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АНОТАЦІЯ 

 

Корольов І. Р. Національна кооперативна комунікативна поведінка: 

лінгвокогнітивний і дискурсивний виміри. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України; 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2018.  

Дисертація присвячена дослідженню феномена національної 

кооперативної комунікативної поведінки представників української, російської, 

литовської і американської (США)1 лінгвокультур із позицій 

лінгвокогнітивного та дискурсивного вимірів.  

У дисертації вперше запропоновано різновекторний 

теоретико-методологічний підхід до вивчення онтологічної та гносеологічної 

сутності когнітивно-комунікативної категорії кооперативності, характеристики 

якої є інструментом для формування поняття національної кооперативної 

комунікативної поведінки (далі – НККП). Розроблено 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. 

Визначено онтологічний і гносеологічний статуси кооперативності як 

когнітивно-комунікативної категорії, що ґрунтується на засадах дотримання 

рівноваги в міжособистісних, суспільно-групових, соціально-економічних моно-, 

між- і транскультурних взаєминах та сприяє конструктивному розв’язанню 

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

Америки’. 
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конфліктів різного характеру (побутових, партнерських, етнічних, політичних 

тощо). Кооперативність імплікує й демонструє відсутність егоцентризму, 

запобігає виникненню та поширенню етноцентризму, мотивуючи готовність до 

конструктивного діалогу, сприяючи обміну досвідом, а її характеристики є 

параметричним інструментом для формування поняття НККП.  

Введено в науковий обіг термінологічну дескрипцію “національна 

кооперативна комунікативна поведінка”, яку тлумачимо як 

когнітивно-семіотично-дискурсивне утворення, сформоване на основі 

універсальних констант (що сягають онтогенезу людини та мови як семіотичної 

системи) і специфічних національно-ціннісних домінант (набутих у процесі 

етносоціогенезу – соціалізації етносів), без яких успішна життєдіяльність, як і 

загалом існування homo sapiens були б неможливими. 

Сконструйовано параметричну наукову модель НККП як 

когнітивно-семіотичного і дискурсивно-прагматичного конструкта, що 

складається з двох страт та їхніх зон: 1) інваріантної страти – когнітивної зони: 

статичної, адже когнітивна природа кооперативної комунікації закладена в 

прагненні людини до співпраці і взаємодії загалом, та семіотичної зони, яка 

зумовлена характером цієї кооперації у конкретній етнокультурі і закріплена в 

стереотипах як культурно-ментально-мовних знаках; 2) варіантної страти – 

дискурсивно-прагматичної зони: динамічної, оскільки саме в ній обирається 

кооперативна макростратегія спілкування та модуси ввічливості, нейтральності, 

толерантності й фамільярності.  

Розроблено й застосовано комплексну тріангуляційну методику 

вимірювання когнітивно-семіотичного й дискурсивно-прагматичного 

параметрів НККП українців, росіян, литовців і американців, яка виявилась 

ефективною та складалася з трьох взаємопов’язаних і взаємозумовлених стадій. 

Стадійна процедура враховувала окремі етапи реалізації, які дали змогу 

перевірити сформульовану в дисертації гіпотезу щодо відображення в 

комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і американців 

універсальних констант і національно-ціннісних домінант, що демонструють 
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їхню когнітивно-семіотичну здатність прогнозувати, планувати, 

імплементувати та регулювати НККП.  

Виявлено як спільні, так і відмінні стереотипні наївні уявлення 

інформантів – представників української, 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), що базуються на 

універсальних константах і відображають національно-ціннісні домінанти 

їхньої комунікативної свідомості. 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 (за результатами психо- та соціолінгвістичного експериментів), які 

утворюють дискурсивний простір їхньої НККП. 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 (далі – MP / MT), 

нейтральності (далі – MN) та фамільярності (далі – MF). 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. 

Обчислено індекси продуктивності модусів увічливості / толерантності, 

нейтральності та фамільярності в дискурсивних практиках НККП українців, 
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росіян, литовців і американців та виявлено їхній вплив на конфігурацію мовних 

знаків, характерних для конкретних дискурсивних ситуацій. 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. 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. 

Побудовано універсальну фреймово-сценарну когнітивно-семіотичну 

модель НККП, 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). 

Параметризовано основні прагматичні регістри дискурсивного 

відображення модусної комбінаторики та стратего-тактичного репертуару 

НККП, відображених у текстах української, російської, литовської і 

американської художньої прози. 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.  

Ідентифіковано вісім універсальних констант, а також варіативні 

національно-ціннісні домінанти комунікативної свідомості українців, росіян, 
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литовців і американців як компоненти їх монокультурної НККП. 

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 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 та співпраці; 7) комунікабельність, 

активність, ініціативність, енергійність, агентивність, схильність до командної, 

партнерської і колективної діяльності; 8) моральні принципи та духовні цінності 

(гідність, щирість, інтелігентність, скромність, стриманість тощо). 

Національно-ціннісні домінанти НККП українців, росіян, литовців і 

американців впливають на вибір мовних / мовленнєвих засобів і прагматичних 

регістрів (модусів і стратего-тактичного репертуару) спілкування в реалізації 

кооперативної макростратегії, зумовлюючи конфігурацію дискурсивних 

практик як знакових конструктів комунікативної свідомості, передусім в 

етикетно-ритуальних дискурсивних ситуаціях кооперативного дискурсивного 

простору. 

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. 
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ABSTRACT 

 

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. 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 (hereinafter – NCCB) of representatives of Ukrainian, 

Russian, Lithuanian and American (the USA) 2 linguacultures from the standpoint of 

linguistic, cognitive and discursive dimensions. 

In the thesis, the new multivector theoretical and methodological approaches to 

the study of the ontological and epistemological natures of the cognitive-

communicative category of cooperativity has been proposed for the first time. Its 

characteristics is a tool for forming the concept of NCCB. 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.  

The ontological and epistemological status of the cognitive-communicative 

category of cooperativity based on the principles of maintaining balance in 

interpersonal, social and economic mono-, inter- and transcultural relations, which 

contributes to the constructive resolution of conflicts of different nature (domestic, 

partner, ethnic, political, etc.) has been defined. Cooperativity implies and 

demonstrates the lack of egocentrism, it prevents the emergence and spread of 

                                                
2 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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ethnocentrism, motivating readiness for dialogue, facilitating the exchange of 

experience, and its characteristics are a parametric tool for the formation of the 

concept of the NCCB. 

The terminological descriptor “national cooperative communicative behaviour” 

has been introduced in the science. It is understood as a cognitively semiotically 

discursive form formed based on both the universal constants (which reach the 

ontogenesis of a man and its language as a semiotic system) and specific national-

value dominants (acquired in the process of ethnosociogenesis, i.e. ethnic groups 

socialization), without which a successful livelihood, as well as the general existence 

of homo sapiens, would have been impossible. 

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. 

The complex triangulation technique of measuring the cognitive, semiotic, 

discourse and pragmatic parameters of the NCCB of Ukrainians, Russians, 

Lithuanians and Americans has been developed and applied. It proved to be efficient 

and it consisted of three interrelated and interdependent stages, which explain the 

existence of separate stages of its implementation. They gave possibility to test the 

hypothesis formulated in the thesis concerning the reflection of the universal 

constants and nationally valued dominants in the communicative consciousness of 

Ukrainians, Russians, Lithuanians and Americans. They demonstrate their cognitive 

and semiotic abilities to forecast, plan and implement NCCB, i.e. cooperative 

macrostrategy of communication by selecting appropriate for the respective situation 

of stereotypical discursive practices. 
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Both common and different stereotypical naive representations of informants – 

representatives of Ukrainian, Russian, Lithuanian and American linguacultures – 

about NCCB as well as their auto- and heterostereotypes about the level of 

cooperativity and the degree of politeness (based on the results of psycho- and 

sociolinguistic experiments) have been revealed. They are based on the universal 

constants and reflect the nationally specific value dominant of their communicative 

consciousness. Nuclear and peripheral taxonomy of stereotyped 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 has 

been made. 

A register of discursive practices of Ukrainians, Russians, Lithuanians and 

Americans, which forms the discursive dimension of their NCCB, has been 

concluded. The stereotypical discourse practices of the NCCB (from the phatic – of 

the initial stage of contact, – greetings, – to the final stage of cooperation – goodbye) are 

signs-constructs / constituents of cooperative discursive situations (more widely – the 

cooperative discursive dimension), which are enshrined in the communicative 

consciousness of the representatives four analysed linguacultures. The latter are 

regulated within the limits of the modes of politeness / tolerance (MP / MT), 

neutrality (MN) and familiarity (MF); modus combinatorics (in terms of performance 

indices) demonstrates variability both at the level of a specific discursive practice and 

for the NCCB of Ukrainians, Russians, Lithuanians and Americans in general. 

Measurement of productivity indices of politeness / tolerance, neutrality and 

familiarity modes in the discursive practices of the NCCB of Ukrainians, Russians, 

Lithuanians and Americans has been measured and their influence on the 

configuration of language signs characteristic of the discursive situations of each 

national community has been revealed. The universal for the NCCB of the 
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representatives of the analysed language cultures is the perinuclear zone of the 

communicative consciousness of the Lithuanians (MP / MT 0,47; MN 0,45), 

Ukrainians (MP / MT 0,45; MN 0,41), Russians (MP / MT 0,42; MN 0,42) and 

Americans (MP / MT 0,42; MN 0,41). It has been formed based on the modes of 

politeness / tolerance and neutrality with variation of their manifestation in a specific 

discursive practice. Significantly lower the productivity indices of the NCCB’s 

familiarity mode of Americans (MF 0,35) and Lithuanians (MF 0,34), which also 

forms a perinuclear zone of communicative consciousness, while the productivity 

indices of this mode for Ukrainians (MF 0,25) and Russians (MF 0,24) is even lower, 

which gives grounds for enrolling it to the near periphery zone. 

A universal framed scenario cognitive-semiotic model of the NCCB has been 

constructed, which reflects the structure of knowledge about cooperation through a 

set of such slots: (S + Ps1 – the addressee and its socio-psychological, mental and 

cultural characteristics) + (H + Ps2 – the addressee and its socio-psychological, 

mental and cultural characteristics) + P – proposition, action / state + M (P / T – N – 

F) – modes of cooperation + (R + St – mutually beneficial result and stimulus). 

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 have been parameterized. They are universal and 

consist of 5 types of strategies: 1) solidarity; 2) self-presentation; 3) increase the 

status of the interlocutor; 4) sincerity; 5) the creation of positive tone of 

communication, which is manifested within the limits of the modes of politeness, 

neutrality, tolerance and familiarity by choosing communicants a wide range of 

speech tactics. 

Eight universal constants and nationally valued dominants of the communicative 

consciousness of Ukrainians, Russians, Lithuanians and Americans as components of 

the monocultural NCCB of each ethnic community have been identified. Universal 

constants of representations of Ukrainians, Russians, Lithuanians and Americans 

about NCCB are: 1) interaction, cooperation, ability to mutually beneficial contact; 
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2) conjuncture, negotiability, compromise; 3) observation of etiquette norms and 

rules; 4) respect of the interlocutor, observation of cognitive, semiotic modes of 

politeness and tolerance to imply the value dominants of constructiveness, 

compromise, and conflict-free both at the monocultural and intercultural levels; 

5) upbringing and education, a high level of linguistic and communicative 

competence; 6) orientation for pragmatic communication, producing an incentive for 

further constructive contact and cooperation; 7) ability to communicate, activity, 

initiative, energy, agency, inclination to team, partnership and teamwork; 8) moral 

principles and spiritual values (dignity, sincerity, modesty, restraint, etc.). 

The nationally valued dominants of the NCCB of Ukrainians, Russians, 

Lithuanians and Americans influence the choice of language / speech means and 

pragmatic registers (modes, stratagem and tactical repertoire) in communicating the 

realisation of cooperative macrostrategy, resulting in the configuration of discursive 

practices as symbolic constructs of communicative consciousness, primarily in 

etiquette and ritual discursive situations of the cooperative discursive dimension. 

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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ВСТУП 

 

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) 
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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.). 

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 
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комунікативна поведінка (далі – НККП) представників окремих лінгвокультур, 

зокрема українців, росіян, литовців і американців (США).  

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.  
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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.). 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 параметричну наукову 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-
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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. 

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 
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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. Venclovas) 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 
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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:  

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 
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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 в 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 параметричну наукову 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 
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відмінні стереотипні наївні уявлення інформантів – представників української, 

російської, литовської і американської лінгвокультур – про НККП; 

- 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. 
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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.  

1. 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.  

2. 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 

(набутих у процесі етносоціогенезу – соціалізації етносів), без яких успішна 

життєдіяльність, як і загалом існування homo sapiens були б неможливими. 

3. 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-
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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.  

4. Стереотипні наївні уявлення інформантів – представників української, 

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. 

5. Стереотипні дискурсивні практики НККП (від фатичних – початкової 

стадії контакту, до яких належать 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), 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. 
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6. 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). 

7. 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. 

8. 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). 

9. 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 
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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.  

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.  
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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 
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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 – 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 
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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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РОЗДІЛ 1 

КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНІ ТА  

ДИСКУРСИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ КООПЕРАТИВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

1.1. Різновекторність дослідження сутності когнітивного феномена 

“кооперативна комунікація” 

 

Антропоцентризм як ключовий принцип сучасної науки продовжує 

домінувати в лінгвістиці, відкриваючи нові об’єкти її вивчення та змінюючи 

ракурс дослідження традиційних, надаючи оновленого витлумачення вже 

усталеним термінам і поняттям, до яких належить феномен комунікації. 

У гуманітарній сфері різні типи комунікації (кооперативна, проміжна, 

конфліктна) були предметом багатоаспектних досліджень 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. І. Карасика, В. Б. Кашкіна, Л. П. Крисіна, Т. В. Ларіної, 

О. А. Леонтович, Ю. Є. Прохорова, 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, безумовно, демонструє полідисциплінарний 

підхід до висвітлення феномена спілкування. І саме різновекторність у вивченні 

комунікації, на думку Т. М. Дрідзе, “сприяла вирішенню багатьох проблем, 

спираючись не на форми і структуру мови, а орієнтуючись на зміст і механізми 

ідеаційно-творчої (сенсорно-інтуїтивної та інтелектуально-мисленнєвої) 
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активності особистості як особливого “стану свідомості”, що актуалізується та 

відтворюється в соціокультурному середовищі за допомогою (і завдяки) 

комунікації” [Дридзе 1996, с. 149].  

На думку дослідників, варто розрізнювати кооперативний та конфліктний 

типи комунікації. Якщо завдання першої – формування позитивної суспільної 

думки про адресанта та встановлення партнерських відносин із адресатом, то 

друга – спрямована на протидію та руйнування взаємопорозуміння між 

комунікантами [Пономарёв 2007, с. 31]. У ситуації, коли інтерактанти мають 

однакове уявлення про комунікативні цілі один одного або про взаємний 

розподіл комунікативних ролей, комунікація реалізується як кооперація. Якщо 

ж комуніканти мають різні цілі або неузгоджені (несхожі) уявлення про 

розподіл комунікативних ролей (зокрема, якщо вони свідомо створюють цю 

різницю), конфлікт між ними неминучий, тобто стандартна (інваріантна) 

комунікативна ситуація обов’язково перетвориться на конфліктну, яка часом 

спричинюється невідповідністю комунікативних норм, прийнятих у межах тієї 

чи тієї лінгвокультури [там само].  

Конфліктне та кооперативне спілкування, на думку І. В. Попової, як 

правило, відбувається у двочленному та багаточленному діалогічних циклах, де 

комуніканти реалізують свої індивідуальні цілі, прагнучи досягти бажаного 

кінцевого результату міжособистісної взаємодії, адже уявлення про спільну 

мовленнєву дію наявне в обох випадках (тільки при кооперативному 

спілкуванні ця дія є спільною і має семантичну характеристику (+ сприяння), а 

при конфліктному спілкуванні – (+ протидія). Успішність характерна як для 

кооперативного, так і для конфліктного типів спілкування, але в кожному із цих 

типів вона має свої особливості [Попова 2001, с. 3]. Кооперативна комунікація 

“можлива лише тоді, коли адресант і адресат користуються тим самим кодом і 

між ними виникає спільний знаковий контактний простір. Необхідність 

уподібнення в окремих випадках усвідомлюється інтуїтивно: дорослі, 

намагаючись знайти “спільну мову” з дитиною, час від часу переходять на 

дитяче белькотіння, частково імітуючи маленького співрозмовника” [там само].  
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Ці спостереження підтверджують важливі висновки, зроблені свого часу 

В. фон Гумбольдтом про те, що мовлення є творчим семіотичним процесом, 

“який не можна порівнювати з простою передачею матеріалу. Слухач так само, 

як і мовець, повинен відтворити його за допомогою своєї внутрішньої сили” 

[Гумбольдт 2001, с. 52].  

З погляду дослідників теоретичних аспектів комунікації, мовлення має 

такі характеристики:  

- є частиною комунікативної культури й культури загалом;  

- сприяє формуванню суспільної ролі (social identity) комуніканта;  

- уможливлює взаємне визнання комунікантів;  

- продукує соціальні значення [Кашкин 2000, с. 108–136]. 

Щодо кооперативної комунікації, то вона ґрунтується на базисі 

кооперативної діяльності індивіда, яка в соціально-психологічному аспекті 

розглядається як різновид спільної діяльності, заснованій на груповій власності 

на засоби виробництва і кінцевий продукт праці, та характеризується такими 

критеріями: 1) наднормативна активність її учасників; 2) високий рівень 

вибагливості; 3) умотивованість (-> мотивація) і зацікавленість у результатах 

праці; 4) колегіальність у прийнятті рішень, значущих для спільної діяльності; 

5) готовність до сприйняття і впровадження інновацій; 6) орієнтація на 

встановлення різноманітних міжгрупових контактів. У межах кооперативної 

діяльності економічні чинники трудової активності відіграють значну роль в 

індивідуальній і міжгруповій поведінці її учасників [СПП 1998]. 

Взаємодія і співпраця людей, які є фундаментальними ознаками homo 

sapiens, протягом існування людства зумовлювали пошук обопільної користі, 

об'єднання зусиль для досягнення найкращих результатів. Ось чому 

погоджуємось із думкою А. Й. Крейка та Н. І. Худякової, що кооперативність є 

фундаментальною ознакою людства [Крейк, Худякова 2014], адже повсякденне 

життя демонструє різні варіанти поведінки людей у взаємодії між собою на 

різних рівнях соціуму (міжособистісному, міжгруповому, соціетальному) і в 

багатьох його сферах (приватній, виробничій, культурній, суспільно-політичній 
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тощо). Очевидно тому дослідники пропонують об’єднати інтегрованим 

терміном кооперативність такі тематично суміжні поняття, як солідарність, 

кооперація, кооперування, інтеграція, об’єднання, спільнота, співдружність і 

т.п. [там само].  

На нашу думку, кооперативність є людською здатністю, що полягає у  

вмінні знайти оптимальні шляхи для вдалої взаємодії, успішної комунікації, 

реалізації визначених стратегій, розвитку власного бізнесу, та властива для 

відкритих у спілкуванні та зацікавлених як у своєму добробуті, так і у 

благополуччі партнера індивідів. Наявність тенденції до кооперативної 

поведінки людей закладена, на переконання А. Й. Крейка та Н. І. Худякової, як 

у природній генетичній програмі відтворення популяцій роду homo sapiens, так 

і в соціокультурній програмі, що склалася у процесі розвитку людства [там 

само]. Зокрема, чилійські фізіологи У. Матурана і Ф. Варела називають 

"альтруїстичними" та характерними для людей дії, які можуть бути описані як 

сприятливі для групи, констатуючи наявність “певного балансу між 

збереженням життя індивідуума і підтриманням існування групи як більшої 

єдності, що складається з індивідуумів” [Матурана, Варела 2001, с. 174]. 

Спеціаліст у галузі поведінки тварин К. Лоренц зауважує з цього приводу: 

“оскільки у процесі еволюції багатьох істот агресія має бути замороженою, щоб 

дати можливість двом або багатьом індивідам мирно взаємодіяти, виникли узи 

(зв’язки – І. К.) особистої любові та дружби, на яких побудовані [...] людські 

суспільні взаємини” [Лоренц 1994, с. 270]. Цікавим у цьому контексті видається 

вислів римського імператора, філософа, представника пізнього стоїцизму 

Марка Аврелія: “Якби ти навіть хотів цього, ти не можеш відокремити своє 

життя від людства. Ти живеш у ньому, ним і для нього. Ми всі створені для 

взаємодії, як ноги, руки, очі” [Аврелий Марк]. Отже, генезисом орієнтації 

людини на кооперативну поведінку є її природа як істоти, а тому важливим є 

виявлення соціокультурних витоків тенденції індивідуума до кооперативності.  

Соціальний характер кооперативності як філософської категорії 

постулюється дослідниками здавна, починаючи від праць давньогрецького 
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філософа Аристотеля, який у своєму творі “Політика” зауважував, що людина є 

“суспільною твариною”, адже може відбутись / реалізуватись як особистість 

тільки в людському соціумі.3  

Значну увагу філософському аспекту понять кооперації і солідарності 

починають приділяти в першій половині XIX століття, передусім, у працях 

основоположників соціології – французького ученого О. Конта [Конт 2003] та 

англійського філософа Г. Спенсера [Спенсер, 2016], а згодом – відомого 

французького соціолога та етнолога Е. Дюркгейма [Дюркгейм 1998]. Теоретиками 

кооперації, що розглядається як практична діяльність із перетворення соціуму, 

стали англійський філософ-педагог Р. Оуен [Оуэн 1950] і французький філософ 

Ш. Фур’є [Фурье, 2017].  

З початком пошуку соціальною думкою некапіталістичного шляху 

розвитку ідеї кооперації і солідарності стають актуальними в середині XIX 

століття (М. І. Зібер, М. М. Ковалевський, Л. І. Мечников, П. Л. Лавров, 

Є. В. де Роберті, Е. Фромм). Так, один із засновників неофрейдизму німецький 

філософ і соціальний психолог Е. Фромм щодо передумов для об’єднання 

людей зауважував: “у будь-якому суспільстві людина повинна об’єднуватися з 

іншими, якщо взагалі хоче вижити, або для захисту від ворогів і небезпек 

природи, або для того, щоб мати можливість працювати й виробляти засоби для 

життя” [Фромм 1995, c. 27].  

Ідея кооперації і солідарності як основа суспільного розвитку 

перегукується з ідеями соборності О. С. Хомякова, всеєдності В. С. Соловйова, 

спільної справи М. Ф. Федорова, коммюнотарності М. О. Бердяєва, духовного 

колективізму С. Л. Франка. Саме солідарність, на думку К. Ясперса, є однією з 

найважливіших “умов людського буття” [Ясперс 1991, с. 70]. Про значну роль 

                                                
3 Розвиток цієї думки можемо простежити, звернувшись і до праць інших учених: “немає більшого ворога 

самотності, ніж людина в її природному стані. Вона мимоволі прагне до спілкування, шукає близькості й поваги з 

боку іншого: сила соціальних ефектів особистості настільки значна, що їй не завадить ні її власне рішення, ні опір, 

ні насильство або заборона” [Дидро 1986, с. 142]; “тільки людство […] перетворює кожного з нас в людину; […] 
природний для людини стан – це людське суспільство [...]” [Гердер 1977, с. 230; 245]; “лише людське буття, що 

виходить за межі самого себе у “світ”, в “якому” воно “існує”, може реалізувати себе” [Франкл 1990, с. 70]; “для 

зв'язку індивідуалізованої людини зі світом існує тільки один продуктивний шлях: активна солідарність з іншими 

людьми […] притаманне людині прагнення до єднання з іншими корениться у специфічних умовах існування 

роду людського і є однією із найсильніших мотивацій поведінки людини” [Фромм 1990, с. 40; 111].  

https://www.ozon.ru/person/256119/


 

 

46 

солідарності з Іншим зауважує Е. Фромм, який розглядає її як “єдиний 

продуктивний шлях для зв'язку індивідуалізованої людини зі світом” [Фромм 

1990, c. 40].  

У 60-ті роки ХІХ століття ідея кооперації активно обговорювалась у 

Німеччині та Австрії Ф. В. Райффайзеном і Г. Шульце-Делічем при створенні 

кредитної кооперації, що відіграло значну роль у формуванні так званого 

кооперативного руху, зокрема у розробці та поширенні принципів 

кооперативної філософії та поведінки, які є актуальними й донині, адже 

становлять базис сучасного кооперативного руху, передусім, таких його 

організацій, як Міжнародний кооперативний альянс і Всесвітня рада кредитних 

спілок. Автори колективної праці “Конкурентні переваги різних форм 

кооперації у трансформаційній економіці: інституціональний аспект” 

пояснюють популярність кооперативної ідеології, життєстійкість якої доведена 

історією кооперативного руху, через те, що кооперація базується на цінностях, 

прихильність до яких забезпечує соціальне здоров’я суспільства, його здатність 

до самоорганізації і самозахисту [Щукина 2012].  

Питання кооперативних цінностей розглядав у своїх працях російсько-

американський соціолог і культуролог, основоположник теорій соціальної 

стратифікації та соціальної мобільності П. О. Сорокін, який сутність 

кооперативних цінностей вважав надважливою в контексті дослідження 

проблем альтруїзму та пріоритетності надорганічних систем цінностей, адже у 

групах взаємодіючих індивідів завжди існували й існують солідаристські й 

антагоністичні взаємодії [Сорокин 1993, c. 280]. Кооперативні цінності є 

близькими та характерними для світовідчуття, світорозуміння переважної 

більшості людей, незалежно від їхнього рівня освіти, соціального статусу та 

активності, етнічної та ґендерної приналежності тощо. Серед кооперативних 

цінностей і принципів дослідники виділяють чесність, відкритість, соціальну 

відповідальність та турботу про Іншого, які разом формують кодекс 

кооперативної поведінки, що став основою найважливішого документа – 

Декларації міжнародного кооперативного альянсу про кооперативну 
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ідентичність, положення якої є обов’язковими для дотримання всіма 

кооперативними організаціями [Щукина 2012].  

На початку XX століття кооперацію як “третій шлях розвитку” 

витлумачує французький економіст і громадський діяч Ш. Жид [Gide 1907]. 

Окрім того, популярною у Франції була і політико-правова теорія солідаризму 

Л. Дюгі [Дюги 1909], що згодом розроблялась й іншими солідаристами.  

Шлях до солідарності, на думку російського філософа, економіста та 

богослова С. М. Булгакова, полягає в тому, що “кожна індивідуальність [...] по-

своєму трансформує (відображає – І. К.) і сприймає той же світ і ту ж людську 

природу як свою основу. Вона не обмежується, але виконується іншими 

індивідуальностями. У гармонії індивідуальностей, в їхній вільній любові і 

діяльнісній єдності полягає особливе джерело блаженства для 

індивідуальності” [Булгаков 1993, с. 153]. Один із теоретиків анархізму, 

історик-публіцист П. О. Кропоткін розглядає кооперацію як вид суспільної 

самоорганізації і недержавний соціальний інститут: “Людство намагається [...] 

задовольняти свої потреби шляхом вільної угоди між особистостями і групами, 

які прагнуть однієї мети” [Кропоткин 1990, c. 53]. 

Американський соціолог Р. Нісбет виокремлює такі типи кооперації, як 

1) автоматична, що існує на інстинктивно-біологічному рівні та пов’язана зі 

зграйною організацією, боротьбою за виживання й забезпечення безпеки 

потомства, сексуальною поведінкою; 2) традиційна, яка сформована традиціями 

поколінь, ритуалами, історичними соціальними нормами; 3) спонтанна, що 

базується на відносинах дружелюбності, симпатії, любові і визначається 

ситуативними умовами (кооперація в ігрових, приятельських, сімейних групах); 

4) директивна, характерна для військових організацій, окремих форм 

підприємництва тощо, де визначальною умовою існування групи є відсутність 

добровільності участі; 5) контрактна, де індивідуальні інтереси учасників 

об’єднуються на основі формальних або неформальних угод між ними [БПЭ 

2007]. Отже, залучення до кооперативної взаємодії стимулює розвиток атракції 

між членами групи, сприяє наданню взаємодопомоги, підсилює 
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взаємозалежність учасників. Проте, оскільки кооперація є особливою формою 

взаємодії, основний психологічний зміст відношень учасників визначається 

характером діяльності, в рамках якої розвивається кооперація [КПС 1998, 

с. 171].  

Навіть у конфліктній комунікації, за спостереженнями американського 

психолога і фахівця у галузі конфліктології М. Дойча, поряд із конкурентним 

функціонує кооперативний контекст. На його думку, учасники конфлікту з 

кооперативною орієнтацією намагаються не лише задовольнити власні потреби, 

але й зберегти гарні стосунки на майбутнє [Deutsch 1985, c. 67-68]. Сама ж 

кооперативність визначається не тільки об’єктивним характером взаємодії, але 

й тим змістом, якого надають їй співрозмовники4.  

В аспекті сучасного синергетичного підходу [Субетто 2003, 2006; Прищеп 

2006] важливим є питання про кооперативні процеси у природі та суспільстві, 

зокрема про значну роль ідей феномена кооперативності в самоорганізації 

соціальних систем: “Кооперація є формою подолання конкуренції […]. 

Колишні конкуруючі “сутності” об’єднуються, щоб уникнути смерті через 

управління своїм майбутнім. Синергетичним ефектом кооперації є якісний 

стрибок в “орозумленні” (інтелектуальному розвиткові – І. К.) “сутностей”, які 

еволюціонують. “Кооперовані сутності або системи” – утворюють “сутність або 

систему” вищого рівня, що володіє “інтелектом” значно вищої якості, ніж він 

був наявний у “сутностей” або “систем”, що кооперувались (на початковому 

етапі – І. К.). Іншими словами, процес кооперації у прогресивній еволюції 

наростає, якщо він супроводжується його випереджаючим процесом 

“орозумлення еволюції” [Субетто 2006, с. 554-555]. У цьому контексті варто 

згадати кооперативну теорію соціологів В. Т. Дронова, Д. С. Пашкова та ін., які 

                                                
4 Принцип кооперації свого часу намагались запроваджувати й педагоги. У праці А. П. Макаренка “Теорія й 

історія кооперативного руху” представлено загальні ознаки кооперативів усіх видів, описано кооперативні 

принципи й цінності, проаналізовано проблеми кооперативної власності та з'ясовано значення міжнародного 

кооперативного руху тощо [Макаренко 2002]. 
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розробили кооперативну стратегію розвитку сучасного суспільства [Дронов 

2000; Пашков 2005].5  

На думку філософа М. С. Розова, базовими параметрами для соціально-

історичної динаміки суспільств є: 1) ступінь різноманіття менталітетів, що 

розуміється як узагальнена характеристика сукупності розбіжностей між 

цінностями, цілями, інтересами, нормами й очікуваннями членів суспільства, а 

також дистанція між менталітетом і соціальними ролями; 2) кооперативна 

здатність, що визначається рівнем ефективності організації людей з 

розбіжностями в менталітетах, подоланні конфліктів між індивідами, групами 

та суспільствами, залучення їх до режимів продуктивної соціальної взаємодії, 

узгоджених діяльностей, до відповідних соціальних структур [Розов 2002, 

с. 168-169]. Учений зазначає, що кооперативна здатність складається з двох 

параметрів: 1) змушення, що забезпечує кооперацію за рахунок 

підпорядкування (підлеглості) одних учасників взаємодії іншими шляхом 

насильства, погрози, захоплення монополії доступу до ресурсів і благ; 

2) консенсусу, який забезпечує кооперацію, враховуючи цінності, інтереси та 

потреби політично й економічно (ідеологічно, психологічно – І. К.) автономних 

учасників [Розов 2002, с. 169]. 

З позицій лінгвістичної теорії комунікації важливим є міжособистісний, 

або психологічний, вектор, у рамках якого розробляються комунікативні 

стратегії і тактики, що регулюють гармонійне, безконфліктне спілкування.  

Згідно з принципом кооперації мовленнєвого спілкування, 

запропонованим П. Грайсом, будь-який діалог є спільною діяльністю його 

учасників. Комуніканти мають спільну мету, дотримуючись під час 

спілкування єдиного принципу кооперації, що складається з чотирьох 

постулатів: 1) говори правду; 2) говори стільки, скільки потрібно на певному 

                                                
5 Американський антрополог Р. Бенедикт, спираючись на виробництво синергії у соціумі, поділяє 

суспільства на низькосинергійні та високосинергійні: “культура є низькосинергійною тоді, коли її соціальна 
структура викликає протидію одних її членів до дій інших, і високосинергійною, – якщо структура заохочує дії 

її членів задля спільного блага [...]; культури з високим соціальним синергізмом демонструють такий 

суспільний устрій, який сприяє взаємній користі для всіх його членів, а з низьким соціальним синергізмом, – де 

індивідуум, що здобув користь, переборює інших членів суспільства (менш успішних) і досягає переваг за їхній 

рахунок […]” [цит. за: Маслоу 1999, с. 215].  
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етапі комунікації; 3) говори по суті; 4) говори зрозуміло [Грайс 1985, с. 221-

223]. Як зауважує Дж. Серль, спільні наміри (інтенції) припускають базове 

відчуття Іншого як кандидата для співпраці […], що є необхідною умовою 

будь-якої колективної поведінки й, отже, будь-якої розмови [Серль, с. 151-169]. 

Постулати Г. П. Грайса доповнюються максимами Дж. Ліча: симпатії 

(висловлюй симпатію Іншому); згоди (мінімізуй розбіжності в поглядах); 

схвалення (не свари Іншого); скромності (не хвали себе); такту (дотримуйся 

інтересів Іншого); щедрості (максимум на користь Іншому, мінімум – собі). 

Д. Томас інтерпретує принцип кооперації Г. П. Грайса в двох аспектах 

цілепокладання комунікації: 1) соціальному, в межах якого співрозмовники 

повинні переслідувати спільні цілі й мати спільні інтереси в процесі 

спілкування; 2) лінгвістичному, який можна описати як наступну схему: 

“комунікант 1 зрозумів іллокутивну мету комуніканта 2” [цит. за: Белозерова 

2016, с. 35-36]. 

Саме на цих засадах була розроблена теорія “збереження обличчя”, 

автори якої П. Браун і С. Левінсон, спираючись на теорію мовленнєвих максим 

Дж. Ліча, поділяють ввічливість на позитивну й негативну [Brown 1987]. 

Останнім часом дослідники, зокрема Т. В. Ларіна запропонували модифіковану 

теорію “збереження обличчя” Брауна-Левінсона і назвали її теорією 

“віддалення (дистанціювання) та зближення” [Ларина 2009], яка базується на 

основних положеннях когнітивної семіотики [Алефиренко 2007], що є 

дотичними до концепції американського психолога і спеціаліста з дослідження 

комунікації і кооперації М. Томаселло.  

Кооперативна комунікація заснована на спільній базовій когнітивній 

структурі поділу намірів, що склалася еволюційним шляхом для підтримки 

спільної діяльності [Томаселло 2011, с. 34]. М. Томаселло розглядає 

кооперативну комунікацію в широкому контексті, пов’язуючи її аналіз, 

насамперед, із питанням про походження людської здатності (когнітивної – І. К.) 

спілкуватись. Саме тому у проблемі первинності між кодованими мовними 

формами і невербальними знаками учений надає перевагу другим: “якщо ми 
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хочемо зрозуміти людську комунікацію, починати з мови не можна. 

Правильніше було б спиратись на певний, не заснований на попередній 

домовленості, некодований спосіб комунікації […]. Найкраще цю роль 

виконують природні людські жести: наприклад, вказівний жест і пантомімічна 

взаємодія” [Томаселло 2011, с. 34].  

М. Томаселло запропонував кооперативну модель людського 

спілкування, що виникла і розвинулась завдяки еволюції, де першими формами 

міжособистісної комунікації були природні, спонтанні, вказівні та образотворчі 

(іконічні) жести (пантомімічна комунікація). Ця модель складається з двох 

компонентів: 1) соціально-когнітивні навички творення спільних з іншими 

людьми намірів і підтримки спільної уваги (і інших форм загального 

смислового контексту); 2) просоціальні мотиви (містять виразне та усвідомлене 

прагнення робити добро [СПП 1998]) (і навіть норми) допомагати іншим і 

ділитися з ними. На його думку, можна виділити три основні види 

комунікативних мотивів у кооперативній комунікації (прохання (requesting), 

інформування (informing), поділ (залучення) (sharing), що виникли внаслідок 

еволюції та розрізнюються залежно від того, який вплив на реципієнта 

намагається здійснити комунікант [Томаселло 2011, с. 89]. Учений також 

зауважує, що існують окремі спеціалізовані мотиви для особливих ситуацій, які 

рано з’являються в онтогенезі та наявні майже в усіх лінгвокультурах 

(привітання, прощання, подяка, співчуття тощо) [там само].  

Ступінь самоконтролю комунікантів у різних ситуаціях спілкування, як 

уважає В. І. Карасик, позначається суттєвою варіативністю. Наприклад, у 

розмові з близькими людьми вдома ми, зазвичай, поводимося природно й 

вільно, а в офіційних ситуаціях міркуємо не тільки про свої висловлювання, але 

й імовірні репліки партнерів зі спілкування [Карасик 2007, с. 356].  

Підсумовуючи попередній хронологічно-міждисциплінарний розгляд 

питання щодо соціальної природи феномена кооперативності, який в різний 

спосіб намагалися тлумачити і філософи, і соціологи, і психологи, і лінгвісти, 

зазначимо, що його витоки сягають онтогенезу людини, у процесі еволюції якої 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82
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людська здатність до кооперації трансформувалася в один із типів комунікації, 

її ключовий принцип, відповідно до якого під кооперативністю розуміють 

вміння людини знайти оптимальні шляхи і рішення (вибір адекватного типу 

комунікативної поведінки) для успішної комунікації, реалізації стратегій, 

спільних для партнерів, що беруть участь у спілкуванні.  

Онтологічний характер категорії кооперативності полягає в тому, що як 

об'єкт пізнання вона є універсальною фундаментальною ознакою людського 

соціуму, без якої неможливе як його успішне існування загалом, так і окремої 

особистості зокрема. Гносеологічний її характер полягає у здатності людини до 

співпраці, взаємодії з партнером, зокрема прихильності до принципів 

взаємовигідного співробітництва, готовності й умінні працювати в команді на 

основі чесної гри за загальноприйнятими правилами, зацікавленості в 

контактуванні та отриманні взаємної користі.  

Кооперативна комунікація, в якій домінантним у ракурсі 

міждисциплінарного підходу є принцип кооперації, базується на критеріях 

ввічливого і толерантного спілкування, якої досягають здатні до спільної 

діяльності мовні особистості. З’ясуємо, в яких відношеннях між собою 

перебувають ці категорії. 

Мовну особистість можна співвіднести з певним соціопсихологічним 

феноменом, репрезентованим носієм свідомості й мови зі стійкою системою 

соціально значущих рис, складним внутрішнім (духовним) світом із конкретним 

ставленням до себе і свого оточення, що реалізується у відношеннях з дійсністю, 

іншими людьми та безпосередньо собою (докладніше див.: Ю. М. Караулов 

[Караулов 1987, 2002]).  

Соціальну сутність людини в кооперативній комунікації (Р. Бенедикт, 

П. Грайс, М. Дойч, А. Й. Крейк, М. Ф. Пономарьов, І. В. Попова, О. М. Прищеп, 

М. С. Розов, О. І. Субетто, М. Томаселло, Н. І. Худякова та ін.) намагалися 

дослідити крізь призму таких понять, як ввічливість (етикет) (С. К. Богдан, 

Л. Гнатюк, П. Браун, Р. Уоттс, Р. А. Газізов, І. В. Григоренко, Н. О. Карабань, 

С. Левінсон, Т. В. Ларіна, Н. Ніксдорф, Х. Спенсер-Оуті, Й. А. Стернін, 
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Г. М. Тельмінов, Л. О. Хесед, Т. В. Федорова, Н. І. Формановська, Б. Фрейзер та 

ін.) та толерантність (Б. І. Аболін, Н. В. Гуйванюк, М. Я. Димарський, 

Л. П. Крисін, Н. О. Купіна, О. О. Михайлова, А. Мустайокі, З. Д. Попова, 

Й. А. Стернін, О. В. Харченко, М. Б. Хомяков, Л. В. Юдко та ін.).  

Останнім часом спостерігається справжній “науковий бум” у розкритті 

феномена ввічливості. Передусім, вивчають національно-культурний вияв 

увічливості в різних лінгвокультурах [Богдан 1998; Ларина 2009; Газизов 2011; 

Хесед 2013, Nixdorf 2002]; вікові особливості формування ввічливості як 

категорії комунікативної свідомості; гендерний аспект увічливої поведінки; 

концептуальну її природу [Богданова 2011; Демченко 2007; Зацепина 2007; 

Mорозова 2004; Савойская 2005; Формановская 2001; Muders 2009]; домінанти 

спілкування, пов’язані з комунікативними стратегіями ввічливості [Гнатюк 

2007; Малая 2008; Скрипник 2006; Тельминов 2013].  

Категорія толерантності, характеризуючись універсальністю, більше була 

предметом уваги у філософії [Малахов 2001], культурології [Маров 2003], 

етнопсихолінгвістиці [Стернин 2004; Шилихина 2004; Яворська 2010], 

соціолінгвістиці [Гуйванюк 2006; Крысин 2004], когнітивістиці та дискурсології 

[Аболин 2009; Юдко 2016], лінгвопрагма-комунікативістиці [Михайлова 2004; 

Стернин 2004] тощо.  

У колективній монографії “Культурні практики толерантності в 

мовленнєвій комунікації” толерантність осмислюється як багатогранна 

когнітивно-комунікативна категорія, що виявляється в різних сферах людського 

спілкування та репрезентує один із фундаментальних принципів культури, 

пов’язаний з плюралізмом, соціальною і духовною свободою [Купина 2004].  

Між кооперативністю та згаданими вище когнітивно-комунікативними 

категоріями ввічливості та толерантності, на нашу думку, існують 

гіперо-гіпонімічні (родо-видові) відношення, адже як у когнітивному, так і в 

дискурсивному плані ввічлива й толерантна комунікативна поведінка є 

конституентами (складниками, структурними компонентами тощо) 

кооперативної. Безумовно, ситуації спілкування, в яких реалізуються та 
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виявляються ввічливість і толерантність (за типом вираження: формальні, 

нейтральні та неформальні, а за рівнем – низькі, середні та високі [Ларина 2009, 

с. 163]), мають кооперативний характер. У зв’язку з цим пропонуємо 

розглядати когнітивно-дискурсивні категорії ввічливості і толерантності як 

різновиди модусів кооперативної комунікативної поведінки та тактико-

стратегічний інструментарій зі значущим прагматико-кооперативним 

потенціалом. 

Ураховуючи те, що поняття кооперативності не є усталеним та 

загальноприйнятим у наукознавстві, звернімося до тлумачних словників 

української, російської, литовської та англійської мов і одразу виявимо, що 

статті з реєстровими словами укр. кооперативність, рос. кооперативность, 

лит. kooperatyvumas, в академічних словниках немає, а для англ. cooperativity 

наводиться дефініція, пов’язана з біохімією “an effect or property whereby the 

binding of a ligand to one site in a protein or other macromolecule alters the 

tendency of other sites in the molecule to bind further ligands”, із зауваженням про 

утворення цієї лексеми від прикметника cooperative [OED].  

Натомість наявні дефініції лексем укр. кооперація, рос. кооперация, 

лит. kooperãcija, англ. cooperation. Можемо констатувати спільне значення для 

чотирьох мов, відображене в академічних словниках: укр.: “особлива форма 

організації праці, при якій багато людей разом беруть участь у тому самому 

процесі або в різних, але зв'язаних між собою процесах праці; співробітництво” 

[СУМ, 4, c. 277]; рос.: “особая форма организации труда, при которой много 

людей совместно участвуют в одном и том же или в различных, связанных 

между собою процессах труда; вообще форма связи между промышленными 

организациями, целыми сферами производственной деятельности; 

коллективное производственное, торговое объединение, создаваемое на 

средства его членов” [ТСРЯ]; лит.: 1) “tam tikra darbo organizavimo forma, kai 

daugelis žmonių dalyvauja tame pačiame arba artimuose darbo procesuose”; 

2) “masinis kolektyvinis susivienijimas gamybos ir mainų srityje: Vartotojų 

kooperacija. Žemės ūkio kooperãcija Verslinė kooperãcija” [LKŽ]; 3) “darbo 

http://tolkslovar.ru/m5897.html
http://tolkslovar.ru/m3213.html
http://tolkslovar.ru/s18105.html
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organizavimo forma, kai daugelis žmonių ar jų kolektyvų dalyvauja tame pačiame 

arba artimuose darbo procesuose: darbo kooperãcija” [DLKŽ]; англ.: 1) “the action 

of cooperating: common effort”; 2) “association of persons for common benefit” 

[MW]; 1) “when you work with someone to achieve something that you both want”; 

2) “willingness to do what someone asks you to do” [LDCE]. Отже, у тлумачних 

словниках об’єктивовано основний компонент лексичного значення лексеми 

кооперація – ‘співпраця (спільна діяльність) людей’.  

Оскільки проблематика подальших розвідок у цій сфері матиме 

психолінгвістичний характер, то вважаємо за необхідне звернутися до 

визначення поняття кооперація у психології: (від лат. cooperatio – співпраця / 

співробітництво) є однією з основних форм організації міжособистісної 

взаємодії, що характеризується об’єднанням зусиль учасників для досягнення 

спільної мети при одночасному поділі між ними функцій, ролей і обов’язків 

[БПЭ]. Наприклад, у педагогічній психології одним із найвагоміших є принцип 

кооперативності в спілкуванні між педагогом і членами колективу, а також 

всередині самого колективу6. Стосовно кореляції термінів “кооперація” та 

“співробітництво / співпраця”, то можна відзначити, що останній розуміється 

як безпосередня участь у будь-якій спільній справі / діяльності, виконання 

спільних дій, спільна робота в будь-якому закладі [ПС, с. 66]. Співпраця 

насамперед зумовлена активністю сторін, передбачає та експлікує спілкування 

індивідів у формі діалогу / полілогу з метою виявлення релевантних ознак, 

спрямована на аналіз результатів спільної діяльності (рефлексія) шляхом 

адаптації до партнера. При цьому варто уточнити, що співробітництво може 

бути властивим для поведінки людей і у конфліктних ситуаціях. Натомість для 

кооперації характерним є уникнення будь-яких експлікованих проявів 

                                                
6 Зокрема, у праці “Діти з небес” американського психолога, фахівця в галузі міжособистісних і сімейних 

стосунків Джона Грея йдеться про виховання дітей та поведінку дорослих, передусім, про колишні методи 

покарання та принципи позитивного виховання. Мейнстрімом авторської думки є постулювання ідеї про 
обов'язковість і винятковість принципів співпраці та взаємодії між батьками й дітьми, завдяки яким в родині 

пануватиме мир і любов, взаємоповага та розуміння. Навіть у назві праці “Children Are From Heaven: Positive 

Parenting Skills for Raising Cooperative, Confident, and Compassionate Children” Дж. Грей сконцентровує увагу 

потенційного читача на мистецтві позитивного виховання, яке вкрай необхідне для розвитку в дитини 

кооперативності, впевненості в собі та чуйності [Gray 1999]. 
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конфлікту, оскільки процес гармонійного, взаємовигідного та прагматично 

спрямованого спілкування виступає як цінність, що здійснюється та 

досягається шляхом узгодженого (експліцитно чи імпліцитно) поділу функцій, 

ролей і обов’язків і відбувається під впливом соціальних норм з метою 

створення ситуації взаємного успіху. 

Взаємодія і співпраця людей в усі часи зумовлювали пошук обопільної 

користі, об’єднання зусиль для досягнення найкращих та найочікуваніших 

результатів. У діловому спілкуванні кодекс ввічливості є однією з основ 

світського спілкування, адже в діловій комунікаціії надзвичайно важливо 

дотримуватись принципів кооперативності, партнерства й уважності до 

обговорюваних питань7. Уважне ставлення до себе і партнерів, уміння зрозуміти, 

як саме спільними зусиллями досягти бажаних усіма сторонами результатів, 

безумовно, розвивають таку важливу рису в комунікативній поведінці, як 

кооперативність, що реалізується лише шляхом співпраці і взаємодії з 

партнерами8. Проте, варто зауважити, що кооперативність хоч і передбачає 

вміння працювати в команді, не повинна сприяти розвитку так званого зграйного 

інстинкту. Завдяки взаємодії та співпраці кожна зі сторін комунікативного 

процесу повинна досягати своєї мети і вирішувати власні завдання. У цьому 

контексті можна апелювати до кооперативності, яку розвивають командні види 

спорту, де всі націлені на один загальний результат спільної діяльності, але від 

особистого внеску кожного учасника залежить, чи буде цей результат досягнуто. 

Саме тому подекуди навіть досвідченим у життєвому, професійному плані 

комунікантам важко дотримуватись синергетичного принципу “золотого 

перетину”, оскільки для успішної реалізації кооперативності у спілкуванні 

                                                
7 У запропонованій Британською асоціацією консультантів у галузі управлінського консультування (МСА) 

концепції співпраці, що висвітлюється у праці Стівена Карделла “Стратегічне співробітництво. Креативний бізнес-

курс”, окреслюються нові можливості та підходи до співпраці, зокрема пропонуються 4 її моделі: за ланцюгом 

поставок, на основі здібностей, на основі пропозиції, конкурентне співробітництво. Окрему увагу автор приділив 

питанням взаємодії, співробітництва та управління в контексті мережевої економіки, які можуть стати мотивацією до 

дії в умовах електронної комерції [Cardell 2003].  
8 Відомий американський промисловець, інженер-винахідник і власник заводів із виробництва автомобілів 

Генрі Форд, коментуючи питання про власний життєвий успіх, стверджував: “If there is any one secret of success, 

it lies in the ability to get the other person’s point of view and see things from that person’s angle as well as from your 

own – Якщо й існує якийсь секрет успіху, то він полягає у здатності (вмінні) розуміти думку (принципову 

позицію) іншої людини і дивитися на речі із її, і зі свого поглядів” (Henry Ford)” [цит. за: Andersen 2013 (Forbs)]. 
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необхідно одночасно вдало поєднувати взаємодію та відособленість, здатність і 

нездатність мислити й діяти самостійно, індивідуально. Детально ці питання 

розглядають психологи, професори Університету Цинциннаті (США) Рудольф і 

Кетлін Вердербер у роботі “Психологія спілкування. Таємниці ефективної 

взаємодії”, в якій аргументовано доводять тезу про те, що бажання окремого 

інтерактанта взаємодіяти і співпрацювати в комунікативній діяльності ще не 

свідчить про його вміння це робити. Кооперативність, на думку американських 

фахівців із психології міжособистісного спілкування, є чеснотою, яку кожен 

інтерактант має грамотно застосовувати в мовленнєвій поведінці, щоб вона 

виконувала в повному обсязі своє надзавдання – створювати ефективну 

комунікацію шляхом досягнення цілей усіх її учасників та вдалої реалізації 

кооперативної комунікативної стратегії [Вердербер 2010, с. 14-310]. 

Спираючись на дослідницькі концепції про кооперацію в комунікації 

[Грайс 1985; Пономарёв 2007; Томаселло 2011; Deutsch 1985 та ін.], 

екстраполюючи їхні положення на мовленнєвий рівень реалізації, можна 

запропонувати оптимальне визначення цього поняття9. Кооперативна 

комунікація – типова взаємодія, що базується на когнітивній структурі спільних 

намірів комунікантів із використанням ефективних мовних і мовленнєвих 

засобів, вибір яких зумовлений єдиною семіотичною організацією простору, 

однаковими уявленнями про комунікативні цілі один одного, взаємним 

розподілом комунікативних ролей, насамперед партнерських.  

Не викликають сумніву переваги кооперативної комунікації, які 

дозволяють зберігати стійкіші та сильніші позиції щодо конкурентів, 

допомагають встановлювати рівновагу в соціальних відносинах, сприяють 

конструктивності у вирішенні та розв'язанні конфліктів (особистих, сімейних, 

                                                
9 Н. Ашер і А. Ласкарідес диференціюють три рівні кооперації: базову, риторичну та повну (“грайсіанську”). 

Під повною, або “грайсіанською” моделлю кооперації розуміється абсолютне дотримання принципів кооперації. 

При базовій, або основній кооперації окремі максими можуть не дотримуватись, але це не заважає 
кооперативному перебігу комунікації. У межах риторичної кооперації відбувається порушення певних максим, а 

кооперативний або некооперативний характер взаємодії залежить від її індивідуальної інтерпретації, тобто від 

здатності та бажання одного комуніканта декодувати некооперативні інтенції іншого. Відтак, будь-яке 

спілкування, крім того, яке побудовано безпосередньо на основі “грайсіанської” моделі кооперації, можна вважати 

некооперативним [Asher, Lascarides 2013; 2012]. 
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професійних, державних, етнічних, релігійних, воєнних тощо). Вдала реалізація 

принципів кооперативної комунікації надає можливість її учасникам 

продемонструвати відсутність егоцентризму та готовність вести рівноправний, 

заснований на взаєморозумінні та взаємоповазі діалог, що, у свою чергу, сприяє 

обміну досвідом та шансу навчитися новому у своїх партнерів. Явище 

кооперативної комунікації тісно пов’язане з поняттям кооперативної поведінки, 

виникнення якого у процесі еволюції є однією з найактуальніших проблем 

філософії та фундаментальної еволюційної біології10 [Cook 2005; Bateson 1988].  

У сучасних лінгвістичних дослідженнях все більше уваги приділяється 

вивченню вербальної і невербальної поведінки в комунікації різних типів, 

зокрема кооперативній, некооперативній (конфліктній) і проміжній [Василенко 

2010; Кашкин 2000; Корольов 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016; Крейдлин 

2003; Купина 2004; Кушнір 2005; Ланских 2008; Ларина 2009; Малая 2008; 

Паужа 2007; Семенюк 2007; Серякова 2012; Томаселло 2011 та ін.]. Усі 

мовленнєві характеристики та інші компоненти комунікації сприяють її 

реалізації (успішній або неуспішній). Спілкуючись, ми обираємо з існуючих 

засобів вербальної і невербальної комунікації ті, які вважаємо найбільш 

вдалими для реалізації наміру в конкретній ситуації. У лінгвістичному ракурсі, 

як зауважує Т. М. Ніколаєва, важливим є виявлення “невідомих” і 

“прихованих” інтенцій у комунікації, зумовлених соціальними, прагматичними, 

рольовими й особистісно-психологічними факторами [Николаева 2000, с. 17]. 

