діалозі дітей відіграють дві лінгвістичні
одиниці (фрази, висловлювання) і здатність
використовувати лінгвістичні форми в соціумі,
оскільки в дошкільному віці діалог слугує
дітям для життєдіяльності і повсякденного
спілкування. Актуальність проблеми полягає в
тому, що традиційний процес навчання в сучасних
дошкільних навчальних закладах організовано
в основному на основі описового монологу,
недостатньо використовуючи основний вид
діяльності дитини – гру. Результати, отримані
в рамках дослідження, дозволяють зробити
висновок про те, що гра під час спілкування
дітей з однолітками забезпечує мовленнєву
діяльність, розвиток діалогічного мовлення дітей
та співробітництво з однолітками.

The aim of the nowadays education is the
upbringing of a cultural person striving for mutual
understanding, dialogue and communication. Along
with being a speech form dialogue is also manifesting
various behaviours of a person. Participation in a
dialogue takes place with the help of the dialogue
speech, the acquisition of which is a precondition for
successful development of a child and his/her activity.
Significant role in the children communication
is fulfilled by both linguistic content of the
communication (phrases, expressions) and ability
to subject linguistic forms to the social background,
as at the pre-school age dialogue serves for life and
daily communication. Topicality of the problem lays
in the fact that traditional teaching process in preschool is organised mainly as expository monologue,
insufficiently using main activity of the child –
play. The results acquired within the framework of
the research allow concluding that play during the
communication with peers ensures speech activities,
development of dialogue speech and cooperation
with peers.
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ФОРМУВАННЯ САМОКОНТРОЛЮ ДЛЯ
ЗНИЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНИХ ПРОЯВІВ
ТРИВОЖНОСТІ

DEVELOPMENT OF SELF-CONTROL
FOR REDUCTION OF ANXIETY VERBAL
MANIFESTATIONS

Oлеся Турчак (Київ)

Olesia Turchak (Kyiv)

Стресові ситуації дуже впливають на діяльність
людини (Р. Лазарус, Р. Мей, Ч. Спілбергер та ін.),
зокрема, призводять до змін у мовленні (Д. Бумер,
Р. Якобсон, Дж. Каган, Е. Носенко, Ч. Осгуд,
Н. Вітт та ін.).
Згідно
моделі
В. Левелта,
породження
мовлення включає в себе чотири основних стадії:
концептуалізація (що сказати), формулювання (як
сказати), артикуляція (вимовляння), і самоконтроль
(перевірка того, що сказали). Тривожні прояви у
мовленні можуть спостерігатися на трьох останніх
етапах породження мовлення (О. Леонтьєв,
В. Левелт, І. Зимня). Основними проявами
тривожності у мовленні на стадії формулювання
є особливості вибору слів (Дж. Маль, А. Ньюберг,
Е. Носенко, Ч. Осгуд, Н. Вітт) і особливості
граматичного оформлення (Дж. Маль, Е. Носенко,
Ч. Осгуд, Н. Вітт); на стадії артикуляції – зміни
у артикуляції звуків і темпі мовлення (А. Дібнер,
Ф. Голдман-Ейслер, Л. Хачатурьянц, Дж. Маль,
Е. Носенко, Ч. Осгуд, Н. Вітт.); на стадії
самоконтролю – самопереривання і самокорекції
(В. Левелт, Дж. Маль, Е. Носенко).
У ситуаціях емоційного стресу, пов’язаного
з навчальною діяльністю, студенти можуть
перебувати у стані тривоги, який викликає
вербальні прояви тривожності, що спостерігаються
як в усному, так і у писемному мовленні. За
даними Національного інституту психічного
здоров’я (США), 74% людей страждають від
цієї проблеми. Таким чином, на сьогодні, коли
комунікація є ключем до успішного навчання
та кар’єри, розвиток самоконтролю під час
мовлення є надзвичайно важливим. Беручи до
уваги важливість проблеми, було розроблено
тренінг формування у студентів контролю над
вербальними проявами тривожності в ситуаціях
емоційного стресу.
Метою тренінгової програми є зниження
вербальних проявів тривожності, що виникає у
студентів в ситуаціях, пов’язаних із навчальною
діяльністю. Вона передбачає кілька цілей:
1) зменшити
інтенсивність
ситуативної
тривожності студентів, що виникає в ситуаціях
емоційного стресу, пов’язаного із навчальною
діяльністю; 2) зменшити вербальні прояви
тривожності
у
студентів;
3) розвинути
комунікативні і соціальні навички студентів.
Тренінг складався з п’яти етапів. На
першому етапі у студентів формувалися навички

Stressful situations have a great influence
on individual’s activity (R. Lazarus, R. May,
Ch. Spielberger etc.), in particular causing changes
in speech (D. Boomer, R. Jakobson, J. Kagan,
E. Nosenko, Ch. Osgood, N. Vitt etc.).
According to W. Levelt’s model, speaking
involves four main activities: conceptualizing
(deciding what to say), formulating (deciding how to
say it), articulating (saying it), and self-monitoring
(checking if you said that correctly). Speech anxiety
manifestations can be observed at three last stages
of speech production (O. Leontiev, W. Levelt,
I. Zymnia). The main speech anxiety manifestations
on the formulating stage are peculiarities of
word choice (G. Mahl, A. Newburg, E. Nosenko,
Ch. Osgood, N. Vitt,) and grammar peculiarities
(G. Mahl, E. Nosenko, Ch. Osgood, N. Vitt); on the
articulating stage – articulation and tempo changes
(A. Diebner, F. Goldman-Eisler, L. Khachaturiants,
G. Mahl, E. Nosenko, Ch. Osgood, N. Vitt); on the
self-monitoring stage – self-interruptions and selfcorrections (W. Levelt, G. Mahl, E. Nosenko).
In situations of emotional stress related to training
activities, students can be in a state of anxiety, which
causes anxiety verbal manifestations, observed both
in oral and written speech. According to National
Institute of Mental Health (the U.S.A.), 74% of
people suffer from this problem. So, nowadays,
when communication is a key to a successful
studying and career, development of self-control
while speaking is extremely important. Taking into
consideration the importance of the problem, it was
developed the training for formation control over
students’ anxiety verbal manifestations in situations
of emotional stress.
The aim of the training program is to reduce
verbal manifestations of anxiety that occurs in
students in situations related to training activities. This
suggests several objectives to be obtained as follows:
1) to reduce the intensity of students’ situational
anxiety, occurring in situations of emotional stress
related to training activities; 2) to reduce students’
anxiety verbal manifestations; 3) to develop students’
communication and social skills.
The training consisted of five stages. In the first
stage the trainer formed in students the skills of
emotion recognition; in the second stage – skills of
work with automatic thoughts; in the third stage –
skills of work with internal beliefs; in the fourth
stage – social skills; in the fifth stage – communication
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розпізнавання емоцій; на другому етапі –
навички роботи з автоматичними думками; на
третьому етапі – навички роботи з внутрішніми
переконаннями; на четвертому – соціальні
навички; на п’ятому – комунікативні навички.
Тренінг проводився два рази в тиждень протягом
десяти тижнів. Кожен сеанс тривав не більше ніж
60 хвилин.
В
експерименті
брали
участь
40
першокурсників природничих спеціальностей.
Як експериментальна так і контрольна групи
складалися з 20 осіб, 10 хлопців і 10 дівчат у
кожній. Для студентів експериментальної групи
протягом чотирьох місяців проходився тренінг,
спрямований на формування контролю над
вербальними проявами тривожності у ситуаціях
емоційного стресу.
Для того, щоб перевірити ефективність
програми на першому етапі дослідження
в експериментальній і контрольній групах
було
проведено
попередню
діагностику
мовленнєвої тривожності студентів за методикою
«Карта контролю мовлення» і діагностика
психологічних характеристик респондентів за
допомогою
багатофакторного
персонального
опитувальника FPI і шкалою особистісної
тривожності Ч.Д. Спілбергера – Ю.Л. Ханіна.
Крім того, в обох групах студентів було
перевірено рівень тривожності в реальних
ситуаціях навчальної діяльності, пов’язаних
з оцінкою знань, за допомогою шкали
ситуативної тривожності Ч.Д. Спілбергера –
Ю.Л. Ханіна. Після чотирьох-місячного тренінгу
зі студентами експериментальної групи, за
допомогою вищезгаданих психодіагностичних
методик, було проведено остаточну перевірку
рівня мовленнєвої тривожності, ситуативної
тривожності
і
особистісних
властивостей
студентів у обох групах.
Після реалізації тренінгової програми ми
порівняли рівень мовленнєвої тривожності
студентів в обох групах.
Середній показник мовленнєвої тривожності
в контрольній групі дорівнював 10,65. При цьому
45% студентів мали помірний рівень мовленнєвої
тривожності, 40% – підвищений, і 5% – високий.
Аналіз контрольної групи показав, що рівень
мовленнєвої тривожності студентів в цій групі
збільшився в порівнянні з першою фазою
дослідження.
Середній рівень мовленнєвої тривожності
студентів в експериментальній групі після
тренінгу дорівнював 7,6. При цьому 65% студентів
мали низький рівень мовленнєвої тривожності,
30% – помірний, і 5% – підвищений.
Порівняння результатів, отриманих до і після
тренінгу продемонстрували факт зниження
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skills. The training was held twice a week for ten
weeks. Each session lasted no more than 60minutes.
In the experiment they’ve participated 40 firstyear students of natural specialties. Both experimental
and control groups consisted of 20 people, 10 boys
and 10 girls in each. For students in the experimental
group during four months it was held the training
aimed in formation control over verbal manifestations
of anxiety in situations of emotional stress.
To test the effectiveness of the training in the
first phase of the study in both experimental and
control groups it was conducted a preliminary
diagnosis of speech anxiety of students using the
method «Checklist of speech control» and diagnosis
of psychological characteristics of respondents using
multivariate personal questionnaire FPI and the
scale of personal anxiety by Ch.D. Spielberger –
Yu.L. Khanin. In addition, in both student groups they
were measured state anxiety levels in real situations
of educational activities related to assessment of
students’ knowledge, using the scale of situational
anxiety by Ch.D. Spielberger – Yu.L. Khanin. After
four-month training with the students of experimental
group, using the above-mentioned psychodiagnostic
methods, it was conducted the final diagnosis of
speech anxiety, state anxiety level, and personal
properties of the students in both groups.
After the implementation of the training program
we compared the performance of speech anxiety of
students in two groups.
The average index of speech anxiety in the control
group was equal to 10.65. Thus 45% of the students
had moderate speech anxiety, 40% – increased speech
anxiety and 5% – high level of speech anxiety.
Analysis of the control group showed that the level
of speech anxiety of students in this group increased
when compared to the level of speech anxiety in the
first phase of the study.
Index of students’ speech anxiety in the
experimental group after the training was equal to
7.6. Thus 65% of students had poor speech anxiety,
30% – moderate speech anxiety, 5% – elevated levels
of speech anxiety.
Indicator of students’ speech anxiety in the
experimental group after the training was equal to
7.6. Thus 65% of students had poor speech anxiety,
30% – moderate speech anxiety, 5% – elevated levels
of speech anxiety.
Comparison of the results obtained before and
after the training demonstrated the fact of reducing
speech anxiety in the experimental group, allowing a
preliminary opinion on the effectiveness and impact of
training to reduction of anxiety verbal manifestations.
To confirm the obtained results we calculated
Student t-criterion in two dependent samples of
the experimental group (indices before and after

PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD – 2016
мовленнєвої тривожності в експериментальній
групі, що дозволяє зробити попередній висновок
щодо ефективності і результативності тренінгу по
зменшенню вербальних проявів тривожності.
Для підтвердження отриманих результатів було
розраховано t-критерій Стьюдента в двох залежних
вибірках експериментальної групи (показники до
і після тренінгу). В результаті було підтверджено
значне зниження мовленнєвої тривожності (t = 6,3;
n = 20, з p≤0.05).
Отже, практична реалізація тренінгової
програми,
проведеної
зі
студентами
експериментальної групи, дозволила виявити
основні аспекти роботи по зниженню вербальних
проявів тривожності студентів, а саме: підвищення
самооцінки; формування навичок опанування
себе в ситуаціях емоційного стресу; розвиток
комунікативної компетенції. Найбільш значним
результатом практичного застосування тренінгової
програми було зниження ситуативної тривожності
студентів, що дозволило знизити рівень їхньої
мовленнєвої тривожності, і, отже, зменшити її
вербальні прояви. Важливим висновком є те, що
корекційна робота з подолання вербальних проявів
тривожності повинна бути комплексною і бути
спрямована на розвиток рефлексії, самоконтролю
в стресових ситуаціях, а також комунікативних і
соціальних навичок студентів.

the training). The result confirmed the significant
reduction of speech anxiety (t = 6.3; n = 20, with
p≤0.05).
Thus, practical implementation of the training
program, which was carried out with students of
the experimental group made it possible to identify
the main aspects of work aimed to reduce students’
anxiety verbal manifestations . They are the following:
increasing their self-esteem; teaching students to
master themselves in situations of emotional stress;
improving communicative competence. The most
significant result of practical testing of the training
program was reduction of students’ situational anxiety,
which helped to reduce the level of their speech
anxiety, and hence reduce verbal manifestations of
anxiety. Significant finding is that the correction
work on overcoming anxiety verbal manifestations
should be comprehensive and be directed to students’
reflection development, teaching them self-control
in stressful situations, and the development of
communication and social skills of students.
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ
ДІАГНОСТИКИ СТАНУ РОЗВИТКУ
АУДІЮВАННЯ У ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

PSYCHOLINGUISTIC BASICS
OF DIAGNOSTICS ON DEVELOPMENT
OF LISTENING IN CHILDREN
OF A PRESCHOOL AGE

Наталія Харченко (Переяслав-Хмельницький)

Nataliia Kharchenko (Pereyaslav-Khmelnytskyi)

Вивчення стану розвитку аудіювання у
дітей старшого дошкільного віку здійснювалося
поопераційно, тобто за аудіативними операціями.
В
основі
психолінгвістичної
діагностики
аудіативних операцій покладено теоретичні
положення, згідно з якими:
– для вивчення внутрішньої функції,
що не підлягає прямому спостереженню,
необхідно, згідно з принципом Л.С. Виготського,
«об’єктивувати, вивести її назовні й перетворити
у зовнішню діяльність» (Виготський, 1982,
т. 1 : 174). Досягти об’єктивації цієї функції
можливо за допомогою діагностичних методик,
що
дозволяють
експлікувати
аудіювальні
внутрішньо-мовленнєві функції в зовнішньому
мовленні. Таким чином, студіювання розуміння
може відбуватися шляхом його «опосередкування
в зовнішньому мовленні» (Ахутіна, 2002);
– у процесі розвитку внутрішнього мовлення
його локалізація не залишається незмінною і
залежить від сформованості функцій (Лурія,
1962 : 62–70);
– для коректного опису фактів розвитку
аудіювання
дошкільників,
отриманих
в
експерименті, результати мають бути піддані
«нейролінгвістичному аналізу» (Ахутіна, 2002;
Лурія, 2002; Цвєткова, 1975);
– діагностування процесів аудіювання може
спиратися на представлені в зворотному порядку
теоретичні горизонтальні моделі породження
мовлення (говоріння), що відображають в істотних
ознаках даний феномен (Калмикова, 2011);
– при вивченні аудіативної спроможності
дошкільників і виявлення стану її розвиненості
доцільно орієнтуватися на етапи породження
мовлення, оскільки: 1) «більшість моделей
породження мовлення є водночас і моделями
сприймання мовлення» (Леонтьєв, 1999 : 131);
2) «щоб сприйняти висловлювання, необхідно
побудувати його синтаксичну модель, повністю
або в крайньому разі частково подібну тій
моделі, котра використовується нами в процесі
породження мовлення» (там само); 3) «процес
розуміння мовлення з психологічної точки зору
є зворотнім процесу породження мовленнєвого
висловлювання» (Лурія, 1998 : 374), в якому
можна виокремити, згідно з Т.В. Ахутіною,
два етапи на рівні внутрішнього мовлення:
1. «вибір мовних значень»; 2. «вибір смислів»

The study of the state of listening skills
development in children of the senior preschool age
was carried out operation by operation, i.e, according
auditory operations. The base of psycholinguistic
diagnostics of the auditory operations makes
theoretical principles, according to which:
– for studying the internal functions which
are not to be observed directly, it is necessary, in
accordance with the principle of L.S. Vygotsky, to
carry out «objectification, the imposition of it outside
and its transformation into an external activity»
(Vygotsky, 1982 : 174). To reach objectification of
this function is possible if use the diagnostic tools
that enable to explicate auditive internal speech
functions in the external speech. Thus, the study
speech understanding can be done by its «mediation
in the external speech» (Akhutina, 2002 : 21);
– during the process of inner speech
development, its localization doesn’t stay constant
and it depends on the formation of functions (Luria,
1962 : 62-70);
– for the correct description of the facts on
internal speech listening processes development
,obtained in the experiment, the results must be
subjected to a «neuro-linguistic analysis» (Akhutina,
2002; Luria, 2002; Tsvetkova, 2001);
– listening processes diagnosis can be based on
presented in the reverse order theoretical horizontal
models of speaking generation, reflecting in substantial
signs this phenomenon (Kalmykova, 2016);
– in study the auditive capacity and
identification of the status of its development it is
advisable to focus on the stages of speech production,
as: 1) «the majority of the models of generation are
at the same time the models of speech perception»
(Leontiev, 1999 : 131); 2) «to perceive (understand)
the statement, it is necessary to construct a syntactic
model completely or at least partially which will
correspond to the model that is used by us in the
process of speech production» (ibid, p. 131); 3) «the
process of understanding from a psychological point
of view is the reverse process of speech utterances
generation» (Luria, 1998 : 374), in which can be
identified, according to T.V. Akhutina, two levels at
the stage of inner speech (1. – «the choice of linguistic
meanings»; 2. – «choice of senses» – (available
in the reverse order to generation), as well as the
«image of the situation» – the basis «for drawing
internal speech program and its comparison» either
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(пропонується у зворотному до породження
мовлення порядку), а також «образ ситуації» – як
основу «для складання внутрішньо-мовленнєвої
програми і її співставлення» як у розгортанні, так
і при розумінні усного висловлювання (Ахутіна,
2002 : 135). Таким чином, функція внутрішньомовленнєвого етапу в процесі аудіювання полягає
в трансформації утворених у дітей смислових
структур в процесі сприймання висловлювання
в образ ситуації, що був основою побудови
висловлювання у мовця. Відтворення образу
ситуації є важливим елементом і характеристикою
адекватного розуміння смислів, породжуваних
мовцем. Отже, сформовані в дитини смисли,
трансформовані нею з мовних значень, є
головним етапом, що передує утворенню образу
ситуації, котрий лежить в основі сприйнятого
висловлювання. Виникнення образу ситуації як
кінцевого результату в аудіюванні буде свідчити
про повноту і точність розуміння.

for deploying or understanding of oral statements»
(Akhutina, 2002 : 135). Thus, the function of internal
speech stage in the process of preschoolers’ listening
will be to transform the formed in children semantic
structures in the process of statements perception in
the image of situation, which served as the basis for
speaker’s construction of statements. Recreation of
the image of situation is an important element and
characteristic of an adequate understanding coming
from the speaker meanings. Formed in children
senses transformed from linguistic meanings, is the
major step, coming before the formation of the image
of situation, underlying in basis of the perceived
utterance. The appearance of the image of situation
as the final result in audition will be evidence of the
completeness and accuracy in understanding.
So, the process of listening at the stage of inner
speech can be represented as a transformation of the
perceived linguistic value into meanings, and the
formation of the last – in the images of situations.
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КОДУВАННЯ СИМВОЛІВ ВЕРБАЛЬНОГО
І ПСИХОМОТОРНОГО МОВЛЕННЯ

THE ENCODING OF VERBAL
AND PSYCHOMOTOR SPEECH

Олег Хміляр (Київ)

Оleh Hmilуar (Kyiv)

Аналіз
наукових
праць
присвячених
вербальному і психомоторному мовленню,
показав, що вони мають різну систему кодування
і декодування повідомлень. У той же час між
цими системами існує відповідна схожість:
1) вони використовуються для досягнення одних
і тих же мовленнєвих цілей; 2) рівень розвитку
вербальних навичок пов’язаний з психомоторною
поведінкою людини (Вудс, 2000); 3) інтенсивність
психомоторного
мовлення
відповідає
інтенсивності вербального мовлення (табл. 1).

The analysis of scientific papers, which are
devoted to verbal and psychomotor messages, showed
that they have a differently stem of en coding and
decoding of the information. At the same time there
are some similarities between these systems: 1) they
are used to achieve the same language goals; 2) the
level of verbal skills is connected with psychomotor
human behavior (Woods, 2000); 3) the intensity of
the psychomotor speech corresponds to the intensity
of the verbal speech (Table. 1).

Таблиця 1
Символи вербального і психомоторного мовлення
Вербальне мовлення

Психомоторне мовлення

1. Абстрактність:
Передача
повідомлення
відбувається
навіть якщо передавач відсутній (переказ,
письмовий текст);
Можливе обговорення явищ, що не мають
відношення до ситуації;
Можливе використання абстрактних понять
(рід, час, вид, число, колір).

1. Конкретність:
Передача повідомлення відбувається лише
в присутності людини, яка його передає;
Мовлення
пов’язано
з
ситуацією
обговорення;
Використання
абстрактних
понять
ускладнено.

2. Дискретність:
Складові
елементи
вербального
повідомлення: букви, слова, речення, чітко
відділені одна від одної, їх співвідношення
підпорядковано певним правилам.

2. Контінуальність:
Психомоторні символи складно розкласти
на окремі одиниці.

3. Визначеність:
Вербальне повідомлення легко кодується
і декодується. Між носіями мови існують
певні узгодження щодо форми, значення і
вживання мовленнєвих одиниць.

3. Вірогідність:
Психомоторні
повідомлення
складно
піддаються декодуванню.
Психомоторна мова нестійка й варіативна.

4. Лінійна часова послідовність:
Елементи
вербального
повідомлення
слідують один за одним;
Декодування повідомлення поетапне.

4. Просторово-часова цілісність:
Елементи психомоторного повідом-лення
передаються одночасно;
Психомоторні повідомлення декодуються
цілісно, реципієнт не ділить їх на окремі
елементи.

5. Усвідомлюваність, довільність:
висловлювання
легше
Вербальні
піддаються аналізу, оцінці, контролю і
розумінню.

5. Неусвідомлюваність:
Психомоторні
символи
спонтанні,
мимовільні
рухи
домінують
над
довільними.

