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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Сучасна лінгвокомунікативістика, базуючись на принципах еволюціонізму 

(Е. Б. Тайлор), функціональної системності (П. К. Анохін), антропоцентризму 
(В. фон Гумбольдт, Ю. С. Степанов), дискурсоцентризму (М. Фуко), експансіонізму, 
експланаторності (О. С. Кубрякова) й культурного детермінізму (Р. Бенедикт) 
розвивається у річищі лінгвосинергетичної наукової парадигми (М. Ф. Алефіренко, 
Ф. С. Бацевич, Р. Г. Піотровський, Л. С. Піхтовнікова та ін.), актуалізуючи ті 
перспективні напрями дослідження комунікативної діяльності представників як 
окремого етносу, так і різних лінгвокультур, що пов’язані, насамперед, із пошуками 
інструментів досягнення гармонійного й успішного спілкування, або кооперації 
(П. Браун, Г. П. Грайс, C. Левінсон, Дж. Ліч, М. Томаселло).  

З огляду на такі її орієнтири потребують оновленого онтологічного й 
епістемологічного витлумачення питання: 1) про зв’язок мов зі свідомістю їх носіїв, 
комунікативна поведінка яких формується як у національному середовищі, так і в 
умовах між- і транскультурних контактів (В. В. Дементьєв, В. В. Жайворонок, 
А. А. Зернецька, Ю. М. Караулов, О. Ю. Карпенко, А. Б. Лихачова, Е. Мацевічюте, 
Н. В. Слухай, С. Г. Тер-Мінасова, М. П. Фабіан, Е. Холл, І. Ю. Шкіцька); 2) про 
широкоформатний і багатовимірний діалог мов і культур (О. О. Борисов, 
А. Вежбицька, Є. М. Верещагін, І. О. Голубовська, А. Гудавічюс, В. Г. Костомаров, 
В. В. Красних, М. Г. Лебедько, О. А. Леонтович, В. А. Маслова, А. П. Непокупний, 
О. С. Снитко, М. О. Шутова); 3) про вплив соціокультурних, психологічних, 
геополітичних і, передусім, лінгвосеміотичних чинників на характер національної 
комунікативної поведінки мовців загалом (Р. В. Бухаєва, Р. В. Васько, 
С. С. Єрмоленко, С. Папауреліте-Клов’єнє, Й. Паужа, Ю. Є. Прохоров, 
І. І. Сєрякова, М. С. Скаб, Б. Ф. Скіннер, Й. А. Стернін, Д. Хаймс, Г. М. Яворська) та 
кооперативної поведінки (Дж. Грей, А. Кучинскайте, Т. В. Ларіна, А. А. Семенюк, 
М. Томаселло, Н. І. Формановська, Ґ. Чепайтьєнє) зокрема. Обидва феномени 
залишаються й донині дискусійними у плані виявлення, з одного боку, їхніх 
універсальних констант, що сягають онтогенезу людини як homo sapiens (Ф. Варела, 
А. Й. Крейк, К. Лоренц, У. Матурана, Н. І. Худякова та ін.), коли у свідомості 
первісної людини вже формувалася когнітивна здатність до кооперації, а з іншого, – 
національно-ціннісних домінант, сформованих кожною етнічною спільнотою.  

Динаміка осмислення поняття кооперативної комунікативної поведінки на тлі 
інших суміжних феноменів в їхній проекції на різні національні мови й культури 
простежується у численних працях українських лінгвістів (Ф. С. Бацевича, 
О. О. Борисова, С. К. Богдан, Н. В. Гуйванюк, А. А. Зернецької, А. М. Приходька, 
Я. К. Радевича-Винницького, І. І. Сєрякової, М. С. Скаба, Л. Л. Славової, 
О. С. Снитко, Л. В. Солощук, М. П. Фабіан, І. Ю. Шкіцької, Г. М. Яворської та ін.), 
що дає підстави говорити про важливість цього феномена для новітнього 
наукознавства та водночас про його невичерпану дослідницьку енергетику 
(Л. Англіцкєнє, І. Балчюнєнє, А. Вежбицька, Р. Ґріґас, Г. П. Грайс, П. Кейгел, 
В. В. Красних, А. Кучинскайте, Т. В. Ларіна, С. Левінсон, Дж. Ліч, C. Мілз, 
А. В. Павловська, Й. Паужа, А. В. Сергеєва, Й. А. Стернін, С. Табс, С. Г. Тер-Мінасова, 
Н. В. Уфімцева, Д. Хаймс, І. Хілбіг, Д. Фостер, Б. Фрейзер та ін.). 
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Новий вектор опрацювання окресленої проблематики у гуманітаристиці набув 
інших вимірів у зв’язку із загостренням у світі політичних, культурних, етнічних, 
релігійних, економічних питань, ставлячи перед ученими і безпосередньо 
лінгвістами складні завдання з пошуку й дослідження тих знаків і моделей 
спілкування, модусна конфігурація яких зможе забезпечити зменшення цієї напруги. 
Саме тому в умовах інтенсифікації різних форм комунікативної діяльності та 
взаємодії, активного розвитку міжнародних контактів, дипломатичних взаємин тощо 
постає нагальна потреба у глибшому науковому осмисленні такого когнітивно-
семіотичного і дискурсивно-прагматичного конструкта, яким є національна 
кооперативна комунікативна поведінка (далі – НККП) представників окремих 
лінгвокультур, зокрема українців, росіян, литовців і американців (США)1.  

Актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю 
теоретико-експериментального лінгвістичного дослідження феномена НККП 
українців, росіян, литовців і американців, перш за все, з огляду на вирішення тих 
питань, які й досі залишаються дискусійними, а саме: як конструюються й 
зберігаються в мовній / комунікативній свідомості особистості моделі / стереотипи 
НККП; як відбувається прогнозування, планування, реалізація та регулювання НККП 
із урахуванням когнітивно-семіотичних і дискурсивно-прагматичних факторів; як 
відображаються універсальні константи й національно-ціннісні домінанти в НККП 
представників різних лінгвокультур.  

Позамовний ракурс актуальності об’єкта наукової рефлексії пов’язаний із 
сьогоденними орієнтирами світової геополітики, в якій ключову роль відіграють 
представники українського, російського, литовського і американського соціумів, де 
мовно-культурна площина його аналізу сприятиме розкриттю 
дискурсивно-прагматичних характеристик національно-ціннісних домінант їх 
поведінкових стереотипів на тлі загальнолюдських когнітивно-семіотичних 
констант, збережених і відображених у комунікативній свідомості кожної спільноти 
та зафіксованих у їхніх мовах і культурах.  

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що представники різних лінгвокультур 
є носіями мовної / комунікативної свідомості, а також ментальних констант 
(архетипів) і національно-ціннісних домінант (стереотипів), що відображають як 
загальнокультурні тенденції у прагненні до кооперації й досягненні кооперативності 
у спілкуванні, так і розбіжності, пов’язані з традиціями та нормами поведінки, 
національним характером і правилами етикету, впливаючи на вибір модусної 
організації та стратего-тактичного репертуару кооперативної мовленнєвої взаємодії 
українців, росіян, литовців і американців і відповідної семіотичної конфігурації її 
компонентів для конкретної дискурсивної практики.  

Зв’язок дисертації із науковими програмами, планами, темами. Тему 
дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 29 лютого 
2016 р.).                  

                                                       
1 Далі термін “американці” вжито у вузькому значенні ‘мешканці та уродженці Сполучених 

Штатів Америки’. 
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Уточнену редакцію теми затверджено на засіданні вченої ради Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 
№ 11 від 26 червня 2018 р.). Дисертацію підготовлено в межах науково-дослідної 
роботи молодих учених 18БП044-01М “Архетипно-стереотипні константи мови і 
мовлення: діахронія та синхронія”, що виконується за рахунок видатків Фонду 
державного бюджету України (номер держреєстрації 0118U001100). 

Метою дослідження є конструювання параметричної і фреймово-сценарної 
моделей НККП шляхом лінгвокогнітивно-експериментального вимірювання 
уявлень украі ̈нців, росіян, литовців і американців про неї, а також знаково-модусної 
і стратего-тактичної конфігурації цього типу комунікативної взаємодії у реальних і 
в художньо-стилізованих дискурсивних практиках. 

Реалізація зазначеної мети зумовила необхідність розв’язання таких завдань:  
1) сформулювати нові теоретичні положення в лінгвокомунікативістиці для 

уточнення онтологічного і гносеологічного статусу когнітивно-комунікативної 
категорії кооперативності та визначення її ролі в конструюванні НККП;  

2) сконструювати наукову параметричну модель НККП та запропонувати 
новий напрям її дослідження;  

3) розробити методологічну базу для лінгвокогнітивно-експериментального 
та дискурсивного вимірювання параметрів НККП українців, росіян, литовців і 
американців та застосувати комплексну тріангуляційну методику для аналізу цього 
феномена;  

4) параметризувати уявлення інформантів – представників української, 
російської, литовської і американської лінгвокультур – про НККП (за результатами 
психолінгвістичного експерименту) шляхом здійснення ядерно-периферійної 
таксономії їхніх стереотипних реакцій на стимули кооперативність / 
кооперативность / kooperatyvumas / cooperativity; кооперативна мовна особистість 
/ кооперативная языковая личность / kooperatyvinė kalbinė asmenybė / cooperative 
language personality; увічливість / вежливость / mandagumas / politeness; увічлива 
мовна особистість / вежливая языковая личность / mandagi kalbinė asmenybė / polite 
language personality; 

5) укласти реєстр дискурсивних практик НККП українців, росіян, литовців і 
американців (за результатами психо- та соціолінгвістичного експериментів – 
процедури лінгвістичного інтерв’ювання);  

6) побудувати універсальну фреймово-сценарну когнітивно-семіотичну 
модель НККП; 

7) здійснити вимірювання індексів продуктивності модусів увічливості / 
толерантності, нейтральності та фамільярності в дискурсивних практиках НККП 
українців, росіян, литовців і американців та виявити їхній вплив на конфігурацію 
мовних знаків, характерних для дискурсивних ситуацій кожної національної спільноти;  

8) типологізувати основні прагматичні регістри дискурсивного 
відображення модусної комбінаторики та стратего-тактичного репертуару НККП в 
художній прозі українських, російських, литовських і американських письменників; 

9) ідентифікувати універсальні константи та національно-ціннісні домінанти 
комунікативної свідомості українців, росіян, литовців і американців як компоненти 
їх монокультурної НККП. 
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Об’єктом дослідження є феномен національної кооперативної комунікативної 
поведінки. Предмет дослідження – когнітивно-семіотичне (експериментальне) та 
дискурсивно-прагматичне вимірювання 1) ступенів відображення уявлень про 
НККП у мовній / комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і 
американців; 2) індексів продуктивності її знаково-модусної конфігурації у 
реальних дискурсивних практиках та 3) стратего-тактичного репертуару – у 
художньо-стилізованих дискурсивних практиках.  

Джерельну базу дисертації становлять реакції респондентів, одержані в 
результаті вільного / спрямованого асоціативного психо- і соціолінгвістичного 
експериментів (пілотажне опитування, анкетування, лінгвістичне інтерв’ювання), 
проведених протягом 2015-2017 рр. в електронному вигляді в мережі Інтернет із 
використанням Google-форм або в письмовій формі українською, російською, 
литовською та англійською мовами (132 – українських, 126 – російських, 118 – 
литовських, 115 – американських респондентів); різножанрові тексти української 
(Г. Вдовиченко, О. Гончар, Люко Дашвар, С. Жадан, О. Забужко, Є. Кононенко, 
О. Соколюк), російської (В. Астафьев, Е. Вильмонт, О. Степнова, В. Шукшин), 
литовської (I. Ežerinytė, K. Gudonytė, V. Mykolaitis-Putinas, P. Venslovas) та 
американської (H. Lee, J. D. Salinger, K. Stockett) художньої прози другої половини 
ХХ – початку ХХІ ст. Творчий спадок обраних письменників належить до двох 
напрямів художньої літератури: реалізму і психологізму, що підтверджується 
наявністю в їхніх творах широкої палітри творчо змальованих психологічних 
портретів персонажів, поведінка яких у типових дискурсивних ситуаціях, 
змодельована авторами, відповідає духу епохи та є прототипічною для української, 
російської, литовської та американської мовних особистостей.  