Саме тому, на нашу думку, невипадковим є інтерес дослідників до когнітивно-

                                                
10 Починаючи з 60-х років XX століття, за допомогою математичного і комп’ютерного моделювання, 

дослідження поведінки тварин і генетики було запропоновано кілька гіпотез, що пояснюють причини 

кооперативної поведінки істот. Важливим, на думку британського генетика та соціобіолога В. Гамільтона, є 

аспект спрямованості кооперативної поведінки на того, у кого є такі ж гени, інакше її модель не працюватиме 

[Hamilton 1964]. Якщо в популяції наявні гени, що визначають вроджену альтруїстичну поведінку щодо 

родичів, то вони “сприяють" поширенню аналогічних генів, оскільки генотипи рідних людей схожі. Спеціаліст 

у галузі моделювання еволюційних процесів, зокрема еволюції кооперації М. Бурцев вважає ключовою теорію 

взаємності, яка дозволяє пояснити кооперацію між нерідними істотами та передбачає, що тварини 

запам’ятовують ситуації задля кооперації тільки з тими, хто кооперується у відповідь, а не з тими, хто виявляє 

егоїзм. Пізніше ця пам’ять впливає на рішення про кооперацію: якщо партнер є “добрим”, то йому варто 

допомагати, а якщо “поганим”, то не варто [Бурцев 2007]. Так, кооперативну поведінку, яку вчений аналізує на 
прикладі тварин, в людському соціумі він визначає терміном “моральна”, адже моральні принципи, цінності та 

установки визначають кооперативну поведінку кожного індивідуума [там само]. У словнику біосоціологічної 

термінології пропонується визначення кооперативної поведінки, яке протиставляється агоністичній поведінці 

та “пов’язується з відмовою від конфлікту, взаємними поступками, компромісами і спрямоване на об’єднання 

зусиль для досягнення цілей з найменшими втратами” [Овчинников 2008]. 
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семіотичного і дискурсивно-прагматичного аспектів міжособистісного 

спілкування в різних комунікативних культурах, а також значущим є 

з’ясування питання про специфіку НККП інтерактантів – представників тієї або 

іншої лінгвокультури – в дискурсивних практиках (далі – ДП) кооперативної 

комунікації.  

Зауважимо, що кооперативність та її складники – ввічливість і 

толерантність – є конститутивними ознаками НККП і виявляються в тому, що 

мовець неминуче вбудовується в систему прийнятих у суспільстві способів 

картування та оцінки світу, тобто в систему культури, адже для успішного 

спілкування необхідно користуватись так званою конвенційною мовою, яка є 

відомою іншим членам суспільства; необхідно також знати про наявні в соціумі 

погляди на світ і правила відносин між людьми, національно-ціннісні орієнтири 

тієї чи іншої мовної особистості. Ці знання називають семіотичними 

(семантичними, синтактичними і прагматичними) пресупозиціями [Keenan 

1971]. Для успішного перебігу міжкультурної комунікації релевантними є 

прагматичні пресупозиції. Водночас не можна не погодитися з 

Ю. Є. Прохоровим у тому, що “приналежність до певної культури визначається 

наявністю базового стереотипного ядра знань, повторюваного у процесі 

соціалізації індивідуума в суспільстві, і периферійного шару (на рівні етнічної 

культури, а не особистості) у виборі елементів” [Прохоров 2006, с. 14].  

А тому в комунікативній свідомості носіїв конкретної мови виділяються 

особливі ментальні конструкти11, до яких належить і когнітивно-дискурсивна 

категорія кооперативності, яка суттєво відрізняється за змістом, структурою і 

функціями від звичайних концептів; адже впорядковує комунікативні концепти 

в концептосфері представника лінгвокультури, здійснює їхню інтеграцію в 

єдину комунікативну концептосферу, забезпечуючи зв’язок останньої з іншими 

ділянками національної концептосфери, а також формуючи основні риси 

                                                
11 Використовуючи термін М. М. Бахтіна [Бахтин 1998, с. 361], Д. Б. Гудков визначає комунікацію як 

взаємодію “свідомостей мовців”, підкреслюючи, що для можливості цієї взаємодії необхідним є перетин 

когнітивних просторів комунікантів; при цьому чим більша зона цього перетину, тим адекватніший характер 

матиме як монокультурна, так і міжкультурна комунікація [Гудков 2003, с. 10, 23]. 
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національної комунікативної поведінки народу [Шаманова 2009, с. 3]. Така 

постановка проблеми зумовлює необхідність уточнення поняття національної 

кооперативної комунікативної поведінки – базової термінологічної дескрипції 

цього наукового дослідження – для розкриття його когнітивно-семіотичної та 

дискурсивно-прагматичної сутності.  

 

1.2. Когнітивно-семіотичне конструювання національної 

кооперативної комунікативної поведінки 

 

Термін “комунікативна поведінка” вперше вжито Й. А. Стерніним у 1989 

році в праці “Про поняття комунікативної поведінки” [Стернин 1989, с. 279–

282]. Натомість зауважимо, що про “мовленнєву поведінку” вперше згадує 

Л. В. Щерба із закликом вивчати граматику мови “з позиції “об’єктивної мовної 

дійсності, що керує нашим мовленням” [Щерба 1974, с. 48]. Представники 

американської біхевіористської психології розглядали це поняття як різновид 

соціальної поведінки, що визначається зміною складу учасників акту 

комунікації, теми спілкування і умов мовленнєвої ситуації (Л. Блумфілд, 

Е. Торндайк, Б. Скіннер). З погляду сучасної лінгвістики, інтерпретація терміна 

“мовленнєва поведінка” повинна враховувати відбір мовних засобів, 

мотивований саме тією сумою показників, які дескриптивна лінгвістика 

відмовлялась брати до уваги. У концепції Л. Блумфілда уявлення про 

немовленнєву поведінку цілком і повністю екстраполювались на мовленнєву. 

Апелює до “мовної / мовленнєвої поведінки” також О. О. Холодович: “Якщо 

всю сукупність життєдіяльності людини назвати поведінкою, то ту галузь цієї 

поведінки, в якій домінуючу роль відіграє мова, можна назвати мовною 

поведінкою” [Холодович 1979, c. 269]. Пізніше Т. Г. Винокур у праці “Мовець і 

слухач. Варіанти мовленнєвої поведінки” пояснює поняття мовленнєвої 

поведінки як “образ людини, що складається зі способів використання нею 

мови стосовно реальних обставин її життя” [Винокур 1993, с. 16]. 
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Комунікативна поведінка є інтегральним компонентом національної, 

групової та особистісної культур. Саме тому дослідження національної, 

групової (окремих груп – соціальних, вікових, професійних тощо) та 

особистісної (відомих постатей, індивідуальної і т. ін.) комунікативної 

поведінки на сьогодні є одним із пріоритетних напрямів 

лінгвокомунікативістики у її тісних зв’язках і з лінгвосеміотикою, 

когнітологією, психолінгвістикою та лінгвокультурологією [Алефиренко 2007; 

Бацевич 2003, 2007; Бухаева 2015; Газизов 2011; Глушак 2009; Гнатюк 2015; 

Єрмоленко 2006; Ларина 2009; Стернин 1989, 2015; Прохоров 2006 та ін.]. У 

кожній зі стандартних ситуацій спілкування, зокрема й кооперативних, 

зустрічається певний репертуар мовленнєвих стереотипів, зумовлений різними 

соціокультурними, психологічними та етнокультурними чинниками. Е. Хауген 

слушно зазначав, що “так само, як існують мовні акценти, бувають акценти й 

щодо культури, які є наслідком інтерференції тих моделей поведінки, які 

перетинаються, і від них здебільшого важко позбутися, як і від мовних 

акцентів. Окремі проблеми, що виникають при вивченні двомовності, майже 

цілком пов’язані не безпосередньо з мовою, а з ситуаціями спілкування між 

комунікантами, що належать до різних культур” [Haugen 1972, с. 72].  

Когнітивний аспект НККП полягає в тому, що мовленнєва діяльність є 

лінгвально-ментальним комплексом, сформованим у кожної конкретної мовної 

особистості, що володіє власним індивідуальним когнітивним простором як 

структурованою певним чином сукупністю знань і уявлень. На думку 

В. В. Красних, індивідуальний когнітивний простір (за умови розуміння людини 

як істоти соціальної) складається з колективних когнітивних просторів, які є 

певним чином структурованими сукупностями знань і уявлень тих соціумів, до 

яких належить певна мовна особистість, а також когнітивної бази тієї 

національно-лінгво-культурної спільноти, членом якої є ця людина: 

“когнітивною базою є певним чином структурована сукупність належно 

обов’язкових знань і національно-детермінованих і мінімізованих уявлень тієї чи 

іншої національно-лінгво-культурної спільноти” [Красных 1997, с. 131]. Слід 
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зазначити, що не тільки когнітивна база, але й когнітівні простори є національно-

детермінованими і національно-маркованими, адже їхнім “ядром” (і 

індивідуального, і колективного монокультурного соціуму) слугує когнітивна 

база тієї національно-лінгво-культурної спільноти, яка є рідною для носія / носіїв 

цього когнітивного простору [там само].  

Розглядаючи прецедентні феномени в широкому сенсі, можна виділяти в 

їхній структурі безпосередньо прецедентні імена, тексти, висловлювання та 

ситуації, а також стереотипні ситуації та уявлення [Красных 1997, с. 139]. У 

нашому дослідженні оперуватимемо поняттями стереотипних дискурсивних 

ситуацій і дискурсивних практик, адже спектр НККП охоплює не лише 

різновиди прецедентних феноменів, а й конкретні знання та уявлення індивідів, 

передбачені кореляцією їхньої когнітивної бази та культурного простору.  

Отже, стереотипні уявлення передусім є репрезентантами культурного 

простору, які лише в поодиноких випадках можна співвіднести з конкретним 

одиничним прецедентним феноменом: “за прецедентним феноменом стоїть 

якийсь конкретний, одиничний феномен, так би мовити, “денотат”, за 

стереотипом – абстрактний, збірний образ, так би мовити, “сигніфікат” 

[Красных 1997, c. 136].  

У відповідних стереотипних уявленнях українців, росіян, литовців і 

американців про когнітивно-комунікативні категорії кооперативності та 

ввічливості, безумовно, присутні універсальні константи та специфічні для 

кожної лінгвокультури та національно-ціннісні домінанти комунікативної 

свідомості. Наприклад, феномен і ситуація черги в окремих культурах 

відрізняються, що регламентує й різну поведінку в черзі: у пострадянських 

країнах, як правило, прийнято запитувати Хто останній? / Ви останній? або 

просто ставати в чергу, в якій навіть припускається подальша інтимізація 

комунікативної діяльності, особливо серед людей старшого віку; у країнах 

Західної Європи та США в “людних місцях” (на пошті, вокзалі і т.д.) необхідно 

підійти до спеціального приладу і відірвати квиток із номером, а після цього 

просто стежити за цифрами на екранах над віконцями обслуговування. 
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Зауважимо, що останнім часом і в публічних установах України, Росії (в Литві 

ще раніше) відповідну модель організації поведінки в черзі запроваджують для 

оптимізації часу та більшої результативності. 

Положення про когнітивну базу та когнітивний простір як мовної 

особистості зокрема, так і лінгвокультурної спільноти загалом стануть в нагоді 

при подальшому аналізі стереотипних уявлень українців, росіян, литовців і 

американців про кооперативну комунікативну поведінку, їхніх авто- і 

гетеростереотипів про рівень кооперативності та ступінь увічливості, що 

віддзеркалюють індивідуальні й колективні константи та національно-ціннісні 

домінанти в комунікативній свідомості представників досліджуваних 

лінгвокультур.  

 

1.2.1. Мовна особистість як суб’єкт семіотизації національної 

кооперативної комунікативної поведінки. На сьогодні існує багато фактів 

прояву національної специфіки у комунікативній поведінці представників різних 

лінгвокультур. В основу вивчення проблеми зв’язку мови й культури покладено 

антропологічний принцип, сформульований свого часу В. фон Гумбольдтом, суть 

якого полягає у різних гуманітарних науках, насамперед, у дослідженнях з 

лінгвокраїнознавства (Л. Англіцкєнє, Дж. Бакстер, Є. М. Верещагін, Р. Ґрігас, 

В. Г. Костомаров, М. Г. Лебедько, Д. Левін, В. В. Ощепкова, А. В. Павловська, 

М. Стахів), лінгвокультурології (С. К. Богдан, В. В. Воробйов, І. О. Голубовська, 

С. Папауреліте-Клов'єнє, В. М. Телія), міжкультурної комунікації (Ф. С. Бацевич; 

Л. Гнатюк, Д. Б. Гудков, В. Б. Кашкін, Й. Паужа, С. Г. Тер-Мінасова), 

етнолінгвістики (Ф. Боас, Б. Л. Ворф, В. В. Жайворонок, А. Кучинскайте, 

Е. Сепір, М. І. Толстой, М. О. Шутова), соціолінгвістики (Ю. Ґірчєнє, 

Л. Ґрумадьєнє, Ю. Джежульскєнє, Л. П. Крисін, Л. Т. Масенко, О. Д. Швейцар, 

М. А. К. Халідей), психолінгвістики (І. Н. Горєлов, Р. Репшієнє, П. О. Селігей, 

К. Ф. Сєдов, Г. М. Яворська), етнопсихолінгвістики (Я. К. Радевич-Винницький; 

О. С. Снитко; Ю. О. Сорокін, Т. В. Шмельова, Ґ. Чепайтьєнє) тощо. 
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Опис НККП є частиною країнознавства, оскільки поєднує прояви як 

універсальних, так специфічних фактів мовленнєвого етикету, національних 

традицій, ціннісних орієнтирів у процесі спілкування тощо. Загалом 

національна комунікативна поведінка визначається як активне країнознавство 

[Стернин 2000, с. 10]. Знання в цій галузі є необхідними для активної 

комунікації, на відміну від іншої, пасивної частини країнознавства – відомостей 

про культуру, географію, історію, які не відображаються в повсякденній 

міжкультурній комунікації, а потрібні лише при виникненні відповідної 

проблеми в комунікативному акті. Тому при описі ідіоетнічної специфіки 

комунікативної поведінки слід оперувати поняттям “національної мовної 

особистості” [Караулов 1987; Павловская 2007; Седов 2000; Селігей 2012], яка є 

її семіотичним центром.  

Суб’єкт комунікативного простору визначається як лінгвокультурна 

особистість, яка стає суб’єктом національного комунікативного простору не 

лише коли є носієм мови в життєвому просторі і розуміє всю необхідність 

володіння мовою для функціонування в суспільстві, не тільки як носій 

культури, що усвідомлює важливість культурних цінностей для свого 

життєвого досвіду, адаптації та соціалізації в соціумі, а й стає “творцем” тих 

“продуктів”, які є істинними проявами мови та культури [Халупо 2016, с. 270]. 

Для усвідомлення ролі національної мовної особистості у кооперативній 

комунікації розглянемо розроблені на сьогодні типології мовних особистостей 

як семіотичних конструктів комунікативної поведінки загалом. 

Посилення ролі “людського фактора” в антропоцентричній лінгвістиці 

переорієнтувало опис власне самої мовної структури на всебічний аналіз мовної 

особистості (homo loquens) як людини, здатної до породження й розуміння 

мовлення [Леонтьев 1979; Дридзе 1980; Караулов 1987; Кибрик 1994; Пахолок 

2013; Седов 2004]. Так, Ю. М. Караулов визначає мовну особистість як 

“багатошаровий і багатокомпонентний набір мовних здібностей, умінь, 

підготовки до здійснення мовленнєвих учинків різного ступеня складності” 
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[Караулов 1987, с. 29]. Структура мовної особистості складається, відповідно 

до концепції вченого, з декількох рівнів: 

1) нульовий рівень – вербально-семантичний, де одиницями виступають 

окремі слова; відношення між ними охоплюють усі їх граматико-

парадигматичні, семантико-синтаксичні й асоціативні зв’язки, сукупність яких 

утворює єдину “вербальну сітку”; 

2) перший рівень – лінгвокогнітивний (тезаурусний), одиницями якого є 

узагальнені (теоретичні або повсякденно-життєві) поняття, концепти, ідеї, 

виразниками котрих є ніби ті самі слова нульового рівня, але наділені 

дескрипторним статусом. Відношення між одиницями цього рівня утворюють 

упорядковану систему, що певною мірою відображає структуру світу, а 

відомим (хоча й віддаленим) аналогом цієї системи може слугувати звичайний 

тезаурус – словник, призначений для систематизації понятійного простору 

предметної галузі чи лексичного простору природної мови за певними 

структурними та тематичними параметрами. За свідченням Ю. М. Караулова, 

стереотипами на цьому рівні “є стійкі стандартні зв’язки між дескрипторами, 

що репрезентуються в генералізованих висловленнях, дефініціях, афоризмах, 

крилатих виразах, прислів’ях і приказках” [Караулов 1987, с. 52]. Мовна 

особистість починається не з нульового, а з першого, лінгвокогнітивного рівня, 

оскільки тільки на цьому щаблі стає можливим індивідуальний вибір, надання 

особистістю переваги одному поняттю над іншим тощо; 

3) другий рівень (вищий) – мотиваційний (прагматичний), який 

віддзеркалює мотиви, інтереси, цілі й наміри мовної особистості. Основними 

одиницями мотиваційного рівня (“прагматикону”) є діяльнісно-комунікативні 

потреби, “відносини між якими регламентуються умовами сфери спілкування, 

особливостями комунікативної ситуації і комунікативними ролями 

співрозмовників” [Караулов 1987, с. 54]. Стереотипом цього рівня є “певний 

символ, образ, знак повторюваного, стандартного для окремої культури, 

прецедентного, тобто такого, що існує при передачі від покоління до покоління 
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– казки, міфу або билини, легенди, притчі, анекдоту (з усної традиції) і 

класичних текстів письмової традиції” [там само]. 

Розроблена Ю. М. Карауловим рівнева структура мовної особистості 

розкриває суть цього поняття, акцентує її семіотичну природу у плані рівнів 

комунікативної компетенції і не зачіпає глибоко проблему кооперативної і 

конфліктної мовної особистості (хоча й припускаємо, що рівень знань і вмінь 

також вливає на успішний перебіг комунікації, на розуміння партнерів з 

комунікації. І якщо партнери перебувають на різних рівнях комунікативної 

компетенції, то тут можливий також комунікативний збій, що часом призводить 

до конфлікту).  

Питання типів мовної особистості в контексті її комунікативної поведінки 

спробував висвітлити у своїй праці К. Ф. Сєдов і виокремив три її типи:  

1) кооперативний, в якому домінує орієнтація на комунікативного 

партнера;  

2) центрований, що характеризується орієнтованістю на власні 

інтереси мовця та ігноруванням співрозмовника;  

3) конфліктний, що демонструє орієнтацію проти адресата з 

вираженим прагненням самоствердитися за його рахунок [Седов 2004, с. 5–12].  

Ці типи співвідносяться з відповідними типами комунікативної 

поведінки. Так, у кооперативній мовній особистості домінує інтенція щодо 

врахування інтересів співрозмовника, де власне комунікативний процес 

поділяється на два підтипи: 1) кооперативно-конформний, під час якого 

кооперативна мовна особистість демонструє згоду з поглядами співбесідника, 

навіть якщо не цілком поділяє їх; 2) кооперативно-актуалізаторський, що 

передбачає прагнення кооперативної мовної особистості уявити себе на місці 

партнера по комунікації, поглянути на ситуацію його очима. Принципова 

різниця між поведінкою актуалізатора та конформіста полягає в подвійній 

перспективі процесу спілкування: орієнтація не тільки на співрозмовника, але й 

на себе [там само]. 
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Центрований тип мовної особистості, як зауважує К. Ф. Сєдов, 

характеризується наявністю егоцентричних інтенцій при ігноруванні інтересів 

співрозмовника та представлений двома підтипами: 1) активно-центрована 

мовна особистість, що визначає тематику комунікативного процесу та розвиває 

його, керуючись відповідними особистими інтересами, відчуваючи ілюзію 

повноцінної кооперативної комунікації та отримуючи від спілкування 

задоволення, не помічаючи дискомфорту з боку співбесідника; 2) пасивно-

центрована мовна особистість, яка характеризується зацикленістю на собі, 

низьким прагматичним потенціалом, невмінням переключитися на інтереси 

партнера по комунікації, що спричинює сповнене комунікативними невдачами і 

непорозуміннями спілкування [там само].  

Зазначимо, що відповідний центрований (проміжний) тип комунікації 

сприймається як кооперативний лише одним із учасників комунікативного 

процесу, переважно не враховує інтересів Іншого, хоча й почасти дозволяє 

досягти бажаного перлокутивного ефекту та реалізувати наміри, щонаймеше, 

одного з комунікантів.  

Конфліктний тип мовної особистості демонструє чітко виражену 

установку проти партнера, прагнення самоствердитися за рахунок 

співрозмовника та представлений, на думку К. Ф. Сєдова, також двома 

підтипами: 1) конфліктно-агресивна мовна особистість, що характеризується 

ворожою або конкуруючою інтенцією і демонструє агресивну комунікативну 

поведінку до співбесідника; 2) конфліктно-маніпуляторська мовна особистість, 

яка не відчуває поваги до адресата, вважає його за інтелектуальними й 

етичними рисами нижчим за себе та сприймає передусім як об’єкт маніпуляції 

[там само].  

Поняття суб’єкта комунікативного простору, або національної 

(кооперативної) мовної особистості передбачає наявність певної 

лінгвокультурної компетенції, яка складається з: – лінгвістичної компетенції – 

знання й володіння різного роду базовими одиницями, властивими конкретній 

мові, і законами системних відношень між ними; – культурної компетенції – 
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усвідомлення та володіння культурно-детермінуючими нормами, правилами і 

традиціями), яка, в свою чергу, акумулює інтрасоціокультурну (існує в межах 

“свого” суспільства) та екстрасоціальну (розвивається та функціонує в межах 

“чужого” соціуму) компетенції [Халупо 2016, с. 270–271].  

Дотичним до завдань нашого дослідження є розгляд лінгвокультурної 

компетенції як важливої характеристики окремої етноспільноти загалом та 

національної кооперативної мовної особистості зокрема, що визначається 

їхньою когнітивною базою (наявністю знань і стереотипних уявлень) та 

культурним простором. Актуалізація кожного типу мовної особистості як 

знакового суб’єкта-конструкта національної комунікативної поведінки 

відбувається через її вияв як представника своєї культури: 1) носія менталітету, 

2) національного характеру, 3) мови, а також 4) національно-культурних 

цінностей і 5) стереотипів.  

 

1.2.2. Менталітет і національний характер як семіотичні регулятори 

національної кооперативної комунікативної поведінки. В епоху глобалізації, 

інтенсифікації міжнаціональних контактів зростає інтерес суспільства загалом і 

наукової спільноти зокрема до етнічних особливостей спілкування, до 

менталітету й національних характерів народів [Богдан 1998; Ощепкова 2006; 

Павловская 2007; Радевич-Винницький 2006; Сергеева 2004; Стахів 2008; 

Стернин, Прохоров 2007; Шутова 2016; Althen 1998; Foster 2004; Kuzmickaitė 

1992; Lavaste 2012; Lebedko 1999; Levin 1987; Papaurėlytė-Klovienė 2007, 2010; 

Repšienė 2007; Tubbs 1987 та ін.].  

Комунікативна діяльність мовної особистості визначається її 

комунікативною свідомістю, яка, за визначенням Й. А. Стерніна, є стійкою 

сукупністю процесів мислення, що забезпечують комунікативну поведінку 

нації, групи, особистості [Стернин 2003, с. 10]. Це пояснює зв’язок наявних у 

свідомості національної мовної особистості стереотипів, готових думок, схем 
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пояснень явищ і подій, механізмів каузальної атрибуції із менталітетом і 

національним характером12.  

Як зауважує А. В. Павловська, “існування відмінностей між народами 

було очевидним із найдавніших часів, задовго до появи того, що прийнято 

називати поняттям “нація”. Характеристики різних етносів можна зустріти ще в 

працях давніх істориків: Геродота, Ксенофонта, Фукідіда, Полібія, Тита Лівія. 

Нестор у “Повісті временних літ”, характеризуючи племена, які мешкали на 

території Русі, відзначав, що “всі ці племена мали свої звичаї, і закони своїх 

батьків… і кожні – свою вдачу”. Зображував він і конкретні психологічні 

портрети: поляни – “лагідні й тихі”, “соромливі”, древляни “жили по-скотськи” 

тощо” [цит. за: Павловская 2007, с. 148].  

Пізніше М. В. Гоголь писав: рос. “Сердцеведением и мудрым познанием 

жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится 

недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому 

доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так 

замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и 

животрепетало, как метко сказанное русское слово” [Гоголь 2006, с. 129]. Цими 

яскравими описами письменник продемонстрував не лише існування 

ідіоетнічних особливостей різних етносів, а й звернув увагу на їхнє 

відображення в мові / мовленні як реліктів менталітету. 

У вузькому розумінні менталітет тлумачиться як стійкий склад розуму 

[Филд 1996, c. 8], як поняття, наближене до витоків “світобачення” [Ревель 

1993, c. 51]. Для кожного народу характерним є певний тип мислення, який і 

визначає національну картину світу [Гачев 1995, с. 21]. Менталітет також 

розглядають як сукупність думок і уявлень, властивих для тієї або іншої мовно-

етнічної групи, що зумовлює схожість / тотожність цього поняття з “картиною 

світу”. Витлумачуючи інший суміжний термін “ментальність”, В. В. Колесов 

                                                
12 У центрі уваги когнітивної семіотики є поняття дискурсивного мислення, які свого часу запропонував 

О. Р. Лурія, вживаючи термін “дискурсивний” як синонім до “мовленнєвий”. Дискурсивну свідомість учений 

розуміє як механізм, що “дозволяє заглибитись у сенс речей, вийти за межі безпосереднього враження, 

організувати свою цілеспрямовану поведінку, розкрити складні зв’язки та відношення, недоступні для 

безпосереднього сприйняття, передати інформацію іншій людині” [Лурия 1998, с. 323]. 
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визначає її як світогляд у категоріях рідної мови, в якому поєднуються 

інтелектуальні, духовні та вольові якості національного характеру в його 

типових проявах [Колесов 2004, с. 14]. На нашу думку, менталітет у вузькому 

розумінні за змістом позначуваного поняття дорівнює ментальності. 

Для широкого розуміння поняття менталітет релевантними вважаються 

способи поведінки, сприйняття та реакції певного етносу [Гетц 1993, с. 59]. 

Отже, поняття менталітет поєднує як способи осмислення світу, так і його 

результати – образи й уявлення, тобто змістову сторону сприйняття світу. При 

цьому враховується й поведінкова сторона діяльності національної мовної 

особистості: крім ментальних процесів і їхнього змісту до поняття менталітету 

додаються й учинки. 

Як зауважував В. фон Гумбольдт, менталітет – це характер народу, що 

віддзеркалюється не тільки в мові, а й у літературі, релігії, духовному житті 

нації: “характер нації позначається на характері мови, що демонструє об’єднану 

духовну енергію народу і втілює в собі своєрідність цілого народу; мова – не 

просто відбиток ідей певного народу, а й вираження його бачення світу” 

[Гумбольдт 2000, c. 348–349].  

Отже, менталітет розглядається як спосіб сприйняття світу; світобачення, 

зумовлене психічними характеристиками нації, а також соціально-історичними 

умовами її існування, що розуміється як глобальний процес, пов’язаний із 

формуванням і тлумаченням картини світу [Постовалова 1988, с. 20]. 

Менталітет виявляється в образах і уявленнях, тобто в етнічній картині світу, у 

різних сферах культури, а також у вчинках і комунікативній поведінці 

національної мовної особистості.  

Про менталітет певного етносу можна говорити на основі аналізу 

взаємозумовлених названих вище феноменів, які експліцитно чи імпліцитно 

впливають на процеси когніції [Гачев 1995, с. 13]. Натомість маємо зауважити, 

що будь-які сформульовані характеристики менталітету певного етносу не є 

вичерпними та остаточними, адже необхідно враховувати як різноманітні 

диференціації всередині нації (вікові, ґендерні, етнічні, соціальні, статусно-
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рольові тощо), так і вплив авто- і гетеростереотипних уявлень. Так, 

Г. Г. Почепцов зауважив, що менталітет однакових соціокультурних груп 

різних мовних спільнот має більше схожих ознак, аніж менталітет різних 

соціокультурних груп усередині однієї лінгвокультури [Почепцов 1999, с. 119–

120]. 

Менталітет народу загалом характеризується стійкістю, стабільністю та 

консервативністю, хоча в кожну конкретну епоху може набувати нових ознак. 

Незаперечним у цьому сенсі є взаємозв’язок культури та менталітету, де перша, 

за словами В. М. Телії, виступає агентом, формуючи останній [Телия 1999, 

с. 14–15]. Безумовно, менталітет народу в певний історичний період залежить 

від менталітету попередніх поколінь, що виявляється в культурі, і в цьому 

розумінні він визначається й формується культурою. Проте менталітет народу в 

сучасний період активно впливає на подальший розвиток культури, що свідчить 

про їхню взаємозалежність та взаємозумовленість. Саме тому не можна не 

погодитися з думкою О. В. Іванової про те, що питання про первинність однієї з 

них навряд чи можна вважати коректним з наукового погляду [Иванова 2003, с. 

261]. Крім того, як підкреслює О. О. Корнілов, менталітет визначається ще й 

природними факторами, зовнішніми умовами існування народу та не 

обмежується рамками культури: “він виявляється в культурі та впливає на 

культуру, але характерні риси менталітету народу залежать не тільки від 

особливостей національної культури” [Корнилов 2003, с. 217]. 

У рамках нашого дослідження розуміємо ментальність як національний 

спосіб мислення. Менталітет, порівняно з ментальністю, є ширшим поняттям, 

до складу якого належать соціальні, економічні, політичні, духовні та моральні 

сторони громадського життя етносу, які й зумовлюють його національний 

характер і самоідентифікацію [Голубовська 2004; Кравченко 2000]. Відтак, 

погоджуємось із думкою Й. А. Стерніна про те, що соціальна, фізична та 

комунікативна поведінка визначаються, відповідно, як менталітетом, так і 

національним характером, хоча менталітет, безсумнівно, відіграє в цьому 

провідну роль [Стернин 2003, с. 25].  
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У кожній лінгвокультурі традиції і норми НККП відображають 

етнокультурну специфіку, що виявляється в їхньому національному характері. 

Будь-яке порушення встановлених правил може призвести до непорозуміння, 

втрати стимулу для спілкування та відмови від подальшої взаємодії. Натомість 

сам факт визнання національних характерів протягом усього періоду вивчення 

цього феномена ставиться окремими дослідниками під сумнів, адже 

відзначається передусім виникнення небезпеки зайвого узагальнення і 

стереотипізації національних моделей поведінки [Allik та ін. 2009; Стефаненко 

2003, 2012; Кон 1968; Гачев 1995 та ін.]. Вивчення проблеми національного 

характеру ускладнюється багатьма факторами, адже його не можна побачити й 

відчути на дотик, неможливо досліджувати в лабораторних умовах. 

Національний характер виявляється приховано й непомітно: у ставленні до 

навколишнього світу, манері поведінки, способах спілкування, у вподобаннях і 

пристрастях, стилі життя, традиціях і звичках [Павловская 2007, с. 5], тобто в 

семіотичній культурі. Схожої думки дотримується й литовський етнолінгвіст 

А. Гудавічюс, починаючи один із розділів своєї праці з розгляду менталітету та 

народного характеру – “Tautos mentalitetas (tautinis charakteris)” [Gudavičius 

2000, с. 151]. Аналіз праць литовських філософів, культурологів, соціологів і 

філологів різних періодів також демонструє, що різні тлумачення поняття 

національний, або народний характер не скасовують визнання того, що 

“tautoms būdingos psichinių savybių kompozicijos, vadinamos tautiniu charakteriu 

arba tautine individualybe, egzistuoja – притаманні народам композиції психічних 

властивостей, іменовані характером народу або його індивідуальністю, 

існують” [Žakaitis 2011, с. 37 – цит. за: Лихачева 2017, с. 172]. 

Тенденційно питання про національний характер, починаючи від часів 

італійського “першого етнолога” Дж. Віко, який звернувся до вивчення цього 

поняття у праці “Підстави нової науки про загальну природу націй” (1725 р.), 

переважно перебувало у фокусі уваги філософів (Ш. Л. Монтеск’є, Д. Юма, 

Й. Ґ. Ґердера, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта, Г. Гегеля, М. Лацаруса, О. Шпенглера, 

Дж. Тойнбі, К. Ясперса, І. С. Кона, Е. Фромма, М. О. Бердяєва, Е. Баграмова та 
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ін.), які по-різному іменували цей предмет дослідження – “дух народу”, “душа 

народу”, “характер” тощо.  

У ХІХ – ХХІ століттях, окрім філософів, до проблеми вивчення 

національного характеру звернулись представники інших наукових напрямів: 

психологи (В. Вундт, З. Фрейд, Г. Г. Шпет), соціологи й історики 

(М. Я. Данилевський, Г. Лебон), антропологи, археологи і етнографи 

(О. М. Афанасьєв, Ф. Боас, Р. Бенедикт, В. І. Даль, П. В. Киреєвський, М. Мід, 

О. В. Терещенко), культурологи, письменники і філологи (М. В. Гоголь, 

В'яч. В. Іванов, К. Касьянова (В. Ф. Чеснокова), Д. С. Лихачов, Вс. Овчинніков, 

А. В. Павловська, О. О. Потебня, М. де Сталь, М. С. Трубецькой, Г. Штейнталь) 

тощо.  

Усі спроби відшукати достовірні концепції та підходи у вивченні 

національного характеру, зокрема й методи його дослідження, зумовили 

суперечливу дискусію навколо цього питання. Як зауважує дослідник сутності 

національного характеру І. С. Кон, майже всі характеристики цього поняття є 

вкрай розпливчастими, суб’єктивними, а почасти й зовсім довільними, що 

викликає в багатьох учених цілком закономірні та аргументовані заперечення 

національного характеру [Кон 1999]. У цьому контексті маємо навести 

критичні погляди письменника та критика П. Г. Скосирєва у праці “Спадок і 

пошуки”: “Начебто сказано щось конкретне, а, по суті, нічого не сказано. 

Якими словами можна визначити російський національний характер? 

Поривчастий, гарячий, добродушний, щирий, сміливий, запальний, широкий, 

прямий? […]. На перераховані позитивні й негативні епітети мають право 

претендувати всі народи. Що, українці менш сміливі й добродушні, ніж 

росіяни? Укажуть на схильність українців до гумору. Але, хто стане віднімати 

схильність до гумору в росіян або в казахів, у туркменів? І ось можна 

вичерпати всю свою вигадку й винахідливість і так і не визначити в точних 

термінах національний характер ні росіянина, ні грузина, ні українця, ні казаха, 

ні туркмена, ні сотень і сотень інших народів […]” [Скосырев 1961, с. 18].  



 

 

74 

Труднощі в характеристиці національного характеру пов’язані не лише з 

термінологічною нечіткістю (усі народи мають почуття гумору, проте гумор їх 

якісно різний, ці розбіжності ми інтуїтивно помічаємо, але відобразити їх в 

чітких поняттях не завжди можемо), але – і це особливо важливо – з тим, що 

вони є частиною того ж практичного процесу соціальної взаємодії, 

узагальненням якого претендують бути [Кон 1999]. З одного боку, 

ультранаціоналістичні, шовіністичні та етноцентричні ідеї, які досить жваво 

поширювалися їхніми прибічниками в різних державах, зумовили те, що окремі 

вчені (праці європейських дослідників періоду другої світової війни, 

американських учених у 60-х рр. ХХ ст.) заперечували існування національного 

характеру та ідентичності (визнанням їх мимоволі визнається існування добрих 

і поганих, сильних і слабких народів), відстоюючи думку про рівність усіх рас і 

народів. З іншого боку, глобалізація світових процесів, зокрема політичні, 

культурні, економічні контакти представників різних етносів актуалізували 

новий інтерес до проблеми національного характеру [Павловская 2007, с. 5]. 

Психологи визначають характер як “сукупність стійких індивідуальних 

рис особистості, що виявляються в її діяльності та спілкуванні, виокремлюючи 

типові для неї способи поведінки” [Общая психология 1986, с. 419]. Якщо 

йдеться про характер цілого народу, а не окремої людини, то поняття 

національного характеру розуміється як стійкий комплекс специфічних для 

певної культури цінностей, настанов, поведінкових форм [Ощепкова 2006, 

с. 286]. На нашу думку, концепції про існування національного характеру як 

категорії, що формується протягом життя людини за рахунок національного 

(групового, сімейного, особистісного тощо) досвіду, цілком виправдані та 

аргументовані. 

Пропонуємо дотримуватись визначення Й. А. Стерніна, відповідно до 

якого національний характер – це психологічні стереотипи поведінки народу, 

тоді як національний менталітет – національний спосіб сприйняття й розуміння 

дійсності, зумовлений сукупністю когнітивних стереотипів нації [Стернин 

2003, с. 24–25]. Національний характер формується в історичному розвиткові, 
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виявляючись як у культурі загалом, так і традиціях і нормах комунікативної 

поведінки зокрема. Натомість, як слушно зауважує В. В. Ощепкова, 

спадкоємність у культурі забезпечує збереження традицій і, відповідно, 

стійкість характерних для неї елементів національного характеру, хоча й не всі 

традиції залишаються незмінними у процесі розвитку культури, що спричинює 

певні трансформації національного характеру [Ощепкова 2006, с. 286].  

 

1.2.3. Семіотичне відображення традицій і етикетно-ритуальних норм 

у національній кооперативній комунікативній поведінці. Особливо 

помітною є різниця менталітетів і національних характерів під час зіткнення з 

іншими культурами – за кордоном або ж при спілкуванні з іноземцями в рідній 

країні. Мимоволі помічаємо те, що ми різні, причому не тільки в зовнішності та 

внутрішньому світі, оскільки в кожної людини вони неповторні; 

лінгвокультурний шок не виникає при спілкуванні із чужими людьми, що 

належать до рідного етносу. Такий стан характерний для людини, яка помічає 

неоднакову реакцію комунікантів на одні й ті самі явища й події, їхню різну 

поведінку в громадських місцях. 

Розглядаючи комунікативні перешкоди у спілкуванні, О. А. Леонтович 

виділяє клас культурологічних чинників, що заважають досягненню 

взаємопорозуміння: 1) розбіжності менталітетів і національних характерів; 

2) специфіка мовних картин світу, враховуючи сприйняття часу та простору; 

3) комунікативна асиметрія; 4) дія культурних стереотипів; 5) відмінності в 

ціннісних орієнтирах; 6) різниця культурно-мовних норм; 7)  невідповідність 

пресупозицій і фонових знань; 8) культурно-мовні розбіжності в приписуваних 

мовним одиницям конотаціях; 9) неоднакове сприйняття гумору; 

10) розгалуженість комунікативних стратегій; 11) специфічні форми та засоби 

невербальної комунікації у різних культурах [Леонтович 2005, с. 230-231].  

Національна логіка мислення передбачає апеляцію до колективної 

етнічної свідомості, експлікованої за допомогою різнорівневих мовних 

структур як маніфестантів національної ментальності, що традиційно 
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досліджували через лексичну систему мови [Голубовська 2004]. Однак, 

вивчення тільки словникового складу не може створити цілісну картину, у 

зв’язку із чим виникає питання про ступінь участі різних рівнів мовної системи 

у вираженні мовними формами ментальності тієї або іншої національно-

культурної спільноти. Як зазначає Б. Ю. Норман, “людське суспільство, що 

виробило протягом багатовікової комунікативної практики свої традиції 

мислення і спілкування, природно нав’язує їх за посередництвом мовних 

структур своєму окремому представнику” [Норман 1994, c. 222].  

Наприклад, якщо американець говорить: “Let’s have dinner together next 

week”, то це зовсім не свідчить про запрошення на обід, а лише висловлює 

симпатію і бажання подальшої взаємодії та кооперації. Аналогічно звичайні 

повсякденні дії можуть одержувати в певній культурі додатковий символічний 

смисл: наприклад, у Німеччині в першій половині ХХ століття чай вважався 

напоєм вищих верств суспільства, а каву пили прості люди, і тому фразу “Я 

вип’ю з тобою кави” в одному з діалогів роману Е. М. Ремарка “Три товариші” 

маємо розуміти: “Я готова відмовитись від звички людей мого соціального 

кола” [Шамне 1999, с. 169]. 

Національна кооперативна комунікативна поведінка безумовно пов’язана 

з традиціями, звичаями, стереотипами, міфами, ритуалами, але саме традиції та 

звичаї спілкування є значущими та відкритими для інших, сформованими в 

кожній конкретній лінгвокультурі протягом становлення та розвитку цього 

етносу. Натомість стереотипи, як зауважує В. А. Маслова, “існують на рівні 

прихованих умонастроїв, переважно в середовищі “своїх” [Маслова 2001, 

с. 196].  

Комунікативні традиції, які Й. А. Стернін іменує “етикетними традиціями 

спілкування”, – це правила, які не є обов’язковими до виконання, але в силу тих 

чи інших причин їх прийнято і бажано дотримуватись, адже нехтування ними 

помічається оточуючими, що може викликати несхвальну оцінку, подив, 

співчуття [Стернин 1996, с. 26]. Ми можемо додати, що недотримання 

національних комунікативних традицій унеможливлює реалізацію 
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кооперативної комунікативної макростратегії та відповідно кооперативного 

модусу спілкування, що спричинює відверте невдоволення співрозмовника. 

Так, у річищі комунікативних традицій варто відзначити ті, які є 

універсальними для більшості лінгвокультур: поцікативись у осіб поважного 

віку про їхнє здоров’я, а у школярів і студентів – про успіхи в навчанні; 

запропонувати допомогу тим, хто її потребує тощо. 

Більш категоричний і регулятивний характер, порівняно з традиціями, у 

процесі спілкування мають норми, які передбачають обов’язковість виконання, 

що особливо релевантне для НККП. Більшість дослідників визначають їх як 

норми мовленнєвого етикету [Бухаева 2015, с. 294; Стернин 1996, с. 26], хоча 

доцільніше, на наш погляд, диференціювати їх на соціальні, етикетні та мовні, 

адже серед норм можна виділити такі: загальнокультурні (національні), групові 

(професійні, молодіжні тощо), ситуативні, особистісні (індивідуальні). 

Невиконання норм, особливо етикетних, привертає увагу з боку 

співрозмовників, а в гіршому випадку – викликає в них осуд і відповідні реакції 

відсторонення, ігнорування, а почасти конфронтації і агресії. Універсальними 

для більшості лінгвокультур є такі норми комунікативної поведінки, як 

привітання зі знайомими, подяка за допомогу, вибачення за провину, заборона 

на вживання нецензурної (обсценної, інвективної) лексики тощо. Ці норми є 

знаками кожної культури, які відображають традиції їхнього дотримання у 

конкретній культурі, середовищі тощо. 

У національній кооперативній комунікативній поведінці кожен 

інтерактант оперує мисленнєвими та мовленнєвими формами, свідомо чи 

несвідомо звертаючись до комунікативної (соціальної, етикетної, мовної 

тощо) норми як посередника для досягнення власної мети. Так, саме наявність 

норми, яка безпосередньо чи опосередковано визначає логіку, стиль, межі та 

форми процесів розуміння та сприйняття комунікативної взаємодії, а також 

тезаурус спілкування є потенційною умовою для успішної реалізації 

кооперативної комунікативної макростратегії. Різноаспектні репрезентації 

норми, скеровані кооперативним комунікативним модусом, слугують тим 
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медіатором, який дозволяє регулювати мовленнєву поведінку, уникаючи її 

конфліктного характеру та агресивного модусу спілкування.  

Феномен стереотипної НККП тісно пов’язаний із поняттям мовленнєвого 

етикету, що функціонує та реалізується як у ситуаціях міжкультурного 

спілкування, так і в межах певних лінгвокультур. Дотримання комунікантами 

правил, принципів і норм мовленнєвого етикету свідчить про їхню вихованість, 

освіченість, рівень культури тощо. Етикет загалом і мовленнєвий етикет зокрема 

передбачають передусім прогнозовану поведінку людей за певними правилами, 

використання нормативних і зазвичай клішованих фраз, що дозволяє всім 

учасникам інтеракції почуватись комфортно. Етикет є складною системою 

матеріальних (фізичних, мовленнєвих) знаків, які вказують на ставлення мовця 

до співрозмовника, оцінку співбесідника і водночас на оцінку людиною себе, 

свого статусу та становища відносно співрозмовника. Етикет передбачає обмін 

цими знаками між людьми у процесі їх соціальної взаємодії [Формановская, 

1982, с. 4-5]. Поняття етикету поєднує етикет зовнішнього вигляду, мовленнєвий 

етикет і етикет поведінки. Етикет є сукупністю правил “гарного тону”, що 

функціонують у суспільстві та регулюють поведінку і спілкування людей. 

Мовленнєвим етикетом, у свою чергу, є сукупність правил мовленнєвої 

поведінки людей, що визначаються взаємовідносинами мовців і відображають 

ввічливі стосунки між людьми [Стернин 1996, с. 3-4]. 

Кооперативна комунікативна поведінка – ширше поняття, ніж 

мовленнєвий етикет. Останній пов’язаний, переважно, зі стандартними, 

унормованими мовленнєвими формулами в дискурсивних ситуаціях, які 

реалізують категорію ввічливості; а кооперативна комунікативна поведінка 

відображає ширшу проблематику спілкування, насамперед глибшу його 

прагматичну орієнтацію, що виявляється в різному, більш варіантному 

продукуванні та сприйнятті тих або інших комунікативних дій, зокрема в 

розгалуженій системі дискурсивного простору: родина, колектив, іноземці, 

співгромадяни тощо. Кооперативна комунікативна поведінка описує не тільки 

ввічливе, еталонне, унормоване, формалізоване спілкування, але й реальну 
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комунікативну практику, що виявляється в полідискурсивному її характері та 

просторі. Отже, мовленнєвий етикет є складником кооперативної 

комунікативної поведінки, одним із її надважливих, подекуди обов’язкових, 

елементів.  

Так, у свідомості більшості людей існують конкретні стереотипні уявлення 

як про різні нації і народи загалом, так і про їхній стиль і специфіку спілкування 

зокрема. І це не випадково, адже у національній комунікативній поведінці в 

універсальних комунікативних сферах і ситуаціях представники кожної 

лінгвокультури зазвичай користуються певними стереотипними схемами 

мовленнєвих дій, уявленнями тощо, хоча й не замислюються над цим і не 

звертають спеціальної уваги.  

Яскравий типовий приклад американської стереотипної кооперативної 

комунікативної поведінки в комунікативній сфері “купівлі – продажу” описав 

Р. Д. Льюїс: “У США не звикли до ненастирливої торгівлі. Будь-який 

американець, зайшовши до автомобільного салону, очікує, що продавець з 

перших же слів перейде в атаку на нього. Він сподівається, що йому розкажуть 

про всі переваги автомобіля, і головні, і другорядні, про гарну знижку й 

особисту поступку, після чого здійснює контрнаступ зі своїми вимогами, і 

нарешті після тривалих і жорстких переговорів обидві сторони переходять до 

оформлення угоди, не довіряючи один одному, але отримуючи те, чого обидва 

хочуть, і з чим повністю згодні” [Льюис 1999, с. 241-242].  

Так, на думку дослідниці професійної мовленнєвої поведінки 

О. В. Харченко, у сучасній Росії (як і в Україні, Литві – І. К.) у відповідній 

комунікативній сфері відбувається формування нових норм взаємодії, що 

“характеризуються змішуванням різних варіантів: сьогодні поведінка продавців 

стає ближчою до напористого американського стилю” [Харченко 2003, с. 166], 

що зумовлено як нормами західного маркетингу, так і традиціями та 

стереотипами американської комунікативної культури. Натомість у тих 

лінгвокультурах, де така модель комунікативної взаємодії продавця та покупця 

тільки починає запроваджуватись і функціонувати, її успішна реалізація 
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можлива лише за умови врахування конкретних особливостей світосприйняття, 

традицій і норм, стереотипів і національного характеру тощо. 

Необхідно зауважити, що литовські культурні й комунікативні норми 

значно ближчі до слов’янських загалом та українських зокрема, ніж до 

англосаксонських, особливо, враховуючи гіпотезу про існування 

балто-слов’янської етнічної та мовної єдності [див. докладніше Непокупный 

1964; Непокупний 1979]. Характеризуючи культурну специфіку балтійських 

народів, американський дослідник Д. Фостер відзначає такі риси литовців, 

порівняно з латишами та естонцями, як відвертість, щирість і балакучість, що 

виявляється в бажанні висловлювати як позитивну, так і негативну думку, а 

тому можна говорити також про вищий ступінь прямолінійності та емоційності 

їхньої мовленнєвої поведінки [Foster 2004, с. 208–209].  

Спроби зіставити кооперативну комунікативну поведінку українців і 

росіян як представників слов’ян і литовців як представників балтійських 

народів зумовлюють необхідність враховувати тривалі зв'язки Литви з 

Польщею (156 років Об’єднаної Польсько-Литовської держави – Речі 

Посполитої), а також те, що в окремих регіонах сучасної Литви, зокрема у 

Вільнюському районі та так званій Малій Литві, в різному співвідношенні 

мешкають росіяни, поляки, білоруси й українці [Михальченко 1984, с. 51]. Не 

можна також не зауважити, що в усіх прибалтійських країнах (Литві, Латвії, 

Естонії), особливо на їхніх прикордонних територіях, мешкає значна кількість 

балтів сусідніх національностей (на півночі Литви – латиші, на півдні Латвії – 

литовці тощо) [Foster 2004, с. 206]. Відповідний етнічний склад населення є 

тією макроструктурою, що визначає емпіричний матеріал для конкретного 

аналізу, зокрема й у запропонованій розвідці. 

Підсумовуючи, зазначимо, що в НККП відображено багатовікові традиції 

конкретного етносу, що виявляються в лінгвокультурній компетенції, а також 

норми, спричинені знаннями та стереотипними уявленнями когнітивної бази. 

Ступінь вияву семіотизації традицій і норм залежить від специфіки певної 

комунікативної сфери та ситуації спілкування, на контент якої впливають як 



 

 

81 

загальнонаціональні чинники, так і конкретні індивідуальні особливості 

співрозмовників (стать, вік, соціальний статус, професійна приналежність тощо). 

Дотримання традицій і норм у НККП спричинює формування національно-

ціннісних орієнтирів учасників комунікації як представників певної 

лінгвокультури, які відображають специфіку національного характеру та 

менталітету окремого народу. Ці положення дають можливість уточнити 

визначення поняття НККП як дотримання комплексу традицій і норм у 

спілкуванні представників конкретної лінгвокультури, що мають спільні 

національно-ціннісні орієнтири в досягненні мети комунікації.   

Така постановка проблеми зумовлює необхідність більш глибокого 

осмислення процесу і механізмів стереотипізації, а якщо ширше, – то 

семіотизації НККП та їхнє відображення у свідомості мовців. У типових 

інваріантних монокультурних і міжкультурних ситуаціях кожен інтерактант 

звертається до сформованої та закріпленої у власній свідомості системи 

стереотипів із метою організації сприймання та декодування інформації, надання 

їй певної оцінки та інтерпретації. Дійшовши конкретних висновків, комунікант 

відповідно будує на їх підставі власну мовленнєву поведінку, адже система його 

стереотипів може залишитися як незмінною, так і зазнавати коригувань залежно 

від того, наскільки партнер у спілкуванні підтверджує або спростовує своєю 

поведінкою усталені стереотипи.  

 

1.2.4. Семіотизація ціннісних орієнтирів у національній 

кооперативній комунікативній поведінці. Цінності кожної спільноти, 

об’єднаної за конкретним критерієм, зокрема й національним, формуються в 

результаті складних семіотичних комбінацій та взаємодії традицій і норм, 

репрезентованих за допомогою амбівалентних відношень у національному 

характері та менталітеті етносу. А тому надзвичайно важливим для 

конструювання інваріантної когнітивно-семіотичної моделі НККП є з’ясування 

сутності понять “ціннісний орієнтир / національно-ціннісний орієнтир” та їхнє 

співвідношення з поняттям “комунікативні цінності”.  
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Як зазначає ідеолог класичного лібералізму Л. фон Мізес, усі люди 

відчувають вплив того середовища і тих обставин життя, в яких вони змушені 

жити, але “середовище діє тільки за посередництвом людського розуму” 

[Мизес фон 2001, c. 191]. Так, на думку М. Бурцева, ставлення до людської 

моралі залежить від підходу до питання про її виникнення: “Якщо розглядати 

моральні принципи як результат певного еволюційного процесу, який дозволив 

нашим попереднім поколінням адаптуватись до навколишнього середовища, то 

в сучасному інформаційному суспільстві, коли середовище швидко змінюється, 

соціальні норми (як і цінності – І. К.) можуть підлягати більшій чи меншій 

трансформації, а тому наразі окремі моральні цінності втрачають властивість 

бути адаптивними й необхідними, спричинюючи проблему раціонального 

вибору моральних імперативів на рівні як соціуму, так і особистості” [Бурцев 

2007, с. 226-227].  

Семіотизація національно-ціннісних орієнтирів базується на понятті 

лінгвокультурного коду, який, у свою чергу, нерозривно пов’язаний з кодом 

культури як внутрішньо пов’язаною системою носіїв культурно-ціннісної 

інформації і установок, що формується в межах мов культури в результаті 

культурної угоди і репрезентує глибинне смислове поле культури [Иванова, 

Чанышева 2010, с. 282]. Необхідно зауважити, що код культури відображається 

в різних культурних кодах. Так, О. А. Леонтович диференціює внутрішній код 

(мова думки) та зовнішній / (не)вербальний код [Леонтович 2005, с. 45]. 

В. В. Красних, у свою чергу, пропонує виділяти соматичний, просторовий, 

часовий, предметний, біоморфний, духовний коди [Красных 2001, с. 5-6]. 

Р. Барт описує такі культурні коди, як соціоісторичний, хронологічний, 

топографічний, ономастичний, риторичний, акціональний, фатичний, 

герменевтичний або енігмаційний, металінгвістичний і т.д. [Барт 2001, 44]. 

Д. Б. Гудков і М. Л. Ковшова пропонують три коди: вербальний, реальний і 

акціональний [Гудков 2007, с. 28]. Для нашого дослідження релевантним є код 

культури комунікативної поведінки, що обслуговує комунікативну систему, 

фундаментом якої є загальноприйняті у відповідній лінгвокультурній спільноті 



 

 

83 

норми вираження комунікативних потреб учасників інтеракції [Иванова 2009, 

с. 271]. У цьому контексті оперуватимемо поняттями констант і національно-

ціннісних домінант НККП, що регламентовані мовною / комунікативною 

свідомістю інтерактантів і відображаються в їхніх стереотипних уявленнях. 

Ситуація непорозуміння в міжкультурному спілкуванні пояснюється 

такими типовими чинниками: співрозмовники мають низький рівень мовної 

компетенції (не розуміють значень слів, фразеологізмів і граматичних форм); не 

налаштовані на взаємопорозуміння (не слухають один одного, шукають в 

усьому приховані образливі змісти, говорять не для партнера, а для когось 

іншого, перебувають у зміненому стані свідомості); хтось із них не враховує 

специфіки ситуації (наприклад, не вбачає гумору, трагічності або урочистості 

моменту), і, нарешті, учасники спілкування будують свою мовленнєву і 

немовленнєву поведінку на підставі різних культурних аксіом: “Культурна 

аксіома – це ціннісна установка, яка не потребує пояснення, визнаючись 

природною і єдино вірною у межах певної лінгвокультури” [Карасик 2005, с. 6]. 