6. Організаційний процес навчання:
Вербальному
мовленню
спеціально
навчають.

6. Спонтанне навчання:
Психомоторну
мову
засвоюють
самостійно, шляхом наслідування.

Мовлення більш ефективне, коли зміст
та інтенсивність вербального повідомлення
відповідає змісту та інтенсивності психомоторних
символів. Розбіжності між ними приводять до ряду
наслідків: 1) переструктуровується мовленнєвий
процес, змінюється його динаміка, що призводить
до
зниження
мовленнєвої
забарвленості;
2) змінюється відношення до мовленнєвого
акту,
перевага
віддається
несуперечливій
інформації; 3) відбувається зміна у відношенні до
передавача повідомлення. Протиріччя між змістом
вербального і психомоторного повідомлення
породжує негативне відношення до передавача
(Лабунська, 1997).
Виступаючи в ролі реципієнта людина
більше уваги приділяє психомоторним символам
передавача й краще їх запам’ятовує. У той же

136

Table. 1
The symbols of verbal and psychomotor speech
Verbal speech

Psychomotor speech

1. Abstraction:
The transference of a message occur seven
if the transmitters absent (the retold or the
written text)
There is a possibility of the discussion of
phenomena’s, that don`t relate to the situation;
There is a possibility of the usage of abstract
concepts (gender, time, type, number, color).

2. Specificity:
The transference of a message curs only if
the person who send sit is present;
The speech relates to the situation, that is
discussed;
The usage of abstract concepts is
complicated.

2. Readability:
The components of verbal communication:
letters, words, sentences are clearly separated,
their correlation is under certain rules.

2. Continuation:
It is difficult to de com pose the psychomotor
symbols into individual units.

3. Certainty:
The verbal language can easily be encoded
and decoded. Between the native speakers
there are some adjustments according to the
form, meaning and usage of speak in gunits.

3. Probability:
The psychomotor language can hardly
encoded.
The language is unstable and variative.

4. Linear temporal consistency:
The elements of verbal messages
consistent;
The message is decoded gradually.

5. Dimensionally-temporal integrity:
The elements of psychomotormes sages are
transmitted simultaneously;
The psychomotor messages are decoded
integrally; the recipient does not divide the
min to separate elements.

are

5. Consciousness, arbitrariness:
The verbal statements are easier for analysis,
assessment, monitoring and understanding.

5. Unconsciousness:
The psychomotor symbols are spontaneous,
in voluntary movements dominate over
voluntary.

6. Organized learning process:
The verbal speech specially taught.

6. Spontaneous learning:
The psychomotor language
independently, by repetition.

is

learned

The speaking is more effective when the content
and intensity of the verbal message match the
content and intensity of the psychomotor symbols.
The differences between the mead to a number of
results: 1) the verbal process restructures, changes its
dynamics – that reduces the speech variability; 2) the
relation to the speech hangers, the preference is given
to the consistent information; 3) there is a change
in relation to the transmitter of the message. The
contradiction between the content of the verbal and
psychomotor messages generates a negative attitude
to the transmitter (Labunska, 1997).
Being the recipient, the person pays more
attention to psychomotor symbols of the transmitter
and remembers them better. At the same time, when
being a transmitter, a person pays less attention to
his psychomotor symbols, controlling only the verbal
speech. Thus, the recipient may obtain the information
by observing the psychomotor symbols of others,
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час, виступаючи в ролі передавача, людина
приділяє менше уваги своїм психомоторним
символам,
контролюючи
лише
вербальне
мовлення. Отже, реципієнт, може добувати
інформацію, спостерігаючи за психомоторними
символами оточуючих, оскільки останні їх не
контролюють і «проговорюються». Міра, у якій
психомоторні символи піддаються свідомому
контролю, залежить від системи, за допомогою
котрої вона здійснюється. Розроблена П. Екманом
і У. Фрізеном концепція дозволяє встановлювати
«психомоторні витоки інформації». Для цього
слід проранжували різні частини тіла щодо їхньої
здатності передавати інформацію. Ця здатність
встановлена на основі трьох основних параметрів:
1) середнього часу передачі повідомлення;
2) кількості
психомоторних
патернів,
які
можуть бути представлені даною частиною тіла;
3) степені доступності для спостереження за цією
частиною тіла.
Встановлено,
що
найпотужнішим
передатчиком є обличчя людини, руки, корпус
й насамкінець, ноги і ступні. Знаючи це, люди
частіш за все контролюють вираз обличчя й не
звертають увагу на рухи своїх ніг, завдяки яким
і відбувається «виток інформації» (Eкман, 1990).
Проте сам факт обміну інформацією ще не
свідчить про спілкування, оскільки інформація,
що передається, може бути незрозуміла для
того, хто її отримує. Як зазначає М.М. Бахтін,
передача повідомлення – це певне вираження
смислу, що проявляється в інформації, ідеї,
понятті, переживанні. Це певний ідеальний
зміст, який людина відбирає чи організовує з
наміром щоб його сприйняли (побачили, почули,
прочитали) інші. Повідомлення, на відміну від
інформації як такої, завжди призначено для того,
щоб його сприйняли. В повідомленні закладена
інтенція: воно має спрямованість «на», «до»,
«для». Згідно з М.М. Бахтіним, повідомленню, на
відміну від нейтральної інформації, притаманна
зворотність та діалогічність. Повідомлення
передає смисл. Будучи ідеальними за своєю
природою, смисли «плинні й невловимі». Для того
щоб оперувати смислами в соціальному світі –
виражати, передавати й сприймати їх, – прийнято
використовувати
символи,
які
дозволяють
втілювати
ідеальне
в
чуттєво-інтуїтивну
сприймаєму форму. Символи, таким чином,
представляють і репрезентують ідеальні змістисмисли людини. На відміну від ідеальних смислів,
символи матеріально розпізнавальні.

as they do not control themselves and «giveaway».
The extent to which the psychomotor symbols are
subjected to conscious control, depends on the system
by means of which іt is made. The concept created
by P. Ekman and W. Friesen allows the installation
of the «psychomotor sources of information».
Various body parts should be ranked for that purpose
on the arability to transmit information. This ability is
based on three main parameters: 1) the average time
of the message; 2) the number of the psychomotor
patterns that canbere presented by the part of the
body; 3) the degree of accessibility to observe this
part of the body.
It was established, that the most powerful
transmitters are the human face, arms, body and
finally the legs and feet. By knowing this, people
often control their expression and do not pay attention
to the movements of their legs, because of which
there is «information leakage» (Ekman, 1990). But
the fact of the exchange of information is not a sign
of communication, because the information, that
is transmitted, can be unclear for the person who
receives it. As M.M. Bakhtin claimed, the message
transmission–is a certain expression of sense, that is
in the information, idea, concept, experience. That
is a perfect content, that a person select sorarranges
with the in tention to have it perceived (seen, heard,
read). The message, unlike the information, is always
assigned to be perceived. There is always an intention:
it has a direction «on», «to», «for». According
to M.M. Bakhtin, a message, unlike the neutral
information, is based on reversibility and dialogism.
The message transmits the meaning. The meanings
are «fluid and elusive». In order to operate mean in
gsin the social world – express, transmit and perceive
them-the symbols, that allow to implement a perfect
sensory-intuitive perceiving form, are commonly
used. Thus, the symbols show and represent the ideal
message of a man. Unlike the ideal meanings, the
symbols, are materially identified.
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ІНТЕРПРЕТАТИВНИЙ АНАЛІЗ
СПРИЙНЯТТЯ КОНЦЕПТУ НОСІЯМИ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ОСНОВІ
АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

INTERPRETIVE ANALYSIS
OF UKRAINIAN INFORMANTS’ PERCEPTION
OF CONCEPT THAT IS BASED UPON
ASSOCIATIVE EXPERIMENT

Тетяна Храбан (Київ)

Tatiana Khraban (Kyiv)

Одним з актуальних завдань сучасної
антропоорієнтованої лінгвістики є дослідження
динаміки колективної мовної свідомості, що
широко проявляється у процесах неологізації,
виникнення нових соціолінгвальних феноменів,
а також у реструктуризації лінгвокультурних
концептів у відповідності до змін у масовій
свідомості. Водночас необхідно відзначити
появу лінгвістики Інтернету як нового напрямку
сучасного мовознавства: «У XXI столітті вже
говорять і про появу окремої інтернет-методології
(англ.: Internet Data Analysis) або практиках
вивчення
інтернет-простору
–
спеціальної
міждисциплінарної методології, що здійснює
аналіз складних соціотехнічних систем».
Метою даного дослідження є описання змісту
та структури гендерного концепту «жінка в
інтернет-комунікації» у свідомості носіїв сучасної
української мови. Під час дослідження вважається
доцільним звернутися до психолінгвістичних
методів, які у сучасній лінгвістиці визнані вельми
ефективними.
Асоціативний експеримент було проведено
в
україномовних
соціальних
мережах
(Одноклассники, Twitter, Facebook).
Отримані асоціації було розподілено за
наступними тематичними групами:
1. Мета та причини відвідування Мережі.
Респонденти
обох
статей
серед
причин
відвідування Мережі на перше місце поставили
діяльність, яка пов’язана з зароблянням грошей
або їх економією. Були виявлені наступні
розбіжності між чоловічими та жіночими
асоціаціями всередині тематичних підгруп:
– метою заробляння грошей або їх економії
в Інтернеті респонденти-чоловіки вважають
можливість втілити в реальність творчі задуми
та ідеї, респонденти-жінки розглядають Інтернет
як засіб для кар’єрного зростання, та можливість
почати власний бізнес;
– респонденти-чоловіки у своїх відповідях
акцентують особистісну мету спілкування жінки
в
інтернет-комунікації.
Респонденти-жінки
акцентують групову мету спілкування, коли
жінка вступає в контакт для з’ясування істини та
отримання знань;
– респонденти чоловічої статі визначають
інтернет-відпочинок як можливість переключити
власну увагу. Респонденти-жінки розцінюють