Фактичним матеріалом дисертації є отримана 3801 реакція (1052 – від 
українців, 1049 – від росіян; 884 – від литовців, 816 – від американців) на стимули 
кооперативність / кооперативность / kooperatyvumas / cooperativity; кооперативна 
мовна особистість / кооперативная языковая личность / kooperatyvinė kalbinė 
asmenybė / cooperative language personality; увічливість / вежливость / mandagumas / 
politeness; увічлива мовна особистість / вежливая языковая личность / mandagi 
kalbinė asmenybė / polite language personality; 16203 реакції-відповіді (4356 – від 
українців, 4158 – від росіян; 3894 – від литовців, 3795 – від американців) на 
стимули-запитання про типові мовленнєві форми (знакові конфігурації), які є 
стереотипами поведінки інформантів у дискурсивних ситуаціях привітання, 
знайомства, запрошення, побажання, похвали / компліменту, подяки / вдячності, 
вибачення, прохання, згоди, розради / емпатії (співпереживання) / співчуття, 
прощання, що дали змогу змоделювати їх знаково-вербальні репрезентанти – 
стереотипні дискурсивні практики НККП (223 – в українській; 230 – в російській; 
253 – в литовській; 241 – в американській); 200 дискурсивних фрагментів (по 50), 
відібраних із текстів української, російської, литовської та американської художньої 
прози (загальний обсяг опрацьованого матеріалу – близько 10000 сторінок). 

Методи дослідження. У дисертації розроблено й апробовано комплексну 
тріангуляційну методику вимірювання параметрів НККП українців, росіян, литовців 
і американців, що складалася з таких методів і прийомів:  
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1) загальнонаукових: спостереження, індукції та дедукції, що передбачали 
класифікацію й узагальнення аналізованого матеріалу; 2) традиційних спеціальних 
лінгвістичних: описового із залученням контекстуального та конситуативного 
прийомів аналізу фактичного матеріалу – для дослідження комунікативних обставин 
і факторів, які впливають на мовленнєву поведінку інтерактантів; дефініційного 
аналізу – для визначення змісту значущих для роботи понять; зіставно-
параметричного – для типологізації окремих складників параметричної моделі НККП 
у досліджуваних лінгвокультурах з метою виявлення як універсальних і національно-
специфічних стереотипних уявлень (типологія асоціативних полів тощо) інформантів, 
так і встановлення типів кооперативних комунікативних стратегій і тактик; 
функціонально-семантичного та методу моделювання асоціативно-семантичних 
полів / мовленнєвої дії – для укладання реєстру стереотипних національних 
кооперативних дискурсивних практик; контекстуально-інтерпретативного, 
конверсаційного аналізу – для характеристики модусної організації дискурсивних 
практик; 3) новітніх лінгвістичних: антропометричного, у межах якого проведено 
психо- та соціолінгвістичний (асоціативний) експерименти, – для виявлення 
стереотипних уявлень представників досліджуваних лінгвокультур про НКПП та 
подальшого вимірювання домінування універсальних констант і національно-
ціннісних домінант у їхній комунікативній свідомості; методу когнітивного 
(фреймово-сценарного) моделювання – для унаочнення слотів фрейму-сценарію 
НККП; контент-аналізу – для здійснення кількісно-якісного вимірювання 
прагматичних характеристик дискурсивних практик (цей метод застосовано для 
аналізу мовленнєвого матеріалу в 3 та 4 розділах дисертації); дискурс-аналізу – для 
вивчення комплексної кооперативної комунікативної події із урахуванням як 
лінгвістичних, так і екстралінгвістичних факторів, адже учасники дискурсивної 
взаємодії поєднують мову з позамовними явищами – широким ситуативним 
(прагматичним, соціокультурним, психологічним тощо) контекстом. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в дисертації 
уперше: розроблено нову теоретико-методологічну концепцію для 
лінгвокогнітивного та дискурсивного вимірювання параметрів НККП: від когніції – 
вивчення процесу пізнання явища кооперації та його категоризації, а також 
відображення уявлень про кооперативність у свідомості носіїв певної мови – до 
дискурсу – потенційної реалізації результатів цих знань як у моно-, так і в 
міжкультурному спілкуванні; визначено онтологічний і гносеологічний статус 
кооперативності як когнітивно-комунікативної категорії та розкрито її роль у 
науково-параметричному конструюванні НККП; введено в науковий обіг 
термінологічну дескрипцію “національна кооперативна комунікативна поведінка”; 
сконструйовано наукову параметричну модель НККП, яка відображає різноаспектні 
напрями її вивчення, новими з яких є когнітивно-семіотично-експериментальний і 
дискурсивно-прагматичний в їхньому альянсі.  

Розроблено й апробовано комплексну тріангуляційну методику вимірювання 
когнітивно-семіотичного та дискурсивно-прагматичного параметрів НККП 
українців, росіян, литовців і американців; виявлено спільні й відмінні стереотипні 
наївні уявлення інформантів – представників украі ̈нської, російської, литовської і 
американської лінгвокультур – про НККП.  
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Здійснено ядерно-периферійну таксономію стереотипних реакцій українців, 
росіян, литовців і американців на категоріальні стимули кооперативність / 
кооперативность / kooperatyvumas / cooperativity; кооперативна мовна особистість 
/ кооперативная языковая личность / kooperatyvinė kalbinė asmenybė / cooperative 
language personality; увічливість / вежливость / mandagumas / politeness; увічлива 
мовна особистість / вежливая языковая личность / mandagi kalbinė asmenybė / polite 
language personality; укладено реєстр дискурсивних практик українців, росіян, 
литовців і американців, які утворюють дискурсивний простір НККП кожної 
лінгвокультури; побудовано універсальну фреймово-сценарну когнітивно-
семіотичну модель НККП; обчислено індекси продуктивності модусів увічливості / 
толерантності, нейтральності й фамільярності в дискурсивних практиках НККП 
українців, росіян, литовців і американців та виявлено їхній вплив на конфігурацію 
мовних знаків, характерних для дискурсивних ситуацій; параметризовано основні 
прагматичні регістри варіативної модусної (увічливість, нейтральність, 
толерантність і фамільярність) конфігурації НККП і стратего-тактичної 
дискурсивної її реалізації, відображеної в українській, російській, литовській і 
американській художній прозі; ідентифіковано вісім універсальних констант,  
а також варіативні національно-ціннісні домінанти комунікативної свідомості 
українців, росіян, литовців і американців; залучено до зіставно-параметричного 
аналізу фактичний матеріал литовської мови (як і респондентів – представників 
литовської лінгвокультури – для участі в експерименті), що для української 
лінгвокомунікативістики становить особливий інтерес і, безперечно, стимулює 
подальші дослідження у сфері балтистики та литуаністики. 

Зміст дисертації сформульовано в положеннях, які винесено на захист. 
1. Онтологічна та гносеологічна природа когнітивно-комунікативної 

категорії кооперативності ґрунтується на засадах дотримання рівноваги в 
міжособистісних, суспільно-групових, соціально-економічних моно-, між- і 
транскультурних взаєминах, що сприяє конструктивному розв’язанню конфліктів 
різного характеру (побутових, партнерських, етнічних, політичних тощо). 
Кооперативність демонструє відсутність егоцентризму, запобігає поширенню 
етноцентризму, мотивуючи готовність до діалогу, а її характеристики є 
параметричним інструментом для формування поняття національної кооперативної 
комунікативної поведінки.  

2. НККП є когнітивно-семіотичним і дискурсивно-прагматичним 
конструктом, який формує параметричну модель і складається з двох страт та їхніх 
зон: інваріантної страти – когнітивної зони – статичної, адже когнітивна природа 
кооперативної комунікації закладена у прагненні людини до співпраці і взаємодії 
загалом, та семіотичної зони, яка зумовлена характером цієї кооперації у конкретній 
етнокультурі й закріплена у стійких стереотипах як культурно-маркованих знаках; 
варіантної страти – дискурсивно-прагматичної зони – динамічної, де обирається 
кооперативна макростратегія спілкування та модуси ввічливості, нейтральності, 
толерантності та фамільярності.  

3. Під НККП розуміємо когнітивно-семіотично-дискурсивне утворення, 
сформоване на основі універсальних констант (що сягають онтогенезу людини та 
мови як семіотичної системи) і специфічних національно-ціннісних домінант 
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(набутих у процесі етносоціогенезу – соціалізації етносів), без яких успішна 
життєдіяльність, як і загалом існування homo sapiens були б неможливими. 

4. Розроблена в дисертації тріангуляційна методологічно-методична 
процедура для вимірювання параметрів НККП виявилася ефективною і складалася з 
трьох взаємопов’язаних і взаємозумовлених стадій, які, у свою чергу, поєднали 
окремі етапи реалізації і дали змогу перевірити сформульовану в дисертації гіпотезу 
щодо відображення в комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і 
американців універсальних констант і національно-ціннісних домінант, які 
демонструють їхню когнітивно-семіотичну здатність прогнозувати, планувати, 
імплементувати та регулювати НККП, тобто кооперативну макростратегію 
спілкування, шляхом вибору адекватних для відповідної дискурсивної ситуації 
стереотипних дискурсивних практик.  

5. Стереотипні наївні уявлення інформантів – представників украі ̈нської, 
російської, литовської і американської лінгвокультур – про НККП, а також їхні авто- 
і гетеростереотипи про рівень кооперативності та ступінь увічливості (за 
результатами психо- і соціолінгвістичного експериментів) базуються на 
універсальних константах і відображають національно-специфічні ціннісні 
домінанти комунікативної свідомості респондентів. 

6. Стереотипні дискурсивні практики НККП (від фатичних – початкової 
стадії контакту – привітання, – до завершальної стадії кооперації – прощання) є 
знаками-конструктами / конституентами кооперативних дискурсивних ситуацій 
(ширше – кооперативного дискурсивного простору), закріпленими в комунікативній 
свідомості представників чотирьох аналізованих лінгвокультур, що регулюються в 
межах модусів увічливості / толерантності, нейтральності та фамільярності; модусна 
комбінаторика (за показниками індексів продуктивності) демонструє варіативну 
ефективність як на рівні конкретної дискурсивної практики, так і для НККП 
українців, росіян, литовців і американців загалом. Універсальною для НККП 
представників аналізованих лінгвокультур є приядерна зона комунікативної свідомості 
литовців (MP / MT 0,47; MN 0,45), українців (MP / MT 0,45; MN 0,41), росіян (MP / MT 
0,42; MN 0,42) і американців (MP / MT 0,42; MN 0,41)2, сформована на основі 
модусів увічливості / толерантності та нейтральності з варіюванням їхнього прояву 
в конкретній дискурсивній практиці. Значно нижчі індекси продуктивності модусу 
фамільярності НККП американців (MF 0,35) і литовців (MF 0,34), який також 
формує приядерну зону їхньої комунікативної свідомості; тимчасом індекси 
продуктивності цього модусу для українців (MF 0,25) і росіян (MF 0,24) є ще 
нижчими, що дає підстави зарахувати його до зони ближньої периферії. 

7. Універсальна фреймово-сценарна когнітивно-семіотична модель НККП 
відображає структуру знань про кооперацію через набір таких слотів: (S+Ps – 
адресант і його cоціально-психологічні, ментальні та культурні характеристики) + 
(H+Ps – адресат і його cоціально-психологічні, ментальні та культурні 
характеристики) + P – пропозиція, дія / стан + M (P / T – N – F) – модуси 
кооперації + (R+St – взаємовигідний результат і стимул). 

                                                       
2 MP – модус увічливості; MT – модус толерантності; MN – модус нейтральності; MF – модус 
фамільярності. 
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8. Стратего-тактичний репертуар НККП українців, росіян, литовців і 
американців, відображений у дискурсивному просторі художньої прози, має 
універсальний характер і складається з 5 типів стратегій: 1) солідаризації; 
2) самопрезентації; 3) підвищення статусу співрозмовника; 4) щирості; 5) створення 
позитивної тональності спілкування, які увиразнюються в межах модусів 
увічливості, нейтральності, толерантності та фамільярності шляхом вибору 
комунікантами широкого спектру мовленнєвих тактик. 

9. Універсальними константами уявлень українців, росіян, литовців і 
американців про НККП є: 1) взаємодія, співпраця / співробітництво, здатність до 
взаємовигідного контактування; 2) кон’юнктурність, договороздатність, 
компромісність; 3) дотримання етикетних норм і правил; 4) повага до 
співрозмовника, дотримання модусів увічливості та толерантності, що імплікує 
ціннісні домінанти конструктивності, компромісності, неконфліктності як на 
монокультурному, так і міжкультурному рівнях; 5) вихованість і освіченість, високий 
рівень мовної та комунікативної компетенції; 6) орієнтація на прагматичне 
спілкування, що є стимулом для подальшого конструктивного контактування; 
7) комунікабельність, активність, ініціативність, енергійність, агентивність, 
схильність до партнерської і колективної діяльності; 8) моральні принципи та духовні 
цінності (гідність, щирість, інтелігентність, скромність, стриманість тощо). 

10. Національно-ціннісні домінанти НККП українців, росіян, литовців і 
американців впливають на вибір мовних / мовленнєвих засобів, прагматичних 
регістрів (модусів і стратего-тактичного репертуару) спілкування в реалізації 
кооперативної макростратегії, зумовлюючи конфігурацію дискурсивних практик як 
знакових конструктів етикетно-ритуальних дискурсивних ситуацій. 