Є культурні аксіоми, що мають соціально-біологічний характер, і через це 

зрозумілі для людства в цілому (піклування про маленьких дітей, шанування 

старших, захист себе і своїх близьких).  

Існують норми поведінки, що властиві представникам певного етносу або 

регіональній етнічній спільноті (не випадково говорять про російську щедрість, 

кавказьку гостинність, французьку галантність, німецьку точність, англійську 

стриманість, українську доброзичливість і щирість). Безперечно, є й аксіоми 

поведінки, характерні для різних груп людей. Нарешті, виділяються ціннісні 

установки, що визначають неповторність індивідуального характеру людини. 

Якщо для етики та психології принципово значимі загальнолюдські або 

індивідуальні орієнтири поведінки, то для лінгвокультурології визначальними є 

етно- та соціокультурні цінності. 

Як наголошує О. І. Субетто, цінність завжди уособлює значущість для 

чогось. На його думку, цінності можна трактувати за онтологоцентричним і 

соціоантропоцентричним принципами. Дотримуючись першого, який є 



 

 

84 

предметом дослідження в онтології, учений стверджує, що ціннісні відношення 

присутні скрізь, де є структурне членування систем і ієрархія. Іншими словами, 

у цьому випадку цінність як тотожність значущості одного елемента для 

реалізації функції системного компонента вищої ієрархії, набуває сенсу того 

невидимого функціонального механізму, що надає системі цілісності [Субетто 

2003]. 

Спираючись на соціоантропоцентричний принцип, О. І. Субетто 

припускає, що ціннісні відношення й ціннісні форми пізнання світу характерні 

тільки для людини. Усі цінності складаються історично, соціогенетично та 

культурогенетично, адже в них концентрується живий історичний досвід 

виживання окремих колективів, спільнот людей – етносів, народів, суспільств, 

держав тощо. Цінність у її соціальному контексті, вірніше – система соціальних 

цінностей, формується історично, протягом навіть не століть, – тисячоліть, і стає 

носієм соціального та культурного спадкування, культурно-етнічного або 

культурно-національного спадкування [Субетто 2003].  

Уявлення про цінність свободи відома ще з часів епохи Просвітництва, що 

передбачало усвідомлене людиною підпорядкування тим законам, які вона 

самостійно або спільно з іншими для себе встановлює. Таким чином, вже в 

моральному ідеалі Просвітництва ціннісна приналежність трактується як 

соціальний і комунікативний принцип, хоча філософія цінностей розвивається 

пізніше в XIX ст. послідовниками І. Канта, який виступив з критикою 

гедоністично-утилітаристської етики, що склалася в епоху Просвітництва 

[Гайденко 2003, с. 495]. У вченні І. Канта формується нове розуміння цінності 

свободи та практичного розуму як “спільності цілей”, що окреслювали 

світоглядне й теоретичне обґрунтування європейської державно-політичної 

доктрини лібералізму, яка визначила інтелектуальний вектор розвитку Західної 

цивілізації [Кант 1965, с. 276-277 – цит. за: Гайденко 2003, с. 495]. 

У неокантіанстві цінності трактуються як певні абсолютні норми, що 

утворюють загальний план функцій культури, умови можливості існування 

людства. Спираючись на доктрину персоналізму Е. Муньє [Мунье 1994, c. 81] 
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та екзистенційні потреби як базис соціального характеру, типу особистості та її 

дій у психологічній антропології Е. Фромма [Фромм 1995], О. Д. Шипунова 

наголошує на ключовому значенні комунікації у самовизначенні людини: 

“Екзистенційна потреба базується на поєднанні психосоціальних факторів 

(архетипів) і соціокультурних цінностей (стереотипів) в певній нормі 

комунікації, освяченої, як правило, традицією – символічною мовою і 

ритуалом, вкорінене в дискурсивній практиці мовленнєвого спілкування і 

соціальної поведінки. Екзистенційна норма, яку індивідуум формує за своє 

свідоме життя, спирається на приналежність до цінності” [Шипунова 2013, 

с. 152].  

Серед багатьох визначень поняття “цінність” одним із найпоширеніших є 

запропоноване американським соціальним психологом М. Рокичем: “стійке 

переконання в тому, що певний спосіб поведінки або кінцева мета існування 

краще з особистого або соціального поглядів, ніж протилежний або зворотний 

спосіб поведінки, або кінцева мета існування” [Rokeach 1973, с. 5 – цит. за: 

Леонтьев 1992]. Цьому ж ученому належить і найкоротше розуміння цінностей 

особистості як “принципів життя” з такими характерними ознаками: 1) витоки 

цінностей простежуються в культурі, суспільстві й особистості; 2) вплив 

цінностей спостерігається практично в усіх соціальних феноменах, які 

заслуговують на вивчення; 3) загальна чисельність цінностей, які є надбанням 

людини, порівняно невелика; 4) усі люди володіють одними й тими ж 

цінностями, хоча й різною мірою; 5) цінності організовані в системі [там само, 

с. 3 – цит. за: Леонтьев 1992].  

Однією з перших була таксономія цінностей, розроблена філософом, 

одним із засновників аксіології Г. Ріккертом, що складається з шести типів: 

логічні (наукові), естетичні (витвори мистецтва), містичні (культові), релігійні, 

моральні, особистісні [Риккерт 1998, с. 374-387].  

Тим часом М. Рокич виокремив два класи цінностей:  

1) термінальні – переконання в тому, що певна кінцева мета 

індивідуального існування з особистого чи суспільного поглядів варта того, 
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щоб її досягати. Серед них протиставляються: а) конкретні (здоров’я, робота, 

друзі, особисте життя) і абстрактні (пізнання, розвиток, свобода, творчість); 

б) професійної самореалізації (цікава робота, активне життя і т.д.) і особистого 

життя (кохання, дружба і т.і.); в) індивідуальні (творчість, свобода, упевненість 

у собі тощо) та міжособистісних стосунків (щасливе сімейне життя і т. і.); 

г) активні (свобода, цікава робота тощо) та пасивні (життєва мудрість, краса 

природи та мистецтва і т.д.); 

2) інструментальні – переконання в тому, що певний спосіб дій з 

особистого чи суспільного поглядів є кращим у будь-яких ситуаціях [Rokeach 

1973 – цит. за: Леонтьев 1992]. З-поміж них Д. О. Леонтьєв виділяє такі 

опозиційні групи: а) етичні (чесність, непримиренність до недоліків і т. і.) – 

міжособистісного спілкування (вихованість, чуйність і т. д.) – професійної 

самореалізації (відповідальність, старанність і т. д.); б) індивідуалістичні 

(незалежність, тверда воля і т. і.) – конформістські (самоконтроль, ретельність і 

т. д.) – альтруїстичні (терпимість, чуйність тощо); в) самоствердження (високі 

запити, сміливість, незалежність і т. і.) – прийняття інших (широта поглядів, 

терпимість і т. і.); г) інтелектуальні (освіченість, раціоналізм і т. і.) – 

безпосередньо емоційного світовідчуття (життєрадісність, чесність тощо)  

[Леонтьев 1992]. 

Стосовно поняття “комунікативна цінність” (В. В. Дементьєв, 

Т. В. Ларіна, Ю. Є. Прохоров, Й. А. Стернін та ін.) у його дотичності до 

відповідних класів цінностей загалом, то під ним розуміють “зумовлену 

найважливішими принципами національної культури комунікативну категорію, 

що регулярно та закономірно виявляється в мовній і мовленнєвій системі 

(системи мовної оцінки, аспекти лексичної номінації, норми конкретних 

мовленнєвих жанрів тощо), у тексті (оцінна діяльність) і в загальних 

когнітивних взаєминах людини зі світом (аспекти оцінної культурно-мовної 

картини світу)” [Дементьев 2013, с. 28].  

Запропоноване Т. В. Ларіною трактування комунікативних цінностей як 

“ментальних установок, що виступають регуляторами загальноприйнятої 
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нормативної комунікативної поведінки (вербальної і невербальної), характерної 

для членів певного етнокультурного соціуму” [Ларина 2011, с. 150], майже 

збігається змістовно з попереднім та концептуально не суперечить йому, що 

надає підстави для подальшого розуміння цього феномена саме в такому 

ракурсі. 

Будь-яке висловлювання в національній кооперативній комунікативній 

поведінці інтерактанта є певним судженням, яке передусім перевіряється за 

принципом приналежності до цінності і може мати різну оцінну модальність: 

істина – брехня, заборонено – дозволено, можливе – неможливе і т.д. Не лише 

когнітивні, але й психоемоційні реакції і невербальна поведінка людини, 

провокуються змістом і, отже, припускають зарахування до цінності. Таким 

чином, комунікативні цінності, що впливають на НККП, є одним із 

основоположних принципів культури. Безсумнівно, наявність універсальних 

комунікативних цінностей у різних лінгвокультурах почасти спричинена 

сутністю людської особистості, наявністю певних моральних, етичних базових 

культурних універсалій. Відтак, алгоритм формування універсальних 

комунікативних норм (загальнокультурних, групових, ситуативних, 

особистісних чи індивідуальних) створюється переважно в контексті 

тотожності / схожості комунікативних цінностей у різних лінгвокультурах. 

Наявність універсальних людських цінностей, зумовлених мотиваційним 

аспектом, доведена в працях відомих психологів Ш. Шварца та В. Білскі, які 

розробили оригінальну результативну методику діагностики ціннісних 

орієнтацій, визначивши десять їхніх типів: влада, гедонізм, досягнення, 

дбайливість, безпека, конформізм, самостійність, стимуляція, традиційність, 

універсалізм [Schwartz 1990]. Проте майже в кожній комунікативній культурі 

можна спостерігати своєрідність і специфічність систем комунікативних норм, 

що зумовлено та сформовано різницею в національно-ціннісних орієнтирах 

певного етносу.  

У комунікативній поведінці слова є не просто знаками для позначення 

предметів або класів предметів. Спілкуючись, використовуючи слова в 
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міжособистісній монокультурній і міжкультурній комунікації, ми створюємо 

цілі системи ідей, вірувань, міфів, властивих певній спільноті, певній культурі. 

Особливо яскраво це можна спостерігати при спробі перекласти різноманітні 

висловлювання із безеквівалентною лексикою. Іноді іншомовному комуніканту 

необхідно пояснити специфіку міжкультурних відповідностей, перш ніж він 

почне правильно розуміти й уживати хоча б схожі слова й ті поняття, які вони 

позначають, як-от: укр.: добродій, наразі, нівроку; рос.: изба, лапти, авось, 

сопряженный; лит.: cepelinai / didžkukuliai – цепеліни – ‘литовська національна 

страва’, dievdirbys – ‘майстер з виготовлення священних зображень, зазвичай 

дерев’яних’; rūpintojėlis – ‘скульптура (найчастіше дерев’яна) Христа 

Cкорботного в сидячій позі з рукою, що спирається на коліно і підпирає щоку; 

англ.: barber – ‘пара над водою морозним днем’, bouncer – ‘людина або річ 

великого розміру’, зокрема й такі, що уживаються лише в США filibuster – 

‘обструкціоніст’, fraternity – ‘студентське братство’ тощо. Тут необхідно 

зауважити, що безеквівалентність виявляється частіше лише в межах певної 

пари мов. Інакше кажучи, безеквівалентний статус лексеми при перекладі на 

одну мову зовсім не обов’язково зберігатиметься при перекладі будь-якою 

іншою мовою. Навіть цілком перекладні лексеми мають різну культурну, а, 

отже, й комунікативну цінність, наприклад: укр.: хліб (без хліба й любов гине); 

рос.: хлеб (на соль пьется, на хлеб спится); лит.: duona (turėk duonos, turėsi ir 

prie duonos); англ.: bread (half a loaf is better than no bread); укр.: гроші (і знов за 

рибу гроші; з грошима і в грязі чистий); рос.: деньги (где говорят деньги, там 

молчит совесть); лит.: pinigay (žmogus pinigus renka, velnias piniginę siuva); 

англ.: money (вad money drives out good) .  

У цьому контексті можемо також поділитись досвідом колеги, викладача 

російської та української мов як іноземних, у результаті якого вона навіть 

відчувала певну провину, коли її студент зі Сполучених Штатів Америки 

образився, неправильно переклавши й інтерпретувавши звертання до нього 

коханої дівчини, що яскраво відображає в російській та українській 

лінгвокультурах кооперативний модус спілкування. Він ледь не посварився зі 
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своєю обраницею, бо вона сказала йому: укр. Ти найдорожча для мене 

людина – рос. Ты самый дорогой для меня человек. Побачивши в електронному 

перекладачеві фразу: англ. You’re the most expensive to me, американець 

образився і звернувся за поясненнями: Why did she say it to me? I’m not greedy, 

she probably greedy? What does she want? – Чому вона мені так сказала? Я не 

жадібний, це вона ймовірно жадібна. Що їй ще треба? Оскільки він прийшов 

з’ясовувати ситуацію непорозуміння до свого викладача російської та 

української мов, а не до дівчини, яка могла б відреагувати по-різному на його 

претензії, то одержав кваліфіковану відповідь і згодом, радіючи, прийняв 

рішення познайомити її зі своїми батьками. 

Очевидно, що саме комунікативні девіації (збої у спілкуванні) стали 

поштовхом до актуалізації у другій половини ХХ століття вивчення цінностей 

крізь призму понять “ціннісні орієнтації” і “особистісні цінності” (В. Білскі, 

Д. О. Леонтьєв, М. Рокич, Ш. Шварц та ін.), які акумулювали як ідеологічний, 

політичний, моральний і етичний складники для оцінки людиною 

навколишньої дійсності, так і способи їхнього диференціювання за ступенем 

значущості для кожного індивіда. Ціннісні орієнтації формуються лише завдяки 

засвоєнню певною особистістю соціального досвіду, а виявляються в її цілях, 

ідеалах, інтересах, переконаннях тощо, а тому їх розглядають як складний 

соціально-психологічний феномен, що характеризує спрямованість особистості 

та змістову складову її активності, визначає загальний підхід людини до себе, 

інших людей і до світу загалом, а також надає певного сенсу та спрямованості її 

поведінці й діяльності [Ценности]. 

Розмежовуючи поняття “цінностей” та “ціннісних орієнтирів”, 

дослідники констатують [Карпушина 2009; Леонтьев 2003; Сутужко 2009], що 

перші існують у культурі та є складниками соціального життя суспільства, адже 

окремі цінності в разі прийняття стають особистісними. Другі ж становлять 

інтегральне утворення та визначають суб’єктивне ставлення до світу й себе, до 

тих або інших цінностей, тобто відображають спрямованість особистості на ті 

або ті цілі [цит. за: Пахомова 2011, с. 121]. 
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Надалі будемо оперувати терміном ціннісні домінанти (орієнтації), як 

простежується їхній уплив на поведінку та діяльність національної мовної 

особистості, а також якими є їхні регуляторні функції [Человек 1967]. З цією 

метою необхідно охарактеризувати способи та умови формування системи 

національно-ціннісних орієнтирів, що дозволить виявити специфіку семіотизації 

базових цінностей у національній кооперативній комунікативній поведінці та 

визначити шляхом аналізу дискурсивних моделей їх реалізації типи 

комунікативних культур українців, росіян, литовців і американців. 

Система національно-ціннісних орієнтирів не формується випадково. З 

одного боку, вона є результатом культурного розвитку, історичного досвіду того 

або іншого народу / суспільства, адже в культурі зазвичай існує уявлення про 

абсолютні моральні принципи, що є незмінними та володіють внутрішньою 

цінністю, наданих нам Богом або якоюсь зовнішньою силою, а з іншого, – 

результатом пошуку суспільного ідеалу, оскільки ці цінності виникли як продукт 

біологічної і культурної еволюції унаслідок певного відбору в процесі 

історичного розвитку [Бурцев 2007; Леонтович 2003, 2005].  

Основою національно-ціннісних орієнтирів є базові цінності, що 

створюють своєрідний ціннісний архетип менталітету того або іншого народу, 

етносу, суспільства. Базові цінності – це цінності довгих циклів буття. Їхній 

зміст змінюється повільно. Інші цінності мають менший масштаб хронотопу. 

Вони швидше оновлюються, легше піддаються керуванню. Це, як правило, 

інструментальні або матеріальні цінності [Субетто 2003]. У контексті 

онтогенезу людини базові цінності передаються на ранніх стадіях формування 

особистості, як правило, у сім’ї. Головним каналом раннього ціннісного 

спадкування є “жіночий канал у родині” – матері й бабусі. Цінності 

передаються через казки, через прищеплення любові до мови, через любов, 

через виховання, ігри й т.п., через перші етапи занурення дитини в культуру, у 

середовище, зокрема й через звичайне мовлення. 

Отже, розбіжності в ціннісному світогляді – це розбіжності в 

національно-ціннісних орієнтаціях культур народів світу, що визначають 
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особливості побуту, тип стосунків, правила спілкування певного етносу тощо 

[Ощепкова 2004; Стернин 2003]. Не можна заперечувати той факт, що різні 

народи відрізняються один від одного на повсякденному побутовому рівні, 

зокрема й у комунікативній поведінці, що відображає їхні національно-ціннісні 

орієнтири, зумовлені розбіжностями в їхніх національних характерах.  

Так, у свідомості більшості людей існують певні стереотипні уявлення як 

про різні нації і народи загалом, так і про специфіку їхньої комунікативної 

діяльності зокрема. Ці стереотипи, як зауважує В. В. Ощепкова, поверхові та 

схематичні, адже здебільшого вони не є результатом особистого життєвого 

досвіду, спостережень і аналізу, а беруться готовими: “В етнокультурних 

стереотипах відображаються значною мірою такі, що не завжди відповідають 

дійсності, уявлення про народи і національні культури. Вони будуються на 

особистісно-психологічному трактуванні національного характеру та 

потребують критичного аналізу й інтерпретації з позицій його культурно-

нормативного розуміння. Проте ці стереотипи є культурним феноменом, що 

відіграє суттєву роль у суспільній свідомості та самосвідомості народів” 

[Ощепкова 2004, с. 287]. Так, американець про дуже багату людину думає: rich – 

it means clever / smart – багатий – значить розумний, а українці та росіяни: 

багатий – укр. значить злодій, шахрай, корупціонер, рос. богатый – значит вор, 

мошенник, коррупционер. У литовців амбівалентне позитивне / негативне 

стереотипне ставлення до багатої людини: bagočius puikočius irgi ragočius – 

багатій гордий і небезпечний. У литовській комунікативній культурі також 

наявні прислів’я, еквіваленти яких присутні в українській та російській 

лінгвокультурах: turtuoliui tiesa nereikalinga – багатієві правда не потрібна, 

turtingas vargšo neužjaučia – багач за бідного не заступиться; turtingam ir Dievas 

padeda – багатієві й Бог допомагає.  

Поняття англ. new сприймається американцем як ‘поліпшений, кращий’; 

новий українцем і новый росіянином – як ‘неперевірений’ [див. докладніше про 

це: Ларина 2009]. У традиційній литовській культурі, позначеній високим 

ступенем консерватизму, до поняття лит. naujas спостерігається схоже до 
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східнослов’янського сприйняття, як ‘обережне’ і ‘стримане’, хоча останнім 

часом експериментальність і новаторство все активніше вітається [Anglickienė 

2006].  

Отже, стереотипні уявлення в моделі НККП здатні за певних 

дискурсивних умов демонструвати не лише характер певної епохи, її традиції, 

культуру та цінності, але й менталітет носіїв певної мови, що зумовлено 

етнокультурними стереотипами як зразками, сформованими на основі 

національно-ціннісних орієнтирів і здатних прямо чи опосередковано впливати 

на інтерактантів. Найчастіше підсвідомо, орієнтуючись на етнокультурний 

стереотип навіть у монокультурній комунікативній взаємодії, комуніканти 

намагаються дотримуватись тих стимулів, що реалізують і підтверджують 

сформовані та закріплені стереотипні уявлення про риси національного 

характеру та менталітету.  

На думку У. Квастхофф, існує тісний зв’язок між упливом норм, 

прийнятих у тій чи іншій соціальній групі, на мислення і образ дій індивідуума, 

що належить до неї, і мовними моделями, які беруть участь, зокрема, в 

породженні висловлювань-стереотипів: “Так, є підстави припускати, що коли 

індивідуум бажає влитись у групу, в якій його поки не визнають за свого, він 

починає все частіше вживати в мовленні стереотипи, які є для цієї групи 

нормою, і ці стереотипні уявлення стають поступово частиною його світогляду, 

навіть якщо спочатку вони такими не були” [Квастхофф 2013, с. 135]. У цьому 

контексті стереотипність НККП не викликає сумнівів, адже її характер, сутність 

і специфіка передбачають однакові уявлення інтерактантів про комунікативні 

цілі один одного або про взаємний розподіл комунікативних ролей задля 

встановлення партнерських відносин. 

Вивчення національно-ціннісних орієнтирів у кооперативній 

комунікативній поведінці вкрай важливе для подолання національно-етнічних 

упереджень. Явище етноцентризму полягає не лише в тому, що за колективними 

уявленнями всі пріоритети надаються своїй етнічній групі, а й у “ефекті призми”, 

тобто в тенденції оцінювати поведінку, особливості характеру, звичаї та звички 
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інших народів крізь призму своєї етнічної системи цінностей: “представники 

будь-якої культури звичайно вважають свій спосіб дії та розуміння 

навколишнього світу, свої форми і значення правильними. Тому, коли в іншій 

культурі використовуються інші форми і значення, то це розцінюється як 

неправильне. З цієї самої причини, коли яка-небудь культура переймає певну 

модель поведінки в іншої культури, остання розцінює наслідування як щось 

хороше і правильне” [Голубовська 2004, с. 37–38]. Раціональне пояснення 

розбіжностей у жодному разі не перебільшує й не зменшує самоцінності тієї 

культури, з якою відкрито чи імпліцитно порівнюються інші культури. Не можна 

не погодитися з тезою про принципову рівність “усіх кольорів на полі світової 

спільноти”, яку сформулював свого часу В. І. Карасик [Карасик 2005, с. 5]. А 

тому одне з найважливіших завдань лінгвокультурології полягає в тому, щоб 

установити системні (причиново-наслідкові й інші) зв’язки між ознаками, 

своєрідними для тієї або тієї лінгвокультури. Ці системні зв’язки створюють 

семіотичний код культури, який характеризується певною стабільністю й може 

бути об’єктивно встановленим на основі аналізу значень слів і висловлювань, 

стереотипів і прецедентних текстів. 

Американські антропологи Ф. Клакхон і Ф. Стродтбек виділили п’ять 

основних параметрів, за якими погляди представників різних культур про 

навколишній світ розрізняються і які визначають їхню національно-ціннісну 

орієнтацію. На їхню думку, це: 1) ставлення людини до природи (man-nature 

orientation); 2) її ставлення до діяльності (activity orientation); 3) її ставлення до 

часу (temporal orientation); 4) характер взаємовідносин між людьми (relational 

orientation); 5) природа людини (human-nature orientation) [Kluckhohn, Strodtbeck 

1961, с. 10-11]. На основі цих відношень і складається система цінностей народу, 

формуються його погляди, концепції, культура.  

Якщо стисло зупинитись на одному із цих параметрів, зокрема на 

ставленні представників різних лінгвокультур до діяльності, то виділяють три 

типи культур: 1) статичні (being cultures) – події, що відбуваються, 

сприймаються пасивно; 2) статично-діяльнісні, або трансформаційні 
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(being-in-becoming cultures) – комуніканти намагаються впливати на події; 

3) діяльнісні (doing cultures) – комуніканти самі ініціюють події [Ларина 2009, 

с. 47]. 

Найяскравішим прикладом діяльнісної культури, на думку Т. В. Ларіної, є 

американська. Ідеологія американців зводиться до наступного: життя людини 

перебуває в її руках, вона не залежить від долі або випадків, якщо хочеш чогось 

досягти – досягай: Go get it! Gо to it! – Давай, уперед!, Do it yourself – Зроби 

сам! [там само]. Те саме не можна сказати про українців і росіян, настрій яких 

відображають такі прислів’я, як укр.: коли б чоловік знав своє нещастя; хоч 

роби й роздерися, а як нема талану, то нема; якби знав де знайду, то б туди 

пішов; а як би знав де загублю, то б туди не йшов; так доля стукає у двері 

[Українські приказки 1993]; рос.: чему быть – того не миновать; от судьбы не 

уйдешь; на роду написано; так судьба стучится в двери [Даль 1989, с. 1082] 

тощо. Отже, українці та росіяни здебільшого покладаються на долю в своєму 

житті, на відміну від американців. А. Вежбицька називає рос. судьбу серед 

трьох ключових понять, що визначають російську культуру поряд з рос. душой 

й тоской. Одна з її робіт так і називається Dusha (soul), toska (yearning) and 

sud'ba (fate): Three key concepts in Russian language and Russian culture 

[Wierzbicka 1990]. Такі риси ментальності, як зауважує Г. Залізняк, 

відображаються в лексиці й граматиці, виділяючи цілі групи дієслів, значення 

яких зводиться до ідеї про те, що подія відбулася з людиною не тому, що вона 

цього хотіла, а сама по собі [Зализняк 2013, с. 187]: укр.: (мені) вдалося, 

трапилося, пощастило, поталанило; (у мене) вийшло, склалося; рос.: (мне) 

удалось, привелось, случилось, посчастливилось, повезло; (у меня) получилось, 

вышло, сложилось; (меня) угораздило та ін. У литовській комунікативній 

культурі також досить поширеними є висловлювання з відповідною дієслівною 

семантикою: likimas lėmė – ‘доля розпорядилася’, taip susiklostė – ‘так 

склалося’, taip nutiko – ‘так трапилося’. 

Отже, ціннісні домінанти (національно-ціннісні орієнтири) є 

регуляторами та певними семіотичними маркерами як у монокультурному, так і 
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в міжкультурному, міжетнічному спілкуванні, адже від них залежить 

успішність комунікативної діяльності, досягнення бажаного перлокутивного 

ефекту, що становлять основу НККП і особливо увиразнюються у процесі 

прояву комунікативної ввічливості, нейтральності, толерантності та 

фамільярності.  

 

1.2.5. Когнітивно-семіотичні модуси ввічливості, нейтральності, 

толерантності та фамільярності національної кооперативної 

комунікативної поведінки. НККП заснована на таких ментальних структурах, 

як модуси спілкування, що є когнітивно-семіотичними утвореннями носіїв 

конкретної мови – представника свого менталітету та національного характеру 

– разом із пресупозиціями, які визначають спосіб контактування комунікантів 

на тлі конкретних ДП.  

Традиційно модус мовленнєвої поведінки визначається дослідниками як 

“вербальна реалізація типових ситуацій комунікативної взаємодії інтерактантів” 

[Глушак 2009, с. 10]. Відповідне трактування акумулює такі поняття, як 

“комунікативний стиль”, або “стиль спілкування” (можна ще додати – 

стереотипи спілкування (І. К.), або стереотипи поведінки (В. В. Красних), що у 

класичній лінгвостилістиці розглядаються у функціональному аспекті 

(розмовний, публіцистичний, офіційно-діловий, художній, науковий стилі тощо).  

Для коректного виявлення модусів будь-якого типу національної 

комунікативної поведінки слід також ураховувати пресупозитивний фактор 

процесу спілкування. Цілком погоджуємось із Ф. С. Бацевичем, на думку 

якого імпліцитна, тобто формально не виражена, але присутня в комунікації, 

конкретному мовленнєвому акті, інформація пов'язується , насамперед, із 

пресупозицією (презумпцією) [Бацевич 2008, с. 132].  

Питання про пресупозицію широко дискутується в лінгвістичній 

літературі. Найчастіше пресупозиція розуміється як припущення (презумпція) 

того, що смисл речення має бути істинним, аби воно не сприймалося 

семантично абсурдним у певному контексті (Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич, 



 

 

96 

Ю. М. Караулов, Дж. Катц, Дж. Остін, П. Постал, П. Стросон). Термін 

пресупозиція вживається в таких значеннях: 1) комунікативно нерелевантні 

елементи значення речення (екзистенціальні пресупозиції); 2) комунікативно 

нерелевантні компоненти значення слова (категоріальні пресупозиції); 

3) уявлення мовців про природні відношення між подіями (логічні 

пресупозиції); 4) умови ефективності мовленнєвого акту (прагматичні 

пресупозиції); 5) семантична детермінація одного слова або висловлення іншим 

словом або висловленням у тексті (синтагматичні пресупозиції); 6) уявлення 

мовця про ступінь поінформованості адресата мовлення (комунікативні 

пресупозиції) [Арутюнова 1973, с. 89].  

Наведені Н. Д. Арутюновою значення терміна “пресупозиція” тісно 

пов’язані з поняттям невербальних фонових знань, до яких апелюють адресант і 

адресат під час породження й сприйняття тексту. Ці знання мають бути 

істинними і не суперечити текстовому хронотопу. Як зазначає Ю. М. Караулов, 

“пресупозиція може існувати в межах тексту як передзнання текстових одиниць 

та передтекстові знання (фонові, універсальні, національні уявлення про 

дійсність)” [Караулов 1993, с. 288]. 

Н. В. Слухай (Молотаєва) виділяє ще гіпертекстову (прагматичну) 

пресупозицію і визначає її “як комплекс позатекстових фонових знань, 

актуалізованих у тексті за допомогою експліцитно виражених сигналів 

(метакомпонентів), які виконують роль засобів декодування текстової 

інформації за умови спільних знань автора й читача, зумовленої їхньою  

приналежністю до одного національно-мовного колективу” [Молотаева 1991, 

с. 82-87]. Ця інформація враховує географічні, матеріально-історичні, 

етнокультурні, історико-філологічні та інші знання – вертикальний контекст.  

Будь-яке висловлювання має подвійну структуру, складаючись, з одного 

боку, з вербальних (експліцитних) компонентів, а, з іншого – з явищ, що не 

експліковані словами, але відіграють важливу роль у співвіднесенні 

висловленого з певним змістом. Так, пресупозитивний фактор має важливе 

значення для формування та обрання співрозмовниками певного модусу їхньої 
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комунікативної поведінки, що дозволяє забезпечити адекватне та правильне 

розуміння змісту повідомлення, а також досягти бажаного перлокутивного 

ефекту.  

Аналізуючи індивідуальну мовну свідомість і процеси мовленнєвої 

діяльності індивідів, за спостереженнями Н. Б. Мечковської, можна виявити 

закономірності не тільки надіндивідуального, але й надетнічного характеру, 

тобто універсалії: “мовленнєвомисленнєві механізми свідомості та латентні 

(приховані) процеси породження й сприйняття тексту визначаються 

загальнолюдськими нейропсихологічними закономірностями, а тому значна 

кількість понять психолінгвістики та теорії комунікації переважно 

формулюються у вигляді універсалій” [Мечковская 2003, с. 295].  

При розгляді проблеми пресупозицій основну увагу лінгвістів 

“спрямовано на класифікації пресупозицій і виявлення їхніх потенційних 

можливостей” [Звегинцев 1976, с. 216]. Усе розмаїття визначень зведене 

В. А. Звегінцевим до таких узагальнень: “під пресупозиціями слід розуміти 

сукупність умов, які необхідно задовольнити з метою: а) зробити доречним 

уживання конкретної структури висловлення; б) досягти ефективності втілення 

певного комунікативного наміру (позамовленнєвої сили) в конкретному 

висловлюванні; в) зробити зрозумілим висловлення в його буквальному 

значенні” [там само].  

Спираючись на представлені вище розуміння пресупозиції як важливої 

умови та компонента НККП, пропонуємо уточнити наявні дефініції і 

представити власну робочу її дескрипцію. Пресупозиція в нашому дослідженні 

розглядається як когнітивний контекст, що існує, припускається або твориться 

адресантом у процесі спілкування для впливу на адресата, а також допомагає 

обрати ефективний модус комунікативної поведінки, який тлумачимо як 

універсалію, що виявляє свій процесуальний характер у національно-

орієнтованій комунікативній діяльності інтерактантів і стосується не окремого 

висловлювання, а НККП. 
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Відповідно до такої постановки проблеми, 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 різновидами як увічливість, нейтральність, 

толерантність і фамільярність.  

Ці типи кооперативного когнітивно-семіотичного модусу засновані на 

позитивному пресупозитивному тлі загальної базової когнітивної структури 

спільних намірів і сприяють досягненню взаємопорозуміння між 

співрозмовниками. Виявлені модуси, безперечно, залежать від багатьох 

факторів (контактності, відкритості, привітності, регулятивності і т.д.) і 

параметрів (самопрезентації, щирості, відвертості, доброзичливості і т.д.) 

НККП, зокрема й від прагматичних: особливостей характеру контактування, 

соціально-статусних ролей і відносин комунікантів, ступеня близькості 

стосунків комунікантів, співвідношення формального та неформального 

спілкування тощо.  

Кооперативно-семіотичний модус увічливості, як правило, в усіх сферах і 

комунікативних ситуаціях відповідає шести “максимам принципу ввічливості, 

сформульованим Дж. Лічем (такту, великодушності, схвалення, симпатії, 

злагоди та скромності)” [Leech 1983 – цит. за: Карасик В. И. 1992, с. 113], а 

тому сприяє успішній реалізації прагматичного критерію НККП. Його зміст 

визначається сформованими в суспільній свідомості вимогами до поведінки та 

полягає у вираженні поваги та позитивного ставлення співрозмовників один до 

одного.  

Кооперативно-семіотичний модус нейтральності передбачає 

індиферентність комунікативної поведінки, що полягає в спокійному 

активному / пасивному емоційному стані мовця. Нейтральність мовлення – це 

також вияв емоції [Зиндер 1978, с. 6], адже емоційний стан індивіда може бути 

неспокійним, радісним, гнівним, збентеженим тощо [Потапова 2006, с. 201]. 

Модус нейтральності НККП, у свою чергу, реалізується за нейтрального 
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емоційного стану мовця в стандартних для нього комунікативних ситуаціях і 

звичному дискурсивному просторі. Водночас навіть у межах модусу 

нейтральності можуть бути виражений активно / пасивно конкретний 

емоційний стан комуніканта – від нейтрального й радісного до схвильованого 

та збентеженого, що визначається його хвилюванням та прагненням певним 

чином впливати на співрозмовника. У нашому розумінні когнітивно-

семіотичний модус нейтральності реалізується посередництвом типових 

дискурсивних практик НККП, у яких індивід не вдається до імплементації 

ввічливості, толерантності чи фамільярності.  

Кооперативно-семіотичний модус толерантності найчастіше 

співвідносять із партнерством [Бенин 2013], засобами вирішення протиріч 

[Боярков 2011], терпимістю, терпінням і лояльністю [Михайлова 2004; Стернин 

2004; Vogt 1997], безконфліктністю [Goudsblom 2007], обов’язком християнина, 

моральною чеснотою [Хомяков 2000], ціннісним принципом або ідеологемою, 

що характеризується амбівалентністю [Михайлова 2016], комплексом 

індивідуальних рис особистості, зокрема системою особистісних і групових 

цінностей [Солдатова 2003] тощо13.  

Найбільш оптимальне визначення толерантності запропонувала 

О. О. Михайлова, яка розглядає його, як: “1) високу душевну рису, здатність 

особистості без внутрішньої агресії сприймати Іншого, що має інші / 

протилежні ціннісні установки; 2) терпиме, лояльне ставлення до Іншого, 

передбачене свідомим визнанням його права на існування; терпиме ставлення 

до переконань, думок і вірувань Іншого; 3) поведінку людини в різних 

ситуаціях, зокрема й конфліктних, що скерована прагненням досягти 

взаєморозуміння та узгодженням різних установок, не вдаючись до насильства і 

придушення людської гідності, використовуючи лише гуманітарні можливості” 

[Михайлова 2004, с. 15].  

                                                
13 Базова дефініція толерантності була сформульована в “Декларації принципів толерантності (терпимості)” 

під час Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі 1995 р.: “повага, прийняття і правильне розуміння 

багатого різноманіття культур світу, форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності [...], 

активне ставлення, що формується на основі визнання універсальних прав і основних свобод людини” 

[Декларация 1995]. 
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А якщо говорити про поняття толерантності в контексті 

загальнокультурних цінностей, то кооперативний модус толерантності 

зумовлений різноманітними формами партнерства, адже величезна моральна 

сила світової цивілізації на сучасному етапі може полягати в простому визнанні 

неможливості абсолютної вичерпності конфліктів на етнокультурному 

просторі, а тому реальний шлях до розв’язання різних суперечностей 

убачається в глобальних зусиллях з пошуку способів мирного обмеження, а не 

подолання конфліктної взаємодії етносів [Бенин 2013]. 

Кооперативно-семіотичний модус фамільярності має прагматично-

дискурсивні обмеження в національній кооперативній комунікативній 

поведінці. Як зауважує Л. С. Фанакова, фамільярний характер спілкування є 

особливим стилем комунікації, що передбачає навмисне (або ненавмисне) 

відхилення комунікантом від статусної ієрархії і виявляється в 

необґрунтованому скороченні комунікативної дистанції з партнером у процесі 

спілкування [Фанакова 2013, с. 10]. Так, кооперативному модусу фамільярності 

відповідає виділений дослідницею прийнятний, допустимий для неофіційної 

сфери спілкування комунікативний стиль, що обирається комунікантами, які 

перебувають у симетричних відносинах (між рідними й близькими людьми, а 

також у дружньому, доброзичливому товаристві та ін.). Натомість 

некооперативний модус фамільярності реалізується в неприйнятному, 

неприпустимому для офіційної сфери комунікативному стилі, що спричинює 

некомфортне спілкування [там само]. Специфіка кооперативно-семіотичного 

модусу фамільярності в аналізованих національно-комунікативних культурах 

(українській, російській, литовській та американській) докладніше 

розглядатиметься в 4 (“Семіозис дискурсивних практик національної 

кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і 

американців”) і 5 (“Прагматичні регістри національної кооперативної 

комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців”) розділах 

дисертації. 
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У лінгвістиці розроблені й інші типології модусів комунікативної 

поведінки. О. С. Кірєєва пропонує в кожній інтеракції виділяти два рівні: 

соціальний (рольовий) і психологічний (суб’єктний) модуси спілкування 

[Киреева 1999]. Як перший, так і другий типи дослідниця пов’язує з 

соціальними ролями коммунікантів, використовуючи термінологію Е. Берна, 

який називає їх Дорослим, Батьком і Дитиною, відповідно до якої у 

мовленнєвій поведінці інтерактанти традиційно обирають одну з цих трьох 

ролей [Берн 1999], що залежить від статусу співрозмовника, умов і 

особливостей комунікативного процесу.  

Погоджуємося, що в національній кооперативній комунікативній 

поведінці будуть увиразнюватися комунікативні стратегії і тактики для Батька, 

Дорослого і Дитини, семіотичний модус яких є неоднаковим у різних 

лінгвокультурах, але типовими є їхні рольові позиції. Якщо комуніканти 

поводяться з позицій “розуміючого” Батька (Дорослого) або “слухняної” 

Дитини (Дорослого), то соціальний / рольовий модус сприймається ними як 

константа. У такому разі ймовірність конфлікту мінімальна, а тому відповідний 

різновид рольового модусу спілкування найбільш характерний для НККП. 

Неконструктивний характер розмови виявляється в тому випадку, якщо 

інтерактанти зосереджені лише на власних уявленнях, поводяться з позиції 

“імпульсивної” (“примхливої”, “неслухняної”) Дитини або “незадоволеного” 

Батька, що свідчить про конфліктний або проміжний характер комунікативної 

діяльності та не відповідає кооперативному модусу спілкування. 

Суб’єктний модус спілкування корелює з національно-культурними 

стереотипами, які найяскравіше розкривають специфіку мовленнєвої поведінки 

мовної особистості, що належить до певної етнокультурної спільноти [Киреева 

1999]. У рамках суб’єктного модусу найбільшу значущість мають емоційність і 

експресивність, стабільність (сталість) і непостійність у поведінці, терпимість і 

невтручання в чужі справи, щирість і замкнутість, індивідуалізм і колективізм, 

прагматизм, категоричність і прямолінійність, порушення зони особистої 

автономії Іншого тощо. Саме ці домінантні вияви кооперативно-семіотичних 
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суб’єктних модусів НККП можуть бути найбільш або найменш характерними 

для представників тієї чи тієї лінгвокультури. Безумовно, суб’єктний модус 

спілкування також взаємопов’язаний з використанням певної соціальної ролі 

інтерактантом і може бути реалізований як у кооперативній, так і в конфліктній 

і проміжній комунікації. 

Дослідниця іронічної комунікативної поведінки К. М. Шиліхіна 

виокремлює серйозний (bona fide) і несерйозний (non bona fide) модуси 

спілкування [Шилихина 2014, с. 6]. Перший передбачає відповідність 

висловлювання певній ситуації реального світу, що не є обов’язковою 

характеристикою другого, оскільки вони можуть розрізнюватись за рівнем 

кооперативності комунікантів, наявністю елементів гри, вдавання у 

мовленнєвих діях учасників процесу спілкування, а також можливістю 

металінгвістичного коментування мовцями власних мовленнєвих дій [там 

само]. 

Цілком погоджуємось із типологією базових складових модусу 

комунікативної поведінки загалом, розробленою В. М. Глушаком, до яких він 

зараховує:  

- мотивацію, яка спрямовує певний варіант мовленнєвої поведінки;  

- інтенціі, що визначають тип поведінки інтерактантів;  

- емоції, які специфікують конотативно-ефективні стани 

комунікантів;  

- соціально-ієрархічні відношення, що обмежують або не обмежують 

мовленнєві дії співрозмовників;  

- індивідуальні особливості адресанта й адресата, які пов’язані з 

типом конкретної особистості і впливають на хід комунікативного процесу 

[Глушак 2009, с. 10].  

Отже, незважаючи на універсальність понять пресупозиції та модусу як 

когнітивно-семіотичних складників комунікативної поведінки, саме у процесі 

кооперативної комунікації вони набувають яскраво вираженого 

національно-специфічного характеру, зумовленого намірами комунікантів щодо 
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вияву ввічливого, нейтрального, толерантного та фамільярного спілкування і 

пов'язаних із цим мовними засобами їх вираження (модальні слова – дієслова, 

прислівники, частки; безособові конструкції; звертання; вставні слова; вигуки; 

метакомунікативні засоби тощо), що репрезентують модальні модифікатори 

мовленнєвої діяльності і є знаками переходу одного модусу в інший, а відтак і 

зміни обраних комунікативних стратегій і тактик.  

Національна кооперативна макростратегія заснована на таких ментальних 

структурах, як модуси спілкування, що є когнітивно-семіотичними утвореннями 

носіїв конкретної мови – представників свого менталітету і національного 

характеру – разом із пресупозиціями, які визначають спосіб контактування 

комунікантів на тлі конкретних ДП. Пресупозицію витлумачуємо широко як 

когнітивний контекст, що існує, припускається або твориться адресантом у 

процесі спілкування для впливу на адресата, а також допомагає обрати 

ефективний модус комунікативної поведінки. Модус є кооперативним тоді, коли 

він семіотизується на тлі гармонійних, комфортних і неконфронтаційних 

складників пресупозицій учасників комунікативної діяльності, виявляючись у 

таких його різновидах, як увічливість, нейтральність, толерантність і 

фамільярність.  

Кооперативно-семіотичний модус увічливості визначається сформованими 

в кожній суспільній свідомості вимогами поведінки та полягає у вираженні 

поваги та позитивного ставлення співрозмовників один до одного. 

Кооперативно-семіотичний модус нейтральності заснований на індиферентності 

та нейтральності мовлення, що є результатом спокійного активного / пасивного 

емоційного / психологічного стану комуніканта. Кооперативно-семіотичний 

модус толерантності базується на терпимому ставленні до переконань, думок і 

вірувань Іншого. Кооперативно-семіотичному модусу фамільярності відповідає 

прийнятний, допустимий у кожній етнокультурі для неофіційної сфери 

спілкування комунікативний стиль, що обирається комунікантами, які 

перебувають у симетричних відносинах (між рідними та близькими людьми, а 

також у дружньому, доброзичливому товаристві та ін.). 
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1.2.6. Прагматичні регістри кооперативної макростратегії як 

складника національної комунікативної поведінки. Як відомо, процес 

комунікації може бути ефективним у разі правильного планування діяльності 

інтерактантів, тобто за умов адекватного вибору стратегій і тактик спілкування 

[Арутюнова 1983, с. 37–56; Борисова 1996, с. 21–48]. Детальніше зупинимось 

на концепціях лінгвопрагматичного аналізу, що передбачає адекватне 

тлумачення комунікативних стратегій і тактик із подальшим встановленням 

їхнього репертуару в національній кооперативній комунікативній поведінці 

українців, росіян, литовців і американців.  

Традиційно стратегії розглядають як мистецтво управління, що 

засновується на прогнозах мети спілкування, а тактики – як прийоми або 

способи досягнення цієї мети [Германова 1993, с. 27–39]. Пояснення слова 

стратегія знаходимо ще в тлумачному словнику В. Даля: “походить від грецьк. 

στρατηγία – наука війни; вчення про найкраще розташування всіх військових 

сил і знаряддя. Стратагема, військова хитрість, обман. Стратиг і стратилат, воїн, 

воєначальник, вождь, воєвода” [Даль 1989, с. 166].  

У тлумачному словнику української мови наявні такі дефініції стратегії: 

“1) мистецтво підготовки і ведення війни та великих воєнних операцій […];  

наука про ведення війни – вища воєнна наука […]; про систему гри в спорті, при 

якій окремі ходи, комбінації, прийоми підпорядковані загальному, раніше 

обміркованому плану; 2) перен. Мистецтво суспільного і політичного 

керівництва масами, яке має визначити головний напрям їх дій, вчинків […]; 

3) перен. Спосіб дій, лінія поведінки кого-небудь” [СУМ, 9, с. 751]. 

Співвідношення комунікативних стратегій і тактик перебуває в річищі 

основних постулатів теорії мовленнєвих актів, адже її об’єктом виступає 

конкретний, одиничний акт мовлення14. Є. В. Клюєв розглядає комунікативну 

                                                
14 У концепції Є. В. Верещагіна, В. Г. Костомарова центральним є поняття мовленнєвої (мовленнєво-поведінкової) 

тактики, яка визначається як однорідна за інтенцією та реалізацією лінія поведінки комуніканта, що є одним із 

складників його зусиль заради досягнення стратегічного перлокутивного ефекту. Реалізуючи одну тактику, мовець 

ніби крок за кроком виконує низку мовленнєповедінкових актів, комбінація яких, за умови вдалого результату, 
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тактику як “сукупність практичних ходів у реальному процесі мовленнєвої 

взаємодії, тобто комунікативна тактика, на відміну від комунікативної стратегії, 

насамперед співвіднесена не з комунікативною метою, а з набором 

комунікативних намірів”, що є “практичним засобом руху до комунікативної 

мети” [Клюев 1998, с. 11]. Отже, тактику можна визначити як таку 

функціональну одиницю послідовності мовленнєвих дій, яка сприяє вирішенню 

локального або глобального завдання під контролем відповідної стратегії [Дейк 

ван 1989, с. 274]. 

Стратегія передбачає планування процесу мовленнєвої взаємодії залежно 

від конкретних умов спілкування й специфіки особистостей комунікантів, а 

також реалізацію плану бесіди [Тарасова 1992, с. 108–110]. Для успішної 

стратегічної реалізації мовленнєвих дій комуніканти повинні володіти не лише 

елементарними навичками спілкування, а й пресупозитивними знаннями, щоб 

визначитись із доцільним і адекватним до конкретної ситуації модусом власної 

комунікативної поведінки і спрогнозувати ситуацію спілкування загалом. 

Стратегія регулюється двома основними принципами: 1) ефективністю в певній 

комунікативній ситуації; 2) досягненням максимального перлокутивного 

ефекту за допомогою мінімуму зусиль.  

В окремих концепціях [Клюев 2002, с. 18–19] комунікативні стратегії 

співвіднесені з теоретичними ходами, запланованими завчасно та 

реалізованими мовцем, а тактики – із практичними цілями спілкування. Якщо 

комунікативні стратегії передбачають глобальний, загальний характер 

мовленнєвої взаємодії, то тактики демонструють їхню реалізацію на кожному 

етапі перебігу ситуації спілкування. Комунікативні тактики можуть 

втілюватись як однією, так і кількома репліками / висловлюваннями, що 

дозволяє мовцеві контролювати їх використання на окремих етапах 

(не)вербальної взаємодії і коригувати свої мовленнєві дії з огляду на бажаний 

перлокутивний ефект. Cлід зважати на те, що специфікою комунікативних 

                                                                                                                                                            
зумовлює успіх [Верещагин, Костомаров 1999, с. 12]. Власне відповідна мовленнєповедінкова тактика 

вичленовується за певним конденсованим інтегральним смислом-інтенцією, який може бути вираженим 

найрізноманітнішими (не)вербальними засобами. 
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стратегій загалом і тактик зокрема є комплексність у використанні мовних і 

мовленнєвих засобів для досягнення комунікативної мети.  

Синтезуючи різні погляди науковців щодо розуміння поняття стратегії, 

А. В. Корольова зазначає, що лінгвісти більше схиляються до тлумачення 

комунікативної стратегії як комплексу певних мовленнєвих дій, спрямованих на 

досягнення комунікативної мети, а психологи визначають стратегію мовленнєвої 

поведінки як установку на певні форми поведінки в конкретній ситуації 

спілкування [Корольова 2008, с. 50].  

Стратифікація людської комунікативної діяльності на кооперативну, 

проміжну та конфліктну характеризує людське спілкування загалом. На думку 

Ю. М. Варзоніна, вербальна і невербальна комунікація спрямована на 

зближення / солідаризацію або на віддалення / дистанціювання, що можна 

уявити в прагматичному плані у вигляді двох глобальних стратегій 

спілкування, або макростратегій, які в свою чергу складаються з набору 

окремих мікростратегій [Варзонин 1997, с. 13]. У контексті проблематики 

нашого дослідження та специфіки предмета вивчення, пов’язаного з 

кооперативним базисом спілкування, доцільним вважаємо виокремити 

кооперативну макростратегію, що співвідноситься з глобальною прагматичною 

складовою НККП інтерактантів.  

Прогнозування кооперативної комунікативної поведінки будується на 

епістемологічній основі про взаємодію / співробітництво з обов'язковим 

урахуванням як власних мотивів, мети й інтересів, так і співрозмовника, а також 

специфіки усієї ситуації загалом. Існування інваріантної моделі прототипової 

комунікативної поведінки передбачає прогнозування своєї мовленнєвої 

діяльності в усіх схожих сферах і ситуаціях спілкування. Враховуючи специфіку 

екстралінгвістичних чинників комунікативної ситуації та декодуючи “відповідні 

пропозиції наявних ситуативних моделей, мовець конструює семантичні 

уявлення, які відображаються в структурі його мовлення” [Иссерс 2002, с. 169].  

У ракурсі НККП як стереотипної форми соціальної взаємодії 

прогнозування зорієнтоване на аналіз екстралінгвальних чинників спілкування, 
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визначення адекватної для конкретної лінгвокультури семіотичної і 

дискурсивної моделі, спрямованої на досягнення комунікативно-прагматичних 

цілей у конкретній ситуації, зокрема й на вибір найбільш ефективних засобів 

для їх реалізації. Відтак, наступним етапом на шляху до успішної мовленнєвої 

взаємодії стає планування кооперативної поведінки, тобто вибір макростратегії.  

Під макростратегією, як правило, розуміють певний план, зумовлений 

конкретною метою і здійснюваний поетапно у формі алгоритму: “Суть 

застосування макростратегії з боку А полягає в організації своїх мовленнєвих 

впливів на В під час спілкування так, щоб їхнім результатом була зміна значень 

релевантних параметрів В у потрібному для А напрямі” [Сухих, Зеленская 

1998, с. 42]. Цей погляд на глобальне планування спілкування узгоджується з 

когнітивно-семіотичним поглядом щодо розуміння стратегії як плану 

комплексного мовленнєвого впливу, спрямованого на зміну моделі світу 

партнера, на трансформацію його концептуальної свідомості.  

Власне когнітивний аспект комунікативних стратегій докладно 

аналізується Т. ван Дейком з позицій способів обробки складної інформації у 

пам'яті, когнітивних мисленнєвих процесів. Учений характеризує стратегію, 

передусім, як когнітивний план, який передбачає загальну організацію певної 

послідовності мовленнєвих дій та мету (цілі) комунікації [Дейк 1988, с. 153–

212]. Спираючись на його концепцію, припускаємо, що макростратегія є 

категорією когнітивного рівня спілкування, яка контролює вибір оптимального 

модусу НККП в умовах недостатньої інформації про дії інших учасників 

комунікації або в разі локальних контекстуальних обмежень на особисті 

комунікативні дії.  

Схожого погляду щодо розуміння макростратегії дотримується й 

О. С. Іссерс, називаючи її основними складниками прогнозування, планування і 

контроль над здійсненням плану спілкування [Иссерс 2002, с. 100]. Класифікуючи 

мовленєві стратегії і тактики, О. С. Іссерс спирається на “ступінь глобальності 

цілей”, згідно з яким комунікативні стратегії диференціюються як загальні 

(основні) і допоміжні (часткові). Основні стратегії дослідниця йменує 
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когнітивними (семантичними), адже саме вони є найбільш значущими з погляду 

першочергових цілей і мотивів і, як правило, пов’язані з впливом на поведінку 

адресата, його картину світу, цінності тощо. Допоміжні стратегії, відповідно, 

сприяють вирішенню конкретних комунікативних завдань. За такої диференціації 

стратегічно важливими є всі компоненти комунікативної ситуації: адресант, 

адресат, канал зв’язку, комунікативний контекст [Иссерс 2002, с. 106]. Проте, 

неоднозначно серед учених сприйнята спроба виокремити з-поміж допоміжних 

стратегій: прагматичні (комунікативно-ситуаційні), що відповідають за реалізацію 

стратегічних завдань; діалогові, які контролюють організацію діалогу; риторичні, 

що забезпечують застосування прийомів ораторського мистецтва та риторичної 

техніки для ефективного впливу на адресата. Так, дискусії у наукових колах 

викликало об’єднання стратегій у певні групи, їхнє зарахування до того чи того 

типу: “Побудова негативного іміджу, на наш погляд, є синонімом дискредитації. 

Чим пояснити зарахування стратегії побудови іміджу до допоміжних стратегій? У 

політичній та рекламній комунікації ця стратегія є основною […] Чому окремо 

виділяються прагматичні стратегії? Будь-яка комунікативна стратегія може 

вважатися прагматичною” [Голоднов 2011, с. 162]. Погоджуємось із висунутими 

зауваженнями, адже продуктивною може бути диференціація комунікативних 

стратегій і тактик, заснована на конкретних типах дискурсів. 

Це означає, що саме планування комунікативної поведінки є 

найважливішим етапом мовленнєвої взаємодії, під час якої інтерактанти не просто 

пасивно сприймають інформацію, а активно інтерпретують її, імплементуючи 

власну стратегічну лінію. 