One of the urgent problems of modern
anthropological linguistics is the study of collective
linguistic consciousness dynamics manifesting in
processes of coining neologisms, the emergence of
new social-linguistic phenomena and in restructuring
of linguistic-cultural concepts in accordance with
changes of human consciousness.
However, the emergence of Internet-linguistics as
a new school of modern linguistics should be noted:
«In the XXI-st century the linguists have already
begun talking about the emergence of a separate online
methodology (Internet Data Analysis) or practices
of online-space study. It is special interdisciplinary
methodology that analyzes complex socio-technical
systems».
The purpose of this study is definition of the
content and structure of the gender concept «woman
on Internet-communication» in the minds of Ukrainian
native speakers. It is appropriate for the purpose of
implementation of this study to apply psycholinguistic
methods that are considered very effective by modern
linguistics.
Associative experiment has been conducted in
Ukrainian social networks (Одноклассники, Twitter,
Facebook).
The associations got during the experiment are
divided into the following thematic groups:
1. The purpose and the reasons for visiting
Internet. Respondents of both sexes consider that
among the causes for visiting Internet, the activity that
are associated with making money or their savings
should be noticed in the first place. The following
differences between men’s and women’s associations
in thematic groups have been revealed:
– the male respondents suppose the aim of
making money or its saving owing online to be the
opportunity to realize the creative ideas. The female
respondents consider the Internet to be a tool for
career growth, and the opportunity to start their own
business;
– the male respondents emphasize the
importance of personal goal for women in online
communications. The female respondents emphasize
group goal in communication when a woman starts
contact to find out the truth and to gain knowledge;
– the male respondents identify rest on Internet
with an opportunity to divert their own attention.
Female respondents regard rest on Internet first of all
to be the opportunity to get multifarious information
that helps to turn rest into informative one.
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інтернет-відпочинок насамперед як можливість
отримати інформацію різного характеру, що
допоможе зробити відпочинок пізнавальним.
2. У
тематичної
групі
«Психологічні
та інтелектуальні якості жінки в інтернеткомунікації» спостерігаються розбіжності між
чоловічими та жіночими асоціаціями. Респонденти
чоловічої статі головну увагу приділили рисам
характеру. Для респондентів-жінок першорядну
важливість для визначення психологічних та
інтелектуальних якостей набули риси характеру та
когнітивні особливості.
Усередині підгруп, які складають тематичну
групу «Психологічні та інтелектуальні якості
жінки в інтернет-комунікації», спостерігаються
якісні відмінності:
– темперамент жінки в інтернет-комунікації
розглядається респондентами-чоловіками з позиції
її комунікативних якостей, а респондентамижінками – з позиції її самооцінці;
– визначаючи риси характеру, респондентижінки головну увагу приділяють вольовим якостям
характеру.
Відповіді
респонденті-чоловіків
акцентують увагу на егоїстичних якостях;
– якщо респонденти-жінки вважають, що
відміною рисою жінки в інтернет-комунікації є
її доброзичливе ставлення до о оточуючих, то
асоціації респондентів-чоловіків мають великий
зміст негативних конотацій.
3. Стиль спілкування. Аналіз досліджуваного
матеріалу довів, що асоціації, які були надані
чоловіками, характеризують стиль спілкування
жінки в інтернет-комунікації як колегіальний,
ліберальний.
Респонденти-жінки
визначають
стиль спілкування жінки в інтернет-комунікації
виключно як колегіальний.
4. Соціальний статус. Респонденти-чоловіки
відзначають високий соціальний статус жінки
в інтернет-комунікації та асоціюють жінку в
інтернет-комунікації з успішною бізнес-леді.
Респонденти-жінки вважають, що жінка в
інтернет-комунікації – це не тільки працююча
жінка, яка використовує сучасні технології, а
також жінка-матерь, які не працює і виховує дітей
вдома (SAHM (stay at home mom).
5. Казково-міфічні персонажі. Конкретний
варіант асоціацій, який наданий жінками:
амазонка.
6. Історичні персонажі.
7. Сімейний статус.
Аналіз досліджуваного матеріалу дозволів
зробити наступні висновки:
а) визначення жінки в інтернет-комунікації
україномовними
респондентами-жінками
відрізняється від її визначення респондентамичоловіками;

2. Certain differences between men and
women’s associations there are in the thematic group
«Psychological and intellectual qualities women on
Internet-communication». The male respondents pay
main attention to character traits. Cognitive features
and character traits are of paramount importance
for female respondents to define the psychological
and intellectual qualities of woman on Internet
communication.
Qualitative differences are observed within
the subgroups that make up the thematic group
«Psychological and intellectual qualities women on
Internet communication»:
– the temperament of woman on Internet
communication is considered by male respondents
from a perspective of communication skills. The
female respondents regard it from a perspective of
self-esteem;
– defining traits of character female respondents
pay main attention to volitional qualities of character.
Male respondents’ associations emphasize the selfish
qualities of woman on Internet communication;
– as opposed to the female respondents
considering distinctive feature of women on Internet
communication to be her friendly attitude to other
interlocutors, the male respondents’ associations have
a large content of negative connotations.
3. The style of communication. Analysis of the
test material justifies that the associations provided
by men describe the style of women’s communication
online as a collective and liberal. Female respondents
define communication style of women on Internet
exclusively as a collective.
4. Social status. Male respondents note the high
social status of women on Internet communications
and associate women on Internet communication
with successful businesswoman. Female respondents
consider the woman in Internet communication to be
not only a working woman using modern technology
but non-working mothers bringing up children at
home (SAHM (stay at home mom).
5. Fairy-tale and mythical characters. A specific
association presented by woman is Amazon.
6. Historical characters.
7. Family status.
Analysis of the test material has revealed that
the definition of woman on Internet presented by
Ukrainian-speaking respondents differs from the
definition presented by male respondents.
Imbalance between gender concepts identified
according with the features «occupation», «position»
disappears due to the emergence of professions’ names
of feminine gender in Ukrainian Internet discourse
The process of «erasing» of asymmetry of
gender categories’ internal structuring is under
way in Ukrainian Internet discourse. Respondents
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б) в
україномовному
інтернет-дискурсі
зникає дисбаланс між гендерними концептами за
індентіфіцірующею ознакою «професія», «посада»
за рахунок появи назви професій жіночого роду;
в) в
україномовному
інтернет-дискурсі
також відбувається процес «стирання» асиметрії
внутрішнього структурування гендерних категорій
Респонденти для визначення для визначення жінки
в інтернет-комунікації використовують наряду з
оціночними прикметниками, для яких характерна
сполучуваність зі словом «женщина» лексеми, які
традиційно використовувалися для характеристики
чоловіків.
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for the purpose of defining the woman on Internet
communications use lexemes that have traditionally
been used to characterize men equally with the
estimating adjectives which have a compatibility with
the word «woman».
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ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

FORMATION OF BASIC SOCIO-CULTURAL
COMPETENCE FOR CHILDREN
OF SENIOUR PRESCHOOLAGE

Олена Чернякова (Переяслав-Хмельницький)

Olena Cherniakova (Pereyaslav-Khmelnytskyi)

Крім мовної та мовленнєвої компетенції
важливою складовою у формуванні іншомовної
комунікативної компетенції є соціокультурна
компетенція, формування якої також повинно
мати місце в ДНЗ на заняттях з іноземної мови.
Підвищується інтерес дітей до мови як засобу
спілкування, як скарбниці культури, становлення
мовної особистості, тому до змісту навчального
матеріалу з англійської мови обов’язково необхідно
включати матеріал країнознавчого, національнокультурного характеру, зокрема такий, який
має особистісно-розвивальне значення, сприяє
виформовуванню іншого образу світу, зумовленого
іноземною мовою, що вивчається, елементами
соціокультурного компоненту змісту повинні
стати малі форми дитячого фольклору: віршики,
пісеньки, лічилки, казки та ін. Такий іншомовний
матеріал, крім того, що сприяє реалізації
соціокультурного компонента навчання, допомагає
формувати артикуляційні, інтонаційні, лексикограматичні навички та вміння, передбачені
програмою, позитивно впливає на мотиваційну
поведінку та емоційну сферу мовної особистості
дошкільника.
У залежності від конкретної мети заняття,
малі
форми
дитячого
фольклору
можна
використовувати в таких випадках: на етапах
введення іншомовного матеріалу; як фонетичну
зарядку, після матеріалу дітьми; як засіб розрядки
у середині та в кінці заняття, коли дітям потрібен
відпочинок.
Важливо дотримуватись такої послідовності
роботи з іншомовним матеріалом: розповідь
про основний зміст твору (вірша, пісні,
фізкультхвилинки);
прослуховування
твору
вперше, без перекладу; прослуховування твору
вдруге із перекладом; розучування твору із
використанням різних засобів (наочності, екстрата паралінгвістичних засобів тощо).
На наступних заняттях можна проводити
закріплення
матеріалу,
дозуючи
введення
малих форм фольклору так, щоб діти не були
перевантажені.
Якщо кожного тижня з дітьми проводити
чотири заняття, то тоді доцільно відмовитися від
використання системи однотипних комплексних
занять на користь запровадження циклів занять за
типом домінуючої навчальної діяльності. За такої
організації навчальний процес не розпадається
на окремі заняття, протягом кожного з яких
вивчається новий матеріал, а становить чітку низку
цілеспрямованих і взаємопов’язаних циклів-тем.

Besides speech and language competence the
important component in the formation of foreign
language communicative competence is a sociocultural competence, the formation of which should
also take place in preschool on a foreign language
classes. Increasing child’s interest to the language
as to the medium of communication and the treasure
of culture is to develop language person applying
material for individual development. Therefore, the
content of the foreign language training material
should obligatory include the special features of
country, nation, culture marking educational value
component. Elements of sociocultural component
content should be small forms of children’s folk,
poems, songs, rhymes, stories etc. This material,
except that one which contributes socio-cultural
component of training helps to build articulation,
intonation, lexical and grammatical skills, provided
the program positively affects motivation behavior
and emotional sphere of personality.
Depending on the specific purpose of employment,
small children’s folklore forms can be used for:
– introduction of stage material;
– as phonetic exercises after learning;
– as a means of detente in the middle and at the
end of class, when children need rest.
It is necessary to follow the next order of work
with foreign language material:
– retelling the main content of composition
(poems, songs);
– listening to composition the first time, without
translation;
– listening to composition again, with the
translation;
– learning composition using various means
(visibility and extra-linguistic tools, etc.).
On the next classes these studies conduct fastening
material. Teacher may dose the introduction of small
forms of folklore avoiding overwhelmed children.
If there are four classes for children to be held
every week, it is advisable to refuse the use of similar
comprehensive studies for the implementation cycle
dominant classes by type of educational activity.
Applying such organization the studying process
is not divided into separate classes to learn new
material but concludes clear and targeted series of
interconnected cycles-themes.
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ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА
РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

PSYCHOLOGICAL COMPONENT
IN ADVERTTISING COMMUNICATION

Діана Чижма (Переяслав-Хмельницький)

Diana Chyzhma (Pereyaslav-Khmelnytskyi)

У період активного розвитку високих
технологій виникає необхідність входження
особистості в нові відношення з соціальним
світом для отримання інформації від суспільства
чи надання йому. Одним з таких способів є
реклама, як засіб інформування, переконання,
впливу і маніпуляції, тобто внесення певних змін
у смислову сферу особистості.
Важливою умовою здійснення комунікативної
взаємодії між рекламою і людиною є виникнення
між ними відносин взаємозалежності. Латинське
слово communico означає «робити загальним»,
«зв’язувати», звідси, реклама повинна сприяти
людині у досягненні будь-яких її цілей, тому що
лише за цієї умови людина вступить у діалог з
рекламною інформацією і якось відгукнеться
на неї.
В загальному вигляді реклама постає для
особистості позитивною оцінкою чого-небудь,
оцінкою, яку рекламіст їй нав’язує, інколи
навіть усупереч бажанням. Отже, психологічною
основою у рекламних відношеннях особистостей
виступає присутній оцінний компонент.
Основні функції соціальної комунікації –
інформаційна,
експресивна,
прагматична
і
управлінська властиві і рекламній комунікації.
Тобто
ці
функції
соціальної
комунікації
використовуються в процесі рекламного впливу
на її отримувача. Таким чином, реклама може
розглядатися як специфічна область соціальних
масових комунікацій між рекламодавцями і
різними аудиторіями рекламних звернень з метою
активного впливу на ці аудиторії, яке повинно
сприяти вирішенню певних маркетингових завдань
рекламодавця.
Купуючи товари або отримуючи послуги під
впливом реклами, людина, споживаючи їх, прагне
задовольнити певні потреби та отримати певне
задоволення. Основними ж потребами особистості
споживача виступають: потреба в самоповазі,
самоактуалізації, престижі, власної гідності,
мотивації досягнення успіху, самопрезентації, в
так званому «образі Я». Зазвичай споживач прагне
до соціального схвалення своїх вчинків і себе як
особистості. Тому завжди потребує товарів, які
позитивно оцінюються значущими для нього
людьми (Лебедєв-Любимов, 2002).
У рекламній комунікації необхідно відзначити
провідну роль одержувача (адресата). Основним
інструментом і носієм інформації, емоційного
впливу, психологічної установки комунікатора