Теоретичне значення дисертації пов’язане з поглибленням основних 
положень лінгвокомунікативістики, когнітивної семіотики, лінгводискурсології, 
прагмалінгвістики, лінгвокультурології у розв’язанні питань про зв’язок мови зі 
свідомістю її носіїв як представників певного етносоціуму, про співвідношення 
мови та культури, про вплив соціокультурних і психологічних чинників на 
формування, моделювання та імплементацію НККП. Запропонований у роботі 
новий когнітивно-семіотичний та дискурсивно-прагматичний напрям вивчення 
НККП стимулює до продовження розробки наукової ідеї виконаного дослідження, 
зокрема експериментальної перевірки не лише тих факторів, що сприяють успішній 
адаптації мовної особистості в рідному та чужому соціумах, але й визначення 
когнітивно-дискурсивних принципів планування, прогнозування та реалізації 
стратего-тактичного репертуару в умовах кооперативної взаємодії, який дає змогу 
людині як представнику своєї лінгвокультури знаходити взаєморозуміння з іншими 
суб’єктами комунікативного простору під час моно- та міжкультурного спілкування. 

Практичне значення одержаних результатів роботи пов’язане з можливістю 
їхнього використання у дослідженнях із теорії мови, психо- і соціолінгвістики, 
методології мовознавства, а також у сфері лінгводидактики та викладання 
навчальних дисциплін: “Загальне мовознавство”, “Порівняльна типологія 
української, російської, литовської та англійської мов”, “Лінгвокраїнознавство”, 
“Методологія і методика лінгвістичних досліджень” тощо, спецкурсів із етики та 
психології мовного / мовленнєвого спілкування.  
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Результати дослідження можуть бути корисними для фахівців, що 
спеціалізуються у галузі теорії комунікації, а також для представників сфери 
соціальних комунікацій, дипломатичних корпусів, державних і приватних 
інституцій різного профілю, які так чи інакше опиняються в зонах конфліктних 
ситуацій під час переговорних процесів тощо.  

Апробація результатів дослідження здійснювалася на 49 міжнародних і 
всеукраїнських наукових конференціях, конгресах: “Ukrainica Brunensia ІІ. 
Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost” (Чеська Республіка, Брно, 19-20 
листопада 2008 р.); “Wyraz i zdanie w językach słowiańskich IX. Opis – konfrontacja – 
przekład” (Республіка Польща, Вроцлав, 20–22 листопада 2008 р.); “Рецепція 
наукової спадщини академіка М. Я. Калиновича у сучасній філології” до 120-річчя 
від дня народження акад. М. Я. Калиновича” (Київ, 17 березня 2009 р.); “Текст и 
дискурс: проблемы функционирования, анализа, интерпретации” (Республіка 
Казахстан, Караганда, 20 квітня 2009 р.); “Діалог мов і культур 2” (Київ, 14-15 
травня 2009 р.); “Пріоритети сучасного германського та романського мовознавства” 
(Луцьк, ІІІ – 5-7 червня 2009 р.; IX – 12-14 червня 2015 р.); “IІІ Международные 
Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения” (Севастополь, 16-22 вересня 
2009 р.); “Россия и запад: диалог культур ХІІІ” (Російська Федерація, Москва, 26-28 
листопада 2009 р.); “Міжнародні наукові читання до 80-річчя проф. Ф. О. Нікітіної” 
(Київ, 4 грудня 2009 р.); “Міжнародні славістичні читання пам’яті акад. 
Л. А. Булаховського” (Київ, Х – 23 квітня 2010 р.; ХІ – 22 квітня 2011 р.; ХІІІ –  
19 квітня 2013 р.; ХV – 24 квітня 2015 р.; ХVI – 21 квітня 2016 р.; ХVIII – 20 квітня 
2018 р.); “Думка й слово: традиції О. Потебні й сучасна філологічна наука (до 175-
річчя О. О. Потебні)” (Київ, 21 жовтня 2010 р.); “Tradycyjna kultura narodowa w 
polskim i wschodniosłowiańskim językowym obrazie świata” (Республіка Польща, 
Люблін, 5-7 листопада 2010 р.); “Міжнародна наукова конференція до 80-річчя 
проф. С. В. Семчинського” (Київ, 19-20 травня 2011 р.); “Оптимизация 
преподавания лингвистики и иностранного языка в ВУЗе: теория и практика 4” 
(Російська Федерація, Калуга, 1 червня 2011 р.); “Міжнародна наукова конференція 
до 75-річчя проф. М. П. Кочергана” (Київ, 22–23 вересня 2011 р.); “Региональная  
(с междунар. участием) научно-практическая конференция в Калужском 
государственном университете им. К. Э. Циолковского” (Російська Федерація, 
Калуга, 18-22 лютого 2013 р.); “Мова. Культура. Комунікація. Образ майбутнього у 
картинах світу та знакових системах ІV” (Чернігів, 25 квітня 2013 р.); “Дискурс у 
сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі” (Маріуполь, 
24-25 травня 2013 р.); “Проблеми зіставної семантики” (Київ, ХІ – 19-20 вересня 
2013 р.; ХІІ – 17-18 вересня 2015 р.); “XLIII Международная филологическая 
конференция в Санкт-Петербургском государственном университете” (Російська 
Федерація, Санкт-Петербург, 11-16 березня 2014 р.); “Україна і світ: діалог мов і 
культур” (Київ, 19-21 березня 2014 р.); “Польська культура в контексті Волинського 
тексту” (Луцьк, 3-4 квітня 2014 р.); “Наукові читання “Античний світ і сучасність”, 
присвячені 20-річчю відновлення спеціальності “Мова і література (класичні)” у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (Київ, 10 квітня 
2014 р.); “Язык и межкультурные коммуникации V” (Республіка Білорусь, Мінськ – 
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Литовська Республіка, Вільнюс, 19-23 травня 2015 р.); “Міжнародны Кангрэс 
даследчыкаў Беларусі” (Литовська Республіка, Каунас, V – 2-4 жовтня 2015 р.; VІ – 
7-9 жовтня 2016 р.; Республіка Польща, Варшава, VІІ – 15-17 вересня 2017 р.); “Мир 
языка – мир в языке” пам’яті проф. В. І. Гончарова” (Київ, 29-30 жовтня 2015 р.); 
“XII Tarptautinis baltistų kongresas” (Литовська Республіка, Вільнюс, 28-31 жовтня 
2015 р.); “Пріоритети мовознавчої науки у контексті глобалізаційних процесів”, 
присвячена 60-річному ювілею кафедри загального мовознавства та класичної 
філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка” (Київ, 12-14 листопада 2015 р.); “XXVI Zinātniskie Lasījumi” (Латвійська 
Республіка, Даугавпілс, 29-29 січня 2016 р.); “Baltų kalbos ir kultūros” (Литовська 
Республіка, Клайпеда, 3 – 05-06 травня 2016 р.; 4 – 15-16 червня 2018 р.); 
“Професійна підготовка вчителя початкових класів: актуальні проблеми філології та 
лінгводидактики V” (Луцьк, 2-5 червня 2016 р.); “XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo 
garso iki teksto III” (Литовська Республіка, Вільнюс, 15 вересня 2016 р.); “Україна і 
сучасний світ: міжмовний і мужкультурний діалог” (Київ, 25-26 жовтня 2016 р.); 
“Skaitymo ir rašymo kultūra: teorija ir praktika”, skirta Lituanistikos fakulteto LEU 70-
mečiui” (Литовська Республіка, Вільнюс, 17 грудня 2016 р.); “Філологія початку ХХІ 
сторіччя: традиції та новаторство” (Київ, 5-6 квітня 2017 р.); “Baltų ir slavų kalbos ir 
tarmės vidurio Europos erdvėje” skirta profesoriaus Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 
85 gimimo metų sukakčiai paminėti” (Литовська Республіка, Вільнюс, 20-21 квітня 
2017 р.); “Мовнокультурна ідентичність у контексті філологічних студій” (Київ, 25-
26 жовтня 2017 р.); “Франциск Скорина та його час. 500-річчя білоруського та 
східнослов’янського книгодрукування” (Республіка Білорусь, Мінськ, 30 листопада –  
2 грудня 2017 р.); “Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, 
tradicijos kaita” (Литовська Республіка, Вільнюс, 20-21 травня 2018 р.). 

Публікації. Проблематику, теоретичні й практичні результати дисертаційної 
роботи викладено в сорока шести публікаціях, з яких одна монографія “Національна 
кооперативна комунікативна поведінка: від когніції до дискурсу” (30,2 др. арк.), 
двадцять дев’ять статей: двадцять дві статті (11 др. арк.) у фахових виданнях 
України, сім статей (3,5 др. арк.), опублікованих у періодичних виданнях інших 
держав, а також шістнадцять матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях 
різних рівнів (чотири в українських і дванадцять у зарубіжних виданнях – 
5,1 др. арк.).  

Особистий внесок здобувача. Основні положення та висновки дисертації 
розроблені автором особисто. Використані в дисертації для підтвердження ідей 
здобувача концепції, гіпотези, положення інших авторів мають відповідні 
посилання. Усі наукові праці дисертанта, які входять до списку додаткової 
апробації, написані без участі співавторів. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з анотацій двома мовами, 
переліку умовних скорочень, вступу, п’яти розділів, висновків, списків використаної 
літератури (628 позицій, з яких 62 – англійською та 42 – литовською мовами) 
лексикографічних і енциклопедичних джерел (24 позиції) і джерел ілюстративного 
матеріалу (20 позицій), 10 додатків. Загальний обсяг роботи – 509 сторінок, обсяг 
основного тексту дисертації становить 390 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету, 

визначено його завдання, об’єкт і предмет, розкрито наукову новизну, теоретичне і 
практичне значення одержаних результатів, описано методи дослідження, 
схарактеризовано фактичний матеріал, указано форми апробації і структуру роботи.  

У першому розділі “Когнітивно-семіотичні та дискурсивнo-прагматичні 
засади вивчення національної кооперативної комунікативної поведінки” 
здійснено критичний аналіз праць представників гуманітарного знання, де 
предметом дослідження виступали різні типи комунікації (кооперативна, проміжна, 
конфліктна), зокрема філософів (М. О. Бердяєва, Е. Муньє, Ч. Пірса, О. І. Субетто, 
К. Т. Ясперса), психологів (М. С. Андріанова, Т. В. Ахутіної, Е. Берна, 
І. І. Васильєвої, Т. М. Дрідзе, Б. Ф. Скіннера, М. Томаселло), соціологів 
(С. В. Борисньова, Р. Ґрігаса, М. Я. Данилевського, В. П. Конецької, Ф. І. Шаркова, 
І. П. Яковлева), істориків, політологів, культурологів і журналістикознавців 
(М. М. Грачова, Л. П. Мар’їної, А. В. Павловської, М. Ф. Пономарьова, 
А. В. Соколова), а також лінгвістів (М. М. Бахтіна, Ф. С. Бацевича, А. Вежбицької, 
Т. Г. Винокур, В. М. Глушака, Л. Я. Гнатюк, Т. ван Дейка, А. А. Зернецької, 
С. С. Єрмоленка, О. С. Іссерс, В. Б. Кашкіна, Л. П. Крисіна, Т. В. Ларіної, 
О. А. Леонтович, Ю. Є. Прохорова, Т. В. Радзієвської, О. О. Селіванової, 
К. Ф. Сєдова, І. І. Сєрякової, Л. В. Солощук, Й. А. Стерніна, С. Г. Тер-Мінасової, 
Н. І. Формановської та ін.), що демонструє полідисциплінарний підхід до 
висвітлення феномена людського спілкування.  

Теоретична концепція дисертації ґрунтується на таких положеннях: 1) витоки 
когнітивного феномена кооперативної комунікації, заснованого на категорії 
кооперативності, сягають онтогенезу людини, у процесі еволюції якої людська 
здатність до кооперації трансформувалася в один із типів комунікації і стала її 
ключовим принципом; 2) онтологічний характер категорії кооперативності полягає 
у прагненні людини до взаємовигідної співпраці, взаємодії з партнером, готовності й 
умінні працювати в команді на основі чесної гри за загальноприйнятими правилами, 
зацікавленості в контактуванні та отриманні взаємної користі; 3) гносеологічний її 
статус пов’язаний із тим, що як об’єкт пізнання цю категорію розглядають на тлі 
універсальних фундаментальних явищ людського соціуму, без якого неможливе 
його існування загалом; 4) під кооперативністю розуміється когнітивна здатність 
людини до вибору оптимальних шляхів і рішень (адекватного типу комунікативної 
поведінки) для успішної комунікації, реалізації стратегій, спільних для партнерів, 
що беруть участь у спілкуванні; 5) кооперативна комунікація – це типова взаємодія, 
що базується на когнітивній структурі спільних намірів комунікантів 
(М. Томаселло) із використанням ефективних мовних і мовленнєвих засобів, вибір 
яких зумовлений загальною семіотичною організацією дискурсивного простору, 
однаковими уявленнями про комунікативні цілі один одного, взаємним розподілом 
комунікативних ролей, насамперед, партнерських.  