Зауважимо, що для реалізації кооперативної комунікативної 

макростратегії необхідною умовою є зміна значень релевантних параметрів із 

урахуванням інтересів усіх учасників комунікації. Кооперативна макростратегія 

детермінована відповідним когнітивно-семіотичним модусом, який передбачає 

певну схему дій у процесі спілкування і визначає вибір мовленнєвих / мовних 

засобів вираження змісту, безпосередньо пов’язаного з досягненням мети всіма 

учасниками комунікації.  
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Для кооперативної макростратегії комунікативної поведінки передусім 

характерна орієнтація в спілкуванні на співрозмовника: бажання спрямувати  

ситуацію в сприятливе русло, використовуючи різні регулятивні засоби. 

Кооперативна макростратегія, як і конфронтаційна, націлена на максимальну 

реалізацію учасниками інтеракції власних інтересів, але кооперативним, 

“мирним” шляхом. У термінології В. С. Дудченко відповідна лінія поведінки 

навіть у межах конфліктної комунікації визначається як “конструктивна”, 

оскільки передбачає роботу з конфліктом, ведення переговорів, переведення чи 

трансформацію конфлікту в раціональну площину, використання методів 

регулювання конфлікту і його вирішення [Дудченко 2001]. Отже, кооперативну 

макростратегію можуть реалізовувати комуніканти в конструктивній 

конфліктній ситуації, або в ненавмисній, коли партнери прагнуть знайти шляхи 

вирішення конфлікту, які б повністю або частково задовольнили їхні інтереси, 

що засвідчує готовність до компромісу. 

Особливу увагу Т. ван Дейк приділяє діалоговим стратегіям, але етапи 

діалогу не можуть бути запланованими заздалегідь, оскільки не відомо, що саме 

скаже партнер на тій чи тій стадії розвитку бесіди в певній комунікативній 

ситуації. Для цього і потрібна макростратегія, яку можна успішно зреалізувати, 

вдало поєднавши вибір необхідних мікростратегій, які зумовлюють використання 

певного набору тактик у процесі комунікації.  

Наприклад, НККП передбачає загальну кооперативну макростратегію на 

етапі прогнозування, під час реалізації якої інтерактант може бути добрим і 

ввічливим, обережним і чесним, намагаючись справити позитивне враження й 

уникаючи будь-яких конфронтаційних інтенцій і намірів. Кооперативна 

макростратегія вже на етапах прогонозування та планування буде впливати на 

вибір когнітивно-семіотичного модусу (ввічливості, нейтральності, 

толерантності й фамільярності), що зрештою детермінує застосування кожної 

конкретної мовленнєвої тактики, як і певних мовних / мовленнєвих, позамовних 

засобів їх вираження в організованій послідовності дій. Оптимальна реалізація 

кооперативної макростратегії викликає потребу, щоб у кожній мікростратегії і 
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тактиці обиралися такі вербальні та невербальні засоби, які здатні зробити 

максимальний внесок у імплементацію певних завдань і вирішення надзавдань 

комунікативної взаємодії.  

Процес вдалої реалізації кооперативної макростратегії, на відміну від 

загальних правил і принципів комунікації, у певних ситуаціях спілкування 

може характеризуватись гнучкістю та трансформаційністю, оскільки мовцем 

задля досягнення основної мети та загальних завдань, мають братися до уваги 

текстові та контекстові (дискурсивні) наслідки попередніх тактик при 

використанні кожної локальної, конкретної тактики. Інформативно-змістова та 

прагматична складова НККП в когнітивно-дискурсивному плані на будь-якому 

етапі спілкування може виявитись неповною чи здатися неправильною, що 

надасть сигнал (знак) про менший ступінь влучності та результативності однієї 

з тактик, і тоді інтерактантові необхідно швидко реагувати та залучати інші 

тактики, щоб відкоригувати хід комунікації, уникаючи перехід до іншого типу 

спілкування.  

Процес реалізації кооперативної макростратегії можна співвіднести зі 

стереотипним сценарним розвитком ситуації спілкування. Так, Т. ван Дейк, 

коментуючи поняття сценарію, підкреслює його стереотипний характер: 

“[...] сценарії представляють структури знань і мають cпільну, іноді 

стереотипну природу” [Дейк 1989, c. 49]. У цьому контексті цілком логічним 

видається визначення комунікативної стратегії, запропоноване Н. В. Василенко: 

“певний сценарій мовленнєвих дій, адекватних до конкретної комунікативної 

ситуації спілкування, спрямованих на досягнення комунікативно-прагматичної 

мети мовця” [Василенко 2010, с. 179].  

Онтологічною сутністю кооперативної макростратегії у контексті 

моделювання НККП є стереотипність. А тому, експонуючи погляд Т. ван Дейка 

щодо стереотипності сценарію мовленнєвої поведінки, постулюємо наявність 

певної моделі прагаматичних регістрів стереотипної кооперативної 

макростратегії (див. рис. 1.1).  
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Так, НККП здійснюється шляхом реалізації кооперативної макростратегії 

за посередництва мікростратегій, що відповідають когнітивно-семіотичним 

модусам увічливості, нейтральності, толерантності та фамільярності на етапах 

прогнозування та планування та передбачають використання однієї або 

декількох (репертуар) мовленнєвих тактик, спрямованих на забезпечення 

успішного перебігу комунікативної взаємодії. Комбінація цих тактик 

детермінована конкретними ДП, національно-ціннісними орієнтирами мовців і 

мовно-культурними засобами їхнього конструювання. 

 

Кооперативна макростратегія 

= 

(когнітивно-семіотичні модуси) 

(ввічливості (+) нейтральності (+) толерантності (+) фамільярності) 

+ 

кооперативні мікростратегії 

= 

МТ1+МТ2+МТ3 

 

Рис. 1.1. Модель прагматичних регістрів кооперативної макростратегії 

 

Окрему проблему тут становлять критерії ідентифікації мікростратегій, 

що відповідають модусам увічливості, нейтральності, толерантності й 

фамільярності, регульованих винятково ДП, та дозволяють реалізувати 

кооперативну макростратегію. Скажімо, в офіційно-діловій сфері навряд чи 

припустимим є модус фамільярності, на відміну від повсякденного спілкування 

близьких комунікантів однієї етнокультури, де цей модус може бути запорукою 

кооперативної макростратегії. Щодо ввічливості, то її традиційно 

диференціювали на позитивну і негативну [докладніше див.: Газизов 2011, 

с. 13], а на сьогодні все частіше розглядають у термінах скорочення дистанцій з 

адресатом, або дистанціювання / віддалення від нього [Серякова 2012]. 
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Серед тактик позитивної (істинної, справжньої) макростратегії 

кооперативності, які переважно відповідають когнітивно-семіотичним модусам 

увічливості та нейтральності в НККП, можна виокремити такі: вияв поваги 

(уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника; демонстрація єдності та 

солідарності адресанта й адресата (пропозиція спільних дій); прагнення до 

взаємопорозуміння та згоди з адресатом тощо.  

Актуалізація національно-культурного компонента цих тактик пов’язана 

зі стереотипами поведінки, характерними для конкретної лінгвокультури, і 

мовними засобами вираження, які будуть неоднаковими в різних дискурсивних 

ситуаціях або вужче у ДП (знайомство, привітання, побажання, подяка, 

похвала, запрошення, тощо). 

З-поміж тактик негативної макростратегії кооперативності 

(квазікооперативності), що співвідносяться переважно з модусом негативної 

ввічливості, назвемо такі: вдавання почуття поваги до співрозмовника (прохання, 

каяття, вибачення тощо); грайлива, нещира демонстрація єдності та солідарності 

адресанта і адресата (вимушена пропозиція спільних дій); викликане різними 

прагматичними чинниками прагнення до взаєморозуміння та згоди з адресатом 

тощо [Газизов 2011, с. 28].  

Наприклад, в уривку з листа І. Ю. Рєпіна до Л. М. Толстого, в якому, 

незважаючи на негативну оцінку особистих рис адресанта, зберігається характер 

дружнього послання: адресату пропонуються ще більші можливості для критики, 

що в подальшому не спричинить погіршення стосунків між комунікантами: 

“Ваши замечания относительно моих “Провод” совершенно верны… Не 

удается мне напасть на глубокую идею, которая бы пластично выливалась в 

образах... Еще раз благодарю Вас за Ваши письма, они меня очень ободряют; 

пожалуйста, не скупитесь на замечания, я их очень люблю, особенно Ваши 

драгоценны мне, по своей правде и высокому строю мысли” [І. Ю. Рєпін – 

Л. М. Толстому, 19.11.1880].  

Кооперативна макростратегія традиційно спрямована на успішну 

реалізацію модусу комунікативного співробітництва, але іноді трапляються 
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випадки складної взаємодії стратегічних планів, що характеризуються різним 

ступенем прояву кооперації. Якщо домінантним у спілкуванні є 

когнітивно-семіотичний модус фамільярності, то відповідна мікростратегія 

може інтерпретуватись як кооперативна за умови неформального характеру 

спілкування і симетричного / однакового соціального статусу інтерактантів і як 

некооперативна у формальному спілкуванні при асиметричному / різному 

соціальному статусі співрозмовників. 

Серед мовленнєвих тактик, що використовуються представниками тієї 

або іншої лінгвокультури, можна виділити стереотипні, соціальні (притаманні 

соціуму загалом, які формуються на основі накопиченого мовцем досвіду) та 

індивідуальні (“винайдені” конкретною людиною) [Верещагин 1991, с. 33]. 

Репрезентованість мовленнєвих тактик у національній кооперативній 

комунікативній поведінці може набувати варіативних форм від 

монотактичності, коли для реалізації відповідної мікростратегії в певній 

дискурсивній практиці достатньо використання однієї тактики, до 

політактичності, коли кожній новій репліці (дискурсивній практиці) 

комунікантів відповідає окрема нова тактика або ж навпаки – в одній 

дискурсивній практиці (репліці) можуть реалізовуватись декілька тактик. З 

формального боку мовленнєві тактики поділяються на ініціальні (або початкові, 

стартові), медіальні (серединні, що керують ходом комунікації) і фінальні 

(кінцеві, фінітні) [Божко 2003, с. 9; Корольов 2009, с. 59]. Потенційно будь-яка 

з мовленнєвих тактик може виступати як ініціальна, медіальна або фінітна, а 

тому для неї притаманний прагматичний потенціал будь-якої зі стратегій 

інтерактанта в дискурсивному просторі НККП. 

Суттєвим для вирішення поставлених завдань у праці є те, що вибір 

комунікантами набору тактик зумовлюється їхньою приналежністю до певної 

лінгвокультури та детермінується традиціями внутрішньоетнічного 

спілкування, що передаються від покоління до покоління. У кожній культурі 

існують притаманні їй правила побудови розмови, які пов’язані з культурно 

зумовленими засобами комунікації і поведінки. Спираючись на попередні 
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результати численних досліджень, можемо навести домінантні характеристики 

національних характерів і менталітету українців, росіян, литовців і 

американців, які проявляються по-різному як у виборі мікростратегій у процесі 

кооперативного спілкування в різних дискурсивних ситуаціях, так і 

національно-маркованих тактик для їхньої реалізації: як укр. доброзичливість, 

лагідність, привітність, шаноба, щирість, гречність, емоційність, 

екзекутивність тощо [Богдан 1998; Донченко, Романенко 2001; Жайворонок 

2006, 2007; Шутова 2016]; рос.: искренность, откровенность, душевность, 

гостеприимность, отзывчивость [Ларина 2009; Прохоров, Стернин 2006]; 

лит.: tolerancija – толерантність; atsidėjimas – уважність; santūra – стриманість 

[Паужа 2007; Papaurėlytė-Klovienė 2009]; амер.: positive thinking – позитивне 

мислення, autonomy – незалежність, privacy – приватність, mutual understanding 

– взаємопорозуміння, communication control – контроль у спілкуванні з іншими 

тощо [Лебедько 2002, 2008; Леонтович 2005; Стернин 2001].  

Дотримуючись поглядів С. О. Сухих, В. В. Зеленської [Сухих 1986, с. 73; 

Сухих 1998, с. 16] та Т. М. Снитко [Снитко 1999], підсумуємо, що на структуру 

семіотичної моделі кооперативної макростратегії впливають системи цінностей, 

переконань, соціальних норм і конвенцій, які формуються в контексті певних 

національних традицій, що дозволяє оперувати поняттям лінгвокультурної 

комунікативної стратегії. Отже, поняття комунікативної стратегії і тактики 

перебувають у гіперо-гіпонімічних відношеннях, у межах яких стратегічна 

складова пов’язана з прогнозуванням і плануванням та співвідноситься з 

основною (генеральною, загальною) інтенцією, а тактична – з конкретним 

кроком, що реалізує стратегію та репрезентує локальну інтенцію. 

 

1.3. Дискурсивний vs комунікативний простір національної 

кооперативної мовленнєвої поведінки  

 

Інтерес до досліджень в сфері національного комунікативного / 

дискурсивного простору активізує процеси, пов’язані з науковою 
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систематизацією положень і пояснень у галузі національної специфіки 

спілкування. Аналізуючи НККП, не можна залишити поза увагою такий 

значущий феномен, як дискурсивний простір, у межах якого відбувається моно- 

та міжкультурна взаємодія: “Завданням побудови дискурсивного / 

комунікативного простору стає формування єдиної картини світу, яка сприяє 

єднанню нації” [Почепцов 2001, с. 299].  

У теорії комунікації поняття “комунікативний / дискурсивний простір” 

тлумачиться досить широко: 1) територія, в межах якої відбувається взаємодія; 

простір, в якому протікає комунікативний процес [Шарков 2005, с. 98]; 

2) сукупність сфер мовленнєвого спілкування, в якій певна мовна особистість 

може реалізувати, відповідно до прийнятих у конкретному соціумі мовних, 

когнітивних і прагматичних правил, необхідні потреби свого буття [Прохоров 

1999, с. 60]; 3) зона реальних і потенційних контактів кожного з учасників 

комунікації з позиції мовця (адресанта), в межах якої кожен із них має власне 

бачення комунікативного процесу, свою роль у ньому, особисті ціннісні 

орієнтири та уявлення про той чи інший предмет мовлення [Воронцова 2009, 

с. 13]; 4) гетерогенна сутність, яка функціонує в культурі та соціумі як щось 

єдине […] сукупність і результат ареально органічних соціальних комунікацій, 

регіональних реалій і знань про них […]. Усі вони репрезентовані мовою 

[Маслова 2017, с. 22]. Отже, акценти в розумінні дискурсивного / 

комунікативного простору варіюються: від географічних і соціальних до 

прагматичних і лінгвокультурних. 

Характеризуючи дискурсивний простір НККП в когнітивно-

семіотичному та дискурсивно-прагматичному вимірах, важливо враховувати 

як його місце й середовище, так і мовні та культурні знаки, що взаємодіють, 

формуючи відповідні сфери функціонування – дискурсивні ситуації, які 

реалізуються ДП.  

НККП чітко кореспондується з поняттям дискурсивної практики, яку 

М. Фуко визначив як “[...] сукупність анонімних історичних правил, завжди 

визначених у часі та просторі, які встановили в певну епоху і для конкретного 
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соціального, економічного, географічного або лінгвістичного простору умови 

реалізації функції висловлювання” [Фуко 1996, с. 117-118]. Отже, згідно з 

концепцією мовного характеру мислення, учений зводить діяльність людей до їх 

“мовленнєвих дій”, тобто ДП. Саме ж поняття ДП може бути застосовано як до 

фрагмента дискурсу будь-якого обсягу: від репліки в діалозі до наративу [там 

само], так і до будь-якого типу національної комунікативної поведінки, зокрема 

й до кооперативної. 

У лінгвістичних працях останніх років дискурс розглядається як 

багатовимірне явище [Алефиренко 2007; Арутюнова 1998; Бахтин 1996; 

Бацевич 2003; Кравченко 2006; Колеснікова 2008; ЛЭС 1990; Почепцов 1999; 

Brown 1996] із урахуванням когнітивних [Красных 1998; Селиванова 2004; 

Дискурс 2005; Fairclough 1992], етнопсихологічних [Карасик 2002; Красных 

2003; Попова 2003], культурних [Тер-Минасова 2000; Wierzbicka 1994], 

соціальних [Горелов 2001; Седов 2004; Hymes 1972], політичних [Макаров 

2003; Шейгал 2000] та інших факторів.  

Широке розповсюдження терміна “дискурс” зовсім не означає, що за ним 

вже закріплений зміст, який можна було б уважати загальновживаним 

[Кубрякова 2005, с. 23]. Теорія дискурсу, як прагматизованої форми тексту, 

бере свій початок від концепції Е. Бенвеніста, де були розмежовані план 

розповіді та план дискурсу – мови, що привласнюється мовцем. У науковому 

доробку французького вченого визначено насамперед концептуально-

дискурсивну теорію, в межах якої чітко диференційовано статичний план 

розповіді та динамічний план дискурсу, де останній визначається як “будь-яке 

висловлення, що зумовлює наявність комунікантів: адресата, адресанта, а також 

наміри адресанта певним чином впливати на свого співрозмовника” [Бенвенист 

1975, c. 276–279]. 

У сучасній лінгвістичній науці немає єдності поглядів щодо тлумачення 

терміна “дискурс”. Однак у більшості праць вітчизняних і зарубіжних учених 

[див. Алефиренко 2007; Арутюнова 1988, 1998; Дейк ван 1988; Дискурс 2001; 

Дискурс 2005; Иссерс 2002; Карасик 2002; Кибрик 1992; Кочерган 2006; 
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Красных 2003; ЛЭС 1990; Макаров 2003; Почепцов 1999; Седов 1998] склалася 

традиція, у рамках якої під “дискурсом” розуміється цілісний мовленнєвий твір 

у різноманітності його когнітивно-комунікативних функцій. Так, Т. ван Дейк 

визначає дискурс як комунікативну подію (складну єдність мовної форми, 

значення і дії), відтворену учасниками спілкування; подію, в якій задіяна не 

лише мова в її фактичному використанні, але й ті ментальні процеси, які 

неминуче супроводжують процес комунікації [Дейк ван 1989, с. 121].  

Н. Д. Арутюнова в “Лінгвістичному енциклопедичному словнику” подає 

таку дефініцію: “Дискурс (від. франц. discours – мовлення) – зв’язний текст у 

його сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, 

психолінгвістичними та іншими факторами; мовлення, що розглядається як 

цілеспрямована соціальна дія, як компонент, який бере участь у 

взаємовідносинах людей та в механізмах їх свідомості (когнітивних процесах). 

Дискурс – це мовлення “занурене в життя” [ЛЭС 1990, с. 136–137]. 

Релевантним для висвітлення когнітивно-семіотичного ракурсу НККП є 

визначення дискурсу, запропоноване М. Ф. Алефіренком: “[…] у когнітивній 

семіології увагу головним чином акцентують на дискурсивному мисленні, якщо 

під дискурсом розуміти синергетичне за своїм сенсом 

комунікативно-когнітивне явище, інгредієнтами якого, окрім тексту, є 

різноманітні екстралінгвістичні контексти, конситуації, пресупозиції, 

постсупозиції (знання світу, думки, ціннісні орієнтири), що відіграють важливу 

роль у розумінні та сприйнятті інформації” [Алефиренко 2007, с. 146]. 

Ф. С. Бацевич з-поміж інших комунікативних категорій виділяє дискурс, 

мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт, почасти витлумачуючи дискурс як тип 

комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має 

різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), відбувається у межах 

конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками 

учасників; синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних, 

психологічних тощо) чинників, які визначаються конкретним колом форм 
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життя, залежних від тематики спілкування, має своїм результатом формування 

різноманітних мовленнєвих жанрів [Бацевич 2004, с. 138]15.  

Отже, з одного боку, дискурс – текст, занурений у життя, з особливою 

граматикою, лексикою, правилами слововживання і синтаксису, а з іншого, – це 

живе спілкування, комунікація, когнітивно-мовленнєве й інтерактивне явище з 

усіма відповідними складовими спілкування [Бацевич 2010, с. 12–13]. Дискурс, 

що розуміється як текст, занурений у ситуацію спілкування, допускає безліч 

вимірів. З позицій прагмалінгвістики дискурс є інтерактивною діяльністю 

учасників спілкування, обміном інформацією, використанням різних 

комунікативних стратегій, їх вербальним і невербальним втіленням у практиці 

спілкування [Dijk van 1990, 1998]. 

У мовознавчій науці таке переосмислення відбувається в напрямку 

аналізу ДП людини як члена національно-культурної спільноти. Поведінка 

людини, як зазначає В. В. Красних, обов’язково є етнокультурно маркованою 

[Красных 2004, с. 244], оскільки в дискурсі, як і в комунікації, крім власне 

лінгвістичного, присутній ще й лінгвокогнітивний план. У цьому аспекті 

дискурс пов’язаний зі свідомістю, знаннями та уявленнями мовця, які 

формуються в процесі соціалізації і стають основою того культурного масиву, 

що транслюється від покоління до покоління в межах певного етносу. На думку 

В. В. Красних, саме це визначає національну специфіку дискурсу. Не можна не 

погодитися з ученою в тому, що найважливішою складовою дискурсу є 

культурна [Красных 2004, с. 245]. 

Отже, у сучасній лінгвістиці під дискурсом розуміються різні види 

актуалізації тексту як абстрактної, формальної конструкції, розглянуті з 

погляду ментальних процесів у зв’язку з екстралінгвістичними факторами; 

                                                
15 Категорії комунікативної лінгвістики і лінгвістичної прагматики (дискурсивний / комунікативний простір, 

мовленнєвий жанр, комунікативна / дискурсивна ситуація, комунікативний (мовленнєвий) акт / дискурсивна 

практика) взаємопов’язані та здебільшого співвідносяться між собою за принципом гіперо-гіпонімічних відношень 

[Бацевич 2005, с. 91]. На нашу думку, є всі підстави вважати співвідношення між мовленнєвим жанром і 
комунікативною ситуацією ієрархічним: мовленнєві жанри складаються із сукупності комунікативних ситуацій, які, 

в свою чергу, є складною сукупністю мовленнєвих актів та / або дискурсивних практик. Національна кооперативна 

комунікативна поведінка є утворенням когнітивно-дискурсивного простору в межах певних мовленнєвих жанрів, які 

формуються сукупністю дискурсивних ситуацій. Водночас репрезентантами об’єкта пропонованого дослідження – 

НККП – є дискурсивні практики як семіотичні компоненти дискурсивних ситуацій.  
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складне комунікативне явище, мовленнєва дія, що враховує соціальний 

контекст та характеризує учасників комунікації, а також процеси виробництва й 

сприйняття повідомлення.  

Спираючись на виокремлені модуси ввічливості, нейтральності, 

толерантності та фамільярності, що реалізують кооперативну комунікативну 

макростратегію, можна запропонувати інформантам – представникам 

аналізованих лінгвокультур – у межах психолінгвістичного експерименту 

(анкетування, опитування, лінгвістичного інтерв’ювання) визначитись зі 

сферами (дискурсивними ситуаціями) дискурсивного простору НККП, що 

формуються посередництвом таких основних ДП, як знайомство, привітання, 

порада, побажання, подяка / вдячність, прохання, похвала / комплімент, 

запрошення, вибачення, виправдання, згода, розрада / емпатія 

(співпереживання)/ співчуття, освідчення в коханні, прощання тощо, засновані 

на реалізації або досягненні взаєморозуміння між співрозмовниками та на 

загальній базовій когнітивній структурі спільних намірів.  

Сукупність зазначених сфер (дискурсивних ситуацій) ДП створює 

полідискурсивний простір [Казыдуб 2006; Плотникова 2008] НККП, який 

можна охарактеризувати як міжособистісне, динамічне (усне / письмове), 

відкрите спілкування, що ґрунтується на взаємовигідній співпраці / взаємодії 

інтерактантів та переважно відбувається в повсякденній (не)інституційній 

комунікативній сфері через посередництво мовного, паралінгвістичного коду.  

Для нашого дослідження важливим є розгляд не тільки дискурсивного, а 

й національного кооперативного комунікативного простору з 

лінгвокультурного погляду, під яким пропонуємо розуміти таке середовище, в 

якому відбувається НККП, заснована на сукупності норм і традицій 

неконфронтаційного спілкування певної лінгвокультурної спільноти. З позицій 

взаємодії мови та культури національний кооперативний комунікативний 

простір має свою сутність і своє призначення, тобто регламентований певними 

нормами та законами спілкування, що сформувались на основі констант і 

ціннісних домінант комунікативної свідомості представників окремої 
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лінгвокультури. Отже, важливим є з’ясування стереотипних уявлень 

комунікантів, приналежних до різних етнокультур, що сформувались у їхній 

когнітивній базі, для адекватного та зрозумілого сприйняття в моно- та 

міжкультурному спілкуванні національно-специфічного мовного / 

мовленнєвого матеріалу, зумовленого не лише нормами конкретної мови, але й 

традиціями, комунікативними етностереотипами тощо. 

Окремі національні дискурсивні простори близькі за своїми структурами 

та змістом, а тому їхнім суб’єктам легше дійти взаєморозуміння, оскільки вони 

в своїй комунікативній поведінці та мовленнєвій діяльності спираються на 

спільні константи та ціннісні домінанти комунікативної свідомості. З іншого 

боку, якщо певні національно-ціннісні орієнтири формують опозиційні 

(протилежні) константи та домінанти в комунікативній свідомості індивідів, що 

представляють різні лінгвокультури, то й їхні комунікативні простори 

відрізняються, адже суб'єкти опиняються в незнайомому для них середовищі, 

відчуваючи себе “як на іншій планеті” та намагаючись актуалізувати всі свої 

пізнання. У цьому випадку, як правило, йдеться про міжкультурний аспект 

комунікативної взаємодії, відбувається так зване “зіткнення” різних культур і 

мов, що спричинене невідповідністю констант і ціннісних домінант 

комунікативної свідомості інтерактантів. Отже, можна говорити про 

“виникнення “свого” й “чужого” простору перебування суб’єкта, де перенесення 

знань зі свого комунікативного простору в інший, як правило, не дає очікуваного 

результату, оскільки ціннісні орієнтири не збігаються” [Харченко 2003, с. 38]. 

Національний комунікативний простір зумовлений суспільно-історичним 

досвідом певної етноспільноти, який акумулює інтегровану сукупність норм, 

законів, традицій, що склалася до певного моменту та закріплена у специфічних 

(не)вербальних знаках: актуалізуються слова, висловлювання, мовленннєві 

кліше, фразеологічні одиниці, прецедентні тексти тощо. Відповідні 

лінгвокультурні одиниці формують той чи інший комунікативний простір на 

конкретному етапі, у певний час, поряд із “комунікативною поведінкою 

людини, маючи відносно стандартизовані форми (спілкування з (не)знайомим, з 
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колегами, в школі і вузі, в транспорті, поліклініці, ресторані та кафе” [Прохоров 

2011, с. 24]. Отже, існують свої константи, ціннісні орієнтири та домінанти, що 

закладені в комунікативній свідомості представників певної лінгвокультури 

[Дементьев 2013, с. 63]. Уважаємо за доцільне докладно зупинитись на їхньому 

визначенні та аналізі в практичних розділах дисертації, адже НККП 

визначається та залежить від стереотипних уявлень індивідів, закладених у 

когнітивній базі та сформованих у результаті суспільно-історичного розвитку 

певної етнокультури. 

 

1.4. Параметрична модель національної кооперативної 

комунікативної поведінки як когнітивно-семіотичного та 

дискурсивно-прагматичного конструкта 

 

Основою світогляду і світорозуміння кожного народу є власна система 

предметних значень, соціальних стереотипів, когнітивних схем тощо. Саме така 

системність свідомості, або образу світу, впливає на поведінку представників 

тієї чи тієї лінгвокультури та визначається нею [Уфимцева 1996, с. 160]. НККП 

за аналогом відповідних досліджень, присвячених вивченню різноманітних 

продуктів мовленнєвої діяльності, як-от стандартних комунікативних 

(дискурсивних) ситуацій [Василенко 2010; Приходько 2010], мовленнєвих 

жанрів [Бахтин 1996; Брандес 1983; Шерстяных 2013; Шмелева 1995], 

пропонуємо розглядати як параметричну модель, що складається з двох страт і 

їхніх зон: інваріантної – когнітивно-семіотичної – і варіантної – дискурсивно-

прагматичної.  

Перший параметр переважно є статичним, адже когнітивна природа 

кооперативної комунікації закладена у здатності людини до співпраці і 

взаємодії загалом, а семіотична – у стереотипах як культурно-ментально-

мовних знаках, що відображають характер цієї кооперації у конкретній 

етнокультурі. Натомість другий параметр є динамічним, оскільки саме він 
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зумовлює дискурсивний вибір кооперативних мікростратегій – модусів 

ввічливості, нейтральності, толерантності й фамільярності.  

Відповідний дослідницький погляд на НККП як структуру, що утворює 

модель, сягає численних праць Й. А. Стерніна, в яких учений акцентує увагу на 

методиці опису аналізованого феномена. Дотичними до такої концепції є 

основоположні дослідження М. П. Брандес, яка розробила динамічну 

структурну модель мовленнєвого жанру, що складається з горизонтальної 

(семантика) та вертикальної (прагматика) складових, що об’єднуються в цілісну 

систему завдяки архітектоніко-мовленнєвим формам монологу, діалогу або 

полілогу [Брандес 1983, с. 57].  

Відповідно до пропонованої організації моделі мовленнєвого жанру, 

спершу цей конструкт виявляється в так званому “ідеальному мовленні”, яке 

потім вербалізується у звуковому вигляді за посередництва мовних одиниць, 

що добираються з системи національної мови і комбінуються, враховуючи 

дискурсивний / прагматичний контекст. 

Для аргументації своєї позиції щодо представлення НККП як 

параметричної моделі когнітивно-семіотичної і дискурсивно-прагматичної 

організації стисло розглянемо погляди вчених щодо термінів модель і 

моделювання в сучасній лінгвістиці загалом і в її окремих напрямах – 

когнітивістиці та лінгвокомунікативистиці зокрема (М. П. Брандес, 

М. Ю. Олешков, Ю. Є. Прохоров, Й. А. Стернін, О. В. Харченко, 

О. М. Худякова, М. В. Шаманова тощо).  

Термін “модель” був ужитий у мовознавчій науці вперше в 1944 р. 

американським лінгвістом З. Харрісом, який з його допомогою розглядає 

специфіку методології Е. Сепіра, а пізніше – К. Бюлером, Ч. Хоккеттом і 

Н. Хомським, які розуміли модель як формалізовану структуру [Лосев 2004, 

с. 14]. В Оксфордському тлумачному словнику наводиться сім визначень 

моделі, з яких дотичними до концепції цього дослідження є такі: “a 

three-dimensional representation of a person or thing or of a proposed structure, 

typically on a smaller scale than the original – тривимірне уявлення суб’єкта, речі 
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або структури; зазвичай в зменшеному масштабі”; “a simplified description, 

especially a mathematical one, of a system or process, to assist calculations and 

predictions – спрощений опис якоїсь системи для подальших розрахунків” 

[OED]. Ці дефініції не можуть вважатися вичерпними, оскільки зміст поняття 

“модель” видається значно ширшим. Так, модель (від лат. modulus) у широкому 

смислі – будь-який образ, аналог (уявний чи умовний: зображення, опис, схема, 

креслення, графік, план, карта і т.ін.) об’єкта, процесу або явища (оригіналу цієї 

моделі), який використовується як його представник [УЭС 1999, с. 482].  

Модель у мовознавстві – абстрактне поняття еталона або зразка певної 

системи (фонологічної, граматичної і т. ін.), уявлення найзагальніших 

характеристик будь-якого мовного явища [Прохоров 2004]. Оскільки в сучасній 

науці вивчаються не лише окремі самостійні елементи, але й їхня взаємодія, то 

в лінгвістиці під моделлю розуміють структуру, яка складається з ієрархії 

елементів з їхньою системою – зв’язками і відношеннями. Так, на думку 

Ю. Є. Прохорова, “доцільно розглядати систему діалогових взаємодій членів 

певного соціуму у вигляді соціально заданих моделей, матриць взаємодії” 

[Прохоров 2006, с. 28]. 

Поряд із терміном модель у наукознавстві вживається ще й термін 

моделювання як відтворення певних сторін прототипу, запропоноване фахівцем 

у теорії пізнання В. О. Штоффом у праці “Моделювання і філософія” [Штофф 

1966, с. 22], яке кореспондується із визначенням цього феномена в 

інтерпретації І. Б. Новика і А. А. Ляпунова: “моделювання – це опосередковане 

практичне або теоретичне дослідження об’єкта, при якому вивчається не 

безпосередньо об’єкт, який цікавить, а певна допоміжна штучна або природна 

система, що перебуває у відношеннях об’єктивної відповідності з об’єктом 

пізнання, здатна заміщати його та надавати в результаті її аналізу інформацію 

про об'єкт моделювання” [Новик 1964].  

Ураховуючи специфіку структурної організації процесу мовленнєвого 

спілкування загалом як необхідної умови для моделювання НККП, уточнімо, як 

розуміли її класики теорії комунікативної взаємодії. Ще М. М. Бахтін зазначав: 
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“якими б різними не були висловлювання за своїм обсягом, змістом, 

композиційною побудовою, вони мають як одиниці мовленнєвого спілкування 

загальні структурні особливості і, передусім, абсолютно чіткі межі […], які 

визначаються зміною мовленнєвих суб’єктів, тобто зміною мовців. Оскільки 

мовленнєве спілкування – це “обмін думками” в усіх галузях людської 

діяльності, то будь-яке висловлювання – від стислої (однослівної) репліки 

побутового діалогу і до великого роману або наукового трактату – має 

абсолютний початок і абсолютний кінець. Висловлювання – це не умовна 

одиниця, а одиниця реальна, чітко відмежована зміною мовленнєвих суб’єктів, 

що завершується передачею слова іншому” [Бахтин 1996, с. 170]. 

НККП, яка є складником загальної соціокультурної ситуації, передбачає 

існування в колективній свідомості мовців відповідних моделей взаємодії у 

різних ситуаціях спілкування та ДП. М. Аргейл у результаті проведеної 

теоретичної роботи дійшов висновку про те, що соціальні ситуації є основними 

компонентами реальної взаємодії членів суспільства [Караулов 2007, с. 84]. 

Відповідно до положень соціологічної теорії, комуніканти взаємодіють не 

стільки в реальному світі та говорять не суто про нього, як про міжсуб’єктні 

моделі явищ і ситуацій дійсності, які дістали певне тлумачення [Berger, 

Luckman 1967]. Моделювання мовленнєвої взаємодії є, на думку 

Н. В. Василенко, найбільш продуктивним методом дослідження 

комунікативних стратегій процесу спілкування, що передбачає в перспективі 

формування інтеракційної моделі комунікативної події [Василенко 2010].  

Для участі в соціальних ситуаціях членам соціуму необхідні моделі цих 

ситуацій, які зберігаються в когнітивній базі комуніканта. Т. ван Дейк визначає 

відповідний тип моделей соціальної взаємодії як ситуаційні, розуміючи цей 

феномен із позицій когнітивного витлумачення як “інтегровані структури 

попереднього досвіду людей, що містять уявлення про події і ситуації, 

відображають їхні знання й думки про конкретні події або ситуації і слугують 

сформованою на основі особистого досвіду базою для більш загальних і 

абстрактних сценаріїв” [Дейк ван 1989, с. 164]. Ситуаційні моделі спілкування, 
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згідно з концепцією вченого, є когнітивним корелятом соціальної ситуації і 

можуть бути представлені в пам’яті мовця у формі стереотипних сценаріїв так, 

що комуніканти матимуть можливість для взаємодії та спілкування на їхній 

основі. Отже, моделі ситуації організують цілісну структуру, в якій 

відображено інформацію про певну знайому ситуацію спілкування, а їхня 

основна функція полягає в тому, що вони створюють необхідну базу даних для 

подальших семіотичних дій [Дейк ван 1989, с. 140-141, 275]. У цьому якраз і 

полягає когнітивно-семіотична складова параметричної моделі НККП. 

На переконання О. Ф. Лосєва, будь-яка соціальна модель, за своєю 

природою завжди комунікативна [Лосев 2004]. А тому ситуативні моделі – це 

узагальнені, типізовані уявлення про ситуацію спілкування, які відображаються 

у сценаріях комунікативної поведінки. Процес спілкування як засіб соціальної 

взаємодії регламентований правилами комунікативної поведінки, усталеними в 

межах певної лінгвокультури. Так, Дж. Серль підкреслював, що “говоріння 

тією чи іншою мовою є (надзвичайно складною) формою, відповідною до 

правил поведінки” [Серль 1986, с. 152]. 

Конструюючи когнітивно-семіотичну модель НККП, враховуємо її 

інваріантний характер, універсальний для представників аналізованих 

(української, російської, литовської та американської) комунікативних культур. 

Така модель відображає своєрідну семіотичну мову смислів або метамову щодо 

природної мови, що реалізуються як у мовних [Брандес 1983, с. 124–129], так і 

у мовленнєвих одиницях / дискурсивних практиках, або дискурсивних моделях, 

які вже можуть виявляти специфіку кожної конкретної лінгвокультури.  

Вочевидь розуміння НККП як когнітивно-семіотичного і дискурсивно-

прагматичного конструкта корелює з такими термінами сучасної 

когнітивістики, як фрейм, сценарій, схема, ситуаційна модель, які в цьому 

ракурсі більш узагальнено визначаємо, слідом за К. В. Долініним, як “фрагмент 

знання про світ, що утворився довкола певного поняття чи типової для 

конкретного соціуму ситуації та містить пов’язану з ними основну, типову або 
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потенційно можливу інформацію, в якій наявні відомості про звичайний 

порядок перебігу ситуації” [Долинин 1999, с. 9].  

На переконання основоположника теорії фреймів, американського 

ученого в галузі штучного інтелекту М. Мінського, процеси мислення 

базуються на численних структурах даних – фреймах, що зберігаються в 

пам’яті, за допомогою яких людина: 1) усвідомлює зорові образи – фрейми 

сприйняття візуального; 2) розуміє слова – фрейми семантичні; 3) розуміє 

міркування, дії – фрейми-сценарії; 4) розуміє оповіді – фрейми-гештальти 

[Minsky 1977]. Саме фрейм, на думку О. О. Гельпей, можна розглядати як 

структуру даних для представлення стереотипної комунікативної поведінки.  

Фрейми конкретизують, що для певної культури є характерним і типовим, а що 

– ні, а також організують розуміння світу мовною особистістю загалом, а тим 

самим і її комунікативну поведінку [Гельпей 2007, с. 22].  

Отже, структуру моделі НККП як когнітивно-семіотичного і 

дискурсивно-прагматичного конструкта складає один або декілька фреймів, що 

є її денотативною (екстралінгвістичною) основою і правилами побудови 

дискурсивних ситуацій. Термін “сценарій” близький до терміна “фрейм”, що 

розгортається в результаті інтерпретації тексту, коли ключові слова та ідеї 

тексту створюють тематичні (сценарні) структури, які вилучають із пам’яті на 

основі стандартних, стереотипних значень [Кубрякова 1996]. Як зауважує 

Н. Д. Арутюнова, “життєвий контекст дискурсу моделюється у вигляді фреймів 

(типових ситуацій) або сценаріїв (акцентують на розвитку ситуації)” [ЛЭС 

1990, с. 137]. Розрізнюють фрейми статичні (описують статичні явища) та 

динамічні (сценарії), що враховують інформацію про діяльність об’єкта в часі 

та просторі. Фрейми-сценарії є такими когнітивними моделями, які реалізують 

у плані свого змісту “силу руху, ідею розвитку”, що відображається у зміні сцен 

[Хайруллин 2010, с. 20]. Ці когнітивні моделі, як зауважує А. П. Бабушкін, є 

інваріантами пізнавальної діяльності людини. Індивідуальні когнітивні системи 

базуються на певних пізнавальних структурах із власними концептами та 

моделями [Бабушкин 1996, с. 14].  
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Поняття сценарію запозичене з психології, у якій його визначають як 

процедурний спосіб репрезентації стереотипного знання, що формулюється в 

термінах алгоритму або інструкції: “У ментальних структурах, якими оперує 

людський мозок, у процесі життя і соціалізації індивіда закладаються певні 

матриці міжособистісного спілкування, які згодом неусвідомлено 

відтворюються в потрібній ситуації” [Гиндин 2003, с. 24]. На думку 

В. С. Третьякової, сценарій у лінгвопрагматиці має розглядатись як 

інструментальна одиниця, що дозволяє репрезентувати прототипові 

характеристики явища у вигляді опису мовленнєвих дій учасників типової 

комунікативної ситуації на основі їх інтенцій [Третьякова 2004, с. 63]. 

Відповідно до концепції Т. ван Дейка, схеми ситуацій, що зберігаються в 

пізнавальній базі мовної особистості, втілюються як сценарії / фрейми, 

компоненти яких конкретизуються в певному об'єктивованому змісті сценаріїв / 

фреймів поведінки [Дейк ван 1989, с. 16]. 

НККП є соціально зумовленим і регульованим нормами окремої 

лінгвокультури процесом, що розвивається за певним сценарієм, який 

відповідає фреймовій моделі, характерної для конкретної ДП. Поняття 

когнітивно-семіотичної (фреймово-сценарної) моделі НККП пропонуємо 

визначати як інваріантну, універсальну для різних, зокрема й аналізованих, 

лінгвокультур концепцію розуміння та пізнання кооперативної комунікативної 

поведінки, що демонструє як склад (структуру, зміст) інформаційно 

самостійних модулів / фреймів (компонентів / слотів), так і механіку / сценарії 

(принцип, процес) їх взаємодії у межах архітектоніки єдиної системи. 

Й. А. Стернін пропонує три моделі (ситуативну, аспектну та 

параметричну) для аналізу комунікативної поведінки, що забезпечують 

комплексність і системність її опису, але мають різне призначення [Стернин 

2015]. У пропонованій роботі, враховуючи визначену мету та сформульовані 

завдання, релевантною є параметрична модель НККП (див. рис. 1.2), адже саме 

в її межах передбачається можливість комплексного формалізованого опису та 
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аналізу об’єкта дослідження, який припускає залучення окремих необхідних і 

релевантних ситуативних і аспектних характеристик.  

 

Рис. 1.2. Параметрична модель  

національної кооперативної комунікативної поведінки 

 

Запропонована параметрична модель НККП як універсального 

когнітивно-семіотичного та дискурсивно-прагматичного конструкта 

формалізує, візуалізує й унаочнює її процес і результат, зокрема статичні 

(когнітивно-семіотичні) і динамічні (дискурсивно-прагматичні) складники, за 

якими може бути проаналізована кооперативна комунікативна поведінка 

представників будь-якої лінгвокультури. Розробка методологічно-методичного 

підґрунтя для аналізу параметричної моделі НККП буде представлена в 

другому розділі дисертації.  
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Висновки до розділу 1 

 

Теоретична концепція дисертації ґрунтується на таких положеннях: 

1) когнітивний феномен кооперативної комунікації має полідисциплінарну 

природу, оскільки заснований на категорії кооперативності, яку в різний спосіб 

намагалися охарактеризувати і філософи, і соціологи, і психологи, і лінгвісти, 

припускаючи, що її витоки сягають онтогенезу людини, у процесі еволюції якої 

людська здатність до кооперації трансформувалася в один із типів комунікації, 

її ключовий принцип; 2) онтологічний характер категорії кооперативності 

полягає в здатності людини до співпраці, взаємодії з партнером, зокрема 

прихильності до принципів взаємовигідного співробітництва, готовності й 

умінні працювати в команді на основі чесної гри за загальноприйнятими 

правилами, зацікавленості в контактуванні та отриманні взаємної користі; 

3) гносеологічний її статус полягає в тому, що як об’єкт пізнання вона є 

універсальною фундаментальною ознакою людського соціуму, без якої 

неможливе як його успішне існування загалом, так і окремої мовної особистості 

зокрема; 4) під кооперативністю розуміємо когнітивну 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 – 

типова взаємодія, що базується на когнітивній структурі спільних намірів 

комунікантів із використанням ефективних мовних і мовленнєвих засобів, вибір 

яких зумовлений спільною семіотичною організацією 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 [Алефиренко 2007], 

Р. В. Васько [Васько 2013], С. C. Єрмоленко [Єрмоленко 2006]) і дискурсивної 

прагматики терміна національна кооперативна комунікативна поведінка, 

основою якої є поняття “національна мовна особистість” (К. Ф. Сєдов, 
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О. І. Халупо), що є її семіотичним центром і суб’єктом ДП, представником 

конкретної етноспільноти: носієм менталітету, національного характеру, мови, 

національно-ціннісних домінант, етикетно-ритуальних норм і стереотипів. У 

роботі ментальність витлумачено як національний спосіб мислення, а 

менталітет – як національний спосіб сприйняття й розуміння дійсності, 

зумовлений сукупністю когнітивних стереотипів нації, до складу якого 

належать соціальні, економічні, політичні, духовні та моральні сторони 

громадського життя етносу (А. Г. Кравченко), які й зумовлюють його 

національний характер і самоідентифікацію.  

Національний характер розглядаємо крізь призму психологічних 

стереотипів поведінки народу, що формується в історичному розвиткові, 

виявляючись як у культурі загалом, так і у традиціях і нормах комунікативної 

поведінки зокрема. Відповідно, дотримання традицій і норм у НККП 

спричинює формування національно-ціннісних орієнтирів учасників 

комунікації як представників певної лінгвокультури, які відображають 

специфіку національного характеру та менталітету окремого народу. Ці 

положення дозволяють розширити нижче запропоноване визначення поняття 

НККП як дотримання комплексу традицій і норм у спілкуванні представників 

конкретної комунікатівної культури, що мають спільні національно-ціннісні 

орієнтири в досягненні мети комунікації. 

Цінності кожної спільноти, об’єднаної за конкретним критерієм, зокрема 

й національним, формуються в результаті складних семіотичних комбінацій та 

взаємодії традицій і норм, репрезентованих за допомогою амбівалентних 

відношень у національному характері та менталітеті етносу. Комунікативні 

цінності, що впливають на НККП, є одним із основоположних принципів 

культури, в якій можна спостерігати своєрідність і специфічність систем 

комунікативних норм, що зумовлено різницею в національно-ціннісних 

орієнтирах представників певної лінгвокультури як семіотичних регуляторів 

НККП в моно- і міжкультурному спілкуванні, що запобігають проявам 

національно-етнічних упереджень. Від них залежить успішність комунікативної 
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діяльності, досягнення бажаного перлокутивного ефекту, що становлять основу 

кооперативної комунікації і особливо увиразнюються у процесі семіотизації 

комунікативної 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. Найчастіше підсвідомо, 

орієнтуючись на етнокультурний стереотип навіть у монокультурній 

комунікативній взаємодії, комуніканти намагаються дотримуватись тих 

стимулів, що реалізують і підтверджують сформовані та закріплені стереотипні 

уявлення про риси національного характеру та менталітету.  

НККП заснована на таких ментальних елементах, як модуси спілкування, 

що є когнітивно-семіотичними структурами носіїв конкретної мови – 

представника свого менталітету і національного характеру – разом із 

пресупозиціями, які визначають спосіб контактування комунікантів на тлі 

конкретних ДП. Пресупозицію тлумачимо як когнітивний контекст, що існує, 

припускається або твориться адресантом у процесі спілкування для впливу на 

адресата, а також допомагає обрати ефективний модус комунікативної 

поведінки.  

Модус комунікативної поведінки вважаємо універсалією, що виявляє 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 різновидами, як 

увічливість, нейтральність, толерантність і фамільярність.  



 

 

132 

НККП пропонуємо розглядати як когнітивно-семіотичний і 

дискурсивно-прагматичний конструкт, який формує параметричну модель, що 

складається з двох страт та їхніх зон: 1) 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 і закріплена у 

стереотипах як культурно-маркованих знаках; 2) варіантної страти – 

дискурсивно-прагматичної зони – динамічної, оскільки саме в ній обираться 

кооперативна макростратегія спілкування та модуси ввічливості, нейтральності, 

толерантності й фамільярності. 

Реалізація НККП залежить від комунікативного vs дискурсивного 

простору, в якому пропонуємо виокремлювати кооперативні дискурсивні 

ситуації і ДП, що засновані на реалізації або досягненні взаєморозуміння між 

співрозмовниками та на базовій когнітивній структурі спільних намірів. 

Репертуар відповідних ДП і дискурсивних ситуацій створює дискурсивний 

простір НККП, 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.  

На основі статичних (когнітивно-семіотичних) і динамічних 

(дискурсивно-прагматичних) складників НККП в роботі сконструйовано її 

параметричну модель, що формалізує, візуалізує й унаочнює процес і результат 

об’єкта дослідження, за якими може бути проаналізована кооперативна 

комунікативна поведінка представників будь-якої лінгвокультури. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ КООПЕРАТИВНОЇ  

КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

2.1. Методологічні засади вивчення національної кооперативної 

комунікативної поведінки як складника мовленнєвої діяльності 

особистості 

 

Комунікативна поведінка як складник мовленнєвої діяльності 

різноаспектно характеризувалася в рамках багатьох лінгвістичних концепцій і 

наукових парадигм – від порівняльно-історичної та системно-структурної 

(В. фон Гумбольдт, О. О. Потебня, І. О. Бодуен де Куртене, Л. В. Щерба, 

О. О. Леонтьєв та ін.) до антропоцентричної і лінгвосинергетичної (Т. ван Дейк, 

В. В. Дементьєв, Й. А. Стернін, Т. В. Цив’ян та ін.). Розвиваючи ідеї 

В. фон Гумбольдта про те, що “мова є явищем, яке постійно, в кожну мить, 

зникає […], вона є ... не мертвим утворенням, а діяльністю […], вічно 

повторюваним зусиллям духу зробити членороздільний звук вираженням 

думки” [Humboldt 1841-1852, т. 6, с. 41], ґрунтуючись на уявленні про те, що 

мова є знаком, позначенням явищ й актом пізнання людиною навколишнього 

світу, О. О. Потебня визначав індивідуально-психічний мовленнєвий акт як 

творчий процес [Потебня 1989, с. 213]. Дослідивши процес сприйняття та 

розуміння мовлення, український учений, слідом за німецьким колегою, дійшов 

висновку про неможливість повного розуміння, оскільки мовець і слухач 

співвідносять слова зі своїм особистісним змістом, актуальним в умовах 

конкретної мовленнєвої діяльності. 

Згідно з концепцією О. О. Потебні, тлумачні комплекси в адресанта й 

адресата суттєво відрізняються, що з позицій сучасної психолінгвістичної теорії 

пояснюється різним змістом асоціативно-вербальних мереж індивідів. Звідси 

факторами розуміння є не тільки сукупність досвіду інтерактанта, але й, 
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зокрема, характер контекстів оперування словом, які існують в пам’яті 

комунікативної особистості, а “подібні особистісні смисли можуть стати 

результатом різної мовної діяльності” [цит. за: Франчук 2012, с. 100].  

Релевантними для нашого дослідження є положення, сформульовані ще 

одним основоположником сучасної теорії мовленнєвої діяльності 

І. О. Бодуеном де Куртене, який намагався пізнати механізм мови через аналіз 

психічної діяльності індивіда, оскільки мова можлива лише в людському 

суспільстві, а тому окрім психічної, в ній необхідно виділяти й соціальну 

сторону: “засадою мовознавства повинна слугувати не тільки індивідуальна 

психологія, а й соціологія” [Бодуэн де Куртенэ 1963, с. 15]. 

З-поміж творців теорії мовленнєвої діяльності значне місце посідає 

постать Л. В. Щерби, який визначає її як “процеси говоріння та розуміння”, а 

мовний матеріал розглядає не як діяльність окремих індивідів, а сукупність 

всього сказаного й сприйнятого в певній конкретній ситуації в ту чи іншу епоху 

життя конкретної соціальної групи, адже “психофізіологічна мовленнєва 

організація”, що зумовлює мовленнєву діяльність, є індивідуальним проявом 

мовної системи і в мовленнєвій практиці окремих інтерактантів відрізняється 

від неї: “при говорінні ми часто вживаємо форми, яких ніколи не чули від цих 

слів, утворюємо слова, не передбачені словниками [...] поєднуємо слова хоч і за 

певними законами їх сполучення, але постійно робимо нові” [Щерба 1974, 

с. 24].  

Сучасна теорія мовленнєвої діяльності ґрунтується на концепції 

Л. С. Виготського, у межах якої мовлення трактується як певний вид діяльності, 

яка, у свою чергу, складається з трьох сторін: мотиваційної (породжується з 

потреби), цільової (визначається кінцева мета й засоби її досягнення) та 

виконавчої (здійснюється до реалізації основної (немовленнєвої) мети: 

мовленнєва діяльність завжди вирішує немовленнєве завдання, що стосується 

сенсу): “Кожна дія, зокрема й мовленнєва, одержує своє значення залежно від 

умов перебігу та цілей діяльності” [Леонтьев 2010, с. 80-81]. 
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Аналіз НККП загалом як і конкретної мовленнєвої дії зокрема не може 

бути здійснений лише в термінах лексичне значення і культурний смисл як його 

стійкий інтеграційний компонент: лексичне значення – “зміст слова, що 

відображає в свідомості й закріплює в ній уявлення про предмет, властивості, 

процес, явище ... продукт розумової діяльності людини, пов’язані з редукцією 

інформації людською свідомістю, з порівнянням, класифікацією, 

узагальненням” [ЛЭС 1990, с. 261]. Очевидно, що за допомогою цього терміна 

неможливо описати характер активності суб’єкта, а саме ту систему 

інтелектуальних операцій, які визначають вибір слова в мовленнєвій діяльності. 

Немає можливості описати мовленнєву дію і за допомогою терміна культурна 

конотація як синхронно-функціонального втілення культурної “частки” 

значення як дійсної культурної значущості образу, що вилучається з нього 

[РКП 2004, с. 9]. Але на підставі положення про ізоморфізм інтелектуальної та 

мовленнєвої діяльностей мовленнєву дію як одиницю аналізу можна описати 

через співвідношення психологічного значення й особистісного смислу, 

представлене різними аспектами реалізованих у мові операцій: “Дослідження 

діяльності вимагає аналізу саме її внутрішніх системних зв’язків. Інакше ми 

опиняємося не здатними відповісти навіть на найпростіші питання – скажімо, 

про те, чи маємо ми в даному випадку дію або операцію” [Леонтьев 2004, с. 65]. 

Функціональні відносини психологічного значення та особистісного 

смислу визначені В. А. Пищальниковою: “Величезний психічний зміст, хоча й 

пов’язаний із психологічним значенням, але не входить до нього: різного роду 

індивідуальні асоціативні зв’язки, чуттєвий зміст, образні уявлення і т.д. 

залишаються неврахованими” [Пищальникова 1991, с. 7]. 