During the active development of high
technologies appears the need for individual to enter
a new relationship with the social world in order to
obtain information from society or provide it. One of
these ways is advertising as a means of informing,
persuasion, influence and manipulation, that is making
certain changes in the semantic sphere of personality.
An important condition for communicative
interaction between advertising and man is the
emergence between them of interdependence
relations. Latin word communico means «to make
common», «to link», hence, advertising should
promote a person to achieve any of his/her goals,
because only under this condition, the man enters
into a dialogue with the advertising information and
somehow will respond to it.
In general, the advertising appears for individual
as a positive assessment of something, estimation
that an advertiser imposes, sometimes even against
the request. Thus, psychological basis in advertising
relations between individuals make the evaluative
component.
The main functions of social communication are
informative, expressive, pragmatic and adminisrative.
They are inherent to communication and advertising.
That is, the functions of social communication used
in the advertising impact on its recipient. Thus,
advertising can be seen as a specific area of social
mass communication between advertisers and
different audiences of advertising messages with
the aim to influence actively these audiences, which
should help to solve the specific marketing problems
of advertiser.
Buying goods or receiving services under
the influence of advertising, a person consuming
them, seeking to meet the specific needs and get
some satisfaction. The basic needs of consumer’s
individual are: the need for self-esteem, selfactualization, prestige, dignity, motivation, success,
self-presentation, the so-called «image of I». Usually
the consumer is committed to social approval of his
actions and himself as an individual. So he always
needs products that are evaluated positively by the
important to him people (Lebedev, Lyubimov, 2002).
In advertising communication it is necessary
to note the leading role of the recipient. The main
instrument and carrier of information, emotional
impact and psychological adjustment of communicator
on the target audience is addressing (letter, message).
The sender (communicator, inductor, initiator,
source of communication) – one from whose behalf
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на цільову аудиторію є звернення (послання,
повідомлення). Відправник (комунікатор, індуктор,
адресант, джерело комунікації) – сторона, від імені
якої надсилається рекламне звернення адресату
(реципієнту). Досягнення сигналу, що посилається
комунікатором, одного адресата (потенційного
покупця) визначається як рекламний контакт.
Кодування в рекламній комунікації розуміється
як процес представлення ідеї комунікації,
інформація, що передається адресатові у вигляді
текстів, символів та образів. Реклама, як засіб
комунікації по суті діалогічна. Мова рекламної
комунікації може бути абстрактною, наприклад,
символічною, спрямованою на створення уявлення
про необхідність цілісності певного продукту, або
прояснення основ для її переваг в групі схожих.
Мова може бути і конкретною – повідомляти
місце, назву та адресу магазину. В будь-якому
випадку, рекламна комунікація – це процес
зміни стану клієнта по відношенню до продукту
(Власов, 2007).
Будь-яке
інформативне
повідомлення
обов’язково містить і передає інформацію трьох
типів: синтаксичну, семантичну і прагматичну.
Синтаксикою або синтаксами є всі символи
і комбінації символів, що використовуються
для передачі інформації. Носіями синтаксики є
друковані знаки, звуки, колір, цифри, поєднання
їх всіх один з одним, а також розмір, тривалість,
гучність,
форма,
частота,
інтенсивність,
спрямованість кожного із цих символів окремо і
всіх їх разом взятих у рамках даної синтактичної
структури, тобто в даному інформаційному
повідомленні. Тобто, синтаксичними являються
всі ці елементи, які визначають форму і спосіб
подачі інформації.
Семантика – це певне відношення між
синтактами і тим змістом, які вони призначені
передавати, тобто саме семантична інформація
відображає те значення, яке дана інформація
набуває при сприйнятті її людиною. Семантична
інформація впливає на формування кінцевого
емоційно-оцінного
відношення
до
змісту
рекламного повідомлення.
Прагматикою
являється
індивідуальне
ціннісне значення рекламного повідомлення з
точки зору того, кому воно призначене, тобто
той практичний смисл який має повідомлення
для потенційного споживача. Він являється тим
прагматичним, практичним смислом рекламної
інформації, який може мати спонукальну силу і
породжувати активність.
Реальний результат, що досягається рекламним
впливом, безпосередньо залежить від ступеня
психологічної ефективності цього впливу, а
психологічна ефективність реклами – це її здатність

is sending the advertising appeal to the addressee
(recipient). Achieving signal, which is sent by
communicator, by an addressee (the potential buyer)
is defined as advertising contact.
Encoding in the advertising communication is
understood as a process of presenting the idea of
communication that is information transmitted to the
addressee in the form of texts, symbols and images.
Advertising as a means of communication is dialogical.
The language of advertising communications can be
abstract, for example symbolic, aimed at creating
understanding of the need for integrity of a particular
product or clarifying the basis for its benefits in a
group of similar. It may be specific – to report the
place, name and address of the store. In any case, the
advertising communication is the process of changing
the state of the customer in relation to the product
(Vlasov, 2007).
Any informational message contains and trasmits
information of three types: syntactic, semantic and
pragmatic.
Syntactic or syntax are all symbols and
combinations of symbols used to convey information.
Syntax is transmitted by printed signs, sounds, colors,
numbers, mix of them all together, and also size,
length, volume, form, frequency, intensity, focus of
each of these symbols separately and all together
in framework of syntactical structure, i.e. in the
informational announcement. That is, syntactic are all
these elements that determine the form and manner of
presentation the information.
Semantics is a definite relation between syntactacs
and the content which they are intended to pass,
that is semantic information reflects the meaning
this information get during its perception by a man.
Semantic information influences formation of the final
emotional and evaluational relations to the content of
the advertising message.
Pragmatics is an individual valuable meaning of
advertising message in terms of whom it is intended,
i.e. the practical meaning which has the massage
for potential customer. It is the pragmatic, practical
sense of advertising information, which may have
persuasive force and generate activity.
The actual result achieved by advertising effect,
directly depends on the degree of psychological
efficiency of this impact, and psychological
effectiveness of advertising – is its ability to create
in consumer an image of goods, which will be: full
of value in terms of basic consumer characteristics;
differentiated, that allows to distinguish it from
all similar products; emotionally attractive that
causes positive emotions and is able to meet some
current needs of potential customer; incentive, that
encourages people to make the necessary actions to
purchase (Butenko, 2006).
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створювати у споживача образ товару, який буде:
повноцінний, тобто вичерпний з погляду основних
споживчих характеристик; диференційований,
тобто такий, що дозволяє відрізняти його від
усіх подібних товарів; емоційно привабливий,
тобто такий, що зумовлює позитивні емоції і
здатен задовольнити якусь актуальну потребу
потенційного покупця; спонукальний, тобто такий,
що підштовхує людину до здійснення необхідних
для придбання товару дій (Бутенко, 2006).
Звідси, досягнутий рекламою рівень впливу
визначається
через
рівень
психологічної
ефективності створеного рекламою образу
товару, який передбачає сформування уявлення
про основні споживчі властивості товару, про
його істотні відмінності від усіх інших подібних
та сприяє позитивному емоційному ставленні
до товару, а також спонукає до здійснення дій,
необхідних для його придбання.
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Hence, made by advertising level of influence
is determined through the level of psychological
efficiency of created by advertising image of the
product, which involves the image formation of the
basic properties of consumer goods, its essential
differences from all other similar ones, promote
positive emotional attitude to the product, and
encourages the implementation of actions necessary
for its purchase.
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АСОЦІАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ
«СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ»

THE ASSOCIATIVE FIELD
OF THE CONCEPT «PRIEST»

Наталія Чміль (Луцьк)

Nataliia Chmil (Lutsk)

Зростання довіри до церкви, запровадження
на державному рівні капеланської служби значно
популяризувало професію священнослужителя і
актуалізувало дослідження у цьому напрямку.
Словник української мови зазначає, що
священнослужитель – це служитель релігійного
культу, який здійснює усі богослужіння і таїнства
(за винятком хіротонії або рукопокладання).
Для вивчення специфіки розуміння професії
священнослужителя в індивідуальному лексиконі
було вирішено провести експериментальне
дослідження з використанням методу вільного
асоціативного
експерименту,
оскільки
він
найбільшою мірою наближений до реального
мислення
і
дає
можливість
встановити
неусвідомлювані
вербальні
та
невербальні
зв’язки слова-стимулу з іншими словами, а
також опосередковано виявити актуальні для
індивіда когнітивні ознаки представлених словомстимулом реалій.
Ефективність використання методу вільного
асоціативного експерименту для дослідження
лексики доведена багатьма авторами (К. Марте,
Дж. Міллер, Ч. Осгуд, Д. Сусі А. Тумб та ін.).
Асоціативний експеримент вважається ефективним
засобом для відображення мовленнєвої свідомості
людини, а асоціативне поле – аналогом значення.
Асоціативне поле визначається як специфічна
когнітивна структура, яка бере участь у
формуванні мовної картини світу. Асоціативне
поле утворюється із реакцій, отриманих у ході
вільного асоціативного експерименту і складається
із ядра та периферії. Ядро містить високочастотні
реакції, а периферія – низькочастотні.
Метою дослідження є виявлення асоціативного
поля концепту «священнослужитель» за даними
вільного асоціативного експерименту у студентівбогословів.
Вільний
асоціативний
експеримент
проводився у 2016 році у межах апробації
тренінгу професійного становлення майбутніх
священнослужителів із студентами-богословами
із Волинської православної богословської академії
Київського патріархату методом письмового
анкетування. В експерименті взяли участь 8 осіб
віком від 18 до 23 років.
У ході експерименту отримано 16 рекакційасоціацій студентів-богословів, 2 з яких
повторювались: піп; отець; пастир; служитель;
могутність; праведність; той, хто звершує службу;
послідовник між Богом та людьми; храм; служба;