Новим аспектом у розробці теоретичної бази дослідження є введення у 
науковий обіг когнітивної семіотики (М. Ф. Алефіренко, Р. В. Васько, 
С. С. Єрмоленко) і дискурсивної прагматики (М. В. Шаманова, І. Ю. Шкіцька) 
терміна національна кооперативна комунікативна поведінка, семіотичним центром 
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якої є поняття “національна мовна особистість” (Ю. М. Караулов, К. Ф. Сєдов, 
О. І. Халупо), що виступає суб’єктом дискурсивних практик – представником  
конкретної лінгвокультури: носієм менталітету (А. Г. Кравченко), національного 
характеру (А. В. Павловська, С. Г. Тер-Мінасова), мови, національно-ціннісних 
домінант, етикетно-ритуальних норм і стереотипів (М. Г. Лебедько, С. Папауреліте-
Клов’єнє, Я. К. Радевич-Винницький, Н. І. Формановська, М. О. Шутова, І. Хілбіг). 
Ці характеристики свідчать про те, що НККП – це дотримання комплексу традицій і 
норм у спілкуванні представників конкретної комунікативної культури 
(Й. А. Стернін), що обирають спільні національно-ціннісні орієнтири в досягненні 
мети комунікації і відображають специфіку національного характеру та менталітету 
окремого народу.  

Цінності кожної спільноти, об’єднаної за конкретним параметром, зокрема й 
національним, формуються в результаті складних семіотичних комбінацій традицій 
і норм, репрезентованих за допомогою амбівалентних відношень у національному 
характері та менталітеті етносу (В. Білскі, Д. О. Леонтьєв, Г. Ріккерт, М. Рокич, 
Ш. Шварц). Комунікативні цінності, що впливають на НККП, є основоположним 
принципом кожного соціуму зі своєрідними системами прийнятих комунікативних 
норм, які, з одного боку, зумовлені розбіжностями в національно-ціннісних 
орієнтирах представників певної лінгвокультури (В. В. Дементьєв, А. Б. Лихачова, 
Ю. Є. Прохоров, О. І. Субетто), а з іншого, – є семіотичними регуляторами моно- та 
міжкультурного спілкування, запобігаючи проявам національно-етнічних 
упереджень. Успішність комунікативної діяльності та досягнення бажаного 
перлокутивного ефекту покладені в основу кооперативної комунікації, які особливо 
увиразнюються у процесі семіотизації модусів увічливості, нейтральності, 
толерантності та фамільярності. Будь-який семіотичний елемент у моделі НККП за 
певних дискурсивних умов є знаком, що позначає / відображає не лише пріоритети 
певної епохи, традиції, культуру та цінності, але й менталітет носіїв певної мови, що 
зумовлено етнокультурними стереотипами як зразками та/або образами, 
сформованими на основі національно-ціннісних орієнтирів і здатних прямо чи 
опосередковано впливати на інтерактантів. Це дає підстави припустити, що модуси 
спілкування є ментальними складниками (В. М. Глушак) НККП – когнітивно-
семіотичними структурами свідомості носіїв конкретної мови – представника 
свого менталітету і національного характеру – разом із пресупозиціями 
(Н. Д. Арутюнова, Н. В. Слухай), які визначають спосіб контактування 
комунікантів у конкретних дискурсивних практиках. При цьому модус 
комунікативної поведінки, що належить до семіотичних універсалій, виявляє все ж 
таки свій процесуальний характер у національно-орієнтованій комунікативній 
діяльності інтерактантів, стосуючись не окремого висловлювання, а НККП загалом.  

Відтак, оперуємо поняттям кооперативного когнітивно-семіотичного модусу, 
вдала реалізація якого залежить від гармонійних, комфортних і неконфронтаційних 
складників пресупозицій учасників комунікативної діяльності, які безпосередньо 
пов’язані з такими його видами, як увічливість (Л. Я. Гнатюк, Т. В. Ларіна), 
нейтральність (Л. Р. Зіндер), толерантність (Н. В. Гуйванюк, О. О. Михайлова) і 
фамільярність (Л. С. Фанакова).  
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З огляду на сформульовані ключові положення розробленого в дисертації 
підходу НККП витлумачуємо як когнітивно-семіотичний і 
дискурсивно-прагматичний конструкт, який становить параметричну модель, що 
складається з двох страт та їхніх зон: інваріантної страти – когнітивної зони – 
статичної, адже ментальна сутність кооперативної комунікації закладена у прагненні 
людини до співпраці, та семіотичної зони, яка зумовлена нормами кооперації у 
конкретній етнокультурі й закріплена у стійких стереотипах як культурно-маркованих 
знаках; варіантної страти – дискурсивно-прагматичної зони – динамічної, де 
обирається кооперативна макростратегія спілкування та модуси ввічливості, 
нейтральності, толерантності та фамільярності.  

НККП реалізується у дискурсивному просторі (Н. М. Казидуб, 
С. М. Плотникова) з характерним для нього репертуаром дискурсивних ситуацій і 
дискурсивних практик, який можна охарактеризувати як міжособистісне, 
динамічне (усне / письмове), відкрите спілкування, що ґрунтується на 
взаємовигідній співпраці / взаємодії інтерактантів та переважно відбувається в 
комунікації через (не)вербальні коди.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Параметрична модель національної кооперативної комунікативної поведінки 

 
На основі статичних (когнітивно-семіотичних) і динамічних (дискурсивно-

прагматичних) складників НККП у роботі сконструйовано її наукову параметричну 
модель (Й. А. Стернін, М. Томаселло), що формалізує, візуалізує й унаочнює процес 
і результат об’єкта дослідження (рис. 1), яку можна екстраполювати для вивчення 
кооперативної комунікативної поведінки представників будь-якої лінгвокультури. 
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У другому розділі “Методологія та методика аналізу національної 
кооперативної комунікативної поведінки” розроблено комплексну тріангуляційну 
методику вимірювання когнітивно-семіотичного й дискурсивно-прагматичного 
параметрів НККП українців, росіян, литовців і американців. 

Методологія дослідження комунікативних феноменів розроблялася багатьма 
поколіннями учених, методи і процедури якої верифікувалися не одне століття і на 
сьогодні представлені в епістемах та інструментарії таких наукових напрямів: етно-, 
соціо- і психолінгвістики, лінгвокогнітології (В. фон Гумбольдт, О. Ю. Карпенко, 
В. В. Красних, О. С. Кубрякова, О. О. Леонтьєв, З. О. Пахолок, О. О. Потебня, 
О. С. Снитко, Ю. С. Степанов, Н. П. Шумарова, Л. В. Щерба, Г. М. Яворська та ін.), 
теорії (міжкультурної) комунікації та дискурсології (Н. Д. Арутюнова, 
М. М. Бахтін, Р. Бенедикт, П. Браун, Т. ван Дейк, Г. Г. Почепцов, 
С. Г. Тер-Мінасова, М. Томаселло та ін.), лінгвокомунікативістики та 
прагмалінгвістики (Ф. С. Бацевич, А. А. Зернецька, А. Кучинскайте, Т. В. Ларіна, 
А. Б. Лихачова, Й. А. Стернін, Н. І. Формановська, Д. Фостер, Ґ. Чепайтьєнє та ін.), 
лінгвосеміотики та лінгвоперсонології (Р. Барт, Р. В. Васько, С. С. Єрмоленко, 
Ю. М. Караулов, Г. Ю. Крейдлін, Ю. М. Лотман, К. Ф. Сєдов, Л. Л. Славова та ін.), 
лінгвокраїнознавства, етнолінгвістики та лінгвокультурології (Л. Англіцкєнє, 
Дж. Бакстер, Ф. Боас, Є. М. Верещагін, Б. Л. Ворф, Р. Ґрігас, В. В. Жайворонок, 
В. Г. Костомаров, А. В. Павловська, Я. К. Радевич-Винницький, Е. Сепір та ін.), 
представники яких працювали переважно із залученням  матеріалу різних мов. 

Спираючись на сформульовану гіпотезу, мету та завдання дослідження, 
розроблена комплексна методика має тріангуляційний характер, суть якого полягає 
у тривимірному (лінгвістичному, когнітивно-семіотичному і дискурсивно-
прагматичному) синтезованому підході до вивчення НККП українців, росіян, 
литовців і американців, оскільки наукова проекція на зразок 3D зображення 
найбільш об’єктивно презентує цей феномен буття людини. Тріангуляційна 
методика включала 3 процедурні стадії з послідовними етапами її реалізації:  

1) перша стадія передбачала залучення загальнонаукових методів 
спостереження, індукції і дедукції та лінгвістичних методів – описового та 
термінологічно-дефініційного – для формулювання теоретичних положень 
дисертації, навколо яких було спроектовано концептуальну платформу праці;  

2) на другій стадії було застосовано експериментальні операційні процедури, 
засновані на психолінгвістичних та когнітивно-дискурсивних методах і методиках, 
серед яких: контекстуальний метод з його конситуативним / поліситуативним 
прийомом, що дав змогу ідентифікувати різні типи когнітивних контекстів, на тлі 
яких виявляється НККП українців, росіян, литовців і американців; 
антропометричний метод у формі психо- і соціолінгвістичного експериментів 
(пілотажне опитування, анкетування / лінгвістичне інтерв’ювання, 
спостереження (зокрема й опосередковане), ранжування) та контент-аналіз дали 
змогу виміряти ступені уявлень про НККП, сформованих у мовній свідомості 
українців, росіян, литовців і американців, та здійснити ядерно-периферійну 
таксономію їх стереотипних реакцій на стимули кооперативність / увічливість, 
кооперативна / ввічлива мовна особистість, а також зафіксувати тенденції авто- і 
гетеростереотипів опитуваних про рівень кооперативності та ступінь увічливості; 
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функціонально-семантичний метод із елементами фреймово-сценарного 
моделювання сприяв побудові фреймово-сценарної моделі НККП на основі 
когнітивно-семіотичної організації кооперативних дискурсивних практик 
привітання, знайомства, запрошення, побажання, похвали / компліменту, подяки / 
вдячності, вибачення, прохання, згоди, розради / емпатії (співпереживання) / 
співчуття, прощання в досліджуваних лінгвокультурах;  

3) третя стадія була пов’язана з виявленням дискурсивно-прагматичних 
регістрів НККП українців, росіян, литовців і американців, процедурні етапи якої 
виконувалися із застосуванням методу дискурс-аналізу (з його складниками – 
конверсаційним аналізом і контент-аналізом), а також прагмасемантичного методу, 
що дали змогу схарактеризувати (не)вербальну реалізацію та прагматичне 
навантаження когнітивно-семіотичних модусів увічливості, нейтральності, 
толерантності та фамільярності в художньо-стилізованих кооперативних 
дискурсивних ситуаціях, скласти регістри комунікативних стратегій і тактик НККП 
українців, росіян, литовців і американців з фіксацією в них співвідношення різних її 
складників і елементів, відображених в українській, російській, литовській і 
американській художній прозі.  

На всіх стадіях було застосовано зіставно-параметричний метод для 
виявлення спільних (типових) закономірностей і розбіжностей у когнітивно-семіотичній 
і дискурсивно-прагматичній сутності НККП українців, росіян, литовців і американців.  

У третьому розділі “Стереотипізація національної кооперативної 
мовленнєвої поведінки в комунікативній свідомості українців, росіян, литовців 
і американців (за результатами експерименту)” проаналізовано результати психо- 
і соціолінгвістичного експериментів, проведених у вигляді анкетування, 
опитування та лінгвістичного інтерв’ювання, що дозволили виявити спільні та 
відмінні стереотипні наївні уявлення інформантів – представників української, 
російської, литовської і американської лінгвокультур – про НККП, а також 
здійснити ядерно-периферійну таксономію стереотипних реакцій українців, росіян, 
литовців і американців на запропоновані категоріальні стимули.  

Психо- і соціолінгвістичний (вільний / спрямований асоціативний) 
експерименти проведені протягом 2015-2017 рр. переважно в електронному вигляді 
в мережі Інтернет із використанням Google-форм українською, російською, 
литовською та англійською мовами (паралельно у письмовій формі). Отримані 
реакції-відповіді від понад 100 інформантів з кожної досліджуваної лінгвокультури 
віком від 17 до 75 років, переважно студентів, аспірантів (докторантів), співробітників 
навчальних закладів, представників інтелігенції і молодих спеціалістів: філологів, 
юристів, істориків, соціологів, економістів, інформатиків, математиків, медиків, 
психологів, було опрацьовано за формулою N = Ss * n, де (N) обсяг вибірки 
обчислено за кількістю інформантів і кількістю стимулів, Ss – кількість респондентів, 
що взяли участь у експерименті, а n – кількість запропонованих для відповіді 
стимулів (О. В. Ягунова).  

На першому етапі психолінгвістичного експерименту здійснено ядерно-
периферійну таксономію стереотипних реакцій українців (132), росіян (126), 
литовців (118) і американців (115) на запропоновані чотири (4) категоріальні 
стимули (див. табл. 1).  
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Отже, обсяг вибірки спостережень для української комунікативної культури 
становить 132 * 4 = 528; для російської – 126 * 4 = 504; для литовської – 
118 * 4 = 472, для американської – 115 * 4 = 460.  