Для нашого дослідження релевантними є концептуальні положення 

психолінгвістичної теорії асоціативних (семантичних) полів, які ми 

екстраполювали у площину стереотипізації у комунікативній свідомості 

індивідів, приналежних до української, російської, литовської та американської 

лінгвокультур, такого феномена, як НККП. 
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У другій половині ХХ – початку ХХІ століття сформувалась характерна 

тенденція в аналізі мовленнєвої діяльності мовної особистості, яка передбачала 

важливість вивчення мовлення як базового складника людської поведінки, 

зокрема й у контексті вивчення цього феномена у зв’язку з актуалізацією 

вирішення проблемних питань антропології (Е. Сепір, Б. Малиновський, 

Д. Хаймс та ін.). Про новітній на той час міждисциплінарний напрям, об’єктом 

дослідження якого стало мовлення, а предметом – різноаспектні прояви його 

реалізації, передусім антропологічного характеру, – уперше зауважив Д. Хаймс, 

запропонувавши таке його формулювання, як етнографія мовлення [Хаймс 1975, 

с. 44]. На думку вченого, ця галузь “вивчає ситуації і практику, моделі і функції 

говоріння як цілком самостійного роду діяльності  […]”, що “можуть бути дуже 

неоднаковими у різних груп; зокрема, способи використання мовлення в 

процесах соціалізації і освіти можуть суттєво відрізнятись один від одного” [там 

само]. Розглядаючи роль мовлення в когнітивній і експресивній поведінці, 

поділяючи концепцію Дж. Фірта щодо виокремлення в семантиці прагматичних 

аспектів значення, Д. Хаймс наголошував на важливості саме польових 

досліджень мовлення, що дозволяє здійснити його систематичний опис і 

спонукає до зіставлення мовленнєвої поведінки в різних лінгвокультурах у 

межах “порівняльного мовленнєзнавства” [Хаймс 1975, c. 44-45].  

Так, починаючи з праць Д. Хаймса, які надали своєрідного поштовху до 

переосмислення феномена мовленнєвої діяльності, протягом тривалого часу й 

донині в лінгвістичній науці мовлення вивчалось із різних концептуальних 

позицій і в межах напрямів, представники яких послуговувались як 

традиційним інструментарієм порівняльно-історичної та системно-структурної 

парадигм (лінгвістика тексту, мовленнєзнавство) [Барт 1989; Бахтин 1996; Бехта 

2004; Гальперин 2007; Колегаева 1991; Лотман 1970; Николаева 1977, 1978, 2000], 

так і новітнім методологічно-методичним арсеналом (соціо- та психолінгвістика, 

дискурсивна лінгвістика, лінгвокомунікативістика, лінгвокультурологія тощо) 

[Дементьев 2000, 2010; Ларин 1977; Лихачева 2017; Радзієвська 2010; 

Селиванова 2004, 2008; Скаб 2007, 2010; Стернин 1996, 2003, 2015; 



 

 

137 

Формановская 1989]: “Труднощі, які перешкоджають здійсненню адекватного 

структурного аналізу змісту, пов’язані з обмеженістю контекстів, 

представлених у звичайному мовному матеріалі […], що надає достатньо умов 

для виконання фонологічного і граматичного аналізу, але для семантичного 

аналізу їх недостатньо, якщо не брати до уваги кілька обмежених елементів, які 

часто зустрічаються: відмінкові закінчення і прийменники…” [Хаймс 1975, 

с. 45]. Отже, для розуміння, адекватної інтерпретації і передбачення 

комунікативної поведінки істотною є змістова роль контекстів, сформованих 

різними типами значень.  

 

2.2. Нові тенденції у розробці методик аналізу національної 

кооперативної комунікативної поведінки 

 

На сьогодні в царині лінгвістичної комунікативістики, дискурсології та 

лінгвокультурології сформовано засадничі теоретичні принципи, 

термінологічний апарат, а також вироблено результативні методики та методи 

дослідження, зокрема прийоми аналізу національної (кооперативної, проміжної, 

конфліктної) комунікативної поведінки, в якій наявний значний обсяг 

універсалій, а також існує безліч фактів прояву лінгвокультурної специфіки 

[Борисов 2017; Бухаева 2015; Колокольцева 2001; Ланских 2008; Лихачёва 

2017; Стернин 2003; Стернина 2001; Серякова 2012; Скаб 2015; Солощук 2006; 

Фабіан 1998; Шутова 2016; Hilbig 2008, 2009; Kuzmickaitė 1992; Lebedko 1999; 

Macevičiūtė 2005; Nixdorf 2002 та ін.].  

Сучасні гуманітаристика загалом і мовознавча наука зокрема пропонують 

“креативні” підходи до вивчення проблемних питань національної 

комунікативної поведінки різних типів. Вирішення поставлених завдань у нашому 

дослідженні передбачає залучення результатів таких галузей знання, як філософія, 

психологія, соціологія, історія, антропологія, фізіологія, що підтверджує та 

актуалізує базові принципи експансіонізму й експланаторності в новітній 

лінгвістиці. Опис національної комунікативної поведінки (кооперативної, 
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проміжної, конфліктної) є невід’ємною частиною країнознавства 

(регіонознавства), оскільки об’єднує прояв специфічних фактів мовленнєвого 

етикету, національних традицій спілкування тощо [Ощепкова 2006; Павловская 

2007]. Саме тому актуальним є виявлення та аналіз як універсальних, так і 

ідіоетнічних рис, притаманних певній комунікативній культурі, що зумовлює 

пошук нових підходів, методів і методик для різноаспектного розгляду 

особливостей національної комунікативної поведінки [див. докладніше Бухаева 

2015; Стернин 2015].  

Автори монографії “Етнопсихолінгвістика” [Этнопсихолингвистика 1998] 

висувають ідею про лакунарний характер вербальної і невербальної поведінки 

певного етносу, яка спричинює аналіз комунікативної поведінки лише в межах 

виявлення й опису лакун, зумовлених розбіжностями в національних характерах, 

що виконується, як правило, в межах аспектної моделі аналізу. Проте, 

спираючись на праці Й. А. Стерніна, зауважимо, що значна кількість 

комунікативних ознак у різних культурах збігається, а ще більша – демонструє за 

певної подібності яскраву ідіоетнічну специфіку. Ці факти також мають бути 

описані за системним принципом із застосуванням комплексної методики 

дослідження, адже окремі виявлені риси повинні продемонструвати прояви 

національної комунікативної поведінки того або іншого етносу [Стернин и др. 

2003, с. 14].  

Про перспективи використання комплексного підходу в різних 

лінгвістичних дослідженнях зауважує Т. Ю. Сазонова: “Дослідження 

глибинних змістовних механізмів соціальної взаємодії людей здійснюється в 

рамках як окремих теорій і концепцій мовознавства, так і комплексних 

міждисциплінарних досліджень, що різною мірою та з різним успіхом 

інтегрують сучасні досягнення наук про мову” [Сазонова 2009, с. 69].  

Починаючи з праць французького соціолога Е. Дюркгейма, людську 

поведінку розглядають як своєрідну символічну форму ритуалу і, відповідно, 

засіб трансляції колективних (етнічних, соціальних, культурних тощо) 

цінностей [Дюркгейм 1998]. Активізація опису та аналізу ритуального 
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характеру процесу спілкування загалом і комунікативної поведінки зокрема 

спостерігається з другої половини XX століття й триває донині в численних 

предметних дослідженнях [Байбурин 1983, 1991; Топоров 1988; Тэрнер 1983; 

Цивьян 1973, 2005 та ін.].  

Відповідно до положень, висвітлених антропологами, етнографами, 

культурологами, лінгвістами тощо, ритуальний характер спілкування та 

комунікативної поведінки спостерігається в різноманітних дискурсивних 

ситуаціях і (не)інституційних ДП – під час лекції, іспиту, заняття, шкільного 

уроку, ділових переговорів, публічних виступів, дебатів, судових засідань тощо. 

Кожна зі сфер комунікативної взаємодії характеризується наявністю певних 

обмежень, правил і регламентів, що спрямовують відповідну (не)вербальну 

поведінку та залежать від приналежності конкретної мовної особистості до 

певної етнокультури, соціальної групи, професії тощо. Дослідники наводять 

чимало прикладів реалізації ритуалізованої форми мовленнєвої діяльності, як, 

наприклад, звичайна телефонна розмова, що має супроводжуватись низкою 

ритуальних реплік, відсутність яких може насторожити та збентежити 

співрозмовника [Ощепкова 2006, с. 248].  

Залежно від специфіки інструментарію та проблематики в рамках 

кожного конкретного міждисциплінарного мовознавчого напряму, об’єктом 

вивчення якого слугує мовлення, сформовано власний термінологічний апарат, 

як-от: мовленнєві кліше в мовленнєзнавстві [Баландіна 2002; Дридзе 1996; 

Красных 1998; Телия 1999; Романюк 2017; Fournier 2010] дискурсивна практика 

(ситуація / дискурсивний акт) в дискурсології [Приходько 2010; Дискурс 2001, 

2005], комунікативний акт / комунікативна ситуація та комунікативна 

поведінка в лінгвокомунікативістиці [Корольов 2008, 2009, 2010; Стернин 2003, 

2015], моделювання мовлення в психолінгвістиці [Панарина 2017; Шерстяных 

2014], мовленнєвий акт у прагмалінгвістиці [Бацевич 2003, 2005] тощо. У 

нашому дослідженні, враховуючи специфіку предмета та завдань, будемо 

оперувати поняттями дискурсивних ситуацій і стереотипних національних ДП, 
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які так чи інакше пов’язані з ритуальними формами кооперативної 

комунікативної взаємодії, адже без архетипу неможливе існування стереотипу. 

З опорою на теоретико-методологічні засади вивчення комунікативної 

поведінки, запроваджені в науковий обіг Й. А. Стерніним [Коммуникативное 

2007; Стернин 1989, 2003, 2015], кооперативну модель людського спілкування 

М. Томаселло [Томаселло 2011] у 1 розділі було модифіковано параметричну 

модель опису російського дослідника та запропоновано власну параметричну 

модель вимірювання НККП, основними складниками якої вважаємо традиції 

культури, cтереотипи, цінності та норми, модуси, дискурсивний простір і 

фактори. Запропонована параметрична модель передбачає системний, але 

здебільшого формалізований опис НККП на основі певної, обраної 

дослідником, сукупності факторів, параметрів і ознак, за якими може бути 

проаналізована комунікативна поведінка будь-якого етносу.  

Саме в межах параметричної моделі виділяються комунікативні фактори, 

параметри та комунікативні ознаки (дії, факти), виділені емпірично з 

фактичного порівняльного мовленнєвого матеріалу. Отже, дослідник повинен 

отримати узагальнену модель національної комунікативної поведінки, 

побудовану ієрархічно із зазначенням факторів і параметрів опису, що, у свою 

чергу, вимагає дотримання чітких принципів комплексної методики аналізу. 

Отже, формалізований опис національної комунікативної поведінки за 

параметричною моделлю передбачає, насамперед, цілісну характеристику лише 

релевантних і дотичних до конкретних завдань узагальнених рис комунікативної 

поведінки представників досліджуваної лінгвокультури в зіставленні з іншою. 

Комунікативні (не)вербальні ознаки мають розглядатися неподільно в межах 

відповідних параметрів, оскільки їхні функції за відповідних умов збігаються 

(див. докладніше працю за редакцією Й. А. Стерніна “Американська 

комунікативна поведінка”, в якій застосована параметрична модель для 

зіставлення російської та американської комунікативної поведінки 

[Американское 2001]). Погоджуємось із ученим, що параметрична модель є 

концептуальною рамкою та теоретичною базою для детальнішого опису 
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національної комунікативної поведінки, а ситуативно-тематична і аспектна 

моделі лише надають емпіричний матеріал для узагальнення, який в свою чергу 

використовується при параметричному описі. Отже, всі три моделі не 

виключають, а припускають і доповнюють одна одну [Стернин 2015, с. 22].  

Останнім часом лінгвісти все частіше звертаються до тріангуляційного 

підходу, обираючи адекватні та дієві методики для аналізу мовного / 

мовленнєвого матеріалу [Андріанова 2012]. Шлях тріангуаляції до застосування 

в гуманітаристиці загалом і мовознавстві зокрема доволі тривалий, адже 

з’явилась вона у сфері геодезії і навігації як “один із методів визначення 

геодезичних пунктів, які були вихідними орієнтирами при топографічній 

зйомці та інших геодезичних роботах” [НСИС, с. 506]. Згодом тріангуляційний 

підхід запозичили психологи, на думку яких його сутність полягає у 

“використанні даних із різних джерел, варіативних методах збору матеріалу 

кількома дослідниками, за можливості всіма тріангуляційними техніками, що 

мають необхідну надійність” [Robson 1998, с. 404].  

Отже, у методології наукознавства тріангуляційний підхід трактується як 

комбінування якісних і кількісних методів, що одержало назву “третього 

шляху”, який веде до об’єднання переваг обох методик, і, як наслідок, – 

зумовлює отримання більш надійних результатів. Так, можливість 

використання тріангуляційного підходу в мовознавстві запропоновано 

Є. Ф. Тарасовим: “Міждисциплінарний підхід некласичної наукової 

раціональності змінився постнекласичним етапом. У цій парадигмі сформовано 

тріангуляційний метод, сутність якого полягає в тому, що одна й та сама 

проблема вивчається за допомогою різноманітних теорій і методик, а тому всі 

результати вважаються більш об'єктивними. Вони доповнюють один одного, 

жодним чином не суперечать і не поєднуються […]; дослідник знайомиться з 

результатами аналізу різних підходів, вивчає їх та одержує можливість для 

формування нових гіпотез” [Московская 2010, с. 17]. Отже, тріангуляційний 

підхід як новаторський у сучасному мовознавстві безпосередньо пов’язаний з 
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принципами експансіонізму та експланаторності та має на меті підвищити 

евристичні можливості теоретичних і емпіричних досліджень. 

Окрім традиційних загальнонаукових і спеціальних лінгвістичних 

методів у комплексній тріангуляційній методиці дослідження когнітивно-

семіотичного та дискурсивно-прагматичного аспектів НККП варто назвати 

такі новітні, як антропометричний метод, методи контент-аналізу та дискурс-

аналізу. 

 

2.3. Тріангуляційна методика комплексного аналізу національної 

кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і 

американців 

 

Пропонована комплексна тріангуляційна методика когнітивно-

семіотичного і дискурсивно-прагматичного аналізу НККП українців, росіян, 

литовців і американців базується насамперед на когнітологічних, 

психолінгвістичних і окремих лінгвістичних положеннях – дискурсивно-

прагматичних тощо, які взаємопов’язані та взаємозумовлені, а також 

безпосередньо стосуються вивчення універсальних констант і специфічних 

національно-ціннісних домінант мовної / комунікативної свідомості індивідів.  

О. О. Леонтьев з цього приводу зауважує, що в контексті 

психолінгвістики в межах когнітивного підходу можна вивчати роль 

пізнавальних процесів у мовленнєвій діяльності [Леонтьев 1997, с. 106-107]. У 

цьому випадку когнітивні аспекти аналізу [Болдырев 2004; Кубрякова 2004] 

дозволяють встановити спільне та специфічне в концептуалізації та 

категоризації певних мовних / мовленнєвих констант, з’ясувати наявні 

закономірності їх функціонування в мовній / комунікативній свідомості 

представників досліджуваних лінгвокультур, зокрема їхнє відображення в мові 

та мовленні.  

Повертаючись до концептуальних положень теорії мовленнєвої 

діяльності О. О. Леонтьєва, згідно з якими “реальний процес, що відбувається у 
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спілкуванні, – це не встановлення відповідності між мовленням і зовнішнім 

світом, а […] між змістом, мотивом і формою цієї діяльності, з одного боку, і 

між структурою та елементами мовленнєвого висловлювання – з іншого […] 

мовленнєвий акт завжди є актом встановлення відповідності між двома 

діяльностями, точніше, акт включення мовленнєвої діяльності в більш широку 

систему діяльності в якості одного з необхідних і взаємозумовлених 

компонентів цієї останньої” [Леонтьев 1969, с. 18-19]. 

На наш погляд, важливим видається дослідження імплементації НККП як 

шляхом реалізації когнітивної та епістемічної функцій природної мови, так і 

посередництвом стереотипних національних ДП, закріплених у комунікативній 

свідомості індивідів. Як зауважує О. Є. Кібрик, необхідно передусім 

встановити, яким чином в одиницях мови у вигляді гносеологічних образів 

закріплюються елементи дійсності, що виокремлені, відображені та 

опрацьовані людською свідомістю (мовною / комунікативною – І. К.) 

(епістемологічний аспект), і як у цих одиницях мови та їхніх властивостях 

матеріалізуються структура й динаміка думки (когнітивний аспект) [Кибрик 

2003]. Поділяємо погляд дослідника, що ґрунтується на психолінгвістичних 

постулатах пропонованого тріангуляційного підходу, який акумулює класичну 

теорію мовленнєвої діяльності О. О. Леонтьєва [Леонтьев 1969, 1997] та 

концепцію слова як надбання індивіда та засіб доступу до когнітивно-

перцептивно-афективної бази людини О. О. Залевської [Залевская 2005] із 

новітніми методологічно-методичними ракурсами лінгвокомунікативістики, 

заснованими на дискурсивно-прагматичній реалізації констант мовної / 

комунікативної свідомості [Бацевич 2005, 2007, 2008; Дементьев 2010, 2013; 

Иссерс 2002; Космеда 2006, 2010; Лазуренко 2006; Панарина 2017; Снитко 2008 

та ін.].  

Дослідники в галузі лінгвістичної комунікативістики переконані в тому, 

що тріангуляційна комплексна методика може адекватно та результативно 

застосовуватись для різноаспектного аналізу будь-яких типів національної 

комунікативної поведінки [Лазуренко 2006; Стернин 2015; Тарасов 2000, 2009]. 
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Спираючись на відповідні погляди вчених та новітні тенденції у методиці 

дослідження комунікативної поведінки, пропонуємо власну комплексну 

тріангуляційну процедурну методику аналізу НККП (українців, росіян, 

литовців і американців), засновану на методологічних принципах 

антропоцентризму, експансіонізму, експланаторності, функціоналізму, 

культурного детермінізму та дискурсоцентризму, що гармонійно функціонують 

у лінгвосинергетичному парадигмальному просторі сучасної мовознавчої 

науки. Так, на нашу думку, її можна представити як набір і поєднання таких 

елементів: 

1) загальнонаукові методи дослідження: спостереження, індукції та 

дедукції, що передбачають подальшу класифікацію та узагальнення 

аналізованого матеріалу; 

2) традиційні спеціальні лінгвістичні методи, які є важливими в ракурсі 

обраної проблематики та об’єкта / предмета вивчення представленої праці:  

- описовий метод із залученням контекстуального та конситуативного 

прийомів аналізу мовленнєвого матеріалу, що дозволяють враховувати 

різноманітні комунікативні обставини та фактори, які впливають на мовленнєву 

поведінку інтерактантів;  

- дефініційний аналіз, за допомогою якого розглянуто та визначено зміст 

окремих значущих для роботи понять (наприклад, кооперативність, 

кооперативна комунікація, національна кооперативна комунікативна 

поведінка, ввічливість, комунікативна стратегія тощо);  

- зіставно-параметричний метод, який дозволяє не лише встановити типи 

(типологізувати) окремих складників параметричної моделі НККП українців, 

росіян, литовців і американців, але й здійснити їхню параметризацію та 

зіставлення в досліджуваних лінгвокультурах із метою виявлення універсального 

та національно-специфічного як на рівні стереотипних уявлень (типологія 

асоціативних полів тощо), так і в площині прагматики (типи кооперативних 

комунікативних стратегій і тактик); 
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- функціонально-семантичний метод і метод моделювання асоціативно-

семантичних полів / мовленнєвої дії (стереотипних національних 

кооперативних ДП); контекстуально-інтерпретативний, конверсаційного 

аналізу, які в межах тріангуляційної комплексної методики можуть виконувати 

як основну, так і допоміжну функції, залежно від доцільності їхнього 

використання, на різних стадіях аналізу здатні переплітатись, а тому окремі їхні 

процедурні елементи та прийоми можуть бути наявними в ключових новітніх 

методах: антропометричному, контент-аналізі та дискурс-аналізі; 

3) новітні лінгвістичні методи дослідження:  

- антропометричний метод, у межах якого передбачено проведення соціо- та 

психолінгвістичного (асоціативного) експерименту, що дозволив простежити як 

стереотипні уявлення представників досліджуваних лінгвокультур загалом, так і 

з’ясувати універсальні константи та національно-ціннісні домінанти їхньої 

комунікативної свідомості зокрема; 

- метод когнітивного (фреймово-сценарного) моделювання з визначенням і 

описом слотів фрейму-сценарію НККП; 

- контент-аналіз, що передбачає в рамках лінгвістичного ракурсу 

кількісно-якісний аналіз інформації про характеристики тексту / мовлення та 

їхні семантичні, граматичні, прагматичні особливості (до цього методу 

зараховуємо кількісно-якісний аналіз із елементами статистичних підрахунків, 

який активно використовувався в 3 та 4 розділах дисертації); 

- дискурс-аналіз, що ґрунтується на вивченні комплексної кооперативної 

комунікативної події із урахуванням як лінгвістичних її характеристик, так і 

екстралінгвістичних факторів, адже учасники дискурсивної взаємодії 

поєднують мову з позамовними явищами – широким ситуативним 

(прагматичним, соціокультурним, психологічним тощо) контекстом. 

Запропонована тріангуляційна комплексна методика передбачає три 

процедурні стадії реалізації для системного опису НККП представників 

східнослов’янських (українців і росіян), балтійських (литовців) і американської 

(США) лінгвокультур, кожна з яких складається у свою чергу з окремих етапів. 
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1. На першій стадії дослідження на основі опрацювання теоретичних 

здобутків вітчизняного та зарубіжного мовознавства в галузі лінгвістичної 

комунікативістики, когнітивної лінгвістики, психолінгвістики та 

лінгвокультурології було охарактеризовано когнітивний феномен 

кооперативної комунікації, що має міждисциплінарну природу, оскільки 

заснований на категорії кооперативності; з’ясовано онтологічний і 

гносеологічний характер категорії кооперативності; уточнено визначення 

понять кооперативності, кооперативної комунікації і НККП; здійснено 

диференціацію кооперативного когнітивно-семіотичного модусу з такими його 

різновидами, як увічливість, нейтральність, толерантність і фамільярність. 

Теоретичне висвітлення та визначення феномена НККП дозволило 

спроектувати концептуальну рамку дослідження, що передбачало залучення 

загальнонаукових методів спостереження, індукції і дедукції, традиційних 

лінгвістичних методів – описового та дефініційного аналізу. 

2. Друга стадія дослідження складалась із декількох взаємозумовлених і 

взаємопов’язаних етапів, сформованих психолінгвістичним і 

когнітивно-дискурсивним підходами, під час яких було використано спеціальні 

традиційні та новітні лінгвістичні методи – описового із залученням 

контекстуального та конситуативного прийомів аналізу, зіставно-

типологічного, функціонально-семантичного, когнітивного 

(фреймово-сценарного) моделювання, антропометричного, контент-аналізу, – 

комбінація яких дозволила виявити ядерно-периферійну таксономію 

стереотипних реакцій українців, росіян, литовців і американців на стимули 

‘кооперативність’ / ‘увічливість’, ‘кооперативна / ввічлива мовна особистість’, 

простежити тенденції в авто- і гетеростереотипних уявленнях про рівень 

кооперативності та ступінь увічливості представників аналізованих 

лінгвокультур.  

Психолінгвістичний підхід до аналізу НККП забезпечено шляхом 

застосування на початковому етапі таких експериментальних (емпіричних) 

прийомів антропометричного методу, як: пілотажне опитування, анкетування / 
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лінгвістичне інтерв’ювання; спостереження (зокрема й опосередковане); 

ранжування, які дозволили охарактеризувати рівень культури мовлення та 

виявити його диференційні комунікативні особливості, з’ясувати типові 

висловлювання – стереотипні кооперативні ДП для представників тієї або тієї 

лінгвокультури тощо.  

Когнітивно-дискурсивний підхід зреалізовано на одному з етапів другої 

стадії тріангуляційної комплексної методики на основі одержаного з відповідей 

інформантів емпіричного матеріалу, у межах якого змодельовано стереотипні 

національні кооперативні ДП привітання, знайомства, запрошення, 

побажання, похвали / компліменту, подяки / вдячності, вибачення, прохання, 

згоди, розради / емпатії (співпереживання) / співчуття, прощання в 

комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і американців.  

3. На третій стадії тріангуляційної комплексної методики увагу 

зосереджено на дискурсивній реалізації і прагматичному потенціалі НККП 

українців, росіян, литовців і американців, процедурні етапи якої вимагали 

адекватного та доцільного застосування широкого спектру методів і прийомів 

аналізу. Охарактеризуємо ключові з них для реалізації мети та досягнення 

поставлених цілей дослідження на цій стадії, що стосуються прагматичного 

аспекту. 

Дискурс-аналіз із одним зі своїх складників – методом контекстуального 

аналізу – дозволяв обирати у полідискурсивному просторі адекватні до 

поставлених у роботі завдань кооперативні ДП, в яких реалізуються модуси 

ввічливості, нейтральності, толерантності та фамільярності НККП, зокрема 

екстралінгвістичні фактори, що стосуються учасників інтеракцій, обставин і 

специфіки їхньої комунікативної взаємодії.  

Кожен дискурс створює самобутню картину світу, моделює свій “уявний 

світ”, що представляє собою динамічну й упорядковану сукупність знань про 

охоплену дискурсивною думкою дійсність, власний алгоритм членування 

смислів і способів їх об’єктивації, зокрема й набір дискурсивних формул – слів, 

фразем, мовних зворотів, кліше, тобто “своєрідних зворотів мови, властивих 
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спілкуванню у відповідному соціальному інституті” [Карасик 2004, с. 280]. 

Отже, виправданим є твердження, що здатність людини стратегічно діяти є 

обмеженою дискурсами, які супроводжують наші дії, і процесами соціального 

конструювання. Так, в основу дослідження покладене розуміння дискурсивного 

простору НККП як ареалу кооперативних дискурсивних ситуацій і ДП, які 

конструюються та експлікуються різними дискурсивними маркерами – 

висловлюваннями (як письмовими фіксаторами певного набору мовних знаків) 

й позамовними засобами (невербальними знаками та соціокультурними 

ситуаціями (постійно-діючий механізм мовленнєвої діяльності). 

За допомогою описового та функціонально-семантичного методів вдалось 

охарактеризувати модуси ввічливості, нейтральності, толерантності й 

фамільярності НККП, зокрема описати (не)вербальні форми їхнього вираження 

та функціональне навантаження. 

Комунікативні стратегії і тактики НККП українців, росіян, литовців і 

американців встановлювались і вивчались шляхом зіставно-типологічного 

методу; конверсаційний аналіз дозволив визначити роль і місце елементів 

мовленнєвого етикету та маркерів розмовності, вживаних у кооперативних ДП 

представників досліджуваних лінгвокультур.  

Контент-аналіз, як і на попередній стадії пропонованої комплексної 

тріангуляційної методики, використовується для демонстрації формального 

кількісно-якісного співвідношення різних складників і елементів НККП з 

метою виявлення тенденцій у архетипних константах і національно-ціннісних 

домінантах комунікативної свідомості українців, росіян, литовців і 

американців.  

Отже, на основі тріангуляційної комплексної методики, зокрема шляхом 

поєднання новітніх методів – антропометричного, контент-аналізу та дискурс-

аналізу – для предметного вивчення та характеристики феномена НККП було 

сформульовано верифіковану в ході роботи гіпотезу дослідження про 

можливості його прогнозування, планування та імплементації за результатами 

кількісно-якісних показників (індексів продуктивності) стереотипних ДП у 
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відповідних кооперативних дискурсивних ситуаціях, що дозволяють 

реалізувати кооперативну макростратегію.  

 

2.4. Антропометричний метод як інструмент для вимірювання 

ціннісних домінант у національній кооперативній комунікативній 

поведінці українців, росіян, литовців і американців 

 

Одним із основних у тріангуляційній комплексній методиці аналізу НККП 

українців, росіян, литовців і американців у представленому дослідженні 

слугуватиме антропометричний метод, що передбачає отримання знань про мову / 

мовлення загалом і про мовну / комунікативну свідомість індивідів зокрема 

шляхом проведення психолінгвістичного експерименту через звернення з 

дотичними до проблематики, мети та завдань дослідження запитаннями у формі 

анкетування та лінгвістичного інтерв’ювання безпосередньо до носіїв конкретної 

комунікативної культури – українців, росіян, литовців і американців.  

Власне застосування психолінгвістичних методик (різнопланових 

експериментів і тестових інтерпретацій, опитування, анкетування, лінгвістичного 

інтерв'ювання) до вивчення феномена НККП, універсалізм і специфічні риси якої 

виявляються в архетипних константах і стереотипних національно-ціннісних 

домінантах комунікативної свідомості індивідів, приналежних до певної 

лінгвокультури, дозволяє розглядати об’єкт дослідження як один із різновидів 

мовленнєвої діяльності. Важливими є спроби виявити, що “наявне та 

зберігається” в мовній / комунікативній свідомості індивідів, як вони оперують 

цим фондом інформаційного масиву, зокрема шляхом емпіричного 

експериментального аналізу з’ясувати ті понятійні, концептуальні, прецедентні 

та стереотипні “блоки”, що зумовлюють світосприйняття та світобачення, 

членування навколишньої дійсності тощо. Саме антропометричний метод 

дослідження передбачає безпосереднє звернення до конкретних представників 

певних лінгвокультур, що дозволяє встановити, описати та типологізувати ті 

“одиниці збереження” інформації в мовній / комунікативній свідомості, які 
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існують не ізольовано одна від одної, а репрезентують взаємопов’язані 

фрагменти єдиного ментально-лінгвального комплексу, утворюючи відповідні 

“блоки”, чи “конфігурації” (А. Вежбицька), що виявляються в асоціативно-

вербальній мережі та зумовлюють національну специфіку поведінкових і 

комунікативних стереотипів [Красных 1997, с. 131-132].  

Одним із найважливіших для концепції дослідження є висвітлення 

когнітивно-семіотичного та дискурсивно-прагматичного аспектів НККП, що 

передбачає встановлення як сутнісних її характеристик, так і процесуального 

характеру. Передусім ідеться про виявлення ядерно-периферійної організації 

типів асоціативних полів стереотипних реакцій на стимули кооперативність / 

увічливість, кооперативна / ввічлива мовна особистість; з’ясування моделей 

стереотипних національних кооперативних ДП; характеристика авто- і 

гетеростереотипних уявлень про рівень кооперативності та ступінь увічливості 

кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і 

американців шляхом звернення до комунікативної свідомості носіїв певної 

мови як представників відповідної лінгвокультури.  

Відповідна процедурна складова дозволяє пов’язати знання та процес 

використання мови з перцептивно-когнітивно-афективним досвідом людини, 

що врешті-решт впливає на формування та функціонування констант мовної / 

комунікативної свідомості, зокрема на їхню домінантну чи залежну форму 

відтворення та репрезентації. Саме тому більшість сучасних дослідників у 

галузі психолінгвістики визнають, що при описі національного образу світу, 

носієм якого є кожна індивідуальна мовна / комунікативна свідомість, 

виявляється недостатнім застосування лише логічних процедур, дослідження 

мови та мовлення лише з позицій словників, граматик і текстів у відриві від 

безпосереднього носія – упередженого, схвильованого, мислячого, чуйного та 

діючого індивіда [Залевская 2005; Ларина 2009; Лебедева 2002; Пищальникова 

2007; Сазонова 2000 та ін.]. 

Інструментарієм антропометричного методу є соціо- та 

психолінгвістичний (вільний або спрямований) експеримент, який проводиться 
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у формі опитування (анкетування та лінгвістичного інтерв’ювання). Відповідно 

до різновидів емпіричного дослідження, результати так чи інакше 

обробляються за кількісно-якісними показниками в межах другої процедурної 

стадії за допомогою методу контент-аналізу, на підставі чого робляться 

висновки щодо домінантних тенденцій, ядерних і периферійних ознак мовного / 

мовленнєвого явища, констант і ціннісних домінант мовної / комунікативної 

свідомості. 

Стереотипні уявлення представників різних національних 

комунікативних культур впливають як на процеси спілкування в міжкультурній 

комунікації, так і в монокультурній, зокрема на груповому та індивідуальному 

рівнях, експліцитно й імпліцитно, можуть бути усвідомлюваними і 

неусвідомлюваними. З метою виявлення стереотипних уявлень українців, 

росіян, литовців і американців про кооперативну комунікативну поведінку крізь 

призму поняття когнітивно-комунікативної категорії кооперативності, а також 

закономірностей та специфіки її реалізації у комунікативній поведінці, було 

використано антропометричний метод та проведено емпіричне дослідження у 

вигляді соціо- та психолінгвістичного експерименту.  

 

2.5. Методика проведення психо- і соціолінгвістичного експерименту 

серед українців, росіян, литовців і американців 

 

Психолінгвістичний (вільний / спрямований асоціативний) експеримент у 

вигляді опитування (анкетування), лінгвістичного інтерв’ювання складався у 

нашому дослідженні з трьох процедурних етапів проведення серед 

представників чотирьох комунікативних культур – українців, росіян, литовців і 

американців:  

1) попереднього (підготовчого) – відбору понять-стимулів і розробки 

анкет;  

2) власне проведення експерименту – пілотажне опитування, лінгвістичне 

інтерв'ювання з метою одержання експериментальних даних, зокрема власне 
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мовленнєвого матеріалу, а також моделювання та верифікація виявлених 

комунікативних рис шляхом з’ясування їхньої ядерно-периферійної організації;  

3) заключного – обробки експериментальних даних, що зумовлює 

характеристику універсальних констант і національно-ціннісних домінант 

комунікативної свідомості представників аналізованих лінгвокультур в аспекті 

реалізації їхньої НККП. 

У нашому дослідженні перевагу надано вільному асоціативному 

експерименту з елементами спрямованого. Зазвичай використовують 

загальноприйняту методику проведення вільного асоціативного експерименту. 

Психолінгвістичні експерименти, як правило, проводяться для з’ясування 

констант мовної свідомості, а тому для “чистоти” здобутих результатів 

складають два варіанти списків слів-стимулів – в алфавітному і протилежному 

йому порядку. Інформантам пропонують написати перше слово, яке спаде на 

думку, як відповідь на запропонований стимул. Ця настанова має принциповий 

характер, на цьому наголошують багато дослідників, наприклад В. П. Бєлянін 

[Белянин 2003, с. 133], Р. М. Фрумкіна [Фрумкина 2001, с. 191]. Інформант не 

повинен розмірковувати, яким словом йому відреагувати, оскільки тоді 

втрачаються неусвідомлювані компоненти значення, які відсутні у словникових 

статтях, але є цікавими й цінними для загальної картини.  

Релевантним для завдань нашого дослідження є визначення констант і 

ціннісних домінант комунікативної свідомості, що реалізуються у 

кооперативній мовленнєвій поведінці респондентів, приналежних до 

української, російської, литовської та американської лінгвокультур. Важливим 

у цьому контексті є з’ясування стереотипних уявлень респондентів про поняття 

кооперативність, увічливість, кооперативна мовна особистість, ввічлива 

мовна особистість, адже на процеси їхньої імплементації у мовленнєвій 

поведінці передусім впливають константи та ціннісні домінанти наївної 

комунікативної свідомості респондентів. Відповідно до цього положення, 

охарактеризуємо процедурні етапи проведення психолінгвістичного 

експерименту за власною модифікованою методикою. 
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1. Попередній (підготовчий) етап складання передбачав: 1) формування 

вихідного списку категоріальних понять-стимулів, як-от: кооперативність, 

кооперативна мовна особистість, увічливість, увічлива мовна особистість; 

2) створення переліку запитань, що стосувались встановлення дискурсивного 

простору кооперативної взаємодії, зокрема типів стереотипних дискурсивних 

ситуацій, у яких, на думку респондентів, найчастіше реалізуються 

когнітивно-комунікативні категорії кооперативності та ввічливості (інформанти 

могли одночасно обрати декілька типів стереотипних дискурсивних ситуацій, 

як і додати новий (тип), якщо, на їхню думку, такий був відсутній); 3) подання 

критеріїв рівня кооперативності та ступеня ввічливості комунікативної 

поведінки індивідів, приналежних до рідної та інших (аналізованих у роботі) 

лінгвокультур за допомогою методики ранжування.  

Відповідне опитування / анкетування та лінгвістичне інтерв’ювання 

передбачало створення декількох анкет (див. зразки анкет в додатках № 1-8), 

які було поширено серед інформантів. Під час формування переліку запитань 

використовувались методологічні положення щодо створення анкет, 

сформульовані Т. В. Ларіною, яка системно й ґрунтовно проаналізувала 

категорію ввічливості в аспекті зіставлення англійських і російських 

лінгвокультурних традицій [Ларина 2009], Р. А. Газізовим, у праці якого 

запропоновано ситуативно-стратегічний аналіз комунікативної категорії 

увічливості в німецькій лінгвокультурі, зокрема й експериментальним шляхом 

[Газизов 2011], а також Й. А. Стерніним, цикл наукових розвідок якого 

присвячено різноаспектному, зокрема й експериментальному аналізу 

національної комунікативної поведінки [Стернин 2015].  

Опитування було проведено впродовж 2015-2017 рр. переважно в 

електронному вигляді в мережі Інтернет із використанням Google-форм або в 

письмовій формі українською (див. додаток №1, №5), російською (див. додаток 

№2, №6), литовською (див. додаток №3, №7) та англійською (див. додаток №4, 

№8) мовами, згідно з приналежністю респондентів до відповідної 



 

 

154 

комунікативної культури. Опрацьовувались відповіді, що надійшли від понад 

100 інформантів з кожної досліджуваної лінгвокультури. 

2. Етап власне проведення експерименту – пілотажне опитування, 

анкетування, лінгвістичне інтерв’ювання. На цьому етапі реалізується методика 

отримання експериментальних даних (власне мовного / мовленнєвого 

матеріалу), що полягала в проведенні пілотажного опитування та 

лінгвістичного інтерв’ювання, під час яких залучались такі прийоми для 

подальшого аналізу: ідеальної типізації; ранжування; аналізу рівня культури 

мовлення; виявлення диференційних комунікативних колективних і 

індивідуальних особливостей мовлення; з’ясування типових висловлювань 

(стереотипних національних кооперативних ДП) для представників тієї або тієї 

лінгвокультури тощо. Отже, концептуальною та методологічною підставою 

застосування експерименту є положення про те, що стереотипні реакції на 

кожне конкретне категоріальне поняття-стимул формують природне 

асоціативно-комунікативне поле, яке має не лише структурну ядерно-

периферійну організацію, а й онтологічний статус. 

Так, процедурна методика пілотажного опитування та лінгвістичного 

інтерв’ювання проводилась переважно через мережу Інтернет у онлайн-режимі, 

що дозволило респондентам надавати відповіді в комфортних і сприятливих 

для себе умовах. Метою пілотажного опитування було отримання первинної 

інформації, в межах якого респондентам пропонувалось анонімно надати певні 

відомості про себе: національні (місце народження, національність), професійні 

(фах, спеціальність), особистісні (вікові, гендерні, рівень освіти, рідна мова, 

домінуюча мова спілкування) риси, що характеризують інформанта. Дотичним 

до проблематики нашої розвідки є з’ясування конкретних універсальних, 

спільних і специфічних особливостей НККП українців, росіян, литовців і 

американців. Перед безпосереднім виявленням стереотипних реакцій і 

комунікативних ознак представникам зазначених комунікативних культур було 

запропоновано в межах лінгвістичного інтерв’ювання (див. анкету 1) у вільній 

формі відповісти на питання, пов’язані із розумінням категоріальних понять-
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стимулів кооперативність, кооперативна мовна особистість, увічливість, 

увічлива мовна особистість. Перед безпосередніми питаннями наводились певні 

роз’яснення щодо понять-стимулів (наприклад, Напишіть, будь ласка, що 

означають для Вас слова кооперативність (у спілкуванні) та ввічливість; яку 

людину Ви можете назвати кооперативною (у спілкуванні). 

Цей етап характеризується використанням зіставно-параметричного 

методу для аналізу результатів експерименту, що дозволило визначити типи 

асоціативних полів (контр)стереотипних реакцій респондентів про 

категоріальні поняття-стимули, зокрема зіставити репрезентацію в різних 

комунікативних культурах, на основі чого встановити їхню ядерно-

периферійну таксономію.  

Асоціативні поля вибудовуються в ході спеціально організованих 

експериментів із носіями мови та “відкриваються в результаті діалогу 

експериментатора з інформантами” [Чулкина 2007]. Можемо підсумувати, що 

стереотипні реакції, здобуті під час таких експериментів, не є хаотичним 

набором слів і словосполучень, а мають певні закономірності, які доводять, 

що поле має цілком визначену структуру (ядро та периферію), а також 

свідчать про наявність універсальних констант і функціонування національно-

ціннісних домінант у мовній / комунікативній свідомості інформантів.  

Останнім часом, незважаючи на значну кількість досліджень, 

присвячених внутрішньомовному і міжмовному вивченню асоціативних полів 

різноманітних груп слів і понять [Бісовецька 2010; Куклина 2005; Мартинович 

1990, 1993], спостерігається активізація інтересу дослідників саме до аналізу, 

зокрема й зіставного, що допомагає у висвітленні когнітивно-семіотичного та 

дискурсивно-прагматичного аспектів (передусім стратего-тактичного 

репертуару) комунікативної поведінки носіїв різних мов, особливостей і 

специфіки мовної / комунікативної свідомості представників різних культур 

[Газизов 2011; Лазуренко 2006; Ларина 2009]. 

З метою верифікації виявлених комунікативних рис, які формують 

константи та ціннісні домінанти комунікативної свідомості представників 
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досліджуваних лінгвокультур, інформантам також було запропоновано за 

методикою ранжування визначити рівень кооперативності та ступінь 

увічливості національної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і 

американців, що є елементом спрямованого експерименту, адже респонденти 

мали визначити рівень і ступінь вияву певної когнітивно-комунікативної 

категорії за запропонованою методикою ранжування, а також могли зазначити 

риси національного характеру представників аналізованих лінгвокультур у 

вигляді вільного експерименту (див. в додатках анкети №1-№4 пп. 14, 15, 16), 

що дозволило, у свою чергу, встановити їхні колективні й індивідуальні авто- і 

гетеростереотипні уявлення.  

Доцільність застосування психолінгвістичного (вільного / спрямованого 

асоціативного) експерименту пов’язана також із потребою емпіричної 

перевірки лінгвістичних гіпотез [Мартінек 2007, т. 1, с. 7]. У нашому 

дослідженні на другому етапі проведення експерименту за допомогою 

лінгвістичного інтерв’ювання вдалося також зібрати власне мовний / 

мовленнєвий фактичний матеріал, який дозволив виявити та змоделювати 

вербальні репрезентанти – стереотипні кооперативні ДП привітання, 

знайомства, запрошення, побажання, похвали / компліменту, подяки / 

вдячності, вибачення, прохання, згоди, розради / емпатії (співпереживання) / 

співчуття та прощання в комунікативній свідомості українців, росіян, литовців 

і американців. 

Фреймово-сценарне моделювання стереотипних кооперативних ДП 

привітання, знайомства, запрошення, побажання, похвали / компліменту, 

подяки / вдячності, вибачення, прохання, згоди, розради / емпатії 

(співпереживання) / співчуття та прощання дозволило встановити типізовані 

когнітивні структури в комунікативній свідомості представників аналізованих 

лінгвокультур, а також описати їхню кореляцію з когнітивно-семіотичними 

модусами ввічливості, нейтральності, толерантності та фамільярності.  

Вивчення питання про типові мовні параметри дискурсивної ситуації / 

ДП викликає необхідність залучати до аналізу поняття, які отримали різні 
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найменування в сучасній когнітивній лінгвістиці: “відносно стійкі типи 

висловлювань”, схеми, моделі, сценарії, фрейми, гештальти, скрипти, кліше 

тощо [Карпенко 2015, с. 53–59; Третьякова 2004, с. 63–64]. Вони є 

організованими особливим чином конструктами, які характеризуються, по-

перше, набором лінгвістичних засобів, які репрезентують ці явища, і, по-друге, 

ситуативно-тематичною (фреймово-сценарною) композицією. Ці 

характеристики регулюються конвенціями та правилами конкретної 

етнокультурної спільноти, а також індивідуальними особливостями мовця як 

представника певних культурних традицій. Як зазначає Б. Ю. Норман, 

“людське суспільство, яке виробило за багатовікову комунікативну практику 

власні традиції мислення та спілкування, природно нав’язує їх за 

посередництвом мовних структур своєму окремому представнику” [Норман 

1994, с. 222].  

Організація фрейму-сценарію складається з імені та окремих одиниць – 

слотів, маючи однорідну структуру: 1) ім’я фрейму; 2) ім’я 1-го слоту: значення 

1-го слоту; 3) ім’я 2-го слоту: значення 2-го слоту тощо. Фрейми-сценарії 

об’єднуються в мережу і в якості значення слоту може виступати ім’я іншого 

фрейму. Вони успадковують властивості зверху вниз, тобто від вищого до 

нижчого через так звані АКО-зв’язки ("AKO" – "A Kind Of" – “це”). Таким 

чином, слот з ім’ям АКО вказує на ім’я фрейму вищого рівня ієрархії [Минский 

1978, с. 250-338].  

Поєднання фреймів, що моделюють будь-яку предметну галузь, має 

ієрархічну структуру, яка утворюється за допомогою родовидових зв’язків. 

Фрейм-cценарій НККП, змодельований у нашому дослідженні, містить 

найбільш загальну інформацію, дійсну для всіх інших фреймів-сценаріїв 

кооперативної взаємодії, та знаходиться на верхньому рівні ієрархії. Фрейми 

нижчого рівня успадковують значення характеристик тих фреймів, які 

перебувають на вищому рівні ієрархії. Проте, якщо в нижчих за ієрархією 

фреймах наявні власні значення характеристик, то справжніми вважаються 
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саме вони. Отже, можна враховувати різного роду вийнятки у фреймово-

сценарних моделях. 

3. Заключний етап – обробка експериментальних даних, що передбачає 

характеристику універсальних констант і національно-ціннісних домінант 

комунікативної свідомості шляхом опису ядерно-периферійної таксономії 

стереотипних реакцій інформантів про категоріальні поняття-стимули 

кооперативність, кооперативна мовна особистість, увічливість, увічлива 

мовна особистість шляхом з’ясування специфіки функціонування та типології 

асоціативних полів на основі кількісно-якісних показників відповідних 

стереотипних уявлень у комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і 

американців.  

До аналізу на цьому етапі залучались відомості про встановлені раніше в 

працях вітчизняних і зарубіжних дослідників константи, концепти, ключові 

поняття та національно-ціннісні домінанти української, російської, литовської і 

американської комунікативних культур, які так чи інакше впливають на 

лінгвокультурну специфіку НККП. Узагальнення одержаних і верифікованих 

різними прийомами психо- та соціолінгвістичного експериментів у межах 

антропометричного методу для аналізу стереотипізації НККП дозволило 

уточнити наявність як універсальних, спільних констант і ціннісних домінант у 

комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і американців, так і 

уточнити їхню специфіку функціонування та реалізації у комунікативній 

свідомості респондентів, приналежних до однієї з аналізованих лінгвокультур. 

Процедурні етапи проведення психолінгвістичного (вільного / 

спрямованого асоціативного) експерименту в межах антропометричного методу 

як складника комплексної тріангуляційної методики опису та аналізу НККП 

змушують далі прокоментувати окремі моменти, пов’язані зі специфікою 

процесу стереотипізації досліджуваного феномена в комунікативній свідомості 

респондентів, принципами та критеріями опису емпіричного дослідження, а 

також соціолінгвістичними характеристиками інформантів як репрезентантами 

мовно-культурної ситуації. 
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2.5.1. Національна кооперативна комунікативна поведінка як об’єкт 

аналізу і результат процесу стереотипізації спілкування, відображеного у 

свідомості респондентів-учасників експерименту (українців, росіян, 

литовців і американців). НККП крізь призму поняття когнітивно-

комунікативної категорії кооперативності, відповідно до мети та завдань 

нашого дослідження, доцільно розглядати як об’єкт і результат стереотипізації 

у комунікативній свідомості індивідів. Відповідно, аналізувати її необхідно, 

ґрунтуючись на стереотипах комунікативної свідомості інтерактантів, зокрема 

враховуючи індивідуальні та колективні (контр)стереотипні уявлення про 

поняття кооперативність, увічливість, кооперативна мовна особистість, 

ввічлива мовна особистість в українській, російській, литовській і 

американській лінгвокультурах.  

На думку Р. В. Бухаєвої, вивчення мовних / мовленнєвих стереотипів 

спілкування в різних лінгвокультурах – найважливіший компонент картини 

світу, що передусім пов’язаний з етнічною самосвідомістю та ідентифікацією 

[Бухаева 2015, с. 3]. Нас цікавлять насамперед стереотипи комунікативної 

свідомості українців, росіян, литовців і американців, що формуються на 

когнітивному рівні та безпосередньо впливають на дискурсивну реалізацію та 

прагматичний характер НККП.  

Із визначенням відповідних (контр)стереотипних реакцій про поняття 

кооперативність, увічливість, кооперативна мовна особистість, ввічлива 

мовна особистість пов’язана характеристика процесу і механізмів 

стереотипізації НККП в комунікативній свідомості індивідів-респондентів. 

Насамперед ідеться про встановлення ядерно-периферійної таксономії 

асоціативних полів стереотипних реакцій українців, росіян, литовців і 

американців про кооперативність, увічливість, кооперативна мовна 

особистість, ввічлива мовна особистість на основі кількісно-якісних 

показників за результатами емпіричного дослідження у формі 

психолінгвістичного експерименту, а також систематизацію та параметризацію 
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індивідуальних і колективних авто- та гетеростереотипів про рівень 

кооперативності та ступінь увічливості українців, росіян, литовців і американців у 

спілкуванні. 

Результати проведеного психолінгвістичного (вільного / спрямованого 

асоціативного) експерименту відображають, отже, не лише індивідуальні та 

колективні (контр)стереотипні уявлення представників аналізованих 

лінгвокультур про кооперативну комунікативну поведінку та її окремі 

складники, зокрема когнітивно-семіотичні модуси ввічливості / толерантності, 

нейтральності та фамільярності, а й про наявність певних архетипних 

універсальних констант і стереотипних національно-ціннісних домінант 

комунікативної свідомості індивідів.  

Отже, окремі блоки лінгвістичного інтерв’ювання в анкеті (див. зразки 

анкет в додатках №1-4), поширеній серед реципієнтів, присвячені з’ясуванню 

безпосередньо стереотипних реакцій індивідів, які представляють українську, 

російську, литовську й американську лінгвокультури, на категоріальні стимули 

кооперативність, увічливість, кооперативна мовна особистість, ввічлива 

мовна особистість, що, зокрема, можуть свідчити не лише про розуміння та 

інтерпретацію цих понять, але й посередництвом аналізу їхньої ядерно-

периферійної таксономії асоціативних полів про універсальні константи та 

національно-ціннісні домінанти комунікативної свідомості інформантів.  

Ще один блок лінгвістичного інтерв’ювання в анкеті був присвячений 

встановленню стереотипних уявлень респондентів про дискурсивний простір 

НККП. Це питання мало спрямований характер, адже інформантам було надано 

можливість обрати із запропонованого переліку (складався за результатами 

аналізу (контр)стереотипних реакцій респондентів на категоріальні стимули 

кооперативність, увічливість, кооперативна мовна особистість, ввічлива 

мовна особистість) стереотипні дискурсивні ситуації, в яких найчастіше 

реалізуються когнітивно-комунікативні категорії кооперативності та 

ввічливості. Респонденти могли одночасно обрати декілька типів 

кооперативних дискурсивних ситуацій, як і додати новий (тип), якщо, на їхню 
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думку, такий був відсутній. На основі одержаних результатів у наступній анкеті 

(див. в додатках анкети №5-8) інформантам було запропоновано навести типові 

ДП, які вони використовують у своїй кооперативній комунікативній поведінці.  

Майже в усіх блоках лінгвістичного інтерв’ювання так чи інакше йдеться 

як про явище стереотипізації загалом, так і про функціонування стереотипу в 

комунікативній свідомості та його вплив на імплементацію НККП українців, 

росіян, литовців і американців зокрема. Саме тому для реалізації поставлених 

завдань і коректних висновків маємо визначитись із типологією стереотипів, які 

перебуватимуть у фокусі нашої уваги, згідно зі специфікою проведення 

емпіричного дослідження.  

Так, за параметром суб’єкта стереотипізації аналізуватимемо 

індивідуальні (соціальні – цей термін також стосується об’єкта стереотипізації, 

де, відповідно, має інше значення, пов’язане з певним угрупуванням) 

стереотипи, намагаючись зробити припущення вже на рівні колективних 

(культурних) стереотипів, якими можна вважати стереотипи з достатньо 

високим рівнем узгодженості та поширеності [Нельсон 2003]. Варто зауважити, 

що зарахування будь-яких стереотипів до колективних не імплікує та не 

передбачає “їхньої повної тотожності в окремих індивідів або однакового 

усвідомлення всіма представниками групи” [Стефаненко 1999, c. 244]. Як 

правило, колективні стереотипи “виявляються через стереотипи індивідуальні 

(соціально-психологічні), отримуючи при цьому додаткового індивідуально-

особистісного забарвлення” [Семендяева 1986, c. 156]. 

За параметром об’єкта стереотипізації розглядатимуться соціальні 

антропостереотипи, які стосуються як окремої людини, так і певної об’єднаної 

за різними принципами (етнічними, культурними, фаховими тощо) соціальної 

групи [Сорокина 2013, c. 124]. Відповідно до організації та побудови анкети, 

запропонованої респондентам, було враховано стереотипи персоналій, що 

стосуються окремого інтерактанта (індивідуальні), а також колективні 

стереотипи, які характеризують певну соціальну (етнічну, національну, 

професійну) групу та комунікантів як її членів.  
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Окрім того, проблематика опитування передбачала з’ясування розуміння 

інформантами таких когнітивно-комунікативних категорій, як кооперативність 

і увічливість. Саме тому за об’єктом стереотипізації у ракурсі нашої уваги 

перебуватимуть предметні / поняттєві стереотипи. Пропонований підхід до 

об’єкта стереотипізації базується на широкому розумінні можливих об’єктів 

стереотипізації, згідно з яким ними можуть виступати будь-які предмети, 

явища, події дійсності тощо [Донец 2001, с. 183-188]. Специфічні національні 

асоціації, як зазначає М. П. Кочерган [Кочерган 2006, с. 311], властиві не тільки 

лексиці з національно-культурним компонентом, а й нейтральним 

загальновживаним словам на позначення речей і понять, які є поширеними в 

усіх культурах. Знання семантичних асоціацій (стереотипних реакцій – І. К.), а 

також символіки слів дозволяє виявити реальне функціонування слова / поняття 

в певному етнокультурному соціумі. Шляхом зіставного вивчення 

стереотипних реакцій можна з’ясувати, зокрема, універсальні константи та 

близькість національно-ціннісних домінант комунікативної свідомості. 

Асоціативні зв’язки є важливими й для відтворення мовної картини світу 

[Кочерган 2006, с. 313-314]. 

Відповідно до опозиції СВІЙ – ЧУЖИЙ, зумовленою приналежністю 

суб’єкта стереотипізації до об’єкта (певної соціальної, етнічної, національної 

групи), спробуємо проаналізувати як автостереотипи (образ-уявлення суб’єкта 

стереотипізації про самого себе, коли суб’єкт фактично збігається з об’єктом), 

так і гетеростереотипи (образ-уявлення суб’єкта стереотипізації про Іншого). 