The profession of priest is popular in Ukraine
now because of great confidence to the Church and
the introduction of spiritual consultation service on
state-level. So, the research in this area is actualized.
Ukrainian dictionary notes that the priest – is the
religious minister who performs all divine service
and sacraments. We decide to use the method of
free association experiment to study the specific
understanding of the profession priest in individually
lexicon. The associative experiment makes it possible
to establish unconscious verbal and nonverbal
connections between word-stimuls and other words.
The method of free association experiment is
effective for the study of vocabulary. It is proved
by many authors (K. Marte, J. Miller, Ch. Osgood,
D. Susi, A. Tumb etc.). Associative experiment is an
effective way to display of speech consciousness; an
associative field – is an analogue of meaning.
Associative field is a specific cognitive structure
that takes part in the formation of linguistic worldview.
Associative field consists of core and periphery.
The core contains a high frequency reactions and
peripherals – low frequency.
The aim of the research is to identify the
associative field of concept «priest» according to the
results of free associative experiment with theology
students.
The free associative experiment was conducted
in 2016 within the approbation of professional
formation of future priests. The research was
realized with theology students of Volyn Orthodox
Theological Academy of Kiev Patriarchate by written
questionnaires. In the experiment 8 people aged 18 to
23 years was attended.
As a result of the experiment received 16
associations: pope; father; pastor; attender; power;
righteousness; one who performs the liturgy; mediator
between God and men; temple; liturgy; Orthodoxy;
man; assistant; preceptor. The frequency responses
were two words: the pastor and temple.
We analyzed the logical component of these
associations, namely we determined the type of
reaction – the central or peripheral. The most of the
words (13) are central logical reactions (the pastor,
man etc.), which is 81,3%. Peripheral logical reactions
are the minority of the words (only 3). They are an
assistant, power, righteousness, which is 18,7%.
We analyzed the associations by the grammatical
part. So we determined the type of reaction –
syntagmatic or paradigmatic. 15 associations are the
paradigmatic responses and they belong to one part of
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православ’я; людина; помічник; наставник.
Частотними реакціями виявились два слова:
пастир та храм.
Аналіз отриманих асоціацій здійснювався за
логічною складовою, а саме бралась до уваги
до якого типу реакцій можна віднести кожне із
отриманих слів – центральної чи периферичної.
Так, виявлено, що більшість слів (13) виражають
прямий зв’язок слова-стимула та асоціації, тобто
є центральними логічними реакціями (пастир,
людина, служитель тощо), що становить 81,3%.
Периферичні
логічні
реакції
представлені
меншістю слів (усього 3), а саме це такі
асоціації як помічник, могутність, праведність,
що становить 18,7%. Переважання центральних
реакцій на слово «священнослужитель» свідчить
про послідовне логічне мислення у студентів, а
також хороший рівень володіння мовою.
Аналіз отриманих асоціацій здійснювався
за граматичною складовою, а саме бралась до
уваги до якого типу реакцій можна віднести
кожне із отриманих слів – синтагматичної чи
парадигматичної. Так, було виявлено, що 15
слів-асоціацій є парадигматичними реакціями,
тобто відносяться до однієї частини мови
із
словом-стимулом
«священнослужитель».
У відсотковому співвідношенні парадигматичні
реакції представлені 93,8%. Синтагматичні
реакції представлені займенниковим типом: той,
хто звершує службу. Так, синтагматичні реакції
відображають 6,2% від отриманих слів-асоціацій.
Переважання
парадигматичних
граматичних
реакцій свідчить про достатню розвиненість
аналітичності
та
комплексності
мислення
досліджуваних.
Також
за
схемою
аналізу
концепту
представленою
у
статті
І. Коноваленко
(Коноваленко, 2011) ми розглянули структуру
концепту
«священнослужитель».
Так,
репрезентантами
понятійного
компонента
концепту
студентами-богословами
були
актуалізовані наступні асоціації: піп; отець;
пастир; служитель;служба; людина; той, хто
звершує службу (7 асоціацій, 50%). Асоціаціямиоцінки в структурі концепту «священнослужитель»
виявились: могутність і праведність (2 асоціації,
14,3%). Реакції-асоціації представлені двома
словами: храм, православ’я (2 асоціації, 14,3%).
До реакцій-уявлень ми віднесли такі асоціації як
помічник, наставник, послідовник між Богом і
людьми (3 асоціації, 21,4%). Реакції з фонетичною
схожістю відзначені не були.
Отже, психолінгвістичний аналіз словастимулу
шляхом
вільного
асоціативного
експерименту
виявив,
що
у
когнітивній
картині світу концепт «священнослужитель»
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language with the concept «priest». So, paradigmatic
reactions are 93,8%. Syntagmatic reaction is one:
one who performs the liturgy. Syntagmatic reactions
reflect the 6,2% of all associations.
We conducted an analysis of the structure of
the concept «priest» by the scheme I. Konovalenko
(Konovalenko, 2011). Thus, the conceptual
component represented by the following associations:
pope; father; pastor; attender; liturgy; man; one
who performs the liturgy (7 associations, 50%). The
evaluative component of the concept «priest» includes:
power and righteousness (2 associations, 14.3%).
Reactions-associations are presented by two words:
temple, orthodoxy (2 associations, 14.3%). Reactionsrepresentations are assistant, preceptor, mediator
between God and men (3 associations, 21.4%). The
phonetic similar reactions were not found.
In conclusion, we found that in cognitive world
map the concept «priest» is displayed as a pastor and
temple. In the associative field the central logical and
paradigmatic grammatical reactions and conceptual
component are dominated.
Prospects for further study of this problem are
associated with in-depth psycholinguistic analysis of
the concept «priest» and investigation the associative
field of this concept among students of other
specialties.
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відображається як пастир і храм. У отриманому
асоціативному матеріалі переважають центральні
логічні та парадигматичні граматичні реакції.
У структурі концепту «священнослужитель»
у опитаної вибірки переважає понятійний
компонент, що виражається у словах реакціях: піп;
отець; пастир; служитель;служба; людина; той, хто
звершує службу. Переважання саме понятійного
компоненту підтверджує обізнаність студентів із
своєю майбутньою професійною діяльністю.
Перспективи
дослідження
вбачаються
у подальшому психолінгвістичному аналізі
концепту «священнослужитель», а також вивчення
асоціативного поля цього концепту у студентів
представників інших спеціальностей.
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА
АНГЛІЙСЬКИХ, ФРАНЦУЗЬКИХ
ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
НОМІНАЦІЙ РИБ

NATIONAL-CULTURAL SPECIFICITY
OF ENGLISH, FRENCH AND UKRAINIAN
IDIOMS CONTAINING FISH NAMES
Nataliia Shvets (Pereyaslav-Khmelnytskyi)

Наталія Швець (Переяслав-Хмельницький)
Специфіка відображення риб в етносвідомості
англійців, французів та українців виявляється у
фразеологізмах, які фіксують звичаї, традиції,
ритуали, пов’язані із рибами, культурну
інформацію
іхтіологічної
лексики,
тобто
інформацію про світ, що закріпилася у символічній
формі (Березович 2007 : 9). Таким фразеологізмам
притаманна антропометричність – спрямованість
на позначення дій, поведінки, стану, властивостей,
ознак людини (Селіванова 2004 : 41). У результаті
проведеного дослідження серед фразеологізмів з
компонентами-іхтіонімами, що характеризують
людину, було виокремлено такі групи: Риси
характеру людини, Стосунки між людьми, Людина
як фізичний та психоментальний феномен,
Поведінка людини, Удача та невдача, Емоційний
стан людини, Матеріальний стан людини.
Риси характеру людини асоціюються з
рибою в усіх досліджуваних мовах. Спільним
для англійської, французької та української мови
є використання фразеологізмів з компонентамиіхтіонімами для опису таких рис характеру, як:
1) хитрість (укр. ловити рибу в каламутній воді
«використовувати будь-які обставини, всіляко
хитрувати для власної вигоди, намагаючись
приховати свої дії», фр. ne tient pas l’anguille, qui
la tient par la queue «вугра в руках не втримаєш»,
англ. slippery as an eel «слизький, як вугор, хитрий,
спритний»); 2) слабохарактерність (англ. neither
fish nor fowl nor good red herring, фр. ni chair, ni
poisson мають український відповідник ні риба
ні м’ясо, що описує людину «слабохарактерну,
нерішучу, безвольну, не здатну щось вирішувати
самостійно») та ін.
Стосунки між людьми проявляються порізному і з різною інтенсивністю, що знаходить
своє відображення і у фразеологізмах з
компонентами-іхтіонімами. У всіх досліджуваних
мовах іхтоніми є складовими фразеологізмів на
позначення ворожих стосунків (укр. мати на рибу
від кого «бути вилаяним, покараним», на те щука в
морі, щоб карась не дрімав; англ. sharks are circling
«бути в небезпеці, мати небезпечних ворогів», toss
one to the sharks «відправити когось в небезпечне
місце без захисту»; фр. engueuler qn comme
du poisson pourri «вилаяти когось останніми
словами»).
Фразеологічні номінації риб в англійській,
французькій та українській мові можуть
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The specificity of fish names reflection in the
minds of British, French and Ukrainian people is
expressed through the idioms that show the customs,
traditions, rituals associated with fish, cultural
information of ichthyological vocabulary (the
information about the world that was fixed in symbolic
form) (Berezovych, 2007 : 9). These idioms are
characterized by their anthropometric nature, which
is their ability to describe human actions, behavior,
state, characteristics and qualities (Selivanova,
2004 : 41). After conducting our research, we found
out the following groups of the idioms containing
fish names that describe people: Human Character
Traits, Relationship between People, Human Being
as Physical and Psychological Phenomenon, Human
Behavior, Fortune and Misfortune, Human Emotions
and Financial Situation.
Human character traits are associated with
fish in all mentioned languages. English, French and
Ukrainian idioms containing fish names are used to
describe such character traits as: 1) cunning (ukr.
ловити рибу в каламутній воді «to use any means
for your own benefits trying to hide your actions»,
fr. ne tient pas l’anguille, qui la tient par la queue
«you cannot hold an eel», eng. slippery as an eel
«cunning»); 2) lack of backbone (eng. neither fish
nor fowl nor good red herring, fr. ni chair, ni poisson,
ukr. ні риба ні м’ясо «weak person which cannot
make his own decisions») etc.
Relationship between people can be different
which is reflected in idioms containing fish names. In
all mentioned languages fish names can be the part
of idioms describing hostile relationships (ukr. мати
на рибу від кого «to be scolded, punished», на те
щука в морі, щоб карась не дрімав; eng. sharks
are circling «to be in danger, to have dangerous
enemies», toss one to the sharks «to send somebody
to dangerous place without any protection»; fr.
engueuler qn comme du poisson pourri «to beknave»).
English, French and Ukrainian idioms containing
fish names can characterize human being as
physical and psychological phenomenon. These
phraseological units often describe people’s physical
state (eng. packed like sardines; fr. serrés comme
des harengs «there are a lot of people in one place»,
ukr. як оселедців (у бочці) «packed very tightly»).
People’s psychological state is associated with fish
in the French language where idioms containing
ichthyonyms are used to denote person’s lack of
intelligence: sot comme une carpe, bête comme une
carpe, ignorant comme une carpe.

PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD – 2016
змальовувати фізичний та психоментальний
стан людини. Найчастіше сталі вирази,
мотивовані іхтіонімами характеризують фізичний
стан людини (англ. packed like sardines «набиті,
як оселедці в бочці»; фр. serrés comme des harengs
«повно-повнісінько, як оселедців у бочці»,
укр. як оселедців (у бочці)). Психоментальний
стан людини викликає асоціацію з рибами у
французькій мові. Зокрема, усталені порівняння
з компонентами-іхтіонімами використовуються на
позначення інтелектуальної обмеженості особи:
sot comme une carpe, bête comme une carpe, ignorant
comme une carpe.
Манера поведінки людини може виражатися
за
допомогою
фразеологічних
номінацій
риб у всіх досліджуваних мовах. Ризикована
поведінка людини описується через використання
фразеологізмів, у складі яких є іхтіоніми, в
англійській та українській мовах: англ. you must
lose a fly to catch a trout «пожертвувати чимось,
щоб отримати бажане» to give a sprat to catch
a mackerel «ризикувати меншим, щоб досягти
чогось значного», укр. або рибку з’їсти, або на
дно сісти «ризикуючи, домогтися усього бажаного
або все втратити». Недостойна поведінка влади
та її наслідки знаходять своє відображення через
порівняння з псуванням риби у всіх зіставлюваних
мовах: фр. Le poisson commence toujours à sentir par
la tête (дослівно – «риба псується з голови», про
недостойну поведінку керівництва або деградацію
суспільства), англ. the fish always stinks from the
head downwards «якщо є якісь проблеми в державі,
то винне, у першу чергу, керівництво», укр. риба
смердить (гниє) від голови.
Фразеологічні одиниці з компонентамиіхтіонімами є одним із засобів периферійної
вербалізації
бінарних
концептів
УДАЧА/
НЕВДАЧА. Мотив удачі прослідковується в таких
українських сталих виразах, як по щучому велінню
«без докладання зусиль; ніби в казці, негайно,
дуже швидко», і риби наловити, і ніг не змочити
«будучи винним, уміло уникнути покарання,
нарікань і т. ін.», спіймати золоту рибку «стати
везучим, досягти чогось значного». Мотив невдачі
у всіх досліджуваних мовах може виражатися за
допомогою зворотів з компонентами-іхтіонімами:
фр. être baptisé d’eau de morue «бути невдахою»,
англ. fish in troubled waters «опинитися у складній
або небезпечній ситуації», укр. вскочити як риба в
невід «необачно, зопалу опинитися в неприємному
становищі».
Емоційний стан людини може бути
позначений шляхом ототожнення зі станом чи
поведінкою риби у всіх зіставлюваних мовах.
Іхтіоніми у народній свідомості англійського,
французького та українського народів частіше

Human behavior is often explained with the
help of phraseological units with fish names in all
mentioned languages. An adventurous behavior is
depicted through such idioms in the English and
Ukrainian languages: eng. you must lose a fly to
catch a trout «you have to sacrifice something in
order to get what you want», to give a sprat to
catch a mackerel «one may sacrifice something
of little value in the hope of gaining something
better», ukr. або рибку з’їсти, або на дно сісти «to
take risk and achieve the goal or lose everything».
Indecent behavior of authority representatives and
its consequences is conveyed by comparison with
spoiled fish in all mentioned languages: fr. le poisson
commence toujours à sentir par la tête «all problems
in a company or country can be traced back to its
leadership», eng. the fish always stinks from the head
downwards «when an organization or state fails, it
is the leadership that is the root cause», ukr. риба
смердить (гниє) від голови.
Phraseological units containing fish names are one
of the ways to verbalize binary concept FORTUNE/
MISFORTUNE. In Ukrainian idioms we can identify
the motive of fortune: по щучому велінню «to have
something immediately, without any efforts», і риби
наловити, і ніг не змочити «to be guilty but luckily
escape the punishment», спіймати золоту рибку
«to get lucky». The motive of misfortune can be
found in the English, French and Ukrainian idioms
with fish names: fr. être baptisé d’eau de morue «to
be a luckless man», eng. fish in troubled waters «to
involve oneself in a difficult, confused, or dangerous
situation», ukr. вскочити як риба в невід «to get
in trouble».
Human Emotions can be described by matching
them with the state or behavior of fish in all mentioned
languages. The ichthyonyms are more often associated
with negative emotions which English, French and
Ukrainian people embody in the image of fish without
water (ukr. риба без води, а чоловік без землі
гине, eng. like a fish out of water, fr. être comme un
poisson hors de l’eau – «to feel awkward because you
are not familiar with a situation or because you are
very different from the people around you»).
In the Ukrainian and French languages, idioms
containing fish names are used to characterize
financial situation, especially poverty. Ukrainian
people convey the idea of poverty with the help of
the fish, which is beating against the ice trying to
get back into water (its comfortable environment):
битися як риба об лід «to struggle desperately for
a living; to have hard times». In the French language
the motive of poverty can be found in the idioms
containing the name hareng (herring). Therefore, the
expression vivre d’un hareng means «to have poor
nutrition» (literally – to eat only herring).
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асоціюються з негативними емоціями, які
втілюються в образах риби, витягнутої з води (укр.
риба без води, а чоловік без землі гине, англ. like a
fish out of water «не в своїй тарілці» (буквально –
як риба, яку витягли з води), фр. être comme un
poisson hors de l’eau «почуватися незручно»).
В
українській
та
французькій
мові
фразеологізми
з
компонентами-іхтіонімами
можуть використовуватися для характеристики
матеріального
стану
людини,
зокрема
бідності. В українській мовній свідомості ідею
бідності можна передати через образ риби, що
б’ється об лід, намагаючись потрапити назад
у воду, тобто комфортне для неї середовище
існування: битися як риба об лід «жити в тяжких
матеріальних умовах, переборюючи нестатки,
злидні». У французькій мові мотив бідності
прослідковується у фразеологічних одиницях
з компонентом hareng (оселедець). Так, вираз
vivre d’un hareng означає «погано харчуватися»
(буквально – жити на самих оселедцях).

150

PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD – 2016
ПСИХОЛОГІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ОСНОВНИХ ПРИЧИН ВЖИВАННЯ
ПІДЛІТКАМИ НЕНОРМАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ
НА ОСНОВІ ТЕСТОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

PSYCHOLOGICAL OBSERVATION
ABOUT THE MAIN CAUSES TEENAGER
PROFANITY THAT IS BASED
ON TEST RESEARCH

Анна Ярощук (Київ)

Anna Yaroshchuk (Kyiv)

На сучасному етапі розвитку суспільства
особливого значення набуває культура спілкування.
Це
відбувається
внаслідок
трансформації
суспільного життя, зміни пріоритетів діяльності
й розвитку особистості. Дуже суттєво проблема
ненормативної лексики постає там, де немає
перед ким соромитись, де не потрібно нести
відповідальність за сказане та там, де люди
нормально сприймають лайливі вирази. Особливо
це характерно для суто чоловічого колективу,
навіть якщо самі чоловіки ще не досягли
повнолітнього віку. Саме від підлітків дуже часто
можна почути прояви різних жаргонів і сленгів,
які супроводжуються нецензурною лексикою.
Метою даного дослідження є визначення
особистості та виявлення психічних станів, при
яких підлітки вживають ненормативну лексику.
Респондентами дослідження є 360 ліцеїстів
13-14 років Київського військового ліцею.
Матеріалом дослідження послужили результати
тестів, що були отримані в ході групових занять,
встановлених навчальною програмою.
За результатами дослідження були зроблені
висновки
стосовно
вживання
підлітками
ненормативної лексики:
1. Аутсайдери, ізольовані та ті, що набрали
найбільшу кількість негативних виборів, –
більше схильні до вживання нецензурної лексики
ніж лідери та ті, що користуються повагою та
авторитетом. Про це чітко говорить соціометричне
дослідження, в якому ліцеїсти, відповідаючи
на запитання, самі вибирають позитивних та
негативних особистостей свого оточення. Тобто,
підлітки, які неспроможні стати неформальними
лідерами, використовуючи знання, обізнаність,
харизму та вміння чітко висловлювати думки і
відстоювати свою позицію, хочуть висловити
свій протест саме нецензурними словами.
Для них це прояв вираження своєї вигаданої
значущості та спроба притиснення вже існуючого
позитивного лідера.
2. Позиція ліцеїстів, які, за опитувальником
діагностики агресивних та ворожих реакцій
людини Басса – Дарки, набрали найбільшу
кількість балів за показниками фізичної агресії,
роздратування та негативізму, є наступною:
кожен прояв агресії в жодному разі не повинен
обходитися без лихослів’я. Такі підлітки часто не
помічають як вживають ненормативну лексику,

The culture of communication acquires special
importance in modern society. This fact is effect of
the social life transformation, change of priorities
and personal development. The problem of language
pollution distinctly arises in such places where some
people are impertinent and irresponsible for their
language style and others normally perceive abusive
language.
This situation is typical for male collective even if
the men had not yet reached the age of majority. They
are exactly teens who often use various jargon and
slang accompanied by a bright stream of profanity,
especially when these teenagers live in dormitory
during their training.
The purpose of this study is to describe the factors
that influence adolescents use of profanity. 360 pupils
took part in experiment. Thirteen-fourteen years old
boys with various personal problems individually
appeal to a psychologist for help. Group sessions are
mandatory also for them. Sessions are held in various
forms but at the end of each session cadets have tests
established by curriculum.
Using the method of observation during the
processing of the data some conclusions regarding the
use of teenager profanity were made up:
1. Outsiders, isolated cadets and those who
scored the highest number of negative reviews are
more prone to profanity than the leaders and those
who have respect and authority. Sociometric research
during which cadets themselves choose positive and
negative characters in their environment by dint of
answering the question proves that fact. Notably,
teenagers who can’t be informal leaders, to use
the knowledge, awareness, charisma and ability in
expressing precisely their opinions and defending
their position manifest their protest is curses. It is a
manifestation of fictional expression of their value
and a try to harass of present positive leader.
2. The position of cadets having the most points
of physical aggression, anger and negativity according
Buss-Durkey Inventory is: «Every manifestation of
aggression in any case should not manage without
the vulgar expressions». These teens can even ignore
their swearing in adult presence. Actually they even
can skip the presence of adults if they are in state
of «aggressive euphoria». In this state they see only
themselves and person towards which their aggression
is directed.
3. The diagnostics level of school anxiety
Phillips method shows the opposite results to Buss-
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навіть коли поруч є дорослі. Та, власне, і дорослих
вони не завжди можуть помітити, якщо входять
в «агресивний кураж». Таким чином вони
звільняються від стримуваної агресії.
3. За методикою діагностики рівня шкільної
тривожності Філіпса тенденція протилежна від
діагностики агресивних та ворожих реакцій
людини Басса – Дарки. Підлітки, які мають
високий або дуже високий рівень тривожності
хоча б по одному із виділених Філіпсом факторів,
вживають невелику кількість нецензурних виразів.
Ті ж з них, в яких тривожність прогресує по двом
або більше факторам, мають високий показник
загальної тривожності у школі, взагалі майже не
вживають ненормативну лексику. Ліцеїсти, у яких
рівень шкільної тривожності знаходиться в рамках
норми, діляться на два типи:
– ліцеїсти, які мають високий рівень
успішності, впевнені в своїх знаннях та в собі,
мають активну соціальну позицію;
– ліцеїсти, які мають низький або середній
рівень успішності, низький рівень загальної
культури, виражений негативізм, немотивовані
до отримання знань, самі провокують суперечку,
вживаючи при цьому нецензурні вирази.
Отже, проводячи діагностику психічних станів
ліцеїстів з девіантною поведінкою, проявом якої
є вживання ненормативної лексики, необхідно
враховувати наступне:
а) існує багато факторів, які впливають на
формування мовленнєвої культури, але не завжди
їх треба шукати в оточуючому середовищі,
цілком можливо, що вони є проявом психічного
стану підлітка. Тому ми вважаємо за необхідне
перед тим, як сварити дитину за вживання
ненормативної лексики, звинувачуючи її погане
оточення, розібратись, що є джерелом цієї поганої
звички;
б) проводячи
психологічні
дослідження,
особливо у вигляді тестів, не слід концентрувати
свою увагу лише на одному емоційному стані,
який характеризує даний тест. Необхідно
використовувати
декілька
методів
(метод
спостереження,
лонгитюдний,
комплексний
метод), щоб виявити в дитини якісь приховані
комплекси чи проблеми, про які вона соромиться
або боїться комусь розповісти.
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Durkey Inventory method. Teens which have high or
very high level of anxiety almost don’t use obscene
expressions. Those cadets who have high rate of
general anxiety in lyceum and whose anxiety is
progressing on two or more factors almost don’t use
profanity. Cadets having the level of school anxiety
within the scope are divided into two types:
– leaders, activists, cadets who receive high
grades (cadets that are sure of their knowledge and
abilities);
– cadets who are not confident in their
knowledge and depend upon someone. They wait for
someone’s help during lessons, apprehend test, afraid
to raise his hand even if they know the answer to the
teacher question. They may be indifferent cadets who
are not interested in getting high grades. They write
the swear words in notebooks, on the desks, bully
other cadets, provoke controversy, show disrespect to
everybody using obscenities.
Consequently, giving a diagnosis of mental state
of cadets with deviant behavior revealed by the use of
profanity it is necessary to take into consideration the
following:
a) there are many factors that influence the
formation of teenager language culture. Causes of
it are not always in the environment. It is likely the
cause is cadet himself. So, before giving a rebuke
to student for using profanity, blaming his bad
environment everyone should find out what really is a
source of bad habits;
b) during the conduct of the psychological
research, especially in the form of tests, everyone
should not concentrate on only cadets emotional state
that defines this test. This test helps to identify hidden
complexes or problems that cadets are ashamed or
afraid to tell someone.
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МЕТОДОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІАЛОГУ
В ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ
ПІЗНАННІ ПСИХІКИ