Таблиця 1 
Кількісна характеристика (контр)стереотипних реакцій українців, росіян, литовців і 

американців на категоріальні стимули 
 

Кількісна характеристика (контр)стереотипних реакцій респондентів  
на категоріальні стимули  

Комунікативна 
культура 

Загальна 
кількість 

інформантів / 
обсяг вибірки / 

реакцій 

кооперативність / 
кооперативность / 
kooperatyvumas / 

cooperativity 

кооперативна мовна особистість 
/ кооперативная языковая 

личность / kooperatyvinė kalbinė 
asmenybė / cooperative language 

personality 

увічливість / 
вежливость / 
mandagumas / 

politeness 

увічлива мовна особистість / 
вежливая языковая личность 
/ mandagi kalbinė asmenybė / 
polite language personality 

Українська 132 / 528 / 1052 226  314 220 292 
Російська 126 / 504 / 1049 234 305 226 284 
Литовська 118 / 472 / 884 172 251 199 262 
Американська  115 / 460 / 816 172 225 164 255 

 
У результаті опрацювання одержаних відповідей було параметризовано 

спільні типи асоціативних полів з варіативними стереотипними реакціями 
респондентів на запропоновані стимули (див. діаграми 1-4). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 1. Кількісно-якісна характеристика асоціативних полів стереотипних реакцій українців, 
росіян, литовців і американців на стимул кооперативність / кооперативность / kooperatyvumas / 
cooperativity 
 

(Контр)стереотипні реакції респондентів на стимул кооперативність / 
кооперативность / kooperatyvumas / cooperativity об’єднано в такі типи 
асоціативних полів (діагр. 1): 1) контактування, взаємодія, співпраця / 
співробітництво: укр. взаємодія, співробітництво; спільне, однакове уявлення 
комунікативних норм, ролей у взаєминах; 2) вміння, здатність і намір працювати в 
команді, групі, об’єднанні: рос. коммуникация, основанная на принципе 
партнерства, в результате которой принимаются коллегиальные решения; 
3) уміння знаходити компромісні рішення, врахування інтересів Іншого: лит. 
gebėjimas sutarti, noras atsižvelgti į partnerio interesus; pasirengimas kompromisams; 
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(4) Норма етикету, ввічливість, повага, вихованість, толерантність

(5) Інші
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4) демонстрація поваги, вихованості та ввічливості, вияв толерантності, знання 
етикету: амер. courteous communication, observance of etiquette norms and rules; 
5) укр. здатність маніпулювати думкою та свідомістю; емоційність у 
спілкуванні; рос. проявление эгоизма; умение стимулировать, мотивировать 
собеседника и побуждать его к определенным действиям; лит. apsikeičiama 
mintimis, emocijomis, susipažįstama; kooperacinė veikla; амер. consent to proposals of a 
financial or sexual nature; cooperative activity; decisiveness in communication. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 2. Кількісно-якісна характеристика асоціативних полів стереотипних реакцій українців, 
росіян, литовців і американців на стимул кооперативна мовна особистість / кооперативная 
языковая личность / kooperatyvinė kalbinė asmenybė / cooperative language personality 
 

Асоціативні поля (контр)стереотипних реакцій на стимул кооперативна мовна 
особистість / кооперативная языковая личность / kooperatyvinė kalbinė asmenybė / 
cooperative language personality сформовано такими характеристиками (діагр. 2): 
1) конструктивна, компромісна, неконфліктна, толерантна, ввічлива: укр. 
конструктивна особистість, яка надає перевагу неконфліктному спілкуванню, 
спрямованому на взаємовигідну співпрацю; 2) комунікабельна, активна, ініціативна, 
схильна до партнерської, колективної діяльності: рос. коммуникабельный человек, 
способный общаться с любым собеседником; 3) розумна, прагматична, з високим 
рівнем мовної та комунікативної компетенції: лит. tas, kuris moka užmegzti ir 
palaikyti kontaktą; kuris girdi ir geba suprasti, kas jam sakoma; pagal situaciją tinkamai 
pokalbiu ir kūno kalba su kitu komunikuojantis žmogus šiam tikslui pasiekti; 
4) справедлива, відверта, емоційна, чутлива, чуйна, уважна: амер. someone who is 
open and honest in speaking and listening with collaborators; a person who tries to be 
fair and equitable in communication; 5) укр. завзята людина, здатна до 
самостійних рішучих дій; однодумець, послідовник, поступлива особистість; 
рос. смелая и находчивая в общении личность, имеющая твердый характер, 
проявляющая упорство; бесцеремонный человек; лит. pozityvus / draugiškas / drąsus / 
užsispyręs / taupus / godus / šykštus žmogus; амер. person who knows how to do 
business; follower, adherent or supporter; personality that shows individualism,  who 
feels superior. 
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Діаграма 3. Кількісно-якісна характеристика асоціативних полів стереотипних реакцій українців, 
росіян, литовців і американців на стимул увічливість / вежливость / mandagumas / politeness 
 

(Контр)стереотипні реакції опитаних на стимул увічливість / вежливость / 
mandagumas / politeness об’єднано в такі асоціативні поля (діагр. 3): 1) дотримання 
етикетних норм, установлених правил спілкування, уживання етикетних 
стереотипних висловлювань: укр. вміння дотримуватись правил (норм, канонів) 
етикету; звертання-демінутиви (дорогенький, голубонько, братоньку тощо); 
2) маркер вихованості та освіченості, демонстрація гарних манер, поваги до 
співрозмовника: рос. деликатность, корректность и уважение, проявляющиеся в 
отношениях с окружающими; 3) модель поведінки, що демонструє риси характеру 
та моральні принципи: лит. aukštos moralinės asmens savybės; tolerantiškas, pozityvus 
ir kuklus bendravimas; 4) неконфліктна форма комунікації, урахування інтересів 
Іншого, компромісність: амер. ability to compromise for successful communication; 
5) укр. культурний феномен; велика рідкість; улесливість; 
рос. непритязательность, непредвзятость и снисходительность в поведении; 
забота о ближних; лит. apribojimas; noras padėti; gebėjimas išklausyti kitus; амер. a 
sensitivity to ethnic, cultural, and linguistic diversities; (self-)confidence. 

(Контр)стереотипні реакції на стимул увічлива мовна особистість / вежливая 
языковая личность / mandagi kalbinė asmenybė / polite language personality формують 
такі типи асоціативних полів (діагр. 4): 1) вихована, ґречна, чемна, тактовна, 
коректна, доброзичлива, делікатна, галантна, привітна, люб’язна, шаноблива, 
шляхетна, уважна, інтелігентна, скромна: укр. доброзичливий і уважний 
комунікант, що шанобливо й тактовно спілкується; рос. корректный, 
деликатный, ненавязчивый, скромный и хорошо воспитанный человек; 
2) розумна, прагматична, грамотна, з високим рівнем мовної та комунікативної 
компетенції, етична / дотримується етикетних норм: лит. žinantis atitinkamas elgesio 
taisykles ir jas tinkamai taikantis; etiškas žmogus, kuris laikosi etikos standartų (etinių 
taisyklių, reglamentų) normų; 3) толерантна, неконфліктна, компромісна, 
конструктивна, гнучка, стримана, культурна, високоморальна, порядна, гідна тощо: 
амер. tolerant language personality showing patience; flexible language personality; 
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4) укр. неегоїстична / емоційна / лицемірна людина; рос. личность, которая часто 
льстит; лит. empatiškas; altruistiškas pašnekovas; амер. someone, who “plays it safe”; 
who frozen smiles at everyone; confident person. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Діаграма 4. Кількісно-якісна характеристика асоціативних полів стереотипних реакцій українців, 
росіян, литовців і американців на стимул увічлива мовна особистість / вежливая языковая 
личность / mandagi kalbinė asmenybė / polite language personality 
 

Кількісно-якісні показники асоціативних полів стереотипних реакцій 
інформантів дозволили представити їхню ядерно-периферійну таксономію. Так, до 
ядерної і приядерної зон у чотирьох аналізованих лінгвокультурах належать ті їхні 
типи, що вказують на універсальні константи та національно-ціннісні домінанти 
комунікативної свідомості українців, росіян, литовців і американців, що сприяють 
успішній реалізації НККП: в українців (емоційність, колективізм / 
споглядально-інтроспективний індивідуалізм, соборність (духовна єдність), 
чутливість і чуйність тощо), у росіян (прямолинейность, искренность, 
откровенность, коллективизм, демонстративное уважение к Своему тощо), у 
литовців (ekonomiškas žmogus, susivaržymas, susivaldymas, asmenybės savarankiškumas, 
pragmatizmas тощо), в американців (decisiveness, (self)-confidence, fair play, positive 
thinking, superiority, activity, individualism, privacy, personal success тощо). 
Периферійну (ближню і дальню) зону комунікативної свідомості респондентів 
утворюють контрстереотипні реакції (згруповані в категорії “Інші”), зафіксовані в 
їхніх відповідях-асоціаціях, що можуть вказувати переважно на так звані 
“антиціннісні” домінанти: підлабузництво, улесливість, лицемірність тощо – в 
українців; бесцеремонность, панибратство, льстивость, эгоизм тощо – у росіян; 
suktumas – хитрість, pavydas – заздрість, šykštumas – скупість тощо – у литовців; 
frozen smile, contempt / imperious attitude, excessive sexuality – в американців. 

При цьому автостереотипні уявлення респондентів демонструють позитивну 
оцінку рівня кооперативності та ступеня ввічливості (76% і 76% українців (українці 
занадто чемні, ввічливі); 59% і 70% росіян (высокий уровень кооперативности и 
проявления вежливости в общении русских не вызывает сомнений); 70% і 83% 
литовців (lietuviai dažniausiai būna mandagūs su užsieniečiais ir turistais); 82% і 90% 
американців (Americans are always polite, positive and cooperative).  
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У свою чергу, гетеростереотипні уявлення інформантів відображають їх 
досвід, одержаний у міжкультурному спілкуванні. Так, рівень кооперативності та 
ступінь увічливості у спілкуванні оцінюють позитивно: 1) литовців – 83 % / 84% 
українців (серед пропонованих етносів лише в литовців позитивна орієнтація 
ввічливості); 72% / 67% росіян (литовская вежливость и кооперативность 
проявляется в создании приятной дружественной атмосферы); 69% / 73% 
американців; 2) українців – 46% / 57% росіян (украинцы и литовцы очень вежливы 
и кооперативны только в том случае, если им что-то нужно); 72% / 70% литовців, 
54% / 69% американців; 3) росіян – 49% / 48% українців, 84% / 79% литовців (rusai a 
priori negali būti mandagūs, nebent patys su savimi); 48 % / 44 % американців (Russians 
and politeness are unreal and impossible); 4) американців – 75% / 82% українців 
(увічливість американців штучна, що разом із вічною посмішкою й спрямована саме 
на реалізацію кооперативної взаємодії; кооперативність найвище розвинута в 
американців); 47% / 60% росіян (американцы наигранно и лицемерно вежливы, 
очень напрягает их дежурная улыбка до ушей); 84% / 82% литовців (aukštas 
amerikietiško mandagumo laipsnis niekaip negali paliudyti pozityvių savybių, tai 
negatyvus mandagumas). Отже, показники переважно вказують на позитивний маркер 
гетеростереотипних уявлень, окрім тих, які демонструють від 44% до 50%, 
перебуваючи на межі негативної і позитивної оцінки.  

У четвертому розділі “Семіозис дискурсивних практик національної 
кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і 
американців” укладено реєстр дискурсивних практик (за допомогою психо- та 
соціолінгвістичного експериментів) НККП українців, росіян, литовців і 
американців; побудовано універсальну фреймово-сценарну когнітивно-семіотичну 
модель НККП; обчислено індекси продуктивності модусів увічливості / 
толерантності, нейтральності та фамільярності в дискурсивних практиках та 
виявлено їхній вплив на конфігурацію мовних знаків, характерних для 
дискурсивних ситуацій.  

Аналіз семіозису стереотипних національних кооперативних дискурсивних 
практик українців, росіян, литовців і американців був проведений за результатами 
психолінгвістичного експерименту в декілька етапів. Так, на етапі опитування та 
анкетування виявлено репертуар дискурсивних ситуацій, відображених у 
комунікативній свідомості респондентів, та ідентифіковано одинадцять їхніх 
різновидів, які, на думку інформантів, характеризуються високим – від 70% 
(привітання та прощання) і середнім – від 40% до 70% (знайомство, запрошення, 
побажання, похвала / комплімент, подяка / вдячність, вибачення, прохання, 
співчуття / розрада / емпатія / співпереживання) рівнями кооперативності. 
Дискурсивна ситуація згоди відзначається високим рівнем кооперативності лише в 
комунікативній свідомості литовців (70,3%), тоді як середній – зафіксовано в 
українців (63,6%), росіян (58,7%) і американців (58,3%). 