Значний внесок у розвиток цієї стратифікації стереотипів зробила психолог 

Г. У. Солдатова, на переконання якої “авто- і гетеростереотипи – це не 

автономні одиниці, а структурно взаємопов’язані компоненти єдиного цілісного 

утворення особистісної та групової самосвідомості” [Солдатова 1998, c. 70]. У 

роботі вживаємо терміни авто-, гетеростереотип, хоча в наукознавстві наявні 

й інші термінопозначення цього явища, зокрема ендо-, екзостереотип 

(О. А. Леонтович [Леонтович 2005]), eigen- (selbst-) und fremdstereotyp / auto- 
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und heterostereotyp (M. Löschmann [Löschmann 2001]), in-group and out-group 

stereotype (E. Castano та ін. [Castano 2002]).  

За змістом афективного компонента стереотипи поділяються на позитивні 

й негативні [Сорокина 2013], які часом ототожнюються із заперечувальними 

(агресивний зміст) і стверджувальними (нейтральний зміст) [Quasthoff 1989, 

с. 46]. Як правило, когнітивний компонент цих стереотипів може збігатися, а 

афективний – відрізнятися, що залежить від суб’єкта й об’єкта стереотипізації, 

зокрема від їхніх взаємовідношень. 

Ураховуючи специфіку проведеного опитування, яке передбачало 

виявлення стереотипних реакцій реципієнтів на категоріальні стимули 

кооперативність, увічливість, кооперативна мовна особистість, ввічлива 

мовна особистість, не можемо не звернутися до класифікації стереотипів, 

запропонованої соціологом Ю. С. Метьолкіною, яка поділила їх за 

співвідношенням компонентів структури (раціонального / когнітивного, 

емоційного / афективного, моторного / поведінкового) на упередження 

(забобони), евристики, традиції і норми. У кожному з чотирьох різновидів 

стереотипів, на думку дослідниці, домінує окремий компонент структури, 

маючи певний вектор впливу на інший. Упередженням вона вважає таке 

висловлювання, як “люди похилого віку недієздатні” з домінантним 

негативним афективним компонентом (якому може суперечити раціональний), 

що впливає на поведінковий; евристикою – “виховання дітей – жіноча справа” з 

перевагою раціонального компонента, що доповнюється емоційним, які в 

сукупності визначають поведінковий; традицією – “офіційна реєстрація 

сімейних стосунків”, де головним є моторний компонент, що визначає інші за 

принципом “усі люди так роблять, а тому це правильно”; нормою – “ніхто не 

гуляє вулицями без одягу”, в якій основним є емоційний складник структури, 

що формує два інші за формулою “це неправильно (негарно, недобре, 

неетично), а тому це нерозумно, і ніхто так не поводиться” [Метёлкина 2002, 

с. 51-52].  
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У лінгвістичний літературі існують й інші класифікації стереотипів. Так, 

Р. В. Бухаєва, у фокусі уваги якої перебуває стереотипна мовленнєва поведінка 

бурятів і росіян, виокремлює такі види стереотипів: мовні стереотипи 

(стандарт, норма, нормовані мовленнєві звороти); мовленнєві стереотипи 

(кліше, штампи, шаблони, стандарти); стереотипи поведінки (мовленнєвий 

етикет, жести, міміка); ментальні стереотипи / стереотипи свідомості (уявлення 

про людей, предмети, об’єкти, явища, ситуації [Бухаева 2015, с. 69]. Відповідно 

до специфіки запропонованої типології стереотипів, дослідниця стратифікує 

рівні спілкування на чотири види: 1) мовний (мовленнєві кліше, фразеологізми, 

прецедентні імена та їх конотації); 2) змістовий (мовленнєвий етикет, фонові 

знання); 3) паралінгвістичний (кінетика, проксеміка); 4) ментальний 

(стереотипи-концепти, слова-образи) [Бухаева 2015, с. 81-82]. 

Ураховуючи завдання нашого дослідження, не можна спиратись лише на 

одну з наведених вище класифікацій стереотипів, адже стереотипізація НККП 

передбачає всі рівні запропонованої стратифікації і симбіоз різних видів 

стереотипів: формуються стереотипні уявлення в когнітивній базі індивіда-

представника певної лінгвокультури у вигляді констант і ціннісних домінант 

комунікативної свідомості (ментальні / стереотипи свідомості), а реалізуються у 

стереотипах поведінки (мовленнєвому етикеті, невербальних елементах), 

мовленнєвих (кліше, шаблони, штампи і т.д.) та мовних (нормовані мовленнєві 

звороти) тощо. У комунікативній поведінці всі вони взаємодіють і 

взаємодоповнюють один одного, а тому пропонуємо позначати їх поняттями 

стереотипні національні кооперативні ДП, яке, на нашу думку, поєднує мовний, 

змістовий, паралінгвістичний і ментальний рівні спілкування. 

Паралінгвістичний рівень пропонуємо йменувати невербальним, оскільки 

саме цей термін є значно ширшим і стосується не лише кінеcичних і 

проксемічних характеристик комунікативного процесу, а й елементів такесики, 

міміки, просодики тощо. Стосовно структури стереотипів мовленнєвого 

спілкування погоджуємось із Р. В. Бухаєвою, яка вбачає її складові серед 

стереотипів мовної свідомості, до яких зараховує стереотипи-концепти та 
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національно-культурні слова-образи [Бухаева 2015, с. 104]. Проте в організації 

мовленнєвого спілкування (стереотипів комунікативної поведінки), на нашу 

думку, беруть участь насамперед універсальні константи та національно-

ціннісні домінанти комунікативної свідомості.  

Дотичним до проблематики, пов’язаної із виявленням основних тенденцій 

щодо авто- та гетеростереотипів про рівень кооперативності та ступінь 

увічливості українців, росіян, литовців і американців, є поняття етнокультурного 

стереотипу, яке детально розроблено М. О. Шутовою в аспекті когнітивно-

ономасіологічної реконструкції фразеоформул з метою конструювання 

стереотипних етнокультурних портретів англійців і українців. Покликаючись на 

Н. В. Уфімцеву, вона обстоює думку, що етнокультурні стереотипи є симбіозом 

етнічних і культурних, в якому перші (етнічні) є фактами етикетної поведінки 

колективного несвідомого (архетипів), яких неможливо спеціально “навчитися” 

(онтологічний характер), а другі – фактами поведінки як індивідуального 

несвідомого, так і свідомого, яких можна “навчитися”. Етнокультурні 

стереотипи, за визначенням української дослідниці, є культурно-етносоціальним 

явищем, а етнокультурна стереотипізація – лінгвокогнітивним процесом, 

пов’язаним зі здатністю свідомості людини до категоризації (класифікації, 

таксономії) різних об’єктів, явищ і власне самих представників різних 

етнокультурних груп [Шутова 2016, с. 244-245].  

Отже, в межах стереотипізації НККП в комунікативній свідомості 

індивідів-респондентів релевантним для мети та завдань нашого дослідження є 

комплексне різновекторне розуміння стереотипу, що акумулює різні його типи 

та види – індивідуальні / колективні, авто- і гетеро-, етнічні / соціальні / 

культурні тощо. 

 

2.5.2. Принципи та критерії опису антропометричної процедури 

анкетування й лінгвістичного інтерв’ювання українців, росіян, литовців і 

американців. У пропонованій тріангуляційній методиці для аналізу НККП 

українців, росіян, литовців і американців одним із визначальних критеріїв стала 
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приналежність індивідів до однієї з чотирьох лінгвокультур. Поштовхом і 

“мейнстрімом” для контрастивного вивчення феномена комунікативної 

поведінки слугують численні праці (серія наукових видань) дослідників 

Воронезької школи лінгвістичної комунікативістики під керівництвом 

професора Й. А. Стерніна, які, насамперед, стосувались аспектного та 

ситуативного зіставно-типологічного та порівняльного опису російської 

комунікативної поведінки з американською [Американское 2001; Очерк 

американского 2001], англійською [Очерк английского 2003], литовською, 

естонською та латиською [Коммуникативное, Вып. 27, 2007], українською, 

білоруською, словацькою, польською, сербською [Коммуникативное, Вып. 19, 

2004; Вып. 22, 2006; Вып. 28, 2007; Вып. 30, 2008; Вып. 33, 2010], фінською 

[Коммуникативное, Вып.1, 2000; Вып. 3, 2002; Вып. 20, 2004; Вып. 23, 2006; 

Вып. 26, 2007; Русское и финское, Вып. 2, 2001], німецькою [Русское и 

немецкое, Вып.1, 2002], китайською [Коммуникативное, Вып.1, 2002], 

французькою [Коммуникативное, Вып.1, 2002] тощо.  

У мовознавстві власне напрям лінгвокомунікативістики в термінологічно-

методологічній площині, запропонованій школою Й. А. Стерніна, знайшов 

відображення та продовження лише в окремих спорадичних працях, які часто 

звужували епістемологічний апарат, метамову і інструментарій цієї галузі або 

до з’ясування специфіки мовленнєвого / мовного етикету [Фабіан 1998, 

Формановская 1982; 1989; Kučinskaitė 1990; Čepaitienė 2007; Foster 2004], або до 

прагмалінгвістичного опису мовленнєвих актів [Бацевич 2003], або ж до 

висвітлення проблем аспектуального характеру, зокрема (не)вербальних 

компонентів мовлення [Серякова 2012; Солощук 2006].  

Відповідну обережність багатьох учених-лінгвістів щодо обрання за 

об’єкт дослідження національної комунікативної поведінки можна пояснити 

передусім приналежністю цього феномена не лише до філологічної та 

лінгвокраїнознавчої галузей наукового знання, а й до психологічної, соціально-

антропологічної, історико-культурологічної, географічної тощо. 
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Раніше ми звертались до огляду праць литовських і американських 

дослідників, у яких розглядаються питання лінгвокомунікативістики в 

широкому її розумінні (див. 1 розділ “Когнітивно-семіотичні та дискурсивно-

прагматичні засади вивчення національної кооперативної комунікативної 

поведінки”). Незважаючи на сформовану традицію у вивченні комунікативної 

поведінки, все ж таки й досі залишаються певні лакуни в комплексному аналізі 

її окремих аспектів, зокрема когнітивно-семіотичного та 

дискурсивно-прагматичного тих комунікативних культур (української, 

російської, литовської і американської), що стали предметом нашого вивчення. 

Так, на думку Й. А. Стерніна, донині близькоспоріднені комунікативні 

культури, до яких належать українська і російська, майже не підлягали 

системній параметризації, що зумовлено наявністю певних труднощів, 

пов’язаних із високим ступенем їхньої близькості [Коммуникативное 

(славянских народов) 2004, 2007, 2008, 2010]. Припускаємо, що близькість тут 

учений розуміє у плані етнокультурному, тобто спільне минуле, в якому разом 

формувалися установки для прийнятного спілкування тощо. Саме тому в 

дослідженнях відповідної проблематики зрідка постулюються конкретні 

ендемічні або лакунарні комунікативні факти та явища, бо вже саме це питання 

набуло статусу стереотипів у науковому середовищі, але виявлення 

комунікативних розбіжностей у таких етнокультурах, що характеризуються не 

наявністю або відсутністю окремих ознак (дій) у мовленнєвій поведінці, а 

ступенем їхнього вияву у спілкуванні та вимірюванням частотності, мають, 

насамперед, важливе культурологічне та лінгводидактичне значення.  

Стосовно аналізу комунікативної поведінки східнослов’янських етносів, 

то М. Скаб зауважує, що “найцікавішими і найтоншими є зіставні студії 

комунікаційної поведінки споріднених і близькоспоріднених народів, адже, 

вивчивши загальні закономірності комунікаційної поведінки представників 

певного етносу та зіставивши їх з такими ж рисами представників іншого 

етносу, можемо зробити попередні висновки про те, що може стати причиною 

комунікаційних девіацій і конфліктів, а отже, підставою для розробки 
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конкретних рекомендацій з удосконалення комунікаційної компетенції мовців, 

формуванню в них стійких навичок такої поведінки, передусім, у стандартних 

ситуаціях спілкування” [Скаб 2015, с. 188].  

Цікавим і актуальним для комплексного аналізу когнітивно-семіотичного 

та дискурсивно-прагматичного аспектів НККП стане залучення однієї з 

балтійських лінгвокультур – литовської. Литовська комунікативна культура / 

поведінка як цілісна система поки що не описані, але власне поняття 

комунікативної поведінки – лит. komunikacinė elgsena – komunikacinis elgesys 

використовується в роботах, присвячених дослідженню його окремих аспектів: 

у статтях Й. Паужі про формування адекватної комунікативної поведінки 

вчителя, який працює в полікультурній аудиторії [Паужа 2007]; Е. Мацевічюте 

про комунікативну поведінку литовських менеджерів під час офіційних і 

домашніх прийомів іноземних гостей [Macevičiūtė 2005]; О. Акімової про 

комунікативну поведінку росіян Литви [Akimova 2005]; у монографії 

А. Б. Лихачової про нариси з російської комунікативної культури в зіставленні 

з литовською [Лихачёва 2017]; у дисертації І. Бальчюнєнє, в якій за допомогою 

лонгітюдного спостереження аналізується вплив комунікативної поведінки 

батьків на засвоєння дитиною граматичних структур рідної мови [Balčiūnienė 

2006, 2009]. 

Ураховуючи інструментарій дослідження, основним елементом якого є 

експериментальний аналіз, одержані висновки вважаємо релевантними лише для 

синхронічного зрізу сьогодення. Саме тому, зважаючи на тривале нещодавнє 

спільне історичне минуле з представниками східнослов’янських лінгвокультур 

(українців і росіян), НККП яких також стала об’єктом нашого вивчення, 

литовський етнос можна розглядати як близькоспоріднений, незважаючи на 

приналежність литовської мови до балтійської групи індоєвропейської мовної 

сім’ї. На користь відповідної гіпотетичної думки можуть слугувати також 

постулати прибічників теорії балто-слов’янської мовної спільності 

(Є. Курилович, А. П. Непокупний, О. Семереньї, О. О. Шахматов; 

П. Ф. Фортунатов; І. Огієнко; В’яч. Вс. Іванов, В. М. Топоров та ін.), так і 
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лінгвістична компетенція інформантів-литовців, з-поміж яких проводилось 

анкетування, яке засвідчило почасти вільне володіння російською мовою та 

розуміння української. 

Стосовно американців, то лише умовно можемо вважати їхню 

комунікативну культуру як далекоспоріднену до східнослов’янських 

(української та російської) і балтійських (литовської) на основі приналежності 

англійської мови до германської групи індоєвропейської мовної родини. На 

наш погляд, все ж таки в сучасному синхронному зрізі можна спостерігати 

певні розбіжності в питанні щодо залежності комунікативної свідомості 

конкретного етносоціуму від генеалогічного статусу мови його спілкування. У 

цьому ракурсі можемо лише висловити гіпотетичні міркування, яким, 

безумовно, будуть присвячені окремі дослідження, зокрема й інших учених. 

Така постановка проблеми зумовлює необхідність більш глибокого 

осмислення процесу й механізмів стереотипізації НККП та його відображення в 

комунікативній свідомості мовців. Саме цей аспект є ключовим для висвітлення 

в пропонованому дослідженні, адже ми впевнені в тому, що сучасний 

технократичний, цифровий і “швидкісний” комунікативний простір вимагає 

насамперед не ситуативного опису суто (не)вербальних компонентів 

мовленнєвої поведінки, а з’ясування тих універсальних констант і стереотипних 

національно-ціннісних домінант комунікативної свідомості, що притаманні для 

представників конкретної лінгвокультури.  

На основі анкетування та лінгвістичного інтерв’ювання носіїв 

української, російської, литовської та англійської (США) мов було визначено та 

скласифіковано асоціативні поля для кожної реакції на відповідний 

категоріальний стимул, що групувались за кількісно-якісними показниками. За 

результатами вільного / спрямованого асоціативного експерименту здобуті 

реакції об’єднано в лексико-семантичні групи (ЛСГ) / різновиди асоціативного 

поля стереотипних уявлень, які корелюють із ЛСГ тематичного поля. 

Реакції, одержані експериментальним шляхом, утворюють певний вид 

асоціативного поля з ядром і приядерною зоною та периферією, яку 
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диференціюють на ближню й дальню. До ядерної та приядерної зон 

зараховуємо високочастотні реакції, до зон ближньої і дальньої периферії – 

низькочастотні. Високочастотними вважаємо реакції, які мають ранг від 

другого до третього. У середньому такі реакції складають 30 % від загальної 

кількості реакцій на кожне поняття-стимул. Ранговий показник частоти реакцій, 

за спостереженням Ю. М. Караулова, має статистичну закономірність 

[Караулов 1994, с. 24]. Число рангів безпосередньо пов’язане з кількістю 

реакцій: чим більша ця кількість, тим більше число рангів у полі. При складі 

поля у 100 реакцій число рангів коливається у межах 5-8 рангів. Ця 

закономірність підтверджується й результатами нашого дослідження. До 

ядерної зони в комунікативній свідомості інформантів належать такі 

стереотипні реакції та кооперативні ДП, які в кожній конкретній лінгвокультурі 

були наявні у відповідях в понад 50% респондентів, до приядерної зони – від 

30% до 50%, до ближньої периферії – від 10% до 30%, до дальньої – до 10% 

відповідно. 

У результаті проведення експерименту було отримано певну кількість 

відмов, або нульових реакцій. Це свідчить, найімовірніше, про незнання 

інформантом стимульного слова / поняття або про небажання співпрацювати з 

експериментатором. Наприклад, укр. стимул кооперативність отримав 38 

відмов, що можна пояснити, на нашу думку, як необізнаністю інформантів, так і 

відсутністю в них бажання витрачати час і зусилля для надання відповідей.  

В експерименті взяли участь понад 100 інформантів з кожної 

комунікативної культури (132 – з української, 126 – з російської, 118 – з 

литовської, 115 – з американської). Кількість респондентів, які взяли участь у 

психо- та соціолінгвістичному експериментах, несуттєво відрізняється в 

аналізованих лінгвокультурах (що пов’язано з умовами проведення 

масштабного психолінгвістичного експерименту), проте в кожній з них 

репрезентативність, що перевищує 100 осіб, є достатньою для певних 

узагальнень і висновків, адже, як зазначають В. В. Левицький і Й. А. Стернін, 

мінімальна кількість опитаних має дорівнювати 30, а найдостовірніші відомості 
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експериментатор одержує за участі в емпіричному дослідженні від 60 

респондентів [Левицкий, Стернин 1989, с. 10].  

Як правило, експериментальні дослідження у формі психолінгвістичного 

експерименту, що стосуються з’ясування різних характеристик мовленнєвих 

явищ (національної комунікативної поведінки зокрема), передбачають 

проведення опитування – анкетування та лінгвістичного інтерв’ювання – 

респондентів, методика яких складається з декількох послідовних етапів: 

1) надання інформантам запитальника, отримання письмових відповідей; 

2) виявлення однакових відповідей, їх підсумовування; 3) узагальнення різних 

за формою, але близьких за змістом відповідей і зведення їх в один тип 

(типологізація) (параметр – параметризація – І. К.); 4) формулювання 

семантичних і комунікативних ознак на основі одержаних відповідей [Левицкий, 

Стернин 1989, с. 95]. 

Семантичну структуру асоціативного поля зазвичай “вписують” у схему 

словникових значень стимулу [Караулов 2002, c. 754]. Це дозволяє виявити 

серед реакцій зразки, які реалізують усі зафіксовані у тлумачному словнику 

лексико-семантичні варіанти багатозначного слова. Крім цього, завжди є 

певний набір реакцій, які виходять за межі лексичної семантики і граматичних 

відношень стимулу. Саме такі реакції також є репрезентантами когнітивно-

семіотичної і дискурсивно-прагматичної інформації, віддзеркалюють константи 

мовної / комунікативної свідомості, ціннісні домінанти конкретного індивіда та 

певної спільноти, адже вони передають знання про світ або ставлення до світу 

носіїв мови. 

Експериментальні прийоми виявлення відповідних семантичних 

компонентів і репрезентантів когнітивно-семіотичної і дискурсивно-

прагматичної інформації дозволяють не лише визначити набір цих елементів, але 

й ранжувати їх за яскравістю / продуктивністю, тобто за їхньою відносною 

силою, релевантністю для мовної / комунікативної свідомості носіїв певної мови 

чи представників комунікативної культури.  
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Так, для кожного компонента значення слова / поняття, як для кожної 

моделі стереотипних національних кооперативних ДП, виділених 

експериментально, може бути обчислений індекс продуктивності (далі – ІП, за 

аналогією до визначення індексу яскравості семи) як відношення числа тих, хто 

виділив або запропонував цей показник, до числа учасників експерименту. 

Екстраполюючи ці положення на когнітивно-семіотичний та дискурсивно-

прагматичний рівні, дотичним для нашого лінгвістичного інтерв’ювання буде 

такий принцип вираховування ІП моделі: якщо зі 100 відповідей конкретна 

стереотипна ДП наведена в 50 відповідях, то її ІП – 0,5; якщо ж у 5 відповідях, то 

її ІП – 0,05 і т.д. Отже, відповідний критерій (семантичного компонента, ДП 

тощо) виявляється дуже важливим показником не лише при описі структури 

значення слова / поняття, але й при когнітивно-дискурсивній реалізації певних 

ДП. За принципом ІП можна ранжувати як семантичні компоненти, так і 

стереотипні кооперативні ДП зі встановленням їхньої ядерно-периферійної 

таксономії у структурі комунікативної свідомості представників різних 

лінгвокультур.  

У результаті проведеного опитування (анкетування, лінгвістичного 

інтерв’ювання) в межах психолінгвістичного експерименту вдалося встановити, 

систематизувати та класифікувати різні за кількісно-якісними показниками і, 

відповідно, за ІП та ядерно-периферійною таксономією стереотипні національні 

кооперативні ДП привітання, знайомства, запрошення, похвали / компліменту, 

подяки / вдячності, вибачення, прохання, згоди, розради / емпатії 

(співпереживання) / співчуття, прощання, за допомогою яких, на думку 

респондентів, НККП може успішно реалізовуватись.  

Універсалії та розбіжності НККП можуть виявлятись як у вербальному, 

так і невербальному компонентах її імплементації. Вибір невербальних засобів 

комунікації у процесі спілкування, як правило, не є вільним, адже залежить від 

тих констант і ціннісних домінант комунікативної свідомості, які функціонують 

у певній лінгвокультурі. Як зазначав Е. Сепір, “почуття майже безмежної 

свободи, що відчувається індивідом при користуванні рідною мовою, начебто 
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стримується якоюсь регульованою нормою” [Сепир 1993, с. 137]. Ця 

регульована норма має соціокультурну природу і в моно- та міжкультурному 

спілкуванні зумовлюється типом культури, особливостями соціальних 

відносин, що є, на думку дослідників, найважливішими параметрами культури 

[Hofstede 1980], культурними цінностями, якими керуються носії певної 

лінгвокультури в повсякденній діяльності, зокрема й у кооперативній 

комунікативній поведінці: “Принцип відбору визначається не мовою, а 

позамовною дійсністю, в організації суспільства, в тому, які ситуації соціум 

вважає типовими, і в тому, якої поведінки він вимагає від людини в цих 

типових ситуаціях” [Степанов 1975, c. 202]. 

Національно-ціннісні домінанти НККП виявляються здебільшого в 

міжкультурному спілкуванні, адже в монокультурному ми не звертаємо на них 

уваги. Вони можуть бути й константами конкретної культури, що “закріплені 

традицією, колективними звичками народу, які виявляються у виборі та 

пріоритетності вживання в процесі міжособистісної взаємодії тих чи інших 

комунікативних стратегій і засобів комунікації (як вербальних, так і 

невербальних), у результаті чого виробляється національний стиль комунікації, 

або комунікативний етностиль” [Ларина 2009, с. 11]. 

Принципи експериментального опису стереотипізації НККП в 

комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і американців можна 

також сформувати на основі таких критеріїв: 

- НККП розглядатиметься як (не)офіційна / (не)інституційна, 

міжособистісна, монокультурна, що переважно належить до комунікативної 

сфери повсякденних стосунків респондентів; 

- спосіб імплементації НККП переважно безпосередній, усний, 

вербальний; 

- статусна-рольова організація НККП інтерактантів – горизонтальна 

(спілкування комунікантів рівних за соціальним статусом) і вертикальна 

(мовленнєва взаємодія співрозмовників вищого і нижчого соціальних статусів). 

Комунікативна діяльність, заснована на рівності соціально-рольових статусів 
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індивідів, характеризується або невимушеною особистісною мотивацією 

(прохання, похвала / комплімент, згода, розрада / емпатія (співпереживання) / 

співчуття), або соціально ритуалізованою, етикетною (привітання, 

знайомство, запрошення, побажання, подяка / вдячність, вибачення, 

прощання). При спілкуванні мовців із нерівним соціальним статусом 

домінують, як правило, комуніканти з вищим статусом, мовленнєва поведінка 

яких може мотивуватися як особистісно-орієнтованими чинниками, так і 

соціально зумовленими. На відміну від статусного критерію, рольові 

характеристики учасників кооперативної взаємодії можуть варіюватися 

залежно від кожної конкретної дискурсивної ситуації. 

 

2.5.3. Соціолінгвістичне вимірювання відображення національної 

кооперативної комунікативної поведінки у свідомості українських, 

російських, литовських і американських інформантів. Ураховуючи 

специфіку проблематики емпіричного дослідження у вигляді 

психолінгвістичного експерименту, маємо охарактеризувати соціолінгвістичні 

параметри українських, російських, литовських і американських (США) 

інформантів як репрезентанти мовно-культурної ситуації. Так, респонденти у 

формі пілотажного опитування перед безпосереднім лінгвістичним 

інтерв’юванням могли анонімно відповісти на запитання, що стосуються 

соціолінгвістичних параметрів, зокрема про стать, вік, місце народження, 

національність, рідну мову та мову, якою переважно спілкуються, рівень їхньої 

освіти, професію (спеціальність, фах).  

У межах цієї праці, досягаючи реалізації її мети та спираючись на 

поставлені завдання, ми окремо зупинимось лише на характеристиках цього 

блоку анкети. Психо- та соціолінгвістичний експерименти проводились серед 

українців, росіян, литовців і американців протягом 2015-2017 рр. переважно в 

електронному вигляді. Відповідно, було забезпечено анонімність анкетування, 

що зумовило наявність незначної похибки в результатах, адже в Інтернет-мережі 

забезпечено вільний доступ до Google-форм для представників чотирьох 
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аналізованих лінгвокультур. Покликання на веб-адреси анкет поширювалось в 

мережі Інтернет, зокрема й через соціальні мережі, а також офіційні та приватні 

електронні адреси користувачів. 

Окремо експеримент проводився в письмовій формі серед українських, 

російських, литовських і американських респондентів. Кількість оброблених 

відповідних анкет дорівнює середньому показнику 30% (частка письмових 

анкет за комунікативними культурами: 18% – американська, 27% – російська, 

32% – литовська, 45% – українська).  

Так, письмове анкетування проводилось серед студентів і співробітників 

науково-освітніх установ під час навчального процесу та проведення наукових 

конференцій: 1) в Україні на базі Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (м. Київ), Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки (м. Луцьк), Бердянського державного педагогічного університету; 2) у 

Російській Федерації на базі Санкт-Петербурзького державного університету, 

Російського державного гуманітарного університету (м. Москва), Воронезького 

державного університету, Калузького державного університету імені 

К. Е. Ціолковського; 3) у Литовській Республіці на базі Вільнюського 

університету, Литовського університету освітніх наук (м. Вільнюс), 

Клайпедського університету. Серед американців письмова форма анкетування 

та лінгвістичного інтерв’ювання проводилась на базі Українсько-

американського гуманітарного інституту “Вісконсинський Міжнародний 

університет (США) в Україні” (наразі Ukrainian-American Concordia University) 

та безпосередньо в Concordia University Wisconsin у США серед студентів і 

співробітників, що ідентифікують себе як американці (США). 

Учасниками експериментів стали інформанти віком від 17 до 75 років, але 

респонденти від 17 до 30 років були найактивнішими серед українців (68,6%), 

росіян (67,8%); литовців (68,8%) і американців (72%). Зазначена вікова група 

обрана тому, що людям молодого віку, незалежно від національності, 
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притаманні певні типові ознаки: навчання у вищому навчальному закладі, 

початок трудового життя, матеріальна незалежність від батьків, політичні права 

тощо [Молодь // Вікіпедія]. Прискорення темпів громадського життя сприяє 

підвищенню ролі й значення молоді, якій також властива соціальна активність 

та незаангажованість, її знання швидко оновлюються, а мовлення є динамічним.  

Ю. М. Караулов також зауважує, що після досягнення повнолітнього віку 

становлення мовної особистості в основному завершується, а тому змістове 

наповнення (словниковий запас, ієрархія ціннісних категорій, прагматичні 

настанови) і формально-комбінаторні можливості мовних здібностей більшості 

людей залишаються відносно стабільними протягом усього життя [Караулов 

2002, с. 753]. Безумовно, на результати експерименту вплинули відповіді й 

інших за віком респондентів, які в кожній комунікативній культурі досягали від 

70 до 75 років, але у відсотковому відношенні старша група поважного віку не 

перевищувала 2-3%. 

Отже, інформантами стали переважно студенти, аспіранти / докторанти, 

співробітники навчальних закладів, представники інтелігенції і молоді 

спеціалісти з найбільш розповсюджених спеціальностей: філологи, юристи, 

історики, соціологи, економісти, інформатики, математики, медики, психологи. 

Відповідно до теорії соціального статусу мовної особистості, відображеній у 

працях психологів [Федотова 2016], лінгвістів [Карасик 2002], зауважимо, що 

свідомо та цілеспрямовано поширювали розроблену анкету серед 

представників української, російської, литовської і американської 

лінгвокультур із середнім та високим соціальним статусом, які відповідно 

мають середній та високий рівень мовної і комунікативної компетенції, що 

виділяють у лінгвоперсонології. Так, респонденти з чотирьох досліджуваних 

комунікативних культур мають високий рівень освіти, зокрема із ученим 

ступенем та повною вищою освітою – 53,7% українців, 76,5% росіян, 73,6% 

литовців і 74,5% американців. Неповну вищу освіту серед інформантів мають 

38,5% українців, 20% росіян, 18% литовців і 21% американців, які переважно 

продовжують навчання у вищих навчальних закладах. 
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Стосовно професійної та фахової приналежності інформантів можемо 

зауважити, що в чотирьох лінгвокультурах найбільшу за чисельністю групу 

становили ті, які за спеціальністю є філологами. Окрім того, серед українських 

респондентів брали участь в емпіричному дослідженні педагоги, освітяни та 

науковці (вчителі та викладачі дисциплін нефілологічного циклу (початкове 

навчання, філософія, богослов’я, історія, геологія, геофізика, геоінформатика, 

юриспруденція, управління навчальним закладом, фізіологія тощо), аспіранти і 

докторанти), програмісти, журналісти, економісти, юристи, методисти та 

радіомеханік. З-поміж російських інформантів опрацьовували анкету 

здебільшого співробітники (викладачі, аспіранти, докторанти, методисти) та 

студенти вищих навчальних закладів, але надходили поодинокі відповіді й від 

спеціалістів у галузі економіки, логістики та постачання, обслуговування 

вентиляційного обладнання, перекладачів, журналістів і редакторів. Серед 

литовських і американських респондентів, аналогічно до українських і 

російських, найбільша чисельність працює або навчається у вищих 

навчальних закладах і має стосунок до гуманітарних наук загалом (психології, 

педагогіки, етнології) і філології зокрема. Проте також взяли участь у 

емпіричному дослідженні фахівці в галузі управління, менеджери та 

адміністратори, журналісти з Литовської Республіки та США. 

Так, за місцем народження, національністю, рідною мовою та мовою 

спілкування найбільш однорідні показники в чотирьох комунікативних 

культурах, які перевищують 90%, пов’язаних із самоідентифікацією інформанта 

як громадянина своєї країни і представника, відповідно, української, російської, 

литовської та американської лінгвокультур. 

Необхідно також зауважити, що 80% респондентів з України вважають 

рідною мовою українську (19% – російську, 1% – інші мови), тоді як 

спілкуються переважно нею 66% (33% – російською, 3% – іншими 

(англійською, польською) мовами; 85% інформантів зі США назвали рідною 

мовою англійську (15 % – іспанську, китайську, російську), але спілкуються 

здебільшого англійською 99%. Натомість росіяни та литовці переважно 
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спілкуються російською та литовською мовами відповідно (по 100%), лише 3% 

представників російської та 23% інформантів литовської лінгвокультур 

одночасно використовують у повсякденній комунікації інші мови.  

За статевою ознакою залучено для участі різну кількість чоловіків і 

жінок-інформантів. Так, переважна більшість інформантів у чотирьох 

комунікативних культурах є представниками жіночої статі – 76 % в українській, 

82% в литовській, 78% у російській та 80% у американській. Хоча доведено, що 

чоловіче та жіноче мовлення відрізняється за певними характеристиками: 

чоловіки частіше використовують абстрактні іменники і відносні прикметники, 

а жінки – конкретні іменники, а також власні імена й якісні прикметники; жінки 

частіше висловлюють позитивну оцінку, чоловіки – негативну, використовують 

сленгові, лайливі слова [Белянин 2003, с. 201]. Аналіз ґендерних особливостей 

НККП не передбачений завданнями пропонованого дослідження, адже, на нашу 

думку, вимагає окремого предметного розгляду. 

У процесі проведення експериментального дослідження застосуємо 

методику встановлення обсягу вибірки спостережень, запропоновану 

О. В. Ягуновою, згідно з якою обсяг вибірки (N) визначається кількістю 

інформантів і кількістю стимулів за формулою N = Ss * n, де Ss – кількість 

респондентів, що взяли участь у експерименті, а n – кількість запропонованих 

для них стимулів [Ягунова 2005, с. 28]. Відповідно, здійснено ядерно-

периферійну таксономію стереотипних реакцій українців (132), росіян (126), 

литовців (118) і американців (115) на чотири (4) 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. 

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) (див. докладніше табл. 2.1).  
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Таблиця 2.1 

Кількісна характеристика (контр)стереотипних реакцій українців, росіян, 

литовців і американців на категоріальні стимули 

 

Комунікативна 

культура 

Загальна 

кількість 

інформантів / 

обсяг вибірки / 

реакцій 

Кількісна характеристика (контр)стереотипних реакцій респондентів  

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 

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 

 

Спираючись на досвід експериментальних досліджень (див., наприклад, 

матеріали асоціативних словників “Словник асоціативних норм української 

мови” Н. П. Бутенко [САНУМ 1979]; “Латышско-русский ассоциативный 

словарь” Ю. Є. Ульянова [ЛРАС 1988]; “Русский ассоциативный словарь” 

Ю. М. Караулова, Г. О. Черкасової, Н. В. Уфімцевої, Ю. О. Сорокіна, 

Є. Ф. Тарасова [РАС 2002]; “Славянский ассоциативный словарь: русский, 

белорусский, болгарский, украинский” Н. В. Уфімцевої, Г. О. Черкасової, 

Ю. М. Караулова, Є. Ф. Тарасова [САС 2004]); “Український асоціативний 

словник” С. Мартінек [УАС 2008]), вважаємо ці показники цілком 

репрезентативними, що дозволили простежити певні тенденції у стереотипних 

уявленнях представників чотирьох аналізованих комунікативних культур про 

НККП і зробити узагальнення стосовно їхнього формування на рівні когніції і 

прояву в дискурсивному вимірі, адже наявність невеликої різниці у кількісних 

показниках обсягу вибірки – стабільне явище у фіксації результатів 

асоціативного експерименту (про що свідчать матеріали  зазначених словників), 

яке не впливає на достовірність висновків. 

Проведення психолінгвістичного (вільного / спрямованого асоціативного) 

експерименту у вигляді анкетування та лінгвістичного інтерв’ювання в один і 

той самий часовий період дозволило виявити універсальні константи та 

національно-ціннісні домінанти комунікативної свідомості українців, росіян, 
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литовців і американців, зокрема й у когнітивно-семіотичному та дискурсивно-

прагматичному вимірах НККП. 

 

Висновки до розділу 2 

 

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, А. А. Залевська, О. Ю. Карпенко, В. В. Красних, 

О. О. Потебня, О.О. Леонтьєв, Л. В. Щерба, Ю. О. Сорокін, О. С. Снитко, 

З. О. Пахолок, З. Д. Попова, О. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов, В. М. Телія, 

І. Н. Горєлов, Р. Репшієнє, К. Ф. Сєдов, Т. В. Шмельова, Н. П. Шумарова, 

Г. М. Яворська та ін.), теорії (міжкультурної) комунікації та дискурсології 

(Н. Д. Арутюнова, М. М. Бахтін, Р. Бенедикт, П. Браун, П. Грайс, С. Левінсон, 

С. Г. Тер-Мінасова, М. Томаселло, М. Ф. Пономарьов, Т. ван Дейк, 

В. Б. Кашкін, Г. Г. Почепцов, І. І. Сєрякова та ін.), лінгвокомунікативістики та 

прагмалінгвістики (Ф. С. Бацевич, А. А. Зернецька, А. Кучинскайте, 

Й. А. Стернін, Т. В. Ларіна, А. Б. Лихачова, Н. І. Формановська, Л. Я. Гнатюк, 

О. В. Харченко, Й. Паужа, Ґ. Чепайтьєнє, Д. Фостер 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. Англіцкієнє, 

Дж. Бакстер, Є. М. Верещагін, Б. Л. Ворф, Р. Ґрігас, В. Г. Костомаров, 

М. Г. Лебедько, Д. Левін, В. В. Ощепкова, А. В. Павловська, С. К. Богдан, 

Я. К. Радевич-Винницький, В. В. Воробйов, І. О. Голубовська, 

С. Папауреліте-Клов’єнє, Ф. Боас, В. В. Жайворонок, Е. Сепір, М. І. Толстой, 

М. О. Шутова та ін.), представники яких працювали переважно із залученням  

матеріалу різних мов. 
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Наприкінці XX – початку XXI ст. у лінгвістиці формується нова 

методологія, для якої характерними є постулати лінгвосинергетичної наукової 

парадигми, сформовані на засадах поєднання принципів еволюціонізму, 

системності, функціоналізму, антропоцентризму, дискурсоцентризму, 

експланаторності, експансіонізму та культурного детермінізму, які 

хронологічно послідовно й гармонійно впроваджувались у чотирьох базових 

мовознавчих парадигмах: порівняльно-історичній, системно-структурній, 

функціонально-прагматичній (комунікативній) та когнітивно-дискурсивній.  

Запропонована в роботі параметрична модель НККП є своєрідною 

методологічною схемою, яка передбачає системний, але, передусім, 

інтегрований опис на основі певної, обраної дослідником, сукупності факторів, 

параметрів і ознак. Розроблена схема відображає (унаочнює) як власне саму 

модель НККП українців, росіян, литовців і американців, так і стадії та етапи 

комплексної методики її аналізу в когнітивно-семіотичному та дискурсивно-

прагматичному вимірах.  

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 традиційних лінгвістичних методів 

описового та термінологічно-дефініційного для формулювання тих теоретичних 

положень, які стали засадничими науковими аргументами у визначенні 

феномена НККП і навколо яких було спроектовано концептуальну платформу 

працї;  
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2) друга стадія синтезувала експериментальні операційні процедури, 

засновані на психолінгвістичних та когнітивно-дискурсивних методах і 

методиках, серед яких: 1) контекстуальний аналіз з його конситуативним / 

поліситуативним прийомом, що дав змогу ідентифікувати різні типи 

когнітивних контекстів, на тлі яких виявляється НККП українців, росіян, 

литовців і американців; 2) антропометричний метод у формі психо- і 

соціолінгвістичного експериментів (пілотажне опитування, анкетування / 

лінгвістичне інтерв’ювання, спостереження (зокрема й опосередковане), 

ранжування), контент-аналіз застосовано для вимірювання уявлень про 

НККП, сформованих у мовній свідомості українців, росіян, литовців і 

американців, та подальшого опрацювання результатів – здійснення ядерно-

периферійної таксономії стереотипних реакцій українців, росіян, литовців і 

американців на категоріальні стимули кооперативність, увічливість, 

кооперативна мовна особистість, ввічлива мовна особистість, а також для 

з’ясування тенденцій в авто- і гетеростереотипах представників аналізованих 

лінгвокультур про рівень кооперативності та ступінь увічливості; 

3) функціонально-семантичний метод із елементами фреймово-сценарного 

моделювання сприяв побудові фреймово-сценарної когнітивно-семіотичної 

моделі НККП на основі організації стереотипних кооперативних ДП 

привітання, знайомства, запрошення, побажання, похвали / компліменту, 

подяки / вдячності, вибачення, прохання, згоди, розради / емпатії 

(співпереживання) / співчуття, прощання в досліджуваних лінгвокультурах;  

3) третя стадія пов’язана з виявленням дискурсивно-прагматичних 

регістрів НККП українців, росіян, литовців і американців, процедурні етапи 

якої було забезпечено застосуванням дискурс-аналізу з такими його 

складниками – конверсаційним аналізом та контент-аналізом, і 

прагмасемантичного методу, що дали змогу схарактеризувати (не)вербальну 

реалізацію та прагматичне навантаження когнітивно-семіотичних модусів 

увічливості, нейтральності, толерантності й фамільярності в кооперативних 

дискурсивних ситуаціях, скласти регістри комунікативних стратегій і тактик 
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НККП українців, росіян, литовців і американців з фіксацією в них 

співвідношення різних її складників і елементів, а також вказати на ті 

екстралінгвістичні фактори, що стосуються учасників інтеракцій, обставин і 

специфіки їхньої комунікативної взаємодії.  

На всіх стадіях і етапах було застосовано зіставно-параметричний метод, 

який передбачав інтерпретацію мовного / мовленнєвого матеріалу й виявлення 

спільних (типових) закономірностей і розбіжностей у когнітивно-семіотичній і 

дискурсивно-прагматичній сутності НККП українців, росіян, литовців і 

американців.  

Отже, припускаємо, що розроблена тріангуляційна комплексна методика 

дослідження, яка складається з трьох взаємозумовлених і взаємопов’язаних 

процедурних стадій і які, у свою чергу, передбачали наявність окремих етапів 

реалізації, є новою методологічно-методичною процедурою, що 

продемонструвала ефективність і дозволила перевірити сформульовану в роботі 

гіпотезу щодо сформованих у комунікативній свідомості українців, росіян, 

литовців і американців універсальних констант і національно-ціннісних 

домінант, які відображають їхню когнітивно-семіотичну здатність 

прогнозувати, планувати, імплементувати та регулювати НККП шляхом 

використання стереотипних національних кооперативних ДП у відповідних 

кооперативних дискурсивних ситуаціях, а відтак, і реалізовувати кооперативну 

макростратегію спілкування.  
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РОЗДІЛ 3 

СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КООПЕРАТИВНОЇ 

МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ В КОМУНІКАТИВНІЙ СВІДОМОСТІ 

УКРАЇНЦІВ, РОСІЯН, ЛИТОВЦІВ І АМЕРИКАНЦІВ 

(за результатами експерименту) 

 

3.1. Ядерно-периферійна таксономія стереотипних реакцій українців, 

росіян, литовців і американців на стимул кооперативність / 

кооперативность / kooperatyvumas / cooperativity 

 

У когнітивній базі представників окремих лінгвокультур існують і 

функціонують певні універсальні константи та національно-ціннісні домінанти 

комунікативної свідомості, що визначаються конкретними традиційними, 

соціальними, культурними, ґендерними чинниками, етикетними нормами та 

правилами тощо. Відображаються вони передусім у міжкультурній взаємодії, 

хоча присутні й у монокультурному спілкуванні. З’ясування універсальних 

колективних архетипних констант і стереотипних ціннісних домінант, 

закріплених у комунікативній свідомості представників східнослов’янських 

(українців і росіян), балтійських (литовців) та американської (США) 

лінгвокультур передбачає характеристику асоціативних полів стереотипних 

реакцій на стимули кооперативність, кооперативна мовна особистість, 

увічливість, ввічлива мовна особистість, а також авто- і гетеростереотипів про 

рівень кооперативності і ступінь увічливості українців, росіян, литовців і 

американців. 

Під час класифікації відповідей на питання анкети респондентів чотирьох 

досліджуваних комунікативних культур вдалося виокремити п’ять типів 

асоціативних полів стереотипних реакцій на стимул кооперативність / 

кооперативность / kooperatyvumas / cooperativity (зауважимо, що виокремлені 

типи не існують ізольовано в так званому ‘чистому вигляді’, а в більшості 

випадків перетинаються, взаємодоповнюють один одного, що, відповідно, 
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доводить вірогідність сконструйованої параметричної моделі вимірювання 

НККП (див. 1 розділ), яка, у свою чергу, передбачає взаємозв’язок кожного зі 

своїх елементів і складників): 

1) процес спілкування, контактування, взаємодія, співпраця, 

співробітництво: 

укр.: 1) вміння спілкуватися з людиною: слухати уважно, не 

перебивати, реагувати на запитання відповідями; 2) вид спілкування; вміння 

спілкуватись відповідно до ситуації; 3) співпраця, яка спрямована на пошук 

вирішення питань, завдань; 4) взаємодія, співробітництво; спільне, однакове 

уявлення комунікативних норм, ролей у взаєминах; 5) співпраця у комунікації, 

що забезпечується певними правилами; 6) результативне взаємовигідне 

контактування; 

рос.: 1) способ общения, при котором собеседники готовы услышать 

друг друга; 2) умение вести диалог с учетом особенностей коммуникативной 

ситуации; 3) взаимодействие, проявление готовности к сотрудничеству; 

4) готовность воспринимать то, что говорит другой человек, 

заинтересованно и непредвзято; 5) сотрудничество на принципах честной 

игры; 6) неконфликтное речевое контактирование; 

лит.: 1) dalijimasis informacija tarp 2 ar daugiau individų; 2) komunikacijos 

procesas; dialogas, polilogas, kai visi bendraujantieji stengiasi; 3) tai yra sąveika 

tarp dviejų ar daugiau žmonių; 4) kooperatyvumas man reiškia nusiteikimą 

bendradarbiauti; 5) sąveika bendravime, leidžianti pašnekovams suprasti vieniems 

kitus; 

амер.: 1) the action of cooperation among people (colleagues, co-workers, 

team members); 2) it is a situation or occurs in a situation, where elements or things 

which are or could be identical in nature, but acts relatively independent of each other, 

tend to bind, co-operate and act together for a purpose; 3) an act of 

cooperativecommunication as described above; an act of accommodating and 

sustaining a conversation; 4) cooperation on the principle of fair play; 5) interaction 
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to achieve common goals; 6) form of communication between business partners; 

7) the process of interaction, in which communicants gesticulate, smile; 

2) колективізм (об’єднання, група, спільнота, команда, 

партнерство):  

укр.: 1) робота в групах, колективність; згуртованість та 

об’єднаність; 2) спільна праця, вміння працювати в команді; 3) схильність 

людини до партнерських відношень, до результативної співпраці; 

4) командний характер спілкування (комунікативної діяльності); 5) бажання 

комунікувати єдиною спільнотою, групою; 6) ознака колективізму та 

солідарності в комунікації; 7) соборність, духовна єдність; 8) колегіальність 

у прийнятті рішень; 

рос.: 1) умение работать в коллективе; 2) чувство солидарности на 

ментальном уровне; 3) готовность / желание действовать сообща; 

4) способность и предпочтение действовать в команде; 5) коммуникация, 

основанная на принципе партнерства, в результате которой принимаются 

коллегиальные решения; 6) с одной стороны, фактор достижения 

коллективизма, а с другой, – результат его функционирования; 

лит.: 1) kalbėjimasis, bendrai leidžiamas laisvalaikis, bendras darbas; 

2) gebėjimas dirbti komandoje, grupėje; 3) abipusiškai naudinga partnerystė; 

4) asociacija, kolektyvinis sprendimų priėmimas; 5) bendravimo kolektyvizmas, 

kolegialumas; 6) kolektyvizmas komunikacijoje, kai vengiama atsakomybės priimti 

sprendimą; 

амер.: 1) a sense of being together in the communicative enterprise (the 

conversation, discussion, meeting, etc.). It does not happen if one person takes 

charge or dominates the event. It entails an equal value for all the participants, and 

encourages participation from everybody; 2) cooperativity is people working 

together; 3) an ability to work collaboratively with others; 4) mutually beneficial 

partnership; 5) partnership and contribution, which ensures the effectiveness of the 

communicative process; 6) collegiality in decision-making; 
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3) компромісність, спільність мети та намірів, врахування інтересів 

Іншого: 

укр.: 1) пошук компромісів, уникнення конфліктів у комунікативній 

взаємодії; 2) прагнення досягти спільного знаменника; 3) здатність у 

спілкуванні враховувати інтереси співрозмовника, досягати консенсусу; 

4) принцип спілкування, що дозволяє реалізувати наміри співрозмовників і 

надає нових стимулів для подальшої співпраці; 

рос.: 1) стремление найти общее решение, возможно, путем 

компромиссов; 2) желание вникнуть в ситуацию, понять и учесть в процессе 

совместной деятельности или разговора потребности, интересы и желания 

другого человека, умение подстроиться ради достижения совместных целей; 

3) старание быть открытым к иным точкам зрения, возможность 

пренебречь частью своих интересов ради помощи другому; 4) согласованность 

намерений, предполагающая учет интересов Другого; 5) феномен 

коммуникации, дающий стимул для дальнейших контактов; 

лит.: 1) komunikacijos aktas, kuriame svarbu informacijos siuntėjas, gavėjas, 

perdavimo kanalas, įvairaus pobūdžio triukšmas (aplinka), dalyvių tikslai ir 

pasirengimas bei noras bendrauti (kalbėti, aktyviai klausyti, siekti bendro sutarimo 

ir pan.); 2) bendraujame siekdami bendrų tikslų, skatina tolesnį bendravimą; 

3) gebėjimas sutarti, noras atsižvelgti į partnerio interesus; 4) pasirengimas 

kompromisams, gebėjimas derėtis; 

амер.: 1) in communication wise, this could mean, people coming together 

from different social status or standards, engaging in a speech with each other, with 

a specific general language, with the sole aim of mutual exchange of ideas, 

informations and orders, in respect to an expected result(s); 2) willingness to work 

harmoniously with other; to take other people’s views into consideration and adjust 

one’s own behaviour accordingly; sometimes sacrificing one’s individual wishes for 

the good of the wider group; 3) he ability to work with people despite differences in 

order to accomplish certain joint tasks; 4) compromise in communicationwith 

others; 5) listening to, and taking into account, others’ point of view; 
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4) норма етикету, ввічливість, повага, вихованість, щирість, 

толерантність: 

укр.: 1) точність, правильність, швидкість, логічність мовлення; 

2) увічливість, вихованість і толерантність у спілкуванні; 3) здатність 

швидко порозумітись не вдаючись в детальні пояснення / роз’яснення, 

особливо під час вирішення різних проблемних ситуацій; 4) володіння 

етикетними мовленнєвими формулами, які є запорукою неконфліктної 

комунікації; 5) вияв поваги до співрозмовника; 

рос.: 1) взаимоотношения, основанные априори на взаимном уважении, 

открытости, искренности и готовности помочь; 2) правильность и 

логичность высказываний; 3) такт, непредвзятость, ориентированность 

на партнера по коммуникации, уважение к его мнению и нуждам; 4) знание 

норм и правил этикетного общения; 5) вежливость в коммуникативной 

деятельности (общении); 

лит.: 1) atviras, tolerantiškas bendravimas; 2) parodyti pagarbą partneriui, 

žmogiškų santykių plėtojimas ir palaikymas; 3) mandagus bendravimas, etiketo 

normų ir taisyklių laikymasis; 4) gero auklėjimo ir aukšto išsilavinimo lygio 

demonstravimas; 5) etiketės formulių ir žodžių naudojimas: ačiū, (atsi)prašau, 

atleiskite; 

амер.: 1) mutually respectful and focused communication; 2) interactions 

undertaken with an attitude of mutual interest, intention, and respect; 3) tolerance, 

which is manifested in communicative activities and allows for mutual 

understanding; 4) courteous communication, observance of etiquette norms and 

rules; 5) manifestation of politeness in the public; 

5) інші: 

укр.: 1) форма організації економічної діяльності людей і організацій для 

спільного досягнення загальних цілей або задоволення потреб. 

Використовується також для позначення характеру економічних і 

політичних взаємин; 2) не знаю; 3) рішення проблеми; 4) народження нової 

ідеї тощо; 5) використання таких мовних засобів, які б сприяли встановленню 
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дружніх відносин зі співрозмовником; 6) здатність маніпулювати думкою та 

свідомістю (як власною, так і співрозмовника); 7) емоційність у спілкуванні, 

що дозволяє впливати на співрозмовниката досягати поставленої мети; 

рос.: 1) преимущественная / выбранная манера поведения; 2) не знаю; 

3) экономическая и предпринимательская деятельность людей; 

4) предприимчивость в общении; 5) умение стимулировать, мотивировать 

собеседника и побуждать его к определенным действиям; 6) метод 

(кооперативный) обучения в группе; 7) фамильярность и панибратство в 

общении; 8) проявление эгоизма; 

лит.: 1) apsikeičiama mintimis, emocijomis, susipažįstama; 2) keitimasis 

informaciniais ženklais; keitimasis informacija; 3) keitimasis paslaugomis; 4) aš 

nežinau; 5) abiems pusėms malonus ir naudingas laiko leidimas kartu; 

5) konjunktūra komunikaciniame elgesyje; 6) kooperacinė veikla; 7) kooperatinių 

bendrovių ir jų sąjungų steigimas, veikla, narių teisės ir pareigos; 

амер.: 1) I like to be able to speak and be interrupted rather than have to be a 

“good conversationalist” (speaking and listening in turn). Maybe it comes from 

having 4 brothers and sisters? 2) don’t know; 3) person’s ability to do business; 

4) consent to proposals of a financial or sexual nature; 5) familiar, brusque 

communication that allows people to get closer and understand each other; 

6) connected with certain cooperative method of study in a group; 7) cooperative 

activity in psychology; 8) imperious attitude for their communicative space; 

9) excessive sexuality in communication; 10) decisiveness in communication. 