METHODOLOGY OF DIALOGUE
IN DEEP PSYCHOLOGICAL
COGNITION OF MIND

Тамара Яценко, Юлія Сіденко, Наталія Іванова,
Олександра Педченко (Черкаси),
Любов Галушко (Кіровоград),
Олена Поляничко (Київ),

Tamara Yatsenko, Yuliia Sidenko, Nataliia Ivanova,
Liubov Halushko, Olena Polianychko
& Oleksandra Pedchenko (Cherkasy)

У
вiтчизнянiй
психології
глибинна
психокорекція представлена методом активного
соцiально-психологiчного пізнання, розробленим у
форматі психодинамічної парадигми (Т.С. Яценко).
Методологія,
що
розвивалась
в
психодинамічному форматі, окреслила ряд
робочих принципів, що сприяють організації
продуктивності
активного
соціальнопсихологічного пізнання (АСПП), а саме:
спонтанність
та
невимушеність
поведінки
респондента
(незалежно
від
розмаїття
використовуваних
прийомів);
принцип
самовізуалізації змісту психічного респондентом
в процесі опредметненої самопрезентації. Це
узгоджується з природою цілісної психіки та
основним методологічним вимогам – дослідження
повинно мати динаміку відповідну об’єктивній
сутності психічного. Вказана «оптимізація»
глибинного
пізнання
сприяє
вираженню
та
розширенню
можливостей
наближення
респондента до істинності характеристик власної
психіки. Шлях до істини в глибинному пізнанні є
непростим з декількох причин, які чітко повинен
знати як дослідник, так і майбутній психологпрактик, а саме:
• неможливість прямолінійного пізнання
психіки в її цілісності із-за специфіки
функціональних характеристик несвідомого, як
невід’ємної частини психічного в його цілісності;
• необхідність
використання
опосередкованих, контекстних засобів, які є
передумовою пізнання цілісності психічного в
об’єктивних його параметрах (тобто пізнання
свідомого);
• узгодження
методів
контекстного
пізнання з характером (специфікою) природи
психіки, що відкриває перспективи декодування
опредметнених (візуалізованих) засобів, які є
формою об’єктивування суб’єктом власної психіки
через «реалії», підлеглі ньютонівським законам;
• формування
діалогічних
способів
декодування, дешифрування презентантів, що
виражають психіку суб’єкта в опредметнених
формах;
• наявність підсумкової та проміжної
інтерпретації,
що
враховує
рівноправність
семантики вербального та невербального аспектів
поведінки респондента.

In domestic psychology deep psychological
correction is represented by an active sociopsychological
cognition
developed
in
the
psychodynamic paradigm format (T.S. Yatsenko).
The methodology developed in psychodynamic
format has outlined a number of operating
principles that promote active performance of
social-psychological knowledge (ASPP), namely:
spontaneity and ease of respondent behavior
(regardless the variety of techniques used); selfvisualization principle of mental content by the
respondent in the process of self-objectification. This
is consistent with the integrated nature of mind and
basic methodological requirements – research must be
objective nature of the dynamics of the mental. The
specified «optimization» deep knowledge promotes
expression and expansion of opportunities for
approach of the respondent to real characteristics of
own psyche. The path to the truth in depth knowledge
is difficult for several reasons, which researcher, as
well as future psychologist-practitioner should know
clearly, namely:
• inability of straight knowledge of the psyche
in its entirety because of the specific functionality of
the unconscious as an integral part of the mental in its
entirety;
• need to use indirect, context means that
knowledge is a prerequisite mental integrity in its
objective parameters (I.e. conscious knowledge);
• harmonizing of contextual knowledge
methods with the nature of the (specific) nature of
the psyche, which offers the prospect of decoding
of objectified (visualized) means that is a form of
objectification subject of his own psyche through the
«reality», subject to the Newtonian laws;
• formation of dialogical methods of decoding,
decryption of presenter expressing the mind of the
subject in objectified forms;
• availability of intermediate and final
interpretation, which takes into account equality
semantics of verbal and nonverbal aspects of the
respondent behavior.
Psychodynamic methodology requires formulating
another important principle, namely «deep
psychological knowledge and correction of psyche
cannot succeed outside the organization of dialogic
interaction in the system «Psychology – respondent»
(P.R.), during which there is a «revival» of
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Психоднамічна
методологія
потребує
формулювання ще одного важливого принципу,
а саме: «глибинно-психологічне пізнання та
корекція психіки не можуть бути успішними
поза організацією діалогічної взаємодії в
системі «психолог-респондент» (П.Р.), за
якої відбувається «оживлення» опредметнених
презентантів психіки та їх перехід (трансформація)
в роль посередників, як обопільної ланки
між усвідомлюваним та несвідомим. Саме на
забезпечення такої передумови глибинного
пізнання й направлений принцип «із іншого»
(із несвідомого), який націлює на добування
емпіричного фактажу об’єктивної істинності
психіки шляхом дихотомії зовнішнього та
внутрішнього (свідомого та несвідомого), тобто
через їх взаємоподіл та взаємоперехід.
Результатом проходження групи АСПП є
розширення самосвідомості його учасників і,
як наслідок, оптимізація сфери спілкування,
гармонізація потреб та форм поведінки, загальна
оптимізація психіки, що знижує внутрішню
суперечливість та сприяє гармонізації структури
психічного в його цілісності. Саме цьому сприяє
психокорекційний діалог, що спрямований
на надання допомоги суб’єкту у рефлексії
його
особистісної
проблеми
(внутрішньої
суперечливості психіки). Усвідомлення проблеми
потребує від протагоніста власної активності,
що виражається в акті рефлексивної комунікації,
каталізація
якої
здійснюється
психологом,
шляхом діагностичних спроможних запитань.
Психокорекційна робота в групах АСПП
неможлива без діалогу: глибинні аспекти
піддаються пізнанню лише за участі самої особи
у діалогічній взаємодії з психологом. Впродовж
аналізу результатів психолог апелює до тих чи
інших аспектів феноменології поведінки, що дає
змогу визначити логічні зв’язки між образною
продукцією.
Важливо вміти виокремлювати «тенденції
до повторення» істотних психологічних аспектів
психіки, що вказують на витоки особистісної
проблеми. Вміння психолога діагностично точно
ставити запитання є провідним в АСПП, що
сприяє об’єктивуванню глибинно-психологічних
цінностей суб’єкта. Таким чином, теоретично
та емпірично доведено, що діалог є життєво
необхідною передумовою глибинно-корекційного
процесу. Психодинамічний підход акцентує увагу
на феномені цілісності психіки особи, а не на
засобах її пізнання. Діалог же пов’язує дві сфери і
сприяє їх об’єднанню у процесі АСПП, що сприяє
поступовому та багаторівневому просуванню
до прояснення глибинних витоків особистісної
проблеми суб’єкта. Значущості набуває форма
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objectified psyche presenters and their transition
(transformation) in the role of intermediaries like
mutual link between conscious and unconscious.
Principle «from another» (from the unconscious) that
focuses on obtaining empirical facts of objective truth
by mental dichotomy external and internal (conscious
and unconscious), i.e. their mutually distribution and
mutual transition aimed at providing such a deep
knowledge prerequisites.
The result of the passage of ASPP is to expand
the consciousness of its members and as a result,
optimization of spheres of communication,
harmonization of needs and behaviors, the overall
optimization of the psyche, which reduces internal
contradiction and promotes harmonization of mental
structure in its entirety. It promotes this psycho
dialogue that aims to assist the entity in reflection
of his personal problems (internal contradiction of
psyche). Understanding the problem requires the
protagonist’s own activity, resulting in a reflexive
act of communication, which catalyzing is done
by the psychologist during diagnostic of helping
questions. Psycho-correctional work in ASPP groups
is impossible without dialogue: deep knowledge of
aspects exposed only with the participation of the
people in dialogic interaction with psychologist.
During the analysis of the results psychologist appeals
to the different aspects of the phenomenology of
behavior that help to define the logical links between
figurative products.
It is important to be able to isolate «the tendency
to repeat» significant psychological aspects of the
psyche, pointing to the origins of personal problems.
Ability of psychologist diagnostically accurate ask
questions is leading in ASPP, which contributes to
the objectification deep psychological values of the
subject. Thus, it was theoretically and empirically
proved that dialogue is a vital prerequisite for deep
correction process. Psychodynamic approach focuses
on the phenomenon of mental integrity of the person,
but not on the means of knowledge. The dialogue also
links two areas and promotes their association in the
ASPP that promotes gradual and multilevel progress
towards clarifying the origins of deep personal
problems entity. Form and measure of information
presentation to respondent gets significance. Set
of a certain number of individual and unique facts
conduct dialogue forms the basis for hypotheses
and interpretations of evidence psychologist that
has expression in statics and dynamics of repeated
behavioral material. This dialogue is multifunctional,
namely information function is necessary for the
accumulation of material diagnostic conclusions;
diagnostic and specifying (supporting) helps
psychologist to build hypothesis regarding the
problems of the protagonist; developing function

PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD – 2016
та міра подачі інформації респонденту. Набір
певної
кількості
індивідуально-неповторного
фактажу поведінки у діалозі створює підґрунтя
для доказовості інтерпретацій і гіпотез психолога,
що має вияв в статиці та динаміці повторюваного
поведінкового матеріалу. При цьому діалог є
багатофункціональним, а саме: інформаційна
функція полягає у накопиченні необхідного для
діагностичних висновків матеріалу; діагностико(підтверджувальна)
сприяє
уточнювальна
психологу вибудовувати гіпотези відносно
проблематики протагоніста; розвивальна функція
розгортає у просторі і часі фіксовану подію;
діагностико-корекційна – допомагає збагнути
роз’яснювати латентні мотиви та глибинні витоки
його проблемної поведінки, що слугує підґрунтям
для прогресивно-корекційних змін суб’єкта.
Дана робота мала на меті підкреслити
важливість не лише опредметнення психіки, а і
«оживлення» емотивного наповнення презентантів
у діалогічній взаємодії психолога з респондентом.

unfolds in space and time fixed event; diagnostic and
corrective ones – helps understand and explain latent
motives underlying the origins of its bad behavior,
which serves as the basis for progressive correction
changes of the subject.
This work was intended to emphasize the
importance not only the objectification of mind, but
a «revival» of presenter emotive content in dialogic
interaction of psychologist with the respondent.
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