Репертуар дискурсивних практик, які є знаками-конструктами 
комунікативної свідомості респондентів, з характерними для кожної з них 
проявами модусів увічливості / толерантності, нейтральності та фамільярності, за 
своєю онто-гносеологічною й епістемологічною суттю є універсальною 
фреймово-сценарною когнітивно-семіотичною моделлю.  
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Когнітивно-семіотичний фрейм-сценарій НККП, структуру якого становлять 
національні стереотипні кооперативні дискурсивні практики (від фатичних – 
початкової стадії контакту, до яких належать привітання,  – до завершальної стадії 
кооперації та її дискурсивних практик прощання), що відображають структуру знань 
про кооперативність через набір таких слотів: (S+Ps1 – адресант і його cоціально-
психологічні, ментальні та культурні характеристики) + (H+Ps2 – адресат і його 
cоціально-психологічні, ментальні та культурні характеристики) + P – пропозиція, 
дія / стан + M (P / T – N – F) – модуси кооперації + (R+St – взаємовигідний результат 
і стимул). Ці слоти утворюють верхній рівень фрейму-сценарію (за М. Мінським), 
який складається з обов’язкових компонентів певної стереотипної дискурсивної 
ситуації. Сценарними складниками фрейму НККП є поєднання граматичних форм і 
значень слотів різного порядку:  

1) особові / присвійні займенники першої особи однини та множини та власні 
імена – компоненти слоту першого порядку S+Ps1 – адресант / мовець / комунікант-
ініціатор: укр.: (Я / ми) теж так дума-ю(-ємо) / вважа-ю(-ємо) / гада-ю(-ємо)! А от 
власне моя / наша просьба / моє / наше прохання) […]! Мене звати Наталія 
(Сергіївна) / Андрій (Петрович) […]!; рос.: Мне / нам импонирует / нравится […])! 
Я Екатерина / Леонид […], (може-шь(-те) называть меня Катя / Лёня)! Моё / 
наше почтение! лит.: (Aš / mes) turi-u(-m(e) sutikti! Praš-au(-om(e) pas (mane / mus) 
[...]! Aš Rimtautas / Stanislova, (bet prašom vadinti Rimu / Stase […])!; амер.: I / we 
want / would like to wish you […]! I am Joe / Sharon! Be my / our guest! Excuse me / us, 
(please)! 

2) особові / присвійні займенники другої і третьої особи однини та множини, 
власні імена, номінації статусу, рангу, посади, звання, а також ті, що підкреслюють 
чесноти особи, близькість стосунків, традиційні для кожної з лінгвокультур 
загальноприйняті звертання до незнайомої людини, які вживаються, насамперед, в 
інституційних дискурсивних ситуаціях, – компоненти слоту другого порядку H+Ps2 – 
адресат / слухач / комунікант-співрозмовник: укр.: (Ви / ви / ти) не 
заперечуватиме-те(-ш) / (відмови-те(-ш), якщо запро-шу(-симо) (Вас / тебе) […]! 
Вам / тобі немає рівних […]! Прошу познайомитись, (Андрій і Тетяна / (пан) 
(Петренко) Олексій (Вікторович) і (пані) (Василенко) Ірина (Петрівна)!; рос.: Ты 
/ Вы компетентный / высокопрофессиональный / прекрасный / непревзойденный / 
редкий […] специалист / мастер своего дела! Чист-ая(-ейшая) / истинная / Ваша / 
твоя правда! Доброе утро / добрый день (вечер), (уважаемые) дамы и господа / 
товарищи / Олег (Витальевич) / Зинаида (Аркадьевна) / дорог-ая(-ой) / 
любим-ая(-ый) / дружище […]!; лит.: (Aš / mes) (labai / nepaprastai) dėking-as(-a,-i) 
Jums / tau / jums […]! Malonu (Jus / tave / jus) sutikti / matyti! Praš-au(-om(e) 
susipažinti, Irmantas ir Dainora / (ponia) Marija (Vilkaitė) / (ponas) Marius 
(Ivanauskas) [...]!; амер.: (I / we) agree with you! Calm yourself! Good morning / 
afternoon / evening (Mr. / Miss / Mrs) Stone / Jack / Samantha / dear friend / ladies and 
gentlemen [...]!;  

3) етикетна норма, особистісні інтенції (наміри, установки) комунікантів 
(ініціатора та співрозмовника) – компоненти слоту P – пропозиція, дія / стан з його 
терміналами: солідарність, співпраця, інтеграція: укр.: Привіт(-ик)! Віта-ю(-ємо)! 
Перепрошу-ю(-ємо) […]! Будьмо! Наступного разу / далі (обов’язково) пощастить!; 
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рос.: Приветству-ю(-ем)! Извини-те, (пожалуйста)! (Большое / огромное) спасибо! 
До (скорого / следующего) свидания!; лит.: Reikia tikėtis geresnio / tikėki-tės(-s) 
geresnio! Sveiki atvykę! Šaunuol-is(-ė)! Viskas ne taip jau blogai! Iki pasimatymo!; амер.: 
Hello! Good / nice / pleased to meet you! You’re welcome […]! (Wish you) bon appetite! 
All right / right!; 

4) увічливість / толерантність, нейтральність, фамільярність – компоненти слоту 
M (P / T – N – F) – кооперативний модус спілкування: укр.: Вибач-те / вибачай-те, 
(будь ласка)! (Ласкаво) просимо! (Ти / Ви) має-ш(-те) рацію! Як справи? Молодець!; 
Ага / угу! Па-па! рос.: Прими-те (мои / наши) извинения! Будь-те (так) (добр(-а,-ы) 
/ (любез-ен(-на,-ны) / милостив(-а,-ы) […]! Про-шу(-сим)-(про-шу(-сим) […]! 
Здравствуй-те!; Здоров(-о), (братан / папа-ня(-ша) / мама-ня(-ша) / тетушка / шеф 
[...])!  лит.: Leisk-ite man (prisistatyti / pristatyti) […]! Praš-om […]! (Aš / mes) (labai / 
nepaprastai) dėking-as(-a,-ame) (Jums / tau) […]! Be problemų! Sveikutis! Labutis! / 
Labuka! Iki!; амер.: Thank you (in advance / on more time)! Most certainly! Would you 
please! That’s (for sure / so true)! Can I help you? Be (my / our) guest! Well done! Hi 
(there), (bro / sis / daddy / guy / lady […])! Howdy friend!; 

5) стратего-тактичний репертуар засобів перебігу успішної кооперації – 
компоненти слоту R+St – результат / стимул (які були заповнені даними з дискурсу 
художньої прози).  

На наступному експериментальному етапі дослідження за результатами 
лінгвістичного інтерв’ювання визначено індекси (шкалу) продуктивності модусів 
увічливості / толерантності, нейтральності та фамільярності як регуляторів НККП 
українців, росіян, литовців і американців (як для окремої одиниці, так і середнього 
показника для кожного типу дискурсивних практик у конкретній лінгвокультурі) 
(діагр. 5). Універсальною для НККП представників аналізованих лінгвокультур є 
приядерна зона комунікативної свідомості литовців (MP / MT 0,47; MN 0,45), 
українців (MP / MT 0,45; MN 0,41), росіян (MP / MT 0,42; MN 0,42) і американців 
(MP / MT 0,42; MN 0,41), сформована на основі модусів увічливості / толерантності 
та нейтральності. Натомість розбіжності встановлено в індексах продуктивності 
модусу фамільярності НККП американців (MF 0,35) і литовців (MF 0,34), який 
належить до приядерної зони їхньої комунікативної свідомості, тоді як в українців 
(MF 0,25) і росіян (MF 0,24) він посідає зону ближньої периферії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 5. Індекси продуктивності модусів НККП українців, росіян, литовців і американців 
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У п’ятому розділі “Прагматичні регістри національної кооперативної 
комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців” 
встановлено та типологізовано основні прагматичні регістри модусної 
комбінаторики НККП та її стратего-тактичного дискурсивного відображення в 
художній прозі українських, російських, литовських і американських письменників. 

Прагматичні регістри НККП, що ґрунтуються на її модусній організації та 
стратего-тактичному потенціалі, передбачають синтез експліцитних (дискурсивних 
практик, невербального соматикону) та імпліцитних (архетипно-стереотипних, 
ціннісних) факторів реалізації (не)вербальної взаємодії, заснованої на принципах 
співробітництва, солідарності, співпраці, договороздатності тощо, у результаті чого 
обов’язковою є наявність стимулу для подальшого контактування. 

Для дискурсивного простору української, російської, литовської і 
американської НККП властивою є комплексна варіативна модусна організація (MP + 
MN; MN + MF; MN + MP + MT тощо), яка досягається шляхом семіотичної 
конфігурації широкого стратего-тактичного репертуару дискурсивних практик 
(тактик), характерних для конкретної дискурсивної ситуації (стратегії). Прагматичний 
потенціал семіотичної конфігурації національних кооперативних дискурсивних практик 
(далі – ДП) виявлено шляхом аналізу стратего-тактичних регістрів НККП, відображених 
в українській, російській, литовській і американській художній прозі:  

1) укр.: На добраніч тобі, Вірунько. Вітаю твоє класичне чекання. Вітаю в 
тобі Ярославну, що сумувала колись на валу. – Тобі все жарти. – Ніяких жартів. 
Жінки, по-моєму, перевершують чоловіків відвагою почуття і його красою… Коли я 
бачу жінку в любові, у святості чекання, мені хочеться вклонитися їй! І Микола 
справді вклонився. І здалося Віруньці, що зробив це він без тіні жарту (Гончар 1989, 
с. 7). ДП побажання + прощання + похвали / компліменту = MF + MN → (стратегія 
щирості → тактики визнання / освідчення → Вітаю твоє класичне чекання. Вітаю в 
тобі Ярославну, що сумувала колись на валу […] Ніяких жартів + декларації 
інтенції → мені хочеться вклонитися їй) + (стратегія підвищення статусу 
співрозмовника → тактики демонстрації зацікавленості співрозмовником → На 
добраніч тобі, Вірунько. Вітаю твоє класичне чекання. Вітаю в тобі Ярославну, що 
сумувала колись на валу + компліменту → Жінки, по-моєму, перевершують чоловіків 
відвагою почуття і його красою + гіперболізації (позитивної) емоційної реакції + 
вияву поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника → І Микола 
справді вклонився) + (стратегія самопрезентації → тактика зниження власного 
статусу → Тобі все жарти) + (стратегія створення позитивної тональності 
спілкування → тактики побажання + позитивної констатації → На добраніч тобі, 
Вірунько. Вітаю твоє класичне чекання. Вітаю в тобі Ярославну, що сумувала 
колись на валу). Невербальний кінесичний компонент (мені хочеться вклонитися 
їй! І Микола справді вклонився) демонструє такі ціннісні домінанти представників 
української комунікативної культури, як шанобливе, чемне, поважне та турботливе 
ставлення до знайомих співрозмовників, що допомагає реалізувати за 
посередництва визначеного стратего-тактичного репертуару кооперативну 
макростратегію інтеракції у межах модусів фамільярності та нейтральності – 
Вірунько; вітаю твоє; вітаю в тобі; 
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2) рос.: Дядя Левонтий и Мишка Коршуков, стоя рядом, чокнулись с 
бабушкой, с дедушкой. С ангелом, Катерина Петровна! С праздником! Со 
свиданьицем! Кушайте, гости, кушайте, дорогие! Бабушка притронулась губами к 
рюмочке и оставила ее: Гостю – воля, имениннику – почет! (Астафьев 1983, с. 223-
224). ДП прохання + побажання = MN + MF + MP → (стратегія солідаризації → 
тактики інтимізації, зближення зі співрозмовником + створення спільноти (групи, 
об’єднання) + вибору спільного коду спілкування → стоя рядом, чокнулись с 
бабушкой, с дедушкой) + (стратегія щирості → тактики декларації інтенції + 
демонстрації емоційного стану → Кушайте, гости, кушайте, дорогие!) +  (стратегія 
самопрезентації → тактика стриманості / скромності → Бабушка притронулась 
губами к рюмочке и оставила ее) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → 
тактики пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника + вияву поваги 
(уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника → С ангелом, Катерина 
Петровна! С праздником! Со свиданьицем!) + (стратегія створення позитивної 
тональності спілкування → тактики демонстрації (позитивного) емоційного стану + 
позитивної констатації + побажання → Гостю – воля, имениннику – почет!). У 
наведеному дискурсивному фрагменті значний прагматичний потенціал виявляють 
невербальні засоби спілкування, що забезпечують кооперативний його характер та 
засвідчують характерні для росіян ціннісні домінанти їх комунікативної свідомості: 
колективізму та комунікабельності – стоя рядом (проксеміка), чокнулись с бабушкой, 
с дедушкой (такесика), притронулась губами к рюмочке и оставила ее (такесика); 
щирості та відвертості – С ангелом, Катерина Петровна! С праздником! Со 
свиданьицем! […] Гостю – воля, имениннику – почет!; гостинності та турботливості – 
кушайте, гости, кушайте, дорогие!; 