Загальну характеристику кількісно-якісних показників асоціативних полів 

стереотипних реакцій українців, росіян, литовців і американців на 

категоріальний стимул кооперативність / кооперативность / kooperatyvumas / 

cooperativity пропонуємо в таблиці 3.1 та діаграмі 3.1. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIhtaA8szWAhUKDZoKHci7ByoQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fmokslai.lt%2Freferatai%2Fekonomika%2Fkooperatyvu-veikla.html&usg=AOvVaw2OEMYHYHUODV8I-PUzE0eV
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Таблиця 3.1 

Асоціативні поля стереотипних реакцій  

 українців, росіян, литовців і американців на стимул  

кооперативність / кооперативность / kooperatyvumas / cooperativity 

 

Комунікативна 

культура 

Загальна 

кількість 

інформантів 

/ обсяг 

вибірки / 

реакцій 

Кількісно-якісна характеристика асоціативних полів стереотипних 

реакцій на стимул кооперативність 
Процес 

спілкування, 
контактування, 

взаємодія, 
співпраця, 

співробітництво, 
чесна гра 

Колективізм 

(об'єднання, 
група, 

спільнота, 
партнерство, 

команда) 

Компромісність, 
спільність мети 

та намірів, 
врахування 

інтересів Іншого 

Норма етикету, 
ввічливість, 

повага, 
вихованість, 

толерантність 

Інші 

Українська 132 / 528 / 
226 

69 
(52,3%) 

41 
(31,1%) 

67 
(50,7%) 

31 
(23,5%) 

18 
(13,6%) 

Російська 126 / 504 / 
234 

67 
(53,2%) 

42 
(33,3%) 

65 
(51,6%) 

43 
(34,1%) 

17 
(13,5%) 

Литовська 118 / 472 / 

172 

73 

(61,9%) 
14 

(11,8%) 
38 

(32,2%) 
30 

(25,4%) 
17 

(14,4% 

Американська  115 / 460 / 
172 

67 
(58,3%) 

9 
(7,8%) 

36 
(31,3%) 

45 
(39,1%) 

15 
(13%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 3.1. Кількісно-якісна характеристика асоціативних полів 

стереотипних реакцій українців, росіян, литовців і американців на стимул 

кооперативність / кооперативность / kooperatyvumas / cooperativity 
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(2) Колективізм (об'єднання, група, спільнота, партнерство, команда)
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Найвищий показник реакцій респондентів на категоріальний стимул 

кооперативність / кооперативность / kooperatyvumas / cooperativity в 

аналізованих лінгвокультурах пов’язаний із процесом контактування, 

спілкування, взаємодії, співпраці / співробітництва, що свідчить про 

універсальність і спільність цих констант у комунікативній свідомості 

інформантів. Відповідне асоціативне поле утворює ядерну зону, а групу 

відповідей, зарахованих до нього, надавали українські, російські, литовські та 

американські інформанти різного віку та соціального статусу, ґендерної і 

професійної приналежності. Проте значно вищий показник зафіксовано в 

реакціях литовців (73 / 61,9%) і американців (67 / 58,3%), адже перші найчастіше 

пов’язували кооперативність із природною здатністю індивідів до 

комунікативної діяльності, а другі – із взаємодією за принципом fair play. 

Зауважимо лише, що американська комунікативна культура відрізняється від 

англійської, за спостереженням дослідників специфіки англійської і 

американської когнітивної бази, меншим ступенем репрезентації ціннісної 

домінанти чесної гри / fair play, адже для американців насамперед важлива 

перемога будь-якою ціною [Григорян 2015, 11]. 

Відповідну тенденцію можна тлумачити як ціннісну домінанту діяльності 

(лит. veikla; англ. activity), підприємливості та діловитості литовців і 

американців. Дослідники національного характеру та комунікативної поведінки 

відзначають ділову здатність і бажання комунікувати, взаємодіяти та 

співпрацювати, тим самим стверджуючи діяльнісний характер американців 

[Лапшина, Востокова 2004]. Ця риса виникає з національних коренів англо-

саксонської культури та їхнього позитивного мислення (англ. positive thinking), 

що, на наше переконання, слугує однією з визначальних детермінант 

кооперативності.  

Стосовно литовців, то можемо пояснити превалювання діяльнісного 

принципу співробітництва як запоруки кооперативності впливом на їхню 

комунікативну свідомість, а відтак і поведінку, “єдиного американо-
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західноєвропейського стандарту комунікативної поведінки” [Ларина 2003, 

с. 91]. Наведемо приклади дискурсивних маркерів, які експлікуються 

насамперед клішованими, однотипними синтаксичними конструкціями і 

характеризуються типізованістю наповнення. Так, інформанти-американці, 

яким було запропоновано відтворити комунікативний процес, на питання-

привітання англ. How’re you? How’re things? How is it going? відповідають 

стисло та позитивно: I’m well, I’m very well, I’m really very well, I’m very well 

indeed, I’m fine, I’m great, незалежно від їхнього фактичного самопочуття та 

настрою на момент комунікативної взаємодії.  

У литовській комунікативній культурі також домінують відповідні 

мовленнєві конструкції: Kaip gyveni? Kaip sekasi? Kaip tu? – Aš sveikas gyvas / 

sveika gyva; labai gerai; puikiai; neblogai тощо. Щоправда, помітною різницею в 

готовності до співпраці між американцями та представниками інших 

аналізованих лінгвокультур (українцями, росіянами, литовцями) є елементи 

невербального прояву, адже в перших наявна домінанта комунікативного 

оптимізму, виражена в посмішці, жестах, міміці обличчя тощо, на які вказували 

респонденти: the process of interaction, in which communicants gesticulate, smile. 

Стосовно групи реакцій, що стосуються розуміння кооперативності як 

різних форм прояву колективізму (об’єднання, групи, спільноти, партнерства, 

команди), то приядерна зона асоціативного поля з найвищими кількісними 

показниками зафіксована в комунікативній свідомості росіян (42 / 33,3%) 

українців (41 / 31,1%), а периферійна – литовців (14 / 11,8%) і американців (9 / 

7,8%). У цьому контексті варто звернутись до паремійного фонду російської 

лінгвокультури, який яскраво підтверджує відповідну тенденцію, оскільки в 

ньому наявна велика кількість одиниць із оцінною семантикою переваги 

колективістського типу культури: один в поле не воин; всемером пойдут, так и 

Сибирь возьмут; без коллектива и жизнь несчастлива; не имей сто рублей, а 

имей сто друзей; доброе братство дороже всякого богатства; один за всех и 

все за одного; один палец – не кулак; в коллективе большая сила; собором и 

черта поборем; одна пчела не много меду натаскает; одному страшно – всем 
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нет; друг за дружку держаться – ничего не бояться та інші [Русские 

пословицы]. Відтак, ціннісна домінанта колективізму в національному 

характері росіян формує відповідну константу в їхній комунікативній 

свідомості, що спричинює прагнення до спілкування навіть із незнайомими 

людьми в різних життєвих обставинах і умовах, зокрема бажання залучити до 

процесу комунікації усіх присутніх. 

В українській комунікативній свідомості акцент і орієнтація на 

приналежність певної мовної особистості до тієї чи тієї соціальної групи також 

демонструє високий кількісно-якісний показник, що зумовлює формування 

ядерної зони асоціативного поля стереотипних реакцій на стимул 

кооперативність. Відповідна когнітивно-комунікативна константа 

колективізму яскраво відображається в паремійному фонді української 

лінгвокультури: у колективу – більша сила; без колективу й життя нещасливе; 

берися дружно – не буде грузно; у гору семеро тягнуть, а з гори й один 

зіштовхне; віника не зламаєш, а прути по одному все переламаєш; у кулаку всі 

пальці рівні; в одному пері й птах не народиться; двоє одного не чекають та ін. 

[Прислів’я та приказки]. Проте значно нижчий показник у розумінні 

кооперативності крізь призму колективної культури та групової свідомості в 

українців, ніж у росіян, можна пояснити сильнішим акцентом у комунікативній 

свідомості перших на автономії особистості в силу генетичних, історичних і 

соціокультурних особливостей етномовного розвитку [Радевич-Винницький 

2006; Шутова 2016]. О. Донченко та Ю. Романенко кваліфікують 

виокремлюють архетипну константу українського індивідуалізму, хоча й 

зауважуть, що він відрізняється споглядально-інтроспективним характером від 

американського і загалом західного, який кваліфікується як діяльнісно-

активний [Донченко, Романенко 2001]. З-поміж реакцій українців 

спостерігаємо соборність, яка полягає передусім у духовній єдності, на відміну 

від колективізму, що заснований на корпоративній (сучасній соціалістичній 

політичній) ідеології, цінностях спільної  вигоди [Поздняков 2011, с. 27].  
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Натомість, необхідно зауважити, що кореляція кооперативність / 

колективізм може слугувати амбівалентною детермінантою свідомості, 

здатною забезпечувати ефективний шлях до реалізації комунікативних 

стратегій і досягнення бажаної перлокуції, оскільки мета та цілі спілкування 

збігаються не в одного учасника, а в цілої групи. Але, водночас, такий формат 

кооперації апріорі передбачає уникнення особистої відповідальності за дії і 

учинки, що скеровані та ухвалені груповим (партнерським, командним) 

рішенням. Це свідчить про те, що прибічники так званої “колективістської 

кооперативності” обирають більш складний шлях реалізації власних намірів і 

інтенцій, адже він передбачає здатність і вміння кооперуватись задля 

досягнення спільної мети, яка часто-густо не повністю збігається з особистими 

бажаннями та переконаннями певного учасника команди, але водночас 

гарантують собі можливість позбутися відповідальності за невірно чи невдало 

обрану комунікативну стратегію (так зване “комунікативне алібі” – І. К.) через 

апеляцію до колективного рішення, партнерських зобов’язань тощо. 

Константа індивідуалізму комунікативної свідомості американців 

виокремлюється та постулюється в багатьох працях учених [Бачурка 2017; 

Лебедько 2002а; 2008; Леонтович 2003; 2005; Павловская 2007; Стернин 2001; 

Томахин 1988 та ін.], що підтверджується й результатами нашого 

експериментального дослідження в аспекті розуміння американськими 

інформантами когнітивно-комунікативної категорії кооперативності. 

Натомість можемо зазначити про амбівалентність литовського 

національного характеру в плані кореляції ціннісних домінант колективізм vs 

персоналізм / індивідуалізм, адже вони відрізняються як від західних, так і від 

східних сусідів, що відповідає їхній проміжній позиції між 

індивідуалістичними та колективістськими культурами [Mockaitis 2002, с. 72]. 

Ураховуючи відповідну амбівалентність литовського національного характеру, 

можуть бути інтерпретовані особливості їхньої міжперсональної 

монокультурної взаємодії, зокрема й кооперативної.  
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Третій тип асоціативних полів із групою стереотипних реакцій, що 

стосуються розуміння кооперативності як здатності до компромісу, спільність 

мети та намірів, урахування інтересів Іншого, характеризується суперечливими 

та протилежними щодо міркувань окремих учених результатами. На думку 

останніх, литовську комунікативну культуру можна вважати конформістською, 

котра не передбачає та не заохочує відкритих і відвертих словесних сутичок 

[Лихачёва 2017, c. 204]. Імовірно, різниця і невідповідність у висновках 

спричинена тим, що здебільшого дослідники [Лихачёва 2017; Čepaitienė 2007; 

Gudavičienė 2007] аналізували комунікативну поведінку литовців у 

конфронтаційних ситуаціях спілкування, зокрема незгоди, а предметом нашого 

дослідження слугує національна коооперативна (неконфліктна) комунікативна 

поведінка. 

Показники реакцій цієї групи литовців і американців дорівнюють 38 / 

32,2% та 36 / 31,3% відповідно, що перевищують критичний показник 

розмежування ядра та периферії, утворюючи навколоядерну (приядерну) зону, 

але все ж таки значно нижчі, ніж у представників слов’янських лінгвокультур 

(українців і росіян), що спонукає аргументовано апелювати до ціннісної 

домінанти автономії особистості та акценту на рівності міжособистісних 

стосунків в їхній комунікативній свідомості. Паремійний фонд англо-

американської лінгвокультури засвідчує амбівалентні міркування про дієвість 

компромісу, що дозволяє американцям не вважати його однозначним 

репрезентантом кооперативності: compromise makes a good umbrella, but a poor 

roof; every compromise is surrender and invites new demands; a quarrel some man 

has no good neighbors; a lean compromise is better than a fat lawsuit; it takes two to 

make a quarrel тощо. 

Відповідно до показників емпіричного дослідження, дотичних до 

кооперативного спілкування, найвищий рівень здатності до компромісу, 

пошуків спільної мети та спроможності враховувати цілі співрозмовників 

демонструють росіяни (65 / 51,6%) та українці (67 / 50,7%), що дозволяє 

розглядати їхні стереотипні реакції в межах ядерної зони асоціативних полів 
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комунікативної свідомості. Можна пояснити прояв ціннісної домінанти 

компромісності превалюванням прагматичних рис національного характеру 

останніх, адже за існуючого бажання реалізації кооперативної макростратегії, 

незважаючи на певні можливі незручності та поступаючись окремими 

власними та колективними інтересами, принципами й переконаннями, вони 

будуть прагнути уникнення будь-якої форми (не)вербального протистояння та 

конфронтації. Саме тому схильність до компромісів і вищий ступінь 

неприйняття конфліктів литовців, про які відзначають дослідники [Лихачева 

2017, 204], ймовірно виникають постфактум, а не у форматі запобіжника 

конфлікту. 

Четвертий тип асоціативних полів складається зі стереотипних реакцій, 

що репрезентують уявлення інформантів про кооперативність як норму 

етикету, форму прояву ввічливості, поваги до співрозмовника, а також ступінь 

вихованості та рівень толерантності комунікантів. Розбіжність у кількісно-

якісних показниках аналізованих лінгвокультур не є значною, хоча в 

американців і росіян відповідні константи комунікативної свідомості формують 

приядерну зону стереотипізації (45 / 39,1% і 43 / 34,1% реакцій відповідно), а в 

литовців і українців – зону ближньої периферії (30 / 25,4% і 31 / 23,5% реакцій 

відповідно).  

Передусім необхідно зауважити, що інформанти поняття 

кооперативності в контексті комунікативної діяльності часто-густо 

ототожнюють із увічливістю, про що зазначали в коментарях. Передбачаючи 

відповідну проблему розрізнення та кореляції понять кооперативність / 

увічливість, особливо з-поміж респондентів без вищої освіти, не філологів 

тощо, у наступному блоці анкети було запропоновано відповісти на запитання, 

що стосувались когнітивно-комунікативної категорії увічливості. Четвертий 

тип асоціативних полів стереотипних реакцій на стимул кооперативність не 

став одним із найчастотніших, на нашу думку, через розуміння респондентами 

необхідності розмежування феноменів когнітивно-комунікативних категорій 

кооперативності та ввічливості. Апеляція до використання етикетних 



 

 

197 

висловлювань, так званих “увічливих слів” як виразників кооперативності в 

процесі спілкування, характерна здебільшого для інформантів молодшого віку, 

середнього та низького соціального статусів, які за фаховою приналежністю не 

є філологами та педагогами. 

Прокоментуємо окремі моменти, що стосуються останнього типу 

асоціативних полів, який акумулює індивідуальні поодинокі контрстереотипні 

реакції на стимул кооперативність, які в будь-якому випадку належать до 

дальньої периферії. Інформанти з досліджуваних лінгвокультур, які не мають 

вищої освіти, представляють середній і низький соціальні статуси та за 

професійно-фаховою діяльністю не є філологами й педагогами, найчастіше 

надавали коротку відповідь ‘не знаю’ або взагалі не відповідали. 

Спільною для інформантів чотирьох аналізованих комунікативних культур 

була залежність змісту відповідей від професійно-фахової приналежності 

респондентів: педагоги часто пов’язували поняття кооперативність із ‘певним 

(кооперативним) методом навчання в групі’; а спеціалісти-психологи – з 

‘кооперативною діяльністю’, що зумовило формування зони дальньої периферії 

відповідних реакцій у комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і 

американців. 

Універсальною для українських, російських і литовських респондентів 

віком від 35 років була апеляція до ‘кооперації радянського зразка’, адже в ті 

часи кооперативними називали магазини. Саме тому досить поширеними в 

межах ближньої периферійної зони (максимум до 5 реакцій у кожній 

конкретній лінгвокультурі), переважно серед українців і росіян, були відповіді, 

пов’язані з економічною та підприємницькою діяльністю, рідше – політичною 

та громадською.  

Серед українців спостерігаються індивідуальні контрстереотипні реакції 

на стимул кооперативність, що стосуються характеру економічних і 

політичних взаємин, а також уміння маніпулювати думкою та свідомістю. 

Можна пояснити відповідні індивідуальні контрстереотипні уявлення, 

покликаючись на коментарі респондентів, у яких зазначалось про важливість 
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кооперативності саме в аспекті формування та розвитку громадянського 

суспільства, у фінансово-економічній площині успішного функціонування 

бізнес-установ, становлення позитивного іміджу політика (політсили) тощо: 

форма організації економічної діяльності людей […] Використовується 

також для позначення характеру економічних та політичних взаємин; 

здатність маніпулювати думкою та свідомістю. На думку українських 

респондентів, яка, щоправда, за кількістю реакцій утворює зону дальньої 

периферії, адже відображена в поодиноких відповідях, впливати на 

співрозмовника та досягати комунікативної мети можна за рахунок емоційного 

спілкування: емоційність у спілкуванні, що дозволяє впливати на 

співрозмовника. 

В індивідуальних контрстереотипних реакціях росіян на стимул 

кооперативность, на нашу думку, цікавими та слушними є звернення до 

вміння мотивувати співрозмовника, спонукати його до певних дій, хоча шляхи 

та методи досягнення не називаються. До зони дальньої периферії належать 

також контрстереотипні реакції з апеляцією до підприємливості та 

фамільярності в процесі спілкування, які задекларовані в анкетах інформантів, 

що працюють насамперед у сфері торгівлі: экономическая и 

предпринимательская деятельность людей; предприимчивость в общении; 

фамильярность и панибратство в общении. 

Серед литовських реципієнтів значна кількість контрстереотипних 

реакцій на стимул kooperatyvumas / bendravimas стосувалися будь-яких типів і 

реалізацій ‘обміну’ – лит. keitimasis (думками, емоціями, почуттями, знаками, 

матеріальними речами тощо) та кон’юнктурності мовленнєвої поведінки. 

Ціннісна домінанта обміну в аспекті кооперативності може вказувати на 

співпрацю та співробітництво, але додатково маркує виключну взаємність 

відповідних інтенцій і намірів, коли ініціатор кооперативної взаємодії 

експліцитно чи імпліцитно попереджає співрозмовника про свої очікування: 

apsikeičiama mintimis, emocijomis; keitimasis informaciniais ženklais; keitimasis 

informacija; apsikeitimas paslaugomis; konjunktūra komunikaciniame elgesyje. 
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Специфіка індивідуальних контрстереотипних реакцій американців на 

стимул cooperativity стосується фінансового та сексуального складників 

кооперативної комунікативної діяльності: consent to proposal so far financial or 

sexual nature. Якщо апеляції до першого наявні й у (контр)стереотипних 

уявленнях представників інших аналізованих лінгвокультур (підприємницький, 

бізнес, торговельний тощо), то другий як маркер реалізації кооперативності 

спостерігається лише в двох реакціях комунікативної свідомості американців, 

що утворюють зону дальньої периферії. Відповідні, хоч і контрстереотипні, 

уявлення можуть віддзеркалювати ціннісні настанови американської культури, 

які схарактеризував культуролог Дж. Таунсенд, зокрема акцентуючи на 

матеріальних цінностях, рівності в міжособистісних стосунках, домінанті 

неформальних відносин, що продукує швидкі дружні взаємини тощо 

[Ощепкова 2006, c. 289-290]. 

На нашу думку, комплексність і системність у з’ясуванні універсалізму та 

специфіки універсальних констант і ціннісних домінант комунікативної 

свідомості представників аналізованих лінгвокультур в аспекті розуміння 

кооперативної комунікативної поведінки можна забезпечити, звернувшись до 

їхніх стереотипних уявлень про кооперативну мовну особистість. 

 

3.2. Ядерно-периферійна таксономія стереотипних реакцій українців, 

росіян, литовців і американців на стимул кооперативна мовна 

особистість / кооперативная языковая личность / kooperatyvinė kalbinė 

asmenybė / cooperative language personality 

 

Під час класифікації відповідей респондентів із досліджуваних 

комунікативних культур було ідентифіковано п’ять типів асоціативних полів 

стереотипних реакцій на категоріальний стимул кооперативна мовна 

особистість / кооперативная языковая личность / kooperatyvinė kalbinė 

asmenybė / cooperative language personality (для полегшення сприйняття 
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пропонували інформантам запитання: Яку особистість Ви можете назвати 

“кооперативною” у спілкуванні? – див. додатки 1–4): 

1) конструктивна, компромісна, неконфліктна, толерантна, ввічлива:  

укр.: 1) толерантна (в комунікативній діяльності / спілкуванні) людина; 

2) конструктивна особистість, яка надає перевагу неконфліктному 

спілкуванню, спрямованому на взаємовигідну співпрацю; 3) людина, що робить 

певний внесок у спілкування, якого вимагає загальноприйнятий 

конструктивний характер розмови; 4) здатна слухати, готова відшукувати 

рішення, вдаючись до необхідних компромісів; 5) ввічлива (в будь-яких 

ситуаціях) мовна особистість; 6) мовна особистість, що уникає 

конфліктного модусу / характеру спілкування; 

рос.: 1) человек, ищущий во время общения решение, которое 

устраивает всех участников; 2) личность, идущая навстречу в процессе 

коммуникации, способная вести конструктивный диалог; 3) гибкий, 

готовый к компромиссу коммуникант, учитывающий чужую точку зрения с 

целью договориться; 4) способный к сотрудничеству, к поиску компромиссов 

и общих решений собеседник; 5) вежливый человек в любых ситуациях 

общения; 6) личность, проявляющая толерантность (терпимость / 

терпение) к партнёру по коммуникации;  

лит.: 1) gebantis ne tik transliuoti savo idėjas ir požiūrį, bet ir priimantis kitą 

žmogų; 2) tolerantiškas asmuo pasirengęs kompromisui; 3) nevengiantis santykio ir 

ryšio su kitais žmonėmis, jo ieškantis ir jį skatinantis; 4) mandagus žmogus 

skirtingose bendravimo situacijose; 5) teigiamai nusiteikęs, pasirengęs aktyviai 

dalyvauti diskusijoje, mokantis girdėti ir argumentuoti, gebantis keisti požiūrį, jei 

įtikino kita šalis; 6) norintis ir gebantis užmegzti ryšį su bet kurios lyties, tautybės ir 

padėties asmeniu; 

амер.: 1) a person who is able and ready to compromise; 2) a person who 

explicitly shows an intent of being cooperative in his/her communication. Explicit 

gesture is important here. A lack of explicit cooperative gesture could be interpreted 

as zero intention of cooperativity; 3) polite in any, even conflict, situations of 
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communication; 4) a man who is always tolerant and courteous; 5) constructive 

(contractual, treaty) language personality; 

2) комунікабельна, активна, ініціативна, схильна до командної, 

партнерської, колективної діяльності:  

укр.: 1) комунікабельна особистість, здатна не лише говорити, а й 

слухати співрозмовника; 2) людина, яка бере активну участь у спілкуванні й 

вирішенні різних питань (проблем), енергійно й ефективно працює в команді; 

3) ініціативна у спілкуванні людина, частіше – екстраверт, майже завжди 

готова до контакту (взаємодії) з іншими; 4) особа, яка бажає встановити 

партнерські відносини зі співрозмовником; 5) контактна особистість, яка у 

своїй діяльності, зокрема й комунікативній, керується колективними 

інтересами; 6) особистість, яка надає перевагу колегіальним рішенням; 

рос.: 1) коммуникабельный человек, способный общаться с любым 

собеседником; 2) энергичная личность, которая готова к общению в 

коллективе, заинтересована в командном взаимодействии; 3) человек, легко 

идущий на контакт, проявляющий инициативу в общении; 4) активный 

коммуникант, способный работать в команде; 5) деятельная личность, в 

коммуникативной практике которой приоритетными являются принципы 

коллективизма и коллегиальности; 

лит.: 1) šnekus, komunikabilus, iniciatyvus, drąsus žmogus; 2) lengvai 

užmezgantis kontaktą, tarpasmeninio bendravimo santykius; 3) asmuo priklausantis 

X socialinei bendrijai, linkęs užmegzti kontaktą su kitu žmogumi; 

4) komunikuojantis žmogus, mėgstantis kalbėti su kitais, pradedantis naujas 

pokalbio temas, aktyviai dalyvaujantis pokalbiuose, lengvai susirandantis naujų 

pažinčių; 

амер.: 1) a person who is guided by the principle of partnership,values the 

input of others as much as his own; 2) sociable, being a good conversation partner; 

3) communicable person who can listen other's ideas; 4) an initiative(active) person in 

communication; 5) good listener who provided positive feedback and engages in the 

topic being discussed; 
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3) розумна, прагматична, з високим рівнем мовної та комунікативної 

компетенції:  

укр.: 1) дотримується норм, правил, комунікативних законів, добре 

володіє етикетними формулами спілкування залежно від конкретної 

ситуації, тематики спілкування; враховує психологічний стан співрозмовника 

заради безконфліктного та ефективного спілкування; 2) розумна людина з 

критичним мисленням, яка вміє добре аргументувати власну позицію та 

переконання; 3) особистість, яка швидко, логічно може здійснювати 

комунікацію, володіє мовними й мовленнєвими засобами спілкування на 

високому рівні; 4) здатна правильно побудувати діалог (організовувати 

процес спілкування), лаконічно висловлюватись з метою досягнення спільної 

комунікативної мети;  

рос.: 1) человек, умеющий слушать, понимать и обобщать; 

2) коммуникант, соблюдающий языковые и речевые нормы, достигающий 

поставленных целей; 3) умеющий общаться, излагать доступно свою точку 

зрения для успешного и правильного решения какой-либо задачи (обычно в 

профессиональной сфере); 4) прагматичная личность, способная найти 

общий язык с собеседниками и вести успешное коммуникативное поведение, 

используя нормативные языковые формы; 5) собеседник, постоянно 

придерживающийся этикетных норм и правил; 

лит.: 1) pagal situaciją tinkamai pokalbiu ir kūno kalba su kitu 

komunikuojantis žmogus šiam tikslui pasiekti; 2) bendraujantis žmogus – tai visų 

bendrą tikslą suvokiantis ir kiekvieno situacijos dalyvio vaidmenį suvokiantis 

žmogus, išnaudojantis kalbinę situaciją bendram (ne savo!) tikslui pasiekti; 3) tas, 

kuris moka užmegzti ir palaikyti kontaktą; kuris girdi ir geba suprasti, kas jam 

sakoma; 4) santykius su kitais palaikantis žmogus, kalbantis bendrine kalba; 

амер.: 1) collaborative is people sharing all resources in their work together. 

Big difference; 2) someone who possesses the ability to convein a message to another 

person, in a mutual beneficial manner; 3) one who is able to focus on the mission by 

skillfully neutralizing hindering factors that prevent him / her from working with 
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other people; 4) pragmatic person who can express himself very well, with great 

intellectual abilities; 5) clever man who knows the rules of etiquette; 6) knows how 

define personal goals and purpose early; 

4) щира, справедлива, відверта, емоційна, чутлива, чуйна, уважна, 

інтелігентна:  

укр.: 1) людина-екстраверт, неегоїстична; 2) інтелігентна мовна 

особистість, яка навчена манерам солідарності, рівності, справедливості; 

3) чутлива людина, яка відчуває свого співбесідника, його внутрішній світ; 

4) чуйна особистість, що намагається поводити себе якомога привітніше й 

готова співчувати; 5) особистість, яка під час спілкування не соромиться 

власних емоцій, що допомагають досягти бажаного результату; 

рос.: 1) открытый, внимательный, щепетильный и вникающий в 

предмет обсуждения коммуникант; 2) интеллигентный человек, готовый 

воспринимать чужое мнение, даже если заведомо не согласен с ним, умеющий 

относиться к иной точке зрения и мировоззрению с уважением; 

3) внимательная, тактичная, чувствительная личность; 4) излучающий 

позитивную энергию собеседник, который делится положительными 

эмоциями; 5) отзывчивая личность, прислушивающаяся к собеседнику;  

лит.: 1) nuoširdus žmogus; 2) asmuo, sutelkęs dėmesį į pašnekovą, kuriam 

yra skiriama jo žinutė; 3) žmogus atvirai besidalijantis savo mintimis ir jausmais su 

kitais žmonėmis ir besidomintis kitų žmonių mintimis ir jausmais; 4) atviras asmuo, 

linkęs dalytis savo mintimis ir emocijomis; 5) inteligentiškas, taktiškas žmogus; 

амер.: 1) insightful person who listens, participates and works well with 

others; 2) attentive and intelligent person who works well with others, does not 

impose himself on others; 3) someone who is open and honest in speaking and 

listening with collaborators; a person who tries to be fair and equitable in 

communication; 

5) інші:  

укр.: 1) людина, яка визнає своє незнання чогось або неправоту та 

водночас вимагає цього від співрозмовника; 2) сміливий і рішучий 
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комунікант, що може і хоче чути співрозмовника й водночас не боїться 

висловити власну думку та відстоює її; 3) завзята людина, здатна до 

самостійних рішучих дій; 4) однодумець, послідовник, дружня до 

співрозмовників людина; 5) поступлива особистість; 6) людина, в спілкуванні 

з якою можна одержати стимул для подальшої конструктивної 

діяльності; 7) високоморальна особистість; 8) людина з духовними 

цінностями; 9) мовна особистість, що здатна зацікавити в спілкуванні 

(викликає інтерес); 10) не знаю; 11) успішна людина, що вдало веде бізнес; 

рос.: 1) для общения отдельного человека с окружающими вместо этого 

термина (“кооперативный” – І. К.) используется “коммуникабельный”; 

2) человек с гибкой коммуникационной матрицей, имеющий силу воли; 

3) смелая и находчивая в общении личность, имеющая твердый характер, 

проявляющая упорство; 4) не знаю; 5) способность языковой личности 

порождать стимул к дальнейшему общению; 6) талантливый спекулянт; 

7) единомышленник, дружественно настроен к партнеру по коммуникации; 

8) личность, способная уступать в принципиальных вопросах ради достижения 

цели; 9) с кооперативным в общении человеком всегда интересно вести беседу, 

он умеет заинтересовать; 10) сторонник в определенных взглядах, 

последователь определенных идей; 11) бесцеремонный человек; 

12) задушевный / близкий по духу собеседник; 

лит.: 1)  pozityvus, draugiškas žmogus; 2) girdintis kitą žmogus bei nebijantis 

pats reikšti savo minčių; 3) aš nežinau; 4) žmogus, galintis sėkmingai verstis –

способный вести успешный бизнес; 5) asmens gebėjimas domėtis pašnekovu, 

paskatinti tolesnius ryšius; 6) komunikantas, kuris parodo valią, tvirtumą; 7) drąsus, 

užsispyręs žmogus; 8) aukštos moralės žmogus; asmenybė su dvasinėmis vertybėmis; 

9) taupus žmogus; 10) godus, šykštus žmogus; 

амер.: 1) an enterprising person; a man who can do business; 2) don’t know; 

3) person who can give proper advice and suggestions; 4) a sexual personality that 

achieves its goal through sexual practices; 5) person who knows how to do business; 

communicant who adheres to the principle “nothing personal, it’s just business”; 
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6) follower, adherent or supporter, someone who supports a person, or set of ideas; 

7) person who can and knows how to yield; 8) friendly personality; 9) personality 

that shows individualism, who feels superior; 10) determined person. 

Загальну характеристику кількісно-якісних показників асоціативних полів 

стереотипних реакцій українців, росіян, литовців і американців на 

категоріальний стимул кооперативна мовна особистість / кооперативная 

языковая личность / kooperatyvinė kalbinė asmenybė / cooperative language 

personality пропонуємо в таблиці 3.2 та діаграмі 3.2. 

Перший тип асоціативних полів стереотипізації кооперативної мовної 

особистості в мовній свідомості українців, росіян, литовців і американців, 

пов’язаний з конструктивним, компромісним, неконфліктним, толерантним і 

ввічливим комунікантом, утворює ядерну зону в аналізованих лінгвокультурах. 

Високі показники з незначною різницею в цій групі асоціативних полів 

демонструють українці (83 / 62,9%), росіяни (75 / 59,5%) і литовці (65 / 55,1%), 

а дещо нижчий – американці (58 / 50,4%).  

Отже, універсальними спільними для їхньої комунікативної свідомості 

константами розуміння кооперативної мовної особистості є конструктивність, 

компромісність, неконфліктність, толерантність і увічливість. Необхідно також 

звернути увагу на стереотипну реакцію, що відповідає одному з модусів 

реалізації кооперативної комунікативної поведінки – толерантності, яка є 

універсальною та спільною для інформантів з усіх аналізованих лінгвокультур. 

З-поміж відповідей литовських респондентів є такi, в яких, зокрема, можна 

знайти підтвердження функціонування константи толерантності / терпимості в 

комунікативній свідомості індивідів, що виявляється не лише на 

міжкультурному, а й на монокультурному рівні: norintis ir gebantis užmegzti ryšį 

su bet kurios lyties, tautybės ir padėties asmeniu – бажання та здатність 

контактувати з будь-якою особою будь-якої статі, національності.  
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Таблиця 3.2 

Асоціативні поля стереотипних реакцій  

українців, росіян, литовців і американців на стимул  

кооперативна мовна особистість / кооперативная языковая личность /  

kooperatyvinė kalbinė asmenybė / cooperative language personality  

 

Комунікативна 

культура 

Загальна 

кількість 

респондентів 

/ обсяг 

вибірки 

Кількісно-якісна характеристика 

асоціативних полів стереотипних реакцій 

на стимул кооперативна мовна особистість 

Конструктивна, 
компромісна, 
неконфліктна, 
толерантна, 

ввічлива 

Комунікабельна, 
активна, 

ініціативна, 
схильна до 
командної, 

партнерської, 

колективної 
діяльності 

Розумна, 
прагматична, з 
високим рівнем 

мовної та 
комунікативної 

компетенції 

Щира, 

справедлива, 
відверта, 
емоційна, 
чутлива, 
чуйна, 
уважна 

Інші 

Українська 132 / 528 / 
314 

83 
(62,9%) 

74 
(56,1%) 

67 
(50,8%) 

71 
(53,8%) 

19 
(14,4%) 

Російська 126 / 504 / 
305 

75 
(59,5%) 

67 
(53,2%) 

74 
(58,7%) 

70 
(55,6%) 

19 
(15,1%) 

Литовська 118 / 472 / 
251 

65 
(55,1%) 

62 
(52,5%) 

60 
(50,8%) 

46 
(39%) 

18 
(15,3%) 

Американська 115 / 460 / 
225 

58 
(50,4%) 

63 
(54,8%) 

62 
(53,9%) 

24 
(20,9%) 

18 
(15,7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 3.2. 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 
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(2) Комунікабельна, активна, ініціативна, схильна до командної, партнерської, колективної діяльності

(3) Розумна, прагматична, з високим рівнем мовної та комунікативної компетенції

(4) Щира, справедлива, відверта, емоційна, чутлива, чуйна, уважна

(5) Інші
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Другий тип асоціативних полів формує ядерну зону стереотипних реакцій 

в комунікативній свідомості представників аналізованих лінгвокультур, адже 

кооперативну мовну особистість уважають комунікабельною, активною, 

ініціативною, схильною до командної, партнерської і колективної діяльності 

українці (74 / 56,1%), росіяни (67 / 53,2%), литовці (62 / 52,5%) й американці (63 

/ 54,8%). Об’єднавши різні за семантикою реакції у одне асоціативне поле, 

одержали відповідні показники, хоча американські та литовські респонденти 

частіше робили акцент виключно на константах і ціннісних домінантах 

активності, ініціативності, енергійності та комунікабельності інтерактантів як 

передумов успішної реалізації їхньої кооперативної мовленнєвої поведінки, 

згадуючи про колективну діяльність лише в 7 / 6,1% та 13 / 11% реакціях 

відповідно.  

Отже, можемо засвідчити ціннісну домінанту агентивності в 

комунікативній свідомості американців і литовців. Константу активності та 

ініціативності американської мовної особистості відзначають у працях багатьох 

дослідників: “якщо в Сполучених Штатах середній щоденний час на розмови 

дорівнює шести годинам сорока трьом хвилинам, то в Японії він сягає трьох 

годин тридцяти однієї хвилини” [DeMooij 2014, с. 198]. В американській 

комунікативній свідомості стереотипне уявлення про кооперативну мовну 

особистість також залежить від рівня її ініціативності та активності в процесі 

спілкування: “американці не витримують тривалих пауз і з усіх сил 

намагаються заповнити їх говорінням. Тому, коли іноземні журналісти або 

бізнесмени їдуть до США, щоб одержати там потрібну інформацію, їх 

інструктують: робіть затяжні паузи – і американці вам самі все розкажуть” 

[Леонтович 2005, с. 280]. 

Якщо відповідна константа когнітивної бази американського етносу не 

викликає сумнівів і заперечень серед наукової спільноти, то для литовського 

може спровокувати певні суперечливі думки, хоча в спеціальних 

етнопсихолінгвістичних дослідженнях останнього часу вже засвідчений такий 

“зсув” у їхніх стереотипних уявленнях: “Литовці також мають бути зараховані 
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до представників поліактивних культур (daugiaplaniai)” [Grigas 2002, с. 11]. Цю 

особливість можемо пояснити різницею авто- і гетеростереотипів, адже в цьому 

блокові нашого дослідження результати та висновки релевантні для 

автостереотипних уявлень, сформованих на основі досвіду монокультурного 

спілкування інформантів. Ідеться про кореляцію агентивності та стриманості як 

констант комунікативної свідомості литовців. За спостереженнями дослідників 

[Лихачева 2017; Urbanavičius 2013; Papaurėlytė-Klovienė 2009; Паужа 2007 и др.] 

лит. santūrumas – стриманість є основною рисою литовського національного 

характеру, а тому невипадково вона згадується як стабільна, стійка та 

неоднозначна в оцінці національна характеристика в медійних публікаціях: 

Lietuviškas santūrumas – prieš itališką temperamentą – литовська стриманість – 

проти італійського темпераменту – про програші литовських танцюристів у 

конкурсі зі спортивних танців [kauno.diena.lt]; Ramybė ir santūrumas – lietuviškas 

stilius – спокій і стриманість – литовський стиль [jurgosblogas.lt]; Lietuvos 

verslo plėtros ambicijos – lietuviškai santūrios – амбіції розширення бізнесу в 

Литві – по-литовськи стримані [Spinter tyrimai 2016] тощо [цит. за: Лихачева 

2017, с. 175]. 

Натомість у відповідях українців і росіян відповідні реакції (активність / 

ініціативність + колективізм) найчастіше доповнювали одна одну, що 

спричинило їхнє об’єднання в межах одного асоціативного поля. Константи 

партнерства, командної взаємодії та колективізму в українській та російській 

комунікативних культурах можуть свідчити про ціннісні домінанти 

неагентивності та соборності в їхній комунікативній свідомості. Хоча константа 

комунікабельності як запорука кооперативної мовної особистості демонструє 

найвищий показник у реакціях російських і американських інформантів – 31 / 

24,6% і 27 / 23,5% відповідно (в українців – 19 / 14,4%, литовців – 12 / 10,2%), 

що змушує виокремити спільну для них ціннісну домінанту комунікативної 

свідомості. 

У третьому типі асоціативних полів представлено стереотипні реакції 

інформантів із чотирьох лінгвокультур на стимул кооперативна мовна 
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особистість із семантичною домінантою розумної, прагматичної людини, з 

високим рівнем мовної та комунікативної компетенції, кількість яких дозволяє 

стверджувати про їхню ядерну організацію. Так, найвищий показник реакцій із 

цього асоціативного поля фіксуємо в росіян (74 / 58,7%) і американців (62 / 

53,9%), а дещо нижчий – в українців (67 / 50,8%) і литовців (60 / 50,8%).  

Можемо приєднатись до думки численних етнопсихологів, соціологів, 

культурологів, лінгвістів і дослідників національного характеру (Р. Вільямс, 

А. С. Кармін, М. Г. Лебедько, В. В. Ощепкова, А. В. Павловська, Дж. Таунсенд, 

Й. А. Стернін та ін.), згідно з якою, однією з ціннісних домінант американців є 

personal success – особистий успіх, передбачений і зумовлений наполегливою й 

завзятою працею з орієнтацією на майбутнє, але миттєвою винагородою, з 

акцентом на матеріальних благах тощо.  

У цьому контексті відповідна константа комунікативної свідомості росіян 

свідчить про зміщення ціннісних домінант із духовної до матеріальної; із 

орієнтації на минуле й теперішнє до орієнтації на майбутнє; зі споглядального, 

спокійного та стабільного темпу та способу трудової діяльності на працю, що 

передбачає докладання максимуму зусиль для досягнення як глобальної мети, 

так і локальних цілей, зокрема й успішної імплементації когнітивно-

комунікативної категорії кооперативності в міжособистісній комунікації. 

Пояснити відповідну тенденцію з-поміж російських інформантів можна 

специфікою їхньої соціально-культурної приналежності, адже опитування 

проводилось здебільшого серед представників високого та середнього 

соціального статусу (85% з вищою освітою, 74% за фахом є викладачами, 

співробітниками та студентами вищих навчальних закладів), мешканцями 

великих міст. Спостерігаємо певну амбівалентність російської комунікативної 

свідомості, а зрештою й когнітивної бази, але виділена раніше константа 

неагентивності їхнього національного характеру, на нашу думку, не суперечить 

прагненню до високого рівня освіти та реалізації особистості. Про відповідну 

тенденцію свідчить і така контрстереотипна реакція російських інформантів, 

як: человек с гибкой коммуникационной матрицей, що може вказувати на 
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зміщення акцентів у ціннісних домінантах, залежно від обставин, умов і 

специфіки інтеракції, що дозволяє сприймати кооперативну мовну особистість 

як кон’юнктурну та договороздатну. 

Ядерну зону утворюють реакції із цього типу асоціативних полів у 

комунікативній свідомості українських і литовських респондентів, що свідчить 

про важливість раціонального, розумового та прагматичного факторів для 

кооперативної мовної особистості, хоча, на відміну від американців і росіян, 

кількісно-якісні показники значно нижчі. Ураховуючи те, що експеримент 

проводився серед інформантів із соціокультурними характеристиками 

переважно одного рівня, то для когнітивних баз представників аналізованих 

лінгвокультур буде характерною наявність спільність констант комунікативної 

свідомості, з-поміж яких чільне місце посідають і ціннісні домінанти розуму та 

прагматизму. Проте, стереотипні уявлення українців, росіян і литовців про 

кооперативну мовну особистість можуть передусім демонструвати 

тенденційність збереження в їхній комунікативній свідомості константи 

духовних цінностей як риси кооперативної мовної особистості та запоруки 

успішної кооперативної взаємодії, хоча належать до ближньої периферії: 

укр.: людина з духовними цінностями; високоморальна особистість; 

рос.: задушевный / близкий по духу собеседник;лит.: aukštos moralės žmogus; 

asmenybė su dvasinėmis vertybėmis. 

Отже, українці, росіяни та литовці у стереотипних реакціях на стимул 

кооперативна мовна особистість згадали про таку ціннісну домінанту 

комунікативної свідомості, як змістовне й духовне в спілкуванні. Р. Ґрігас 

передає думку британського фахівця з міжкультурної взаємодії Р. Д. Льюїса 

про особливості литовського спілкування: “Vaišingi šeimininkai gali užlaikyti 

svečią iki paryčių [...] Parodykite, kad nesate bejausmiai. Įsijunkite į jų dvasingus 

pokalbius – tai mėgstamas laisvalaikio užsiėmimas – гостинні господарі можуть 

затримати гостя до ранку [...] Продемонструйте їм, що ви не байдужі. 

Долучитися до їхніх душевних розмов – це улюблене проведення часу литовців 

[...])” [цит. за: Grigas 2003, c. 27]. 
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Стосовно четвертого типу асоціативних полів стереотипних реакцій на 

стимул кооперативна мовна особистість, у межах якого реципієнти розуміють 

її як щиру, справедливу, відверту, емоційну, чутливу, чуйну, уважну, 

відзначимо, що його показник значно вищий у відповідях російських і 

українських інформантів (відповідно 70 / 55,6% і 71 / 53,8%), а найнижчий – у 

відповідях американців (24 / 20,9%).  

Так, у комунікативній свідомості українців і росіян ідеться про ядерну 

організацію стереотипних реакцій цього асоціативного поля, тоді як в 

американців – про ближню периферійну. Відповідну тенденцію можна 

пояснити тим, що емоційність і експресивність, щирість і відвертість мовної 

особистості під час реалізації кооперативної комунікативної поведінки можуть 

бути лише яскраво експліковані, але порожніми та декларативними. На 

підтвердження можна навести тезу О. А. Леонтович: “американці є більш 

відкритими у вираженні власних думок, а росіяни – емоцій” [Леонтович 2005, 

с. 191]. Проте, за спостереженнями дослідників, константи емоційності та 

щирості в американській комунікативній культурі демонструють вищий рівень 

експлікації, порівняно з англійською, так званою наявністю outspoken (зайве 

сказане) на противагу англійському understatement (недоговореності) [Григорян 

2015, с. 11]. Ця різниця не дуже значна для зіставлення та контрастивного 

аналізу в нашому дослідженні, але свідчить про диференціацію мовної / 

комунікативної свідомості, адже вживання однієї англійської мови 

американцями та англійцями не є приводом для ототожнення їхніх когнітивних 

баз і комунікативних культур. 

З-поміж відповідей литовських респондентів до цього типу асоціативних 

полів виокремлено 46 / 39% стереотипних реакцій, які утворюють 

навколоядерну зону, хоча литовська комунікативна культура не заохочує 

надмірну емоційність у спілкуванні та не передбачає витончену вербалізацію 

негативних (як і позитивних – І. К.) емоційних станів мовців [Urbanavičius 

2013], а литовський соціум воліє ігнорувати існування (тим більше вживання – 

І. К.) мовних явищ, які не відповідають канонам офіційної культури [Zaikauskas 
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2007, с. 6]. Проте спостерігається певна тенденція, яка, на думку 

А. Б. Лихачової, є результатом звичного змішування кодів, що розвинулось у 

процесі тривалого білінгвального (литовсько-російського, литовсько-

польського) існування, адже активними білінгвами виступали саме литовці 

[Лихачева 2017, с. 221]. Безперечно, протягом цього значного періоду відбувся 

помітний уплив на мовну / комунікативну свідомість литовців, оскільки в 

розмовно-побутовому дискурсі, який більшою мірою репрезентує емоційність і 

експресивність, зокрема й у кооперативній комунікативній поведінці, наявна 

велика кількість російських мовних / мовленнєвих елементів, уживання яких 

спричинене як “емоційним градусом спілкування, так і його соціально-

стилістичними параметрами” [Лихачева 2017, с. 215]: Sveikas, Jonai! Kak zhizn 

molodaja? Viskas gerai? – Так, ця тема активно обговорюється учасниками 

телевізійних програм, зокрема “Šeštadienio rytas” (“Суботній ранок”): Ta rusų 

kalba – jinai tokia išraiškinga! […] Rusai išraškingesni negu lietuviai. […] Lietuviai, 

matyt, yra gana švelniakalbė tauta – Ця російська мова – вона така виразна! [...] 

Росіяни більш виразні, ніж литовці […] Литовці, мабуть, є народом, який 

досить ніжно спілкується. 

Прокоментуємо останній тип асоціативних полів контрстереотипних 

реакцій українців, росіян, литовців і американців на стимул кооперативна 

мовна особистість із категорії “Інші”, що, відповідно, формують зону дальньої 

периферії. Так, інформанти без вищої освіти, які представляють середній і 

низький соціальні статуси та не належать за професійною діяльністю до 

філологів і педагогів, найчастіше надавали коротку відповідь не знаю або 

взагалі не відповідали.  

Спільною для українських, російських і литовських респондентів є 

апеляція до таких рис характеру кооперативної мовної особистості, як укр.: 

сміливість, рішучість, завзятість; рос.: смелость, твёрдость, сила воли, 

упорство; лит.: drąsa, valia, tvirtumas, užsispyrimas, які в трьох лінгвокультурах 

утворюють зону дальньої периферії (до 10 / 10% реакцій у кожній). Можемо 

припустити, що, на думку опитаних, саме такий, як правило, сміливий, 
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волелюбний і завзятий комунікант здатний вдало реалізовувати кооперативну 

макростратегію посередництвом відповідного тактичного репертуару та 

досягати бажаного перлокутивного ефекту, поставленої мети, вирішуючи 

конкретні завдання в процесі спілкування.  

Спільними для чотирьох лінгвокультур (до 10 / 10%), є такі 

контрстереотипні реакції на стимул кооперативна мовна особистість, що 

дозволяє зарахувати їх до зони дальньої периферії, як укр.: однодумець; 

прибічник; послідовник; поступлива, дружня людина; рос.: единомышленник; 

сторонник; последователь; уступчивый, дружественный человек; лит.: 

bendramintis, sukalbamas žmogus, palaikytojas, pasekėjas, pozityvus, draugiškas 

žmogus; амер.: follower; adherent; supporter; person who can and knows how to 

yield; friendly personality. Можемо підсумувати, що їхня наявність не є 

випадковою, а цілком логічна, адже універсальною константою комунікативної 

свідомості для людської когнітивної бази є бажання мати близькі, дружні, 

позитивні стосунки, які й передбачені здебільшого кооперативним характером 

взаємодії саме з однодумцями, послідовниками та тими, хто готовий до 

поступок і компромісів. 

Контрстереотипна реакція, пов’язана з розумінням кооперативної мовної 

особистості як дружньої, найчастіше зустрічається у відповідях литовських 

інформантів: draugiškas žmogus; draugiška asmenybė тощо. Семантика дієслова 

bendrauti – ‘спілкуватись’ вказує на близькі дружні стосунки – пор. його 

словникові дефініції: bičiuliautis – ‘приятелювати’, draugauti – ‘дружити’; 

santykiauti – ‘перебувати у відносинах з кимось’ [LKŽ]. Натомість, литовці не 

схильні до безцільного, легковажного, пустого, з їхнього погляду, проведення 

часу: “lietuviams bendravimo laikas reiškia tą patį, ką kitų tautų žmonėms pramogos 

– для них спілкування є тим самим, що для інших народів розваги” [Saulytis 

2010]. Відповідно, константа комунікабельності / процесу спілкування в 

комунікативній свідомості литовців є ядерною, адже вони радо ставляться до 

взаємодії / контактування та цінують можливість обмінятись власними 

думками, а тому однією з ціннісних домінант їхньої когнітивної бази та 



 

 

214 

національного характеру є vaišingumas – гостинність: “пригостити Іншого – не 

обов’язок, а можливість поспілкуватись – Lietuviai bendravimu džiaugiasi ir jį 

vertina. Iš to kyla kita savybė – vaišingumas. Pavaišintikitą – neprievolė, betgalimybė 

pabendrauti” [Saulytis 2010; Papaurėlytė-Klovienė 2009; Čepaitienė 2007, с. 257] 

На нашу думку, ключовим концептуальним фактором-конституентом 

кооперативної мовної особистості є її здатність під час спілкування 

продукувати стимул і інтерес для подальшої конструктивної взаємодії. 

Відповідна реакція, згідно з результатами експерименту, є універсальною для 

представників чотирьох комунікативних культур, формуючи навколоядерну 

зону в їхній комунікативній свідомості (від 30% до 50% реакцій, які 

зустрічаються в різних асоціативних полях), що можна пояснити 

превалюванням у респондентів орієнтації на реалізацію короткострокових 

стратегій і планів, акцентом на швидку винагороду та термінове одержання 

бонусів, а загалом – на поверхневий ситуативний характер кооперативної 

взаємодії: укр.: особистість, яка може зацікавити та стимулювати 

контактування; рос.: коммуникант, способный стимулировать и вызывать 

интерес к последующему общению; лит.: asmuo, kuris skatina ir stimuliuoja 

bendravimą ir žino, kaip paskatinti susidomėjimą; амер.: a person who is able to 

interest and stimulate interaction.  

Наприклад, у коментарі російськомовний інформант із України зауважує: 

якщо в Києві на питання “Как проехать в аэропорт?” Ви одержите відповідь 

“Вибачте, я не знаю, я нетутешня”, у Вас є стимул для подальших пошуків, а 

не зіпсований настрій. Якщо на це ж саме питання Ви почули чемну відповідь 

“Вибачте, я іноземної мови не розумію, speak English, please”, – такого 

стимулу не буде. Однак у Празі це звучатиме цілком нормально, кооперативно. 

Отже, з цього прикладу стає зрозумілим, що реалізація когнітивно-

семіотичного модусу ввічливості не завжди є визначальним чинником НККП, а 

проблема сутності кооперативної мовної особистості, як і когнітивно-

комунікативної категорії кооперативності загалом, є значно складнішою, що 

вимагає комплексного підходу до її розв’язання, який передбачає насамперед 



 

 

215 

з’ясування універсальних констант і національно-ціннісних домінант 

комунікативної свідомості. 

Можемо також навести приклади так званих контрстереотипних уявлень, 

які спостерігаємо у поодиноких реакціях окремих респондентів, що формують 

зону дальньої периферії. Відповідно, залишилися індивідуальними такі реакції 

на стимул кооперативна мовна особистість, як: укр.: вимоглива; успішна, що 

вдало веде бізнес; рос.: находчивая личность; талантливый спекулянт; 

лит.: žmogus, galintis sėkmingai verstis – людина, здатна вести успішний бізнес; 

taupus, godus, šykštus žmogus; амер.: enterprising personality; determined person; a 

man who can do business (the principle “nothing personal, it's just business”); 

person who can give proper advice and suggestions тощо. 

Отже, з-поміж універсальних спільних контрстереотипних реакцій на 

стимул кооперативна мовна особистість наявна апеляція до рис людини, 

пов’язаних із економічною, фінансовою та підприємницькою діяльністю, 

веденням бізнесу тощо.  

Натомість індивідуальною контрстереотипною реакцією, наявною в 

комунікативній свідомості американців, хоча й приналежною до зони дальньої 

периферії, є апеляція до сексуального характеру кооперативної мовної 

особистості. У коментарях до відповіді на запитання інформанти пов’язували 

успішну кооперативну взаємодію з сексуальними характеристиками 

комуніканта, гарною зовнішністю та фізичною формою: the sexual and beautiful 

personality is able to realize cooperative interaction. Відповідну реакцію на 

запропонований стимул можемо пояснити ціннісною домінантою 

національного характеру американців із акцентом на раціональну, логічну та 

механістичну природу світоустрою (Дж. Таунсенд), де сексуальність, почасти 

відверто підкреслена та виражена розкутою поведінкою, а також гарна 

зовнішність та фізична форма відіграють значну роль. За спостереженнями 

дослідників, нерідко саме безпосередня та розкута поведінка (зокрема й 

комунікативна – І. К.) американців із орієнтацією на неформальний характер 

стосунків шокують іноземців [Ощепкова 2006, с. 306]. 
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Індивідуальними контрстереотипними реакціями литовських інформантів 

є такі, що стосуються негативних людських рис, як-от: taupus – бережлива, 

економна; šykštus – скупа; godus – жадібна (žmogus – людина). Хоча не можна 

стверджувати про те, що для національного характеру литовців такі риси, як 

скупість і жадібність є константами / ціннісними домінантами кооперативної 

мовної особистості. 

Стосовно наведеного російськими респондентами зауваження про 

взаємозамінність поняття кооперативная / коммуникабельная языковая 

личность, мусимо не погодитись, адже глибоко переконані в тому, що 

кооперативний комунікант спроможний не лише швидко встановлювати й 

підтримувати контакт, а насамперед успішно реалізовувати під час цього 

контакту фатичну функцію та кооперативну макростратегію, досягаючи 

поставленої обома (чи більше) співрозмовниками мети комунікації та 

бажаного перлокутивного ефекту. Більше того, як ішлося в попередніх 

розділах дослідження, присвячених онтологічній та гносеологічній природі 

поняття кооперативності, а також його семантиці, воно не є ані тотожним до 

понять комунікабельності, взаємодії, співробітництва тощо, ані їхнім 

дублетним синонімом. 

 

3.3. Ядерно-периферійна таксономія стереотипних реакцій українців, 

росіян, литовців і американців на стимул увічливість / вежливость / 

mandagumas / politeness 

 

Опосередкований мовою образ світу тієї чи іншої культури становить 

мовну свідомість індивідів, у якій відображається тип культури, до якого вони 

належать. Як зауважує Т. В. Ларіна, ввічливість є центральною комунікативною 

категорією, що виступає в якості своєрідного системоутворюючого стрижня, 

який регулює поведінку представників різних лінгвокультур, дозволяє 

простежити її логіку [Ларина 2009, с. 129]. Відповідний погляд висловлює й 
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О. А. Земська, визначаючи категорію ввічливості як впливовий регулятор 

мовленнєвої поведінки [Земская 2004, с. 597]. 

Когнітивно-семіотичний модус увічливості, як засвідчив теоретичний 

онтолого-гносеологічний розгляд категорії кооперативності та 

продемонстрували попередні результати експерименту щодо реакцій на 

стимули кооперативність і кооперативна мовна особистість, є одним із 

визначальних універсальних формантів НККП українців, росіян, литовців і 

американців, який, у свою чергу, продукує основні результати останньої (від 

взаємовигідної інтеракції до створення стимулу для подальшої комунікативної 

взаємодії)16.  

Так, у тлумачних словниках української, російської, литовської та 

англійської мов пропонуються такі дефініції:  

1) укр.: ввічливість – властивість за значенням ввічливий, який 

дотримується правил пристойності, виявляє уважність, люб’язність; чемний; в 

якому проявляється уважність, люб’язність [СУМ, 1, с. 304]; синоніми: 

чемність, ґречність, шанобливість, уважність, люб’язність, тактовність, 

галантність, делікатність, коректність, доброзичливість тощо; 

2) рос.: вежливость – вежливый, соблюдающий правила приличия, 

воспитанный, учтивый [ТСРЯ]; “нравственно-этическое качество личности, 

характеризующее проявление любви к людям. Это форма уважительного 

отношения одного человека к другому, выражающегося в культуре речи, 

сдержанности мимики н движении руками, а также в проявлении такта, 

терпения, деликатности, умения слушать и понимать, уступать друг другу” 

[Безрукова 2000, с. 123-124]; 

                                                
16 Поширеною є диференціація типів ввічливості на позитивну та негативну, запропонована П. Брауном та 

Дж. Левінсоном у праці “Some universals in language usage” [Brown, Levinson 1987]. Негативна ввічливість 

забезпечує незалежність особистості людини, реалізуючи прагнення до збереження дистанції між 
співрозмовниками, пов’язана з офіційністю, стриманістю і підкресленням поваги. Позитивна ввічливість слугує 

інтимізації процесу спілкування, зближенню з адресатом, зменшенню дистанції між комунікантами тощо, 

репрезентуючись за допомогою компліментів, прагнення до відсутності розбіжностей, підкресленого виявлення 

уваги, створення комфортної атмосфери. Загалом, як позитивна, так і негативна ввічливість спрямовані на 

кооперацію між учасниками комунікації [Гнатюк 2007; Демченко 2007; Ларина 2009; Тельминов 2013 та ін.]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/28210
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/255570
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3)  лит.: mandagumas – mandagus – kuris gražaus elgesio, gražių manierų 

[LKŽ] – котрий з гарною поведінкою та гарними манерами; padorus – 

порядний; meilus, malonus, patinkantis – ласкавий, приємний, люб’язний; 

švelnus, subtilus – м’який / ніжний, делікатний; tinkamas, geras, patogus – 

правильний / адекватний, гарний (добрий), зручний; aiškus, akivaizdus – 

зрозумілий, очевидний; gražus, puikus, dailus – красивий (гарний), чудовий, 

стрункий; vikrus, apsukrus – спритний, моторний; tvirtas, galingas – сильний, 

потужний; 

4) англ.: politeness – polite – having or showing behavior that is 

respectful and considerate of other people; showing consideration for others in 

manners, speech, etc.; is the practical application of good manners or etiquette; 

courtesy – the showing of politeness in one’s attitude and behavior toward others, 

courteous – polite, respectful, or considerate in manner; civility – formal politeness 

and courtesy in behavior or speech, civil – courteous and polite [OED].  

Отже, традиційне на перший погляд тлумачення ввічливості як прояву 

поваги / уваги до інших є неприйнятним у міжкультурній взаємодії, адже навіть 

універсальні, з одного боку, поняття повага / увага в різних комунікативних 

культурах мають якщо не протилежні, то часто-густо суперечливі форми 

експлікації та сприйняття адресатом, як-от: повага до людей старшого віку на 

Сході та Заході або увага до незнайомої жінки в арабських і 

латиноамериканських країнах) [див. докладніше Ларина 2009]. Серйозним 

наслідком ігнорування самої можливості розбіжностей у комунікативних 

культурах може стати етнічна інтолерантність і конфлікти, про що зазначають і 

литовські дослідники: “Nūdienio pasaulio realijos liudija, kad tautų psichologinių 

skirtumų problematikos nutylėjimas ar sąmoningas jos pašalinimas iš mokslinių 

diskusijų erdvės nepadeda išvengti etniniu pagrindu kylančių socialinių-politinių 

konfrontacijų – Реалії сучасного світу демонструють, що замовчування 

проблематики психологічних розбіжностей у народів або свідома її елімінація з 

простору наукових дискусій не допомагає уникати соціально-політичних 

конфронтацій, що виникають на етнічному ґрунті” [Žakaitis 2011, с. 30]. 
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Мова надає нам лише інструментарій для побудови висловлювань, а 

механізм їхнього використання визначається часто-густо комунікативною 

свідомістю представників певної лінгвокультури. У такому випадку, на думку 

Т. В. Ларіної, можна говорити про феномен лінгвокультурної комунікативної 

інтерференції, яку можна визначити як “втручання факторів рідної культури, 

мови і національної свідомості в інтерпретацію іншокультурної 

комунікативної поведінки і у власну поведінку при міжкультурному 

спілкуванні” [Ларина 2006]. Це явище можна спостерігати не лише в плані 

концептів, прецедентних текстів тощо, а й у способах формування та 

функціонування таких універсальних феноменів, як когнітивно-семіотичний 

модус увічливості, оскільки відбувається накладання національно-культурних 

стереотипів мовленнєвої поведінки, характерних для рідної комунікативної 

культури, на процес спілкування з представниками інших лінгвокультур.  

Під час класифікації відповідей респондентів чотирьох досліджуваних 

комунікативних культур вдалося виокремити п’ять типів асоціативних полів 

стереотипних реакцій на стимул увічливість / вежливость / mandagumas / 

politeness (зауважимо, що виокремлені типи не існують ізольовано в так званому 

“чистому вигляді”, а в більшості випадків перетинаються, взаємодоповнюють 

один одного, адже в одній відповіді можна виділити дві, а подекуди й більше, 

різних за семантикою реакцій): 

1) дотримання етикетних норм, встановлених (загальноприйнятих) 

правил спілкування, уживання етикетних стереотипних висловлювань: 

укр.: 1) вміння дотримуватись правил (норм, канонів) етикету; 

2) елемент етикетної поведінки; 3) дотримання встановлених правил 

поведінки; 4) дотримання загальноприйнятих правил поведінки, їх втілення 

при взаємодії з іншими людьми; при цьому людина не повинна казати щось 

“від себе”, а користується лише шаблонами фраз і поведінки; 5) вживання 

висловлювань, що виконують фатичну функцію, на кшталт доброго дня, 

ласкаво просимо, вітаю, дозвольте, дякую, вибачте, перепрошую, залюбки, 

будь ласка, прошу, щасти, успіхів, смачного, на все добре тощо; 6) звертання 
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до людей на ім’я та по батькові, а також на Ви; 7) звертання-демінутиви 

(дорогенький, голубонько, братоньку тощо); 8) звертання до адресата, що 

вказують на його статус, ранг, посаду, звання (директоре, професоре, 

полковнику тощо), що можуть поєднуватись із звертаннями, що 

підкреслюють достоїнства особи (дорогий, шляхетний, шановний тощо) та 

традиційними пане, пані, панове, добродію тощо; 

рос.: 1) соблюдение норм (правил, аксиом) этикета; манера общения, 

при которой человек соблюдает установленные нормы и рамки общения; 

2) произносить соответствующие ситуации ритуальные коммуникативные 

фразы; 3) формальность, культура и этичность общения; 4) пристойное 

поведение с соблюдением необходимых этикетных правил; 5) использование в 

коммуникативной деятельности “вежливых” слов (спасибо, пожалуйста, 

добро пожаловать, извините, благодарю и т.п.), а также различных 

стереотипных выражений приветствия и прощания, пожеланий 

(здравствуйте, доброе утро, до свидания, всего доброго, удачи, всех благ, 

хорошего пути, приятного аппетита и т.д.); 6) преобладание диминутивных 

(с уменьшительно-ласкательными суффиксами) форм обращений в 

неофициальном общении (мамочка, сыночек, подруженька и т.д.); 

7) обращения, в которых упоминается статус, звание, должность, титул 

собеседника (декан, доцент, генерал, президент); 8) обращения по формуле: 

уважаем-ый(-ая) (дорог-ой(-ая) господин (госпожа) / товарищ + фамилия 

адресата; уважаемые дамы и господа и т.д.; 9) обращения по имени и 

отчеству, а также на Вы; 

лит.: 1) etiketo, taisyklių laikymasis; etikos principais paremtas elgesys; 

laikymasis tam tikrų etiketo taisyklių; laikymasis etikos standartų / etinių normų; 

2) laikymasis toje visuomenėje nusistovėjusių bendravimo taisyklių (pasisveikinimo 

būdai ir pan.); 3) įgimtas ar suvoktas etiketas; visuomenei priimtinos elgesio 

taisyklės; susijęs su empatija ir žiniomis apie socialinį etiketą; 4) visuotinai priimtų 

elgesio taisyklių laikymasis; 5) bendraujant vartojami mandagumo žodžiai (prašom, 

ačiū, labai dėkoju, atleiskite, skanaus); 6) sveikinantis dažniausiai vartojamas žodis 
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labas: labas rytas (vakaras), laba diena ir labą rytą, labą vakarą, labą dieną; neretai 

vartojamas sveikinimosi žodis sveikas; iš toliau atkeliavę svečiai sveikinami žodžių 

junginiu sveiki atvykę!; 7) atsisveikinimo formų sudiev arba trumpesne jo forma 

sudie – geriausia, lietuviškiausia atsisveikinti senu lietuvišku žodžiu; viso gero ir 

laipsniuota forma viso geriausio; iki (ligi) pasimatymo; atsisveikinimas ir iki 

susitikimo; iki kito susitikimo, iki greito (malonaus, laukiamo, sutarto) susitikimo, 

iki vakaro, iki rytojaus; 8) tradiciškai lietuviai atsisveikindami linkėdavo sveikatos ir 

gero kelio – visko, kas susiję su žmogaus gerove – sėkmės ir laimingai; 9) kreipimasis 

mandagumo daugiskaita Jūs, vardu ir gerbiamas, -a + pone, -ia + (vardas) + 

pavardė; 10) būdingi kreipimaisi pagal statusą, pvz.: (gerbiama(s) premjere, 

ministre, profesoriau;  

амер.: 1) following the social rules or expectations of courteous treatment of 

others; 2) observance of etiquette rules and regulations / compliance with generally 

accepted rules of etiquette; 3) formalized etiquette forms of behavior; often saying 

polite words and phrases in the conversation: please, thank you, sorry, excuse me, 

have a nice day, etc.; 4) ask during conversation “how are you”; 5) greeting 

phrases: good morning (afternoon, evening), how do you do, welcome, hello, hi, 

salute etc.; 6) appeals according to formulas Mrs (Ms) / Mr + surname; Mrs (Ms) / 

Mr + work position (dean, director) title (Dr., Professor etc.) + surname etc.;  

2) маркер вихованості та освіченості; демонстрація гарних манер, поваги 

до співрозмовника (шанобливість, уважність, люб’язність, чемність, 

тактовність, ґречність, галантність, делікатність, коректність, доброзичливість 

тощо):  

укр.: 1) демонстрація поваги, уважне ставлення та люб’язність до 

оточуючих людей; 2)  показник вихованості, засвідчений вербальним виявом 

поваги до співрозмовника; 3) вміння шанобливо і тактовно спілкуватися з 

людьми; уважність і ґречне ставлення до інших; 4) ознака вихованої людини 

(результат виховання), уміння гарно поводити себе зі співрозмовниками та 

привітно, доброзичливо ставитись до них; 5) чемність, тактовність, 
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люб’язність, обхідливість, делікатність, галантність; завбачливість, 

коректність; 

рос.: 1) деликатность, корректность и уважение, проявляющиеся в 

отношениях с окружающими; 2) внимательно выслушивать собеседника, 

умение уважительно общаться с другим человеком; 3) правила “хорошего 

тона”, установленные и применяемые обывателями в повседневной жизни; 

4) воспитанность, проявление внимания к другому человеку, корректность 

в выражении суждений; 5) учтивость, добронравие, почтительность, 

тактичность, любезность, приветливость, обходительность, 

галантность, предупредительность, чувствительность, 

доброжелательность; 6) уважение к старшим; 

лит.: 1) žmonių bendravimas, kuris pasireiškia mokėjimu atsižvelgti į kitus ir 

parodyti kitam pagarbą; 2) atidus, malonus ir pagal situaciją tinkamas elgesys su 

kitu; 3) pagarba ir tolerancija pašnekovui; pagarbos išlaikymas nepaisant, koks yra 

kitas žmogus; specialių pagarbą pašnekovui reiškiančių kalbinių priemonių 

vartojimas pagal tiesioginę paskirtį; 4) geros manieros, gebėjimas korektiškai, 

nuosaikiai ir tolerantiškai priimti kitą žmogų ir atitinkamai su juo bendrauti; 

5) visur, visada ir su visais sveikintis pagarbiai; 

амер.: 1) civility and respectfulness during interactions; 2) politeness 

represents consideration in your conversation and has good manners and courtesy; 

3) politeness means to be pleasant and courteous to people, to show respect to them, 

to have good manners; to be nice to others and families; 4) the act of having or 

showing a behavior that is respectful and considerate towards another person, or 

others;  

3) модель поведінки, що демонструє риси характеру та моральні 

принципи (порядність, інтелігентність, щирість, скромність, стриманість тощо):  

укр.: 1) моральна якість людини, що виявляється в її порядності; 

2) набір учинків, культурна модель поведінки людини, яка відповідає 

суспільним стандартам і моральними нормам; 3) риса характеру людини, 

що відображає ступінь духовного розвитку; 4) порядність і щирість у 
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дотриманні моральних принципів при взаємодії з іншими людьми; 

5) інтелігентна поведінка; 6) чутливість, дружелюбність, чуйність; 

6) чесність у спілкуванні з іншими; 7) доброта, чуйність і турботливість у 

спілкуванні; 

рос.: 1) форма поведения человека, основанная на моральных 

принципах; 2) элемент культуры человека, его способность учтиво 

относиться к окружающим; 3) черта характера искреннего человека; 

4) свойство, связанное с реализацией социально приемлемых, традиционных 

способов взаимодействия, моделей поведения с другими людьми; 

5) дружелюбность, благородность, отзывчивость; 6) благородство, 

кротость, душевность и добродушие; 7) откровенность, чрезмерная 

открытость в общении; 

лит.: 1) gebėjimas būti empatišku, t. y., kad ir kas komunikuojama, atsižvelgti 

į žmogaus būseną ir jausmus; 2) tolerantiškas, pozityvus ir kuklus bendravimas; 

3) gebėjimas reaguoti į situaciją parodant pagarbą komunikantams; 4) aukštos 

moralinės asmens savybės; 5) asmuo (žmogus), kuris rodo vidinį susivaržymą 

(santūrumą); 

амер.: 1) the practice of adhering to a set of moral code: listening 

respectfully, contributing to conversations and behaving respectfully; 2) decency 

and modesty, accuracy in communication; 3) adherence to moral principles in 

interaction; 4) intelligence, responsiveness; 

4) неконфліктна форма комунікації, урахування інтересів Іншого, 

компромісність:  

укр.: 1) бажання людини не скривдити навіть словом Іншого, не 

ставити його в незручне становище та готовність йому допомогти; вміння 

“захистити” інших від своїх негативних емоцій і проблем; 2) необхідна умова 

спілкування в соціумі; 3) уміння висловлюватись і спілкуватись так, щоб не 

створювати конфліктних ситуацій в колективі; 4) форма комунікації, 

сформована на певних традиціях; 5) відсутність образливих, лайливих слів у 

спілкуванні; 
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рос.: 1) умение учитывать позиции другого человека, личные взгляды 

партнера; 2) использование коммуникативных стратегий, способствующих 

компромиссным решениям, взаимопониманию с собеседником и ведению 

конструктивного и эффективного диалога; 3) предотвращение конфликта, 

т.е. намеренное действие в коммуникации, в результате которого 

коммуникация носит преимущественно позитивный характер; 4) способность 

сохранять добрые отношения с человеком, даже когда мнения не совпадают, 

общие цели не достигнуты; 5) не хамить, не грубить, не ругаться; 

лит.: 1) rūpinimasis, kad pašnekovas jaustųsi gerai; 2) atsižvelgimas į 

(pokalbio) partnerį visomis prasmėmis; 3) bendravimo forma, vengiant įžeisti kitą; 

4) mokėjimas laikytis “gero tono” – jausti kito asmens ribas; 

амер.: 1) ability to take into account the interests of another person; 

recognition of other people around you and their feelings; 2) good listener, 

openness, provides good feedback; 3) behaving, understanding that some words and 

actions, decisions can harm other people, also, they can cause harm in the future; 

4) ability to compromise for successful communication;  

5) інші:  

укр.: 1) спосіб життя; 2) адекватність; 3) культурний феномен; 

4) здатність бути обережним у висловлюваннях і вчинках, щоб не образити 

іншу людину; 5) велика рідкість; 6) шлях реалізації кооперативності в 

спілкуванні; 7) підлабузництво / улесливість; 

рос.: 1) развиваемое умение закрывать глаза на хамство; 2) один из 

способов достижения кооперативности в коммуникативном процессе; 

4) непритязательность, непредвзятость и снисходительность в поведении; 

5) забота о ближних; 7) необходимый минимум комфортного общения; 

лит.: 1) apribojimas; 2) mandagumas – tai kito žmogaus kaip vertybės 

pripažinimas. Tuo pačiu ir savo, kaip vertingo žmogaus esamoje socialinėje 

situacijoje, įtvirtinimas; 3) noras padėti; 4) gebėjimas išklausyti kitus;5) vienas iš 

būdų pasiekti kooperatyvumo; 6) protingas ir gudrus žmogus; 
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амер.: 1) a sensitivity to ethnic, cultural, and linguistic diversities; politeness 

shows consideration for everyone, whether you particularly like the person or not; 

2) it is a multidimensional concept, but a simplified definition would be, in my own 

term, a verbal, facial and/or physical gesture of showing respect to others; politeness 

is saying hello to people that you see when walking down the road even if you do not 

know them quite well; 3) not saying anything that might insult others or make them 

uncomfortable; 4) politeness may also entail cooperativity, depending on 

communication contexts; way to negotiate, cooperate; 5) contempt for the 

interlocutor; 6) the common courtesy devoted to each colleague; 7) self-confidence. 

Незважаючи на універсальність модусу ввічливості як притаманного для 

будь-якої комунікативної культури феномена, можна стверджувати, що і 

ввічливість як когнітивно-комунікативна категорія, і ввічлива / неввічлива 

поведінка розуміються представниками різних лингвокультур неоднаково і, 

відповідно, мають нетотожні форми прояву та інтерпретації. Незнання того, яка 

поведінка вважається ввічливою, а яка неввічливою в тій чи іншій культурі, 

призводить до формування варіативних етнічних стереотипів, що регулюються 

авто- і гетеростереотипними уявленнями про модус увічливості та 

перешкоджають повноцінній реалізації кооперативної макростратегії зокрема.  

Загальну характеристику кількісно-якісних показників щодо асоціативних 

полів стереотипних реакцій на категоріальний стимул увічливість / вежливость 

/ mandagumas / politeness у комунікативній свідомості представників 

аналізованих лінгвокультур пропонуємо в таблиці 3.3 та діаграмі 3.3. 

Прокоментуємо універсальні та специфічні тенденції для асоціативних полів 

стереотипних реакцій про когнітивно-комунікативну категорію ввічливості в 

комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і американців. 

Більшість уявлень інформантів із чотирьох досліджуваних лінгвокультур 

так чи інакше пов’язані з асоціативним полем, що семантизує різноплановість 

етикетних характеристик увічливості (дотримання норм і правил мовленнєвого 

етикету; засоби вербалізації, зокрема вживання етикетних “увічливих” слів і 

висловлювань тощо) та утворює ядерну зону – 76 / 57,6% реакції в українській, 
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74 / 58,7 % – в російській, 70 / 59,3% – у литовській та 72 / 62,6% в 

американській комунікативних культурах відповідно).  

Можемо констатувати, що американці, відповідаючи на запитання про 

те, як вони розуміють поняття ввічливість, продемонстрували значно вищий 

ступінь єдності, стандартності й уніфікованості. Здебільшого вони надавали 

досить стислу відповідь на зразок: often saying polite words and phrases in the 

conversation: please, thank you, sorry, excuse me, що свідчить про константи 

чіткості, конкретності та етикетної формалізованості в їхній комунікативній 

свідомості стосовно розуміння феномена ввічливості. 

Якщо додати ще 53 реакції американців, які формують приядерну зону та 

пов’язані з маркерами освіченості, вихованості та демонстрацією гарних манер, 

їх також можна зарахувати до знання й володіння певними правилами та 

нормами поведінки, то спадає на думку англійське прислів’я Manners make the 

man, яке засвідчує, що враження про людину складається за її манерами 

(вихованістю, освіченістю), а не за рисами характеру чи моральними 

принципами та переконаннями [Ridout, Witting 1969, с. 117].  

Передбачуваним і зрозумілим, на нашу думку, є також високий 

кількісний показник реакцій стосовно трактування ввічливості як “показника 

вихованості та освіченості; демонстрації гарних манер, поваги до 

співрозмовника”, які представлені в другій групі асоціативних полів та 

утворюють ядерну зону в комунікативній свідомості українців (70 / 53%), 

росіян (72 / 57,1%) і литовців (66 / 55,9%) та приядерну – в американців (53 / 

46,1%).  

Необхідно зауважити, що результати проведеного експерименту в 

окремих нюансах не збігаються з попередніми твердженнями дослідників, що 

стосуються, зокрема, специфіки когнітивно-комунікативної категорії 

увічливості в російській комунікативній культурі [Газизов 2011; Ларина 2009; 

Cергеева 2007]. Так, у праці А. В. Сергеєвої постулюється теза про те, що 

“російський характер взагалі противиться різноманітним формальностям і 

дотриманню твердого регламенту” [Сергеева 2006, с. 160], на відміну, 
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наприклад, від американців, у яких реалізація фатичної функції мовленнєвої 

діяльності передусім пов’язана з демонстративною формалізованою 

домінантою варіативних етикетних складників. 

Таблиця 3.3 

Асоціативні поля стереотипних реакцій  

українців, росіян, литовців і американців на стимул  

увічливість / вежливость / mandagumas / politeness 

 

Комунікативна 

культура 

Загальна 

кількість 

респондентів 

/ обсяг 

вибірки 

Кількісно-якісна характеристика асоціативних полів  

стереотипних реакцій на стимул увічливість 

Дотримання 
етикетних норм, 

установлених 
(загальноприйнятих) 
правил спілкування, 

уживання етикетних 
стереотипних 
висловлювань 

Маркер 

вихованості та 
освіченості; 

демонстрація 
гарних манер, 

поваги до 
співрозмовника 

Модель 
поведінки, що 

демонструє риси 
характеру та 

моральні 
принципи 

Неконфліктна 

форма 
комунікації, 
урахування 
інтересів 
Іншого, 

компромісність 

Інші 

Українська 132  / 528 / 
220 

76 
(57,6%) 

70 
(53%) 

23 
(17,4%) 

40 
(30,3%) 

11 
(8,3%) 

Російська 126 / 504 / 
226 

74 
(58,7%) 

72 
(57,1%) 

26 
(20,6%) 

42 
(33,3%) 

12 
(9,5%) 

Литовська 118 / 472 / 
199 

70 
(59,3%) 

66 
(55,9%) 

17 
(14,4%) 

36 
(30,5%) 

10 
(8,5%) 

Американська 115 / 460 / 
164 

72 
(62,6%) 

53 
(46,1%) 

11 
(9,6%) 

18 
(15,7%) 

10 
(8,7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 3.3. Кількісно-якісна характеристика асоціативних полів 

стереотипних реакцій українців, росіян, литовців і американців  

на стимул увічливість / вежливость / mandagumas / politeness 
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(3) Модель поведінки, що демонструє риси характеру та моральні принципи

(4) Неконфліктна форма комунікації, урахування інтересів Іншого, компромісність

(5) Інші
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Для росіян же “зовсім необов’язково зовні виражати свою прихильність 

до людини за допомогою люб’язності, формул увічливості, ‘дежурных улыбок’ 

і т.п. Умовності для них – швидше перешкода для неформального контакту, ніж 

те, що гідне для наслідування. Вони шукають не стільки організоване 

суспільство, скільки спілкування, і відкриті для нього [...] У будь-якому місці і 

в будь-який час росіянин може підійти до іншого росіянина та заговорити з 

ним” [Сергеева 2006, с. 160-161].  

Натомість, протилежні результати емпіричного дослідження, 

представлені в нашій роботі, вочевидь можна пояснити декількома чинниками: 

специфікою соціальних, професійних та інших характеристик інформантів; 

стрімкими процесами глобалізації та інформаційно-технічним прогресом, що 

відбулися протягом останніх років і активізували безпосереднє контактування 

представників різних етнокультур, що спровокувало та зумовило в багатьох 

випадках і для окремих соціальних прошарків наслідування моделей різних 

типів комунікативної поведінки, зокрема й кооперативної. 

Третя група стереотипних реакцій асоціативного поля, що передбачає 

розуміння ввічливості як моделі поведінки, в якій мають відображатись риси 

характеру мовної особистості, її моральні принципи, утворює зони ближньої 

периферії в українців (23 / 17,4%), росіян (26 / 20,6%) і литовців (17 / 14,4%), а 

дальньої – в американців (11 / 9,6%).  

Четверта група асоціативних полів стереотипних реакцій про ввічливість 

як неконфліктну форму комунікації, зокрема врахування інтересів Іншого та 

компромісність також демонструє найнижчий показник серед американців (18 / 

15,7%), утворюючи зону ближньої периферії, а в українців (40 / 30,3%), росіян 

(42 / 33,3%) і литовців (36 / 30,5%) їхня кількість свідчить про приядерну зону 

стереотипізації у їхній комунікативній свідомості.  

Об’єднавши кількість реакцій із третьої та четвертої груп та 

проаналізувавши відповіді інформантів, можемо пояснити відповідну 

тенденцію, адже в українській, російській і литовській кооперативній 

комунікативній поведінці засоби вербалізації фатичної функції мови, що 
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репрезентують когнітивно-комунікативну категорію ввічливості, зокрема 

способи звертань, вставних і модальних слів тощо, значно ширше представлені, 

ніж в американській.  

У відповідях литовських інформантів можна простежити тенденцію до 

дотримання формальної увічливості, що зумовлена насамперед ціннісною 

домінантою внутрішньої стриманості в їхньому національному характері: asmuo, 

kuris rodo vidinį susivaržymą (santūrumą). У спостереженнях та висновках 

литовських дослідників постулюється ідея про константу стриманості в 

комунікативній свідомості литовського етносу, що регламентує та скеровує 

кооперативну мовленнєву поведінку саме в межах модусу ввічливості: “Tikrai 

kultūringas žmogus visur ir visada laikosi santūriai, bendrauja su visais mandagiai. 

Stengiasi niekam neįkyrėti, kitų neužgaulioti – по-справжньому культурна людина 

всюди й завжди поводиться стримано, спілкується з усіма чемно. Намагається 

нікому не набридати, нікого не ображати – пише на інтернет-сайті вчитель 

однієї з литовських гімназій” [цит. за: Urbanavičius 2013]. Хоча відповідні 

характеристики особистості в межах етикетно-ритуальних норм, на нашу 

думку, можна вважати універсальними для представників будь-якої 

лінгвокультури. 

Прокоментуємо окремі моменти, що стосуються змісту та кількісно-

якісних показників відповідей із категорії "Інші". Інформанти, які не мають 

вищої освіти, представляють низький та середній соціальний статус і не 

належать за професійно-фаховою діяльністю до філологів і педагогів, 

найчастіше не надавали відповіді або стисло зазначали не знаю, хоча таких 

реакцій, порівняно з блоком анкети, присвяченим поняттю кооперативності, 

було значно менше.  

Спільною для українських, російських, литовських і американських 

респондентів була реакція, зміст якої пов’язаний із кооперацією / 

кооперативністю загалом та шляхом, засобом реалізації кооперативної 

макростратегії зокрема. На нашу думку, апеляція до цих відповідей передусім 
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стала наслідком того, що поняття кооперативності та ввічливості розглядались 

в спільній анкеті.  

Поширеними серед українців були відповіді з апеляцією до таких чеснот, 

як доброта, турботливість, чуйність і чесність, про що можуть засвідчити й 

такі українські прислів’я, як: ввічлива відмова краще, ніж груба згода; 

ввічливість нічого не коштує, але багато дає; добре слово людині – що дощ у 

посуху; добре слово дорожче багатства; коли пригощають, і воду пий; ласкаве 

слово, що весняний день; на добрий привіт – добра відповідь; на надмірну 

ввічливість не ображаються; не мудріше привіт, а підкорює серця; не слухав 

початку, так чекай кінця; вклонитися – голова не відвалиться; поклонитися – 

вперед стане в нагоді; поклоном попереку не переломиш; себе не возвеличуй, не 

принижуй інших; погано жити без ласкавого слова; хороша йшла, та не 

вклонилася; спасибі – велика справа [Приказки та прислів’я] тощо. 

Серед російських респондентів у трактуванні ввічливості зустрічались 

відповіді, що стосувались як схожих людських чеснот і рис, зазначених 

українцями (благородство, кротость, добродушие, заботливость), так і 

специфічних (непредвзятость, непритязательность, снисходительность, 

смиренность, откровенность), що також відображаються в паремійному фонді 

російської лінгвокультури: поклонишься – голова не отломится; вежливость 

ничего не стоит, но приносит много; голь мудрена, нужда вежлива / нужда 

вежлива, голь догадлива; от учтивых (вежливых) слов язык не отсохнет; 

хороша шла, да не поклонилась; давал грош, да не воротилась; добрый привет 

и кошке люб; дома, как хочу, а в людях, как велят; каков привет, таков и 

ответ; на добрый привет добрый и ответ; поклоном спины не надсадишь, шеи 

не свихнешь; поклониться – вперёд пригодится; в чужом доме не будь 

приметлив, а будь приветлив; в чужом доме не указывают; гордым бог 

противится, а смиренным дает благодать; по привету ответ, по заслуге 

почет подойди поближе, да поклонись пониже, ласковое слово – что весенний 

день [Пословицы о вежливости] і т.д. 



 

 

231 

У російській комунікативній культурі ввічливість і ввічлива поведінка 

експлікуються, зокрема у фразеології, передусім щодо адресата вищого за 

соціальним статусом, рангом, посадою тощо (бить поклоны – выражать 

чувство глубокого уважения, почтения) [Романова 2001, с. 96]. У минулому в 

Росії існувала до певної міри “егоцентрична”, тобто спрямована переважно на 

мовця самозневажлива ввічливість. Властива ж для західноєвропейської 

комунікативної свідомості об’єктивація ввічливості, орієнтована на партнера, 

з’явилася тільки з реформами Петра Першого [Scheidegger 1980 – цит за: 

Ратмайр 2003, с. 32]. Відповідні приклади наявні й в українській 

лінгвокультурі, які можуть вказувати на розуміння ввічливості як улесливості / 

підлабузництва (вклонитися – голова не відвалиться; поклонитися – вперед 

стане в нагоді; поклоном попереку не переломиш), що можна пояснити 

спільним історичним минулим українців і росіян, зокрема приналежністю до 

східнослов’янського комунікативного та культурного простору. 

Серед литовських реципієнтів значна кількість реакцій, пов’язаних із 

поняттям увічливості, стосувалися різноманітних форм приділення уваги 

Іншому – надання співрозмовнику можливості висловитись, уважне, стримане 

та обережне спілкування з ним. Ці відповіді також можна асоціювати з 

поширеним у литовській комунікативній культурі прислів’ям mandagumas nieko 

nekainuoja – увічливість нічого не варта, яке засвідчує тенденцію до 

формального ставлення литовців до поняття ввічливості. Константи й ціннісні 

домінанти скромності (kuklumas), стриманості та самоконтролю (susivaržymas, 

santūrumas), обережності й завбачливості (atsargumas) у кооперативному 

спілкуванні актуалізовані в таких литовських прислів’ях: Būk kuklus su senesniu, 

mandagus su jaunesniu – ir priešai tave pagirs, tave girs – будь скромним зі 

старшим, увічливим з молодшим – і вороги (противники) хвалитимуть тебе; būk 

mandagus su priešais, nuolaidus su draugais, atsargus su visais – будь увічливий з 

ворогами (противниками), поблажливий із друзями, обережний з усіма; nesakyk 

dėkui, kad tau nesako sveikas – не говори дякую, якщо тобі не кажуть привіт 

(якщо тебе не запитують, не відповідай); mandagus ir savo šešėlio atsiprašo – 

http://patarles.dainutekstai.lt/z/d6e9044
http://patarles.dainutekstai.lt/z/e464524
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увічливий, що вибачається перед власною тінню. Індивідуальною 

контрстереотипною реакцією про ввічливість, наведеною лише литовцями, 

стала апеляція до обмеження (лит. apribojimas). На нашу думку, відповідні їхні 

уявлення свідчать про константу стриманості в литовській комунікативній 

свідомості.  

Етимологічно російське слово вежливость мало значення ‘опытный, 

сведущий’ від ‘ведать, знать’ [ЭСРЯ]. Англійське ж слово polite походить від 

латинської форми дієприкметника минулого часу, що означає polished – 

полірований. Як зазначає дослідник когнітивно-комунікативної категорії 

ввічливості Р. Воттс, англійське polished behaviour, буквально ‘полірована 

поведінка’, має метафоричне походження, а тому його можна порівняти з 

відполірованими виробами зі срібла або міді, які мали бути блискучими, 

викликати захоплення, відображати людину, яка на них дивилась, тобто були 

зорієнтовані на Іншого: “Polished behaviour was a metaphorical extension from 

polished silver and brassware; it had to shine, it had to be brilliant, it had to reflect the 

person who looked at it (i.e. it had to concern itself with the needs of the ‘other’), it 

had to be admired, it had to be aesthetically pleasing, etc.” [Watts 2003, с. 37]. Так, 

серед американських респондентів зустрічаються констрстереотипні реакції на 

стимул politeness, що пов’язані із домінантами (само)впевненості (self-

confidence) та презирства (contempt).  

З-поміж відповідей респондентів, що представляють українську та 

російську комунікативні культури, можна виокремити ще одну особливість, яка 

полягає в опозиції СВІЙ – ЧУЖИЙ, відсутній у литовців і американців. Повага, 

уважність як елементи / константи ввічливості є універсаліями, але специфіка 

виявляється в тому, по відношенню до кого вони експлікуються. У відповідях 

литовців, а ще більше – американців, така повага (уважність тощо) до інших 

(знайомих і незнайомих) людей, а в українців і росіян більш частотною є 

об’єктивація ввічливості у вузькому колі, переважно знайомих між собою 

комунікантів чи якихось конкретних співрозмовників: повага, увага до 

старших, до оточуючих, до колег, до близьких тощо. 
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Погоджуємось із думкою Т. В. Ларіної про те, що немає єдиних 

універсальних “формул увічливості”, а “концепт УВІЧЛИВІСТЬ в національній 

свідомості має різний зміст і неоднакову спрямованість” [Ларина 2003]. 

Спираючись на одержані відповіді респондентів, розподілимо реакції за 

семантичним компонентом позитивного стереотипу, що стосувались розуміння 

та інтерпретації поняття ввічливості. Так, у реакціях інформантів із чотирьох 

досліджуваних комунікативних культур можна виокремити низку як 

абсолютних (повних, дублетних) синонімів на кшталт: ґречність – учтивость / 

добронравие – atidumas / dėmesingumas – courtesy / suavity; чемність – 

вежливость / учтивость – mandagumas – civility / comity; шанобливість – 

почтительность – pagarba – respectfulness; уважність – внимательность – 

dėmesingumas – attentiveness; люб’язність – любезность – malonumas – 

courtesy / urbanity; тактовність – тактичность – taktiškumas – tactfulness; 

привітність – приветливость – draugiškumas – affability; обхідливість – 

обходительность – išsiauklėjimas – affability; галантність – галантность – 

galantiškumas – gallantry / debonair; делікатність – деликатность – subtilumas 

– delicacy; так і часткових (відносних) і контекстуальних синонімів на зразок: 

завбачливість – предупредительность – atsargumas – foresight; коректність – 

корректность – korektiškumas – correctness; чутливість – чувствительность – 

jautrumas – sensitivity; доброзичливість – доброжелательность – 

geranoriškumas – goodwill / amicability; вихованість – воспитанность – 

išsiauklėjimas – education / mannerliness; дружелюбність – дружелюбность – 

draugiškumas – friendliness / amicability; порядність – порядочность – 

padorumas – decency; шляхетність / благородність – благородность – 

kilnumas – nobility; інтелігентність – интеллигентность – inteligentiškumas – 

intellectuality; щирість – искренность – nuoširdumas – sincerity / frankness; 

скромність – скромность – kuklumas – modesty; чуйність – отзывчивость – 

atjautimas – responsiveness тощо. 

Проаналізувавши відповіді інформантів, вдалося дійти висновку про те, 

що когнітивно-семіотичний модус увічливості становить універсальну 

http://sinonimas.lt/lt/sinonimai/i-1/issiauklejimas
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колективну стереотипну константу комунікативної свідомості, яка сприяє 

успішній повноцінній реалізації категорії кооперативності в комунікативній 

взаємодії, хоча й має певні національно-специфічні особливості експлікації, що 

можуть виявлятись як у монокультурних, так і міжкультурних ситуаціях 

спілкування.  

 

3.4. Ядерно-периферійна таксономія стереотипних реакцій українців, 

росіян, литовців і американців на стимул увічлива мовна особистість / 

вежливая языковая личность / mandagi kalbinė asmenybė / polite language 

personality 

 

Під час класифікації відповідей респондентів із досліджуваних 

комунікативних культур було ідентифіковано чотири типи асоціативних полів 

стереотипних уявлень про риси ввічливої мовної особистості (для полегшення 

сприйняття ми пропонували інформантам запитання: Яку особистість Ви 

можете назвати ввічливою у спілкуванні? – див. додатки 1–4): 

1) вихована, ґречна, чемна, тактовна, коректна, доброзичлива, 

делікатна, галантна, привітна, люб’язна, шаноблива, шляхетна, уважна, 

інтелігентна, обхідлива, скромна, культурна, високоморальна, порядна, гідна: 

укр.: 1) вихована, чемна, ґречна, інтелігентна, шаноблива, шляхетна 

особистість; 2) доброзичливий і уважний комунікант, що шанобливо й 

тактовно спілкується; 3) гарно та привітно поводиться з іншими (особами 

старшого віку, членами родини, жінками); 4) люб’язна й привітна, незалежно 

від настрою; 5) культурна, порядна та гідна особистість, що демонструє 

гарне ставлення до оточуючих; 6) носій моральних цінностей, ставиться до 

людей так, як хоче, щоб ставились до нього; 

рос.: 1) корректный, деликатный, ненавязчивый, скромный и хорошо 

воспитанный человек; 2) внимательная, тактичная и уважительно 

относящаяся к окружающим (старшим, женщинам, близким) личность; 

3) учтивый, интеллигентный, галантный, позитивно настроенный на 
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контакт собеседник; 4) доброжелательная, приятная в общении личность; 

ведет себя без особых сверхвежливых церемоний, а просто добродушно; 

5) обходительная и приветливая личность; 6) культурный, с высокими 

моральными качествами человек; 7) достойная в общении личность; 

лит.: 1) tai yra taktiškas ir palankus žmogus; toks žmogus, kuris gerbia kitus; 

2) asmuo, gebantis pagarbiai elgtis visose situcijose;gebantis išreikšti pagarbą 

komunikantams; 3) inteligentiškas, korektiškas žmogus; išklausantis, neišsišokantis, 

valdantis balso intonacijas; 4) žmogus, kuris visada padės esant bėdai, kuris 

nesikeikia, elgiasi pagarbiai su vyresniais arba nepažįstamais žmonėmis; 

5) pastebintis kitus žmones, parodantis jiems, kad pastebėjo; 6) kultūringas, 

išsiauklėjęs žmogus, greit susiorientuoja pagal susidariusias aplinkybes, kada ir kaip 

sveikintis su pažįstamais ir nepažįstamais; 7) paisantis kitų asmenų egzistencijos, 

atsižvelgiantis į kultūrinės bendruomenės, gyvenamojo laikmečio ir vyraujančių 

moralės principų iškeltus standartus; 

амер.: 1) showing consideration for others, showing respect; 2) someone, who 

maintains a pleasant tone; 3) someone, who is kind and respectful, hence 

considerate towards others; 4) one who treats others with civility and deference; 

5) well brought up andcourteous; 6) one who interacts attentive and civilly; 

2) розумна, прагматична, грамотна, з високим рівнем мовної та 

комунікативної компетенції, етична / дотримується етикетних норм:  

укр.: 1) дотримується правил (норм, стандартів) етикетної поведінки, 

прийнятих у суспільстві; комунікативних формул та штампів у поведінці для 

позитивного позиціювання себе; 2) уміє грамотно поводитись у суспільстві; 

знає правила мовного та мовленнєвого етикету; у спілкуванні з іншими 

вживає загальноприйняті у суспільстві “ввічливі” слова: дякую, вибачте, 

перепрошую, будь ласка тощо; 3) розумна, завжди орієнтується на досягнення 

мети та вирішення завдань; водночас думає про те, як можуть її слова й дії 

вплинути на інших; 4) освічена, володіє гарними манерами (поступається 

місцем старшим за віком, жінкам, дітям); 5) людина, яка не виходить за 

межі встановлених норм поведінки в громадських місцях; 
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рос.: 1) коммуникант, умеющий доказывать / доводить свою точку 

зрения, не вызывая раздражения собеседника, а также высказать поддержку 

/ неодобрение в приемлемый для адресата способ; 2) человек с развитыми 

коммуникативными навыками, слышащий партнера, выдающий адекватную 

обратную связь; 3) умный человек, знающий правила, нормы и "вежливые" 

формулы общения и поведения в обществе; человек, часто и уместно 

использующий “вежливые” слова: извините, благодарю, спасибо, пожалуйста 

и т.д.; 4) тот, кто умеет сглаживать острые углы и оставаться 

дружелюбным в любой ситуации; говорит и совершает поступки, не 

выходящие за грани допустимого в понимании партнера; 5) уступает место 

в транспорте старшим, женщинам;  

лит.: 1) žinantis atitinkamas elgesio taisykles ir jas tinkamai taikantis; etiškas 

žmogus, kuris laikosi etikos standartų (etinių taisyklių, reglamentų) normų; 

2) emociškai išsilavinęs, gerų manierų asmuo; toks, kuris sugeba bendrauti, 

nepažeisdamas gero tono taisyklių; 3) toks žmogus, kuris išmano etiketą; suvokiantis 

etiketo svarbą ir gebantis laikytis etiketo taisyklių; 4) žinantis socialinį etiketą ir 

jaučiantis komunikacinę situaciją, kaip, kada ir į ką (ne)reaguoti; 5) toks, kuris 

laikosi įprastinių bendravimo taisyklių / normų; sveikinasi, mielai, ramiai 

bendrauja; 

амер.: 1) someone who behaves according to represented set of moral codes: 

a person who behaves respectfully; 2) one who says the appropriate things at the 

appropriate times; 3) someone, who thinks what he / she says, understands that 

words can harm; 4) someone who chooses their words carefully and does not 

offend;  

3) толерантна, неконфліктна, компромісна, конструктивна, гнучка, 

стримана:  

укр.: 1) толерантна людина, що проявляє терпимість / толерантність 

до інших, не виявляє негативного ставлення; 2) конструктивна, готова 

знайти компроміс і вислухати протилежні точки зору; 3) гнучка у спілкуванні 

особистість; 4) виважена та поміркована людина, націлена на позитивний 
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результат співпраці; 5) стримана, яка уникає конфліктного характеру 

спілкування; 

рос.: 1) неконфликтный коммуникант, учитывающий 

коммуникационные цели других; 2) проявляющий терпимость и 

сдержанность; 3) гибкая в общении личность, умеющая слушать и слышать 

собеседника, готовая к компромиссам; 4) человек, стремящийся к 

конструктиву и взаимопониманию; 5) толерантная личность; 

лит.: 1) tolerantiškas, pozityvus žmogus; žmogus, pripažįstantis kito žmogaus 

(su jo interesais, stiprybėmis ir silpnybėmis) buvimą toje pačioje aplinkoje. Tai ir 

pasisveikinimas, ir atsisveikinimas, ir tolerancija dalykams, kurie ne visada atitinka 

normas, kurių tikimės; 2) lanksti ir konstruktyvi kalbinė asmenybė; 3) žmogus, kuris 

vengia konfliktų ir visada pasiruošęs kompromisams; 4) maloniai, tinkamai, bet 

santūriai besielgiantis su kitu; 5) darnius santykius su aplinkiniais puoselėjantis 

asmuo; 

амер.: 1) a person, who knows how to be in other people’s shoes, and able to 

react to changes or issues in a positive manner; 2) tolerant language personality 

showing patience; 3) someone, who does not dominate the encounter; 

4) constructive language personality, ready to compromise; 5) someone with a 

refined sensitivity to the nuances of social exchanges; 6) flexible language 

personality; 4) someone who is aware of the social, cultural and linguistic context 

he / she is in and someone who is willing and able to adapt to the particular 

requirements of those contexts; 8) restrained and non-conflicting person in 

communicative behavior; 

4) інші:  

укр.: 1) неегоїстична людина; 2) лицемірна, адже діє коректно та 

чемно за власним бажанням і згідно з етичними нормами, а не тому що слідує 

певним моральним принципам, відчуваючи дискомфорт при цьому; 3) добра, 

чуйна, емоційна; 4) щира та чесна особистість, що може і хоче чути та 

почути та водночас не боїться висловити власну думку та відстоює її; 

5) велика рідкість; 6) не вживає нецензурних слів; 
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рос.: 1) предусмотрительный и пунктуальный человек; 

2) внимательный и учтивый по отношению к вышестоящим; не грубит, не 

хамит, не перечит старшим и вышестоящим; не огрызается, не использует 

грубые (ненормативные) слова, не повышает голос, не ставит собеседника в 

неловкое положение, не перебивает; 3) откровенная, прямая и правдивая 

личность, не боится высказать свое мнение по любому вопросу; 

4) справедливый и искренний в любой ситуации; 5) адекватный человек; 

6) альтруист по натуре; 7) чувствительный человек, хороший психолог; 

8) личность, которая часто льстит; 

лит.: 1) ramiai ir maloniai kalbantis, pasiryžęs bendradarbiauti žmogus; 

2) geras, nuoširdus žmogus; gražiai bendraujantis asmuo; 3) gebantis kiek įmanoma 

mažiau užgauti kitą, kad ir kas komunikuojama; empatiškas; 4) tas, su kuriuo 

komfortiška būti ir kalbėti; gerbiantis kitą ir save; 5) altruistiškas pašnekovas; 

6) pagarba vyresniesiems; 7) tas, kuris laikosi anksčiau aptarto mandagumo 

normų... Tolstojaus žodžiais tariant, mandagus yra ne tas, kuris nepalieja pomidorų 

padažo, o tas, kuris nemato, kad tai padarė kitas; 

амер.: 1) saying something not because it is true but in order not to offend 

someone; 2) keeping opinions of myself if they are hurtful for the other person; 

3) someone who doesn't interrupt; open, good conversationalist; who does not cut 

off the speech of another; 4) someone, who “plays it safe”; 5) whose language and 

gestures are not aggressive, hostile, or offensive; 6) a person, who can smile and say 

hello to others evenif they are not familiar; 7) who frozen smiles at everyone; 

8) confident person . 

Загальну характеристику кількісно-якісних показників асоціативних полів 

стереотипних реакцій українців, росіян, литовців і американців на 

категоріальний стимул ввічлива мовна особистість / вежливая языковая 

личность / mandagi kalbinė asmenybė / polite language personality пропонуємо в 

таблиці 3.4 та діаграмі 3.4.  

Три типи асоціативних полів стереотипізації увічливої мовної особистості 

в комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і американців, пов’язані 
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з позитивними рисами національного характеру, моральними принципами та 

рівнем освіченості комунікантів утворюють ядерну зону в аналізованих 

лінгвокультурах.  

Так, високі кількісно-якісні показники з незначною різницею серед 

українців (107 / 81,1%), росіян (100 / 79,4%), литовців (94 / 79,7%) і американців 

(86 / 74,8%) спостерігаються в першій групі асоціативних полів, у якій 

інформанти уявляють увічливу мовну особистість як виховану, ґречну, чемну, 

тактовну, коректну, доброзичливу, делікатну, галантну, привітну, люб’язну 

тощо. Отже, універсальними спільними константами та ціннісними 

домінантами їхньої комунікативної свідомості в розумінні ввічливої мовної 

особистості є відповідні позитивно марковані риси національного характеру. 

Другий тип асоціативних полів пов’язаний із реакціями, які стосуються 

розумових здібностей, прагматичної спрямованості і високого рівня мовної / 

комунікативної компетенції ввічливої мовної особистості. Найвищі показники 

зафіксовані в американців (94 / 81,7%) і росіян (102 / 81%), дещо нижчі – в 

українців (98 / 74,2%) та литовців (87 / 73,7%). Можемо пояснити високі 

показники представників американської та російської комунікативних культур 

відповідною тенденцією поширення та популяризації константи 

політкоректності. 

Розбіжності в розумінні ввічливої мовної особистості, виявлені в 

результаті зіставлення відповідей українських, російських, литовських і 

американських респондентів, дозволили зробити наступні узагальнення.  

Спільними у відповідях українців, росіян і литовців були позитивні 

стереотипні реакції, що характеризували ввічливу мовну особистість, як щиру, 

чесну, добру, чуйну, справедливу. Траплялись і негативні контрстереотипні 

уявлення, в яких увічливу людину українці вважають лицемірною, а росіяни 

такою, котра часто льстит. 
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Таблиця 3.4 

Асоціативні поля стереотипних реакцій  

українців, росіян, литовців і американців на стимул  

увічлива мовна особистість / вежливая языковая личность /  

mandagi kalbinė asmenybė / polite language personality 

 

Комунікативна 

культура 

Загальна 

кількість 

респондентів 

/ обсяг 

вибірки 

Кількісно-якісна характеристика  

асоціативних полів стереотипних реакцій  

на стимул увічлива мовна особистість 
Вихована, ґречна, чемна, 

тактовна, коректна, 
доброзичлива, делікатна, 

галантна, привітна, 
люб'язна, шаноблива, 

шляхетна, уважна, 
інтелігентна, скромна 

культурна, 

порядна, гідна, 
високоморальна 

Розумна, 
прагматична, 

грамотна, з високим 
рівнем мовної та 
комунікативної 

компетенції, етична / 
дотримується 

етикетних норм 

Толерантна, 
неконфліктна, 

компромісна, 
конструктивна,  

гнучка, стримана 

Інші 

Українська 132 / 528 / 
292 

107 
(81,1%) 

98 
(74,2%) 

74 
(56,1%) 

13 
(9,8%) 

Російська 126 / 504 / 
284 

100 
(79,4%) 

102 
(81%) 

70 
(55,6%) 

12 
(9,5%) 

Литовська 118 / 472 / 
262 

94 
(79,7%) 

87 
(73,7%) 

70 
(59,3%) 

11 
(9,3%) 

Американська 115 / 460 / 
255 

86 
(74,8%) 

94 
(81,7%) 

65 
(56,5%) 

10 
(8,7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 3.4. 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 
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Третя група асоціативних полів стереотипних реакцій, у яких ввічливу 

мовну особистість інформанти називали толерантною, неконфліктною, 

компромісною, конструктивною, гнучкою, стриманою, також утворює ядерну 

зону в комунікативній свідомості українців (74 / 56,1%), росіян (70 / 55,6%), 

литовців (70 / 59,3%) і американців (65 / 56,5%). 

Можна виділити й такі стереотипні реакції, які є специфічними для 

конкретної комунікативної культури. Так, у декількох відповідях українських 

реципієнтів ввічливу мовну особистість називали великою рідкістю, а з-поміж 

російських інформантів її вважають откровенной, прямой, що більш характерне 

для комунікативної свідомості представників лінгвокультур, приналежних до 

колективістського типу. Зарахування відповідних стереотипних реакцій до 

позитивних чи негативних украй складне, адже навіть у межах однієї 

комунікативної культури може сприйматись неоднозначно. Проте, їхня 

наявність уже свідчить про певні тенденції, характерні для тієї чи тієї 

лінгвокультури.  

Спільними для українців і росіян (рідше – литовців) є реакції на стимул 

ввічлива мовна особистість зі згадкою про норми поведінки зі старшими за 

віком, на кшталт: укр.: не вживає нецензурних слів, поважає / не перебиває 

старших; рос.: не грубит, не хамит, не перечит старшим и вышестоящим; 

лит.: pagarba vyresniesiems.  

У відповідях американців такі приклади відсутні, що можна пояснити 

проявом рівності усіх членів суспільства в їхній комунікативній культурі, в якій 

старші за віком особи не наділені особливими привілеями, а соціальні норми 

детермінують шанобливе ставлення до кожної людини, незалежно від віку чи 

соціального статусу, знайома вона або незнайома, Своя чи Чужа, симпатична 

чи ні, що є типовим для лінгвокультур індивідуалістичного типу: saying 

something not because it is true but in order not to offend someone; a person, who 

can smile and say hello to others even if they are not familiar; who frozen smiles at 

everyone. Одним із найважливіших досягнень американської держави, що наразі 

є її фундаментом, є принципи рівноправності, які передбачають “рівність повну 
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та всеосяжну в усьому: правах, обов'язках і можливостях перед Богом, 

державою й людьми; рівність усіх, незалежно від