3) лит.: Mariaus balsas buvo keistas, ir Lina norėjo pažiūrėti jam į akis, bet 
nedrįso. Todėl tik atsistojo, palietė jo petį atsisveikindama. – Labanakt. – Labanakt 
(Ežerinytė 2017, с. 65). ДП прощання + побажання = MN + MP → (стратегія 
солідаризації → тактика вибору спільного коду спілкування) + (стратегія щирості → 
тактики демонстрації емоційного стану → Mariaus balsas buvo keistas + заклику до 
відвертості → Lina norėjo pažiūrėti jam į akis) + (стратегія самопрезентації → тактика 
стриманості / скромності → Lina norėjo pažiūrėti jam į akis, bet nedrįso + зниження 
власного статусу → Todėl tik atsistojo, palietė jo petį atsisveikindama) + (стратегія 
створення позитивної тональності спілкування → тактика побажання → Labanakt. – 
Labanakt). У представленому дискурсивному фрагменті значну роль відіграють 
невербальні засоби спілкування (реалізовані та потенційні): просодичні – Mariaus 
balsas buvo keistas – голос Марюса був дивним, а також мімічні (потенційні) та 
проксемічні (Lina norėjo pažiūrėti jam į akis, bet nedrįso. Todėl tik atsistojo, palietė jo 
petį atsisveikindama – Ліна хотіла подивитись йому в очі, але не наважилася. Тому 
лише встала, прощаючись торкнулась його плеча), які підкреслюють такі ціннісні 
домінанти НККП литовців, як стриманість і самоконтроль – susivaržymas, 
santūrumas, susivaldymas, скромність – kuklumas, обережність і завбачливість – 
atsargumas, коректність – korektiškumas, справедливість – teisingumas, тактовність – 
taktiškumas; 
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4) амер.: Mother is rocking on the front porch. – Come sit, darling, – she says, 
waving me toward a rocking chair beside her. – Pascagoula’s just waxed the floors. Let 
them dry awhile. – Alright, Mama. – I kiss her powdery cheek (Stockett 2009, с. 28). 
ДП запрошення + згоди = MP + MT + MF → (стратегія солідаризації → тактики 
згоди, підтримки думки співрозмовника + демонстрації готовності до співпраці → 
Alright, Mama + створення спільноти (групи, об’єднання) + інтимізації, зближення зі 
співрозмовником → Come sit, darling, she says… Pascagoula’s just waxed the floors. 
Let them dry awhile + заклику до спільної дії → Come sit, darling) + (стратегія 
створення позитивної тональності спілкування → тактика демонстрації позитивного 
емоційного стану → Come sit, darling, – she says, waving me toward a rocking chair 
beside her). У представленому прикладі невербальні кінесичні (she says, waving me 
toward a rocking chair – каже вона, махаючи мені рукою в напрямку крісла) та 
такесичні (I kiss her powdery cheek – я цілую її напудрену щоку) засоби мають 
значний прагматичний потенціал для забезпечення модусів фамільярності та 
нейтральності за посередництва відповідного стратего-тактичного регістру.  

У результаті, встановлено п’ять типів універсальних комунікативних 
стратегій: 1) солідаризації; 2) самопрезентації; 3) підвищення статусу 
співрозмовника; 4) щирості; 5) створення позитивної тональності спілкування, 
успішна реалізація яких забезпечена таким тактичним репертуаром: створення 
спільноти (групи, об’єднання); згоди, підтримки думки співрозмовника; 
демонстрації готовності до співпраці; протиставлення вони-спільноти; заклику до 
спільної дії; аргументації; запевнення; компліменту; похвали; побажання; 
позитивної констатації; демонстрації (позитивного) емоційного стану; вибору 
спільного коду спілкування; зближення зі співрозмовником; поради; сподівання; 
пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника; вияву уваги до 
співрозмовника; гіперболізації позитивної емоційної реакції; визнання / освідчення; 
самохарактеризації; самоіронії; самокритики; зниження власного статусу; 
стриманості / скромності; жарту; емоційної підтримки; заклику до відвертості; 
обіцянки; попередження співрозмовника; сумніву; демонстрації зацікавленості 
співрозмовником; запиту розради, підтримки з боку співрозмовника; подяки тощо.  

Представлений стратего-тактичний репертуар, що реалізує кооперативну 
макростратегію та забезпечує модусну організацію, різновиди якої (ввічливість, 
нейтральність, толерантність, фамільярність) взаємодіють і зумовлюють зміну 
НККП українців, росіян, литовців і американців, не є вичерпним і остаточним, адже 
її фрейм-сценарій не лише регламентує семіотичну конфігурацію прагматичних 
регістрів як репрезентантів констант і національно-ціннісних домінант 
комунікативної свідомості представників досліджуваних лінгвокультур, а й містить 
потенційні слоти для їхньої трансформації і динаміки. 

 
ВИСНОВКИ 

Наприкінці ХХ – на початку XXI століть науково-дослідницькі інтереси 
мовознавців у галузі лінгвокомунікативістики зосередились на проблемах вивчення 
різних типів вербальної і невербальної взаємодії загалом та комунікативної 
поведінки зокрема.  
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Маючи когнітивно-семіотичну природу та реалізуючись у дискурсивному 
просторі, комунікативна поведінка відіграє значну роль у процесі соціалізації 
мовної особистості й передбачає засвоєння та репрезентацію етикетно-ритуальних 
норм, національно-ціннісних орієнтирів, що закріпились як її стереотипи. Переваги 
успішної НККП у процесі моно- та міжкультурного спілкування полягають у тому, 
що інтерактантам вдається зберігати більш стійкі позиції щодо співрозмовників 
(партнерів, конкурентів тощо), спрямовуючи прагматично зорієнтовані зусилля в 
русло співробітництва та надаючи стимул до подальшого контактування.  

Спираючись на зроблені вище узагальнення, сформулюємо основні 
теоретико-методологічні та практично-прикладні результати дисертації. 

Полідисциплінарна природа когнітивного феномена кооперативної комунікації 
пов’язана з категорією кооперативності, онтолого-гносеологічний статус якої 
ґрунтується на засадах встановлення та дотримання рівноваги в міжособистісних, 
суспільно-групових, соціально-економічних між- і транскультурних відносинах, що 
сприяє конструктивності у розв’язанні конфліктів різного характеру.  

Об’єктом дослідження вперше у вітчизняній лінгвістиці є феномен 
національної кооперативної комунікативної поведінки, який у роботі визначено 
крізь призму поняття “національна мовна особистість”, що є її семіотичним центром 
і водночас суб’єктом дискурсивних практик як знаків комунікативної свідомості 
представника конкретної лінгвокультури: носієм його менталітету, національного 
характеру, мови, національних цінностей, етикетно-ритуальних норм і стереотипів.  

Національна кооперативна комунікативна поведінка витлумачена у роботі як 
когнітивно-семіотичний і дискурсивно-прагматичний конструкт, що сягає онтогенезу 
людини, а на сучасному етапі є одним із типів комунікації, її ключовим 
принципом, властивим представникам української, російської, литовської і 
американської комунікативних культур, які здатні віднайти оптимальні та дієві 
шляхи для успішної взаємодії та конструктивного, компромісного співробітництва, 
що досягається у процесі відкритого спілкування, а часом навіть відвертого 
характеру з високим ступенем щирості та зацікавленості у вирішенні питань, 
важливих для всіх учасників інтеракції. 

Для аналізу когнітивно-семіотичної та дискурсивно-прагматичної сутності 
НККП уперше розроблено тріангуляційну комплексну методику дослідження, що 
складалася з трьох взаємозумовлених процедурних стадій і які, у свою чергу, 
передбачали наявність окремих етапів реалізації. Відповідна нова методологічно-
методична процедура продемонструвала ефективність і дозволила перевірити 
сформульовану в роботі гіпотезу щодо сформованих у комунікативній свідомості 
українців, росіян, литовців і американців констант і національно-ціннісних 
домінант, які відображають їх когнітивно-семіотичну здатність прогнозувати, 
планувати та імплементувати НККП шляхом використання стереотипних 
національних кооперативних дискурсивних практик у відповідних кооперативних 
дискурсивних ситуаціях, а відтак, і кооперативну макростратегію спілкування.  

Комплексний тріангуляційний підхід до вивчення НККП дозволив визначити 
вісім універсальних констант уявлень українців, росіян, литовців і американців про 
кооперативну комунікативну поведінку:  
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1) взаємодія, співпраця / співробітництво, здатність до взаємовигідного 
контактування; 2) кон’юнктурність, договороздатність, компромісність; 
3) дотримання етикетних норм і правил; 4) повага до співрозмовника, дотримання 
когнітивно-семіотичних модусів увічливості та толерантності, що імплікує ціннісні 
домінанти конструктивності, компромісності, неконфліктності як на 
монокультурному, так і міжкультурному рівнях; 5) вихованість і освіченість, 
високий рівень мовної та комунікативної компетенції; 6) орієнтація на прагматичне 
спілкування, що продукує стимул для подальшого конструктивного контактування; 
7) комунікабельність, активність, ініціативність, енергійність, агентивність, 
схильність до командної, партнерської і колективної діяльності; 8) моральні 
принципи та духовні цінності.  

Подальша експериментальна перевірка сформованих універсальних констант 
комунікативної свідомості українців, росіян, литовців і американців дала 
можливість визначити репертуар дискурсивних ситуацій, у межах яких реалізується 
НККП, та ідентифікувати 11 їхніх різновидів з високим (привітання та прощання) і 
середнім (знайомство, запрошення, побажання, згода, похвала / комплімент, подяка 
/ вдячність, вибачення, прохання, співчуття / розрада / емпатія / співпереживання) 
рівнями кооперативності та визначити індекси продуктивності модусів увічливості / 
толерантності, нейтральності та фамільярності. 

Універсальною для НККП представників аналізованих лінгвокультур є 
приядерна зона комунікативної свідомості литовців (MP / MT 0,47; MN 0,45), 
українців (MP / MT 0,45; MN 0,41), росіян (MP / MT 0,42; MN 0,42) і американців 
(MP / MT 0,42; MN 0,41), сформована на основі модусів увічливості / толерантності 
та нейтральності з варіюванням їхнього прояву в конкретній дискурсивній практиці. 
Відповідна тенденція підтвердила виявлені універсальні вісім констант 
комунікативної свідомості представників досліджуваних лінгвокультур, які 
належать до ядерної зони комунікативної свідомості в модусній організації НККП.  

Зафіксовано значно нижчі індекси продуктивності модусу фамільярності 
НККП американців (MF 0,35) і литовців (MF 0,34), який формує приядерну зону їх 
комунікативної свідомості, тимчасом для українців (MF 0,25) і росіян (MF 0,24) ці 
індекси є ще нижчими, що дає підстави засвідчити його приналежність до зони 
ближньої периферії. Відповідні розбіжності пояснюються декількома факторами: 
1) специфікою процедури емпіричного дослідження, що полягає в соціокультурних 
характеристиках інформантів, приналежних переважно до однієї соціально-
професійної групи з високим рівнем освіти; 2) перевагою ціннісних домінант 
рівності / рівноправності та свободи самовираження як складників соціумів зі 
сталими та розвиненими демократичними інституціями, що виявляються, зокрема, й 
у кооперативній мовленнєвій взаємодії та сприяють реалізації кооперативної 
макростратегії, на відміну від пострадянських суспільств, де рудименти тоталітарної 
системи досі ще відображені у стереотипах національної поведінки їх 
представників, хоча і з тенденціями до більшої свободи в (не)іституційному 
спілкуванні; 3) глобалізаційними та міграційними процесами, стрімким розвитком 
інформаційних технологій, що сприяють взаємовпливу комунікативних 
свідомостей; 4) цінністю категорії часу в європейсько-американському середовищі, 
яка зумовлює та забезпечує економію виражальних зусиль. 
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Дискурсивні практики (від фатичних – початкової стадії контакту – 
привітання, до завершальної стадії кооперації – прощання), що реалізуються в 
дискурсивному просторі як знакові конструкти комунікативної свідомості з 
характерними для кожної з них проявами модусів увічливості / толерантності, 
нейтральності й фамільярності, становлять універсальну фреймово-сценарну 
когнітивно-семіотичну модель, яка відображає структуру знань про кооперацію 
через набір таких слотів: (S+Ps1 – адресант і його cоціально-психологічні, ментальні 
та культурні характеристики) + (H+Ps2 – адресат і його cоціально-психологічні, 
ментальні та культурні характеристики) + P – пропозиція, дія / стан + M (P / T – N – F) – 
модуси кооперації + (R+St – взаємовигідний результат і стимул). 

Прагматичний потенціал дискурсивних практик виявлено шляхом аналізу 
відображення проявів НККП персонажів у художній прозі українських, російських, 
литовських і американських письменників. Виявлено, що стратего-тактичний 
репертуар НККП українців, росіян, литовців і американців має універсальний 
характер і складається з 5 типів стратегій: 1) солідаризації; 2) самопрезентації; 
3) підвищення статусу співрозмовника; 4) щирості; 5) створення позитивної 
тональності спілкування, які увиразнюються в межах модусів увічливості, 
нейтральності, толерантності та фамільярності шляхом вибору комунікантами 
широкого спектру мовленнєвих тактик.  

Комплексний тріангуляційний підхід до вивчення НККП, зокрема 
(контр)стереотипні реакції інформантів, отримані в ході експерименту на відповідні 
стимули; знакова конфігурація прояву модусів увічливості, нейтральності, 
толерантності та фамільярності в дискурсивних практиках; 
дискурсивно-прагматична варіативність модусної організації та стратего-тактичного 
репертуару персонажів, відображених у творах художньої прози, дозволили 
продемонструвати національно-ціннісні домінанти автостереотипних уявлень 
представників кожної з лінгвокультур про монокооперативну поведінку: 

а) для монокультурного спілкування українців вершиною кооперативної 
домінанти є: чутливість і чуйність, доброзичливість, турботливість, гостинність, 
чемність і шанобливість, емоційність, які варіюються в межах модусів 
толерантності та ввічливості, особливо до близьких і знайомих людей, гідність, 
соборність (духовна єдність); прояв як колективізму, так і 
споглядально-інтроспективного індивідуалізму (персоналізму); серед невербальних 
знаків зафіксована перевага стилізованих проксемічних, кінесичних та мімічних 
компонентів комунікації та психофізіологічних реакцій для реалізації кооперативної 
макростратегії;  

б) для монокультурного спілкування росіян вершиною кооперативної 
домінанти є: рос. искренность и откровенность, доверительность, 
коммуникабельность, прямолинейность, неагентивность, душевность, 
непритязательность, заботливость, гостеприимство; удавана справедливість, 
повага та увага, які варіюються в межах модусу ввічливості, передусім, до старших 
за віком і вищих за статусом; а також модусу толерантності (терпимості), але 
переважно у ставленні до Свого; в опозиції колективізм vs індивідуалізм домінує 
перший; серед невербальних знаків зафіксована перевага такесичних і проксемічних 
компонентів художньої комунікації для реалізації кооперативної макростратегії;  
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в) для монокультурного спілкування литовців вершиною кооперативної 
домінанти є: пріоритет духовних цінностей, моральних принципів, дружність 
(draugiškas žmogus / draugiška asmenybė) як до Свого, так і до Чужого передусім у 
межах фамільярного модусу спілкування; стриманість і самоконтроль (susivaržymas, 
santūrumas, susivaldymas), скромність (kuklumas), обережність і завбачливість 
(atsargumas), апеляція до обмеження, пріоритетність розуму та мудрості, 
прагматизму (pragmatizmas); гостинність (vaišingumas), альтруїзм і безкорисливість, 
що варіюються в межах модусів фамільярності та етикетної ввічливості (formalaus 
mandagumo laikymasis) та виявляються переважно в контактуванні добре знайомих 
індивідів; прояв амбівалентного персоналізму (автономії особистості, 
індивідуалізму) та колективізму (individualizmo dvilypumas (asmenybės 
savarankiškumas) / kolektyvizmas); серед невербальних знаків зафіксована перевага 
просодичних, кінесичних і мімічних компонентів художньої комунікації для 
реалізації кооперативної макростратегії; 

г) для монокультурного спілкування американців вершиною кооперативної 
домінанти є акцент на ліберально-демократичних морально-духовних цінностях, 
рівність та рівноправність, свобода самовираження кожного члена соціуму, 
(само)впевненість (self-confidence) і рішучість (decisiveness), пріоритет позитивного 
мислення (positive thinking) та агентивності (activity) з орієнтацією на прагматизм і 
особистий успіх (personal success), що варіюються в межах гармонійного поєднання 
модусів фамільярності й толерантності, демонструючи результативність в одержанні 
стимулу для подальшого контактування; перевага персоналізму, автономії 
особистості, індивідуалізму (individualism; privacy); серед невербальних знаків 
зафіксована перевага кінесичних, мімічних та просодичних компонентів художньої 
комунікації для реалізації кооперативної макростратегії.  

Уперше розроблена параметрична модель НККП і витлумачена як 
універсальний когнітивно-семіотичний і дискурсивно-прагматичний конструкт 
формалізує, візуалізує й унаочнює її процес і результат у сукупності факторів, 
параметрів і ознак, за якими в перспективі може бути представлено і досліджено 
НККП будь-якого етносу, а також залучено до експериментальної перевірки інші 
соціальні групи українців, росіян, литовців і американців. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 
2018.  

Дисертація присвячена дослідженню лінгвокогнітивного та дискурсивного 
вимірів національної кооперативноі ̈ комунікативної поведінки представників 
українського, російського, литовського й американського (США) соціумів. У роботі 
представлено нову теоретико-методологічну концепцію для лінгвокогнітивного та 
дискурсивного вимірювання параметрів НККП: від когніції – вивчення процесу 
пізнання явища кооперації та його категоризації й відображення уявлень про 
кооперативність у свідомості носіїв певної мови – до дискурсу – потенційної 
реалізації результатів цих знань як у моно-, так і в міжкультурному спілкуванні. 
НККП визначено як когнітивно-семіотичний і дискурсивно-прагматичний 
конструкт і проаналізовано із застосуванням комплексної тріангуляційної методики, 
що дозволила: сконструювати її науково-параметричну та фреймово-сценарну 
моделі; параметризувати уявлення інформантів – представників украі ̈нської, 
російської, литовської і американської лінгвокультур – про НККП; укласти реєстр 
дискурсивних практик НККП українців, росіян, литовців і американців (за 
результатами психо- та соціолінгвістичного експериментів); здійснити вимірювання 
індексів продуктивності дискурсивних практик НККП у межах модусів увічливості / 
толерантності, нейтральності та фамільярності; типологізувати основні прагматичні 
регістри модусної комбінаторики та стратего-тактичного репертуару НККП у 
дискурсі художньої прози; ідентифікувати універсальні константи та національно-
ціннісні домінанти комунікативної свідомості українців, росіян, литовців і 
американців як компоненти їх монокультурної НККП. 

Ключові слова: кооперативність, національна кооперативна комунікативна 
поведінка, параметрична модель, кооперативна макростратегія, модус увічливості, 
модус толерантності, модус нейтральності, модус фамільярності, дискурсивна 
практика, дискурсивна ситуація, комунікативна свідомість, комунікативна культура. 

 
АННОТАЦИЯ 

Королёв И. Р. Национальное кооперативное коммуникативное поведение: 
лингвокогнитивное и дискурсивное измерения. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.02.15 – общее языкознание. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 
Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию лингвокогнитивного и дискурсивного 
измерений национального кооперативного коммуникативного поведения (далее – 
НККП) представителей украинского, русского, литовского и американского (США)3 
социумов.  

                                                       
3 Далее термин “американцы” употребляем в узком смысле ‘жители и уроженцы 

Соединенных Штатов Америки’. 
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В работе представлена новая теоретико-методологическая концепция для 
лингвокогнитивного и дискурсивного измерения параметров НККП: от когниции – 
изучения процесса познания явления кооперации и его категоризации, а также 
отображения представлений о кооперативности в сознании носителей 
определенного языка – к дискурсу – потенциальной реализации результатов этих 
знаний как в моно-, так и в межкультурном общении. В диссертации НККП 
рассматривается как когнитивно-семиотический и дискурсивно-прагматический 
конструкт, проанализированный с помощью комплексной триангуляционной 
методики, которая позволила: сконструировать параметрическую и фреймово-
сценарную модели НККП; параметризировать представления информантов – 
представителей украинской, русской, литовской и американской лингвокультур – 
о НККП; составить реестр дискурсивных практик НККП украинцев, русских, 
литовцев и американцев (по результатам психо- и социолингвистического 
экспериментов), в том числе осуществить измерение индексов продуктивности 
дискурсивных практик НККП в рамках модусов вежливости / толерантности, 
нейтральности и фамильярности; типологизировать основные прагматические 
регистры модусной комбинаторики и стратего-тактического репертуара НККП в 
дискурсе художественной прозы; идентифицировать универсальные константы и 
национально-ценностные доминанты коммуникативного сознания украинцев, 
русских, литовцев и американцев как компоненты их монокультурного НККП. 

Ключевые слова: кооперативность, национальное кооперативное 
коммуникативное поведение, параметрическая модель, кооперативная 
макростратегия, модус вежливости, модус толерантности, модус нейтральности, 
модус фамильярности, дискурсивная практика, дискурсивная ситуация, 
коммуникативное сознание, коммуникативная культура. 

 
SUMMARY 

Korolyov I. R. National Cooperative Communicative Behaviour: Linguistic, 
Cognitive and Discursive Dimensions. – Manuscript.  

Thesis for a Doctoral Degree in Philology, Specialty 10.02.15 – General 
Linguistics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 
Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis deals with the study of the phenomenon of national cooperative 
communicative behaviour (NCCB) of representatives of Ukrainian, Russian, Lithuanian 
and American (the USA)4 linguacultures from the standpoint of linguistic, cognitive and 
discursive dimensions.  

A new theoretical and methodological concept has been developed  
for linguistic, cognitive and discursive measurement of the parameters of the NCCB:  
from cognition, i.e. the study of the process of knowledge of the phenomenon of 
cooperation and its categorization, as well as the reflection of representations about 
cooperative nature in the minds of the carriers of a certain language, to discourse, i.e. the 
potential realization of the results of this knowledge as in mono-, as well as in intercultural 
communication.  

                                                       
4 Then the term “Americans” will be used in the narrow meaning of ‘residents and natives of the 

United States of America’. 
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The investigation proposes a new definition of the NCCB as a cognitive, semiotic, 
discursive phenomenon, the constituents (sign constructs) of which are formed in the 
language / communicative consciousness of people, who represent a particular language 
culture, and exist in the form of (non)verbal components in a discursive dimension. They 
form a wide range of cooperative discursive situations, provided by the semiotic 
configuration of the corresponding practices.  

In the thesis, the NCCB is analysed using a proven complex triangulation technique. 
It allowed: to determine the ontological and epistemological status of cooperativity as a 
cognitively communicative category and to reveal its role in the scientific and parametric 
design of the NCCB; to construct a parametric scientific model of the NCCB, which 
reflects the various aspects of its study, the new ones proposed in this paper are cognitive-
semiotic-experimental and discursive-pragmatic in their alliance; to find common and 
different stereotypical naive representations of informants – representatives of Ukrainian, 
Russian, Lithuanian and American linguacultures – about the NCCB; to carry out nuclear 
peripheral taxonomy of stereotypical reactions of Ukrainians, Russians, Lithuanians and 
Americans to categorical incentives кооперативність / кооперативность / 
kooperatyvumas / cooperativity; кооперативна мовна особистість / кооперативная 
языковая личность / kooperatyvinė kalbinė asmenybė / cooperative language 
personality; увічливість / вежливость / mandagumas / politeness; увічлива мовна 
особистість / вежливая языковая личность / mandagi kalbinė asmenybė / polite 
language personality; to make a register of discursive practices of Ukrainians, Russians, 
Lithuanians and Americans, who form the discourse dimension of the NCCB of every 
analysed linguaculture; to construct a universal framed scenario cognitive-semiotic model 
of the NCCB; to measure the productivity indices of the modes of politeness / tolerance, 
neutrality and familiarity in the discursive practices of the NCCB of Ukrainians, Russians, 
Lithuanians and Americans and to determine their influence on the configuration of the 
language signs special for the discursive situations of every national community; to 
parametrize the main pragmatic registers of the variational mode-organization (politeness, 
neutrality, tolerance and familiarity) of the NCCB configuration and its strategic and tactical 
discursive implementation, reflected in the texts of Ukrainian, Russian, Lithuanian and 
American fiction; to identify eight universal constants, as well as variational national-value 
dominants of the communicative consciousness of Ukrainians, Russians, Lithuanians and 
Americans as components of a monocultural NCCB of every ethnic community. 

The scientific parametric model of the NCCB has been constructed as a cognitive, 
semiotic, discursive, pragmatic construct consisting of two strata and their zones: 1) an 
invariant stratum is a cognitive zone: static, because the cognitive nature of cooperative 
communication is laid in human’s strive for cooperation and interaction in general, and the 
semiotic zone, conditioned by the nature of this cooperation in a specific linguaculture and 
fixed in stereotypes as cultural, mental and language signs; 2) a variant stratum is a discursive 
pragmatic zone: dynamic, because the cooperative macrostrategy of communication is 
chosen, as well as modes of politeness, neutrality, tolerance and familiarity. 

Keywords: cooperativity, national cooperative communicative behaviour, 
parametric model, cooperative macrostrategy, mode of politeness, mode of tolerance, 
mode of neutrality, mode of familiarity, discursive practice, discursive situation, 
communicative consciousness, communicative culture.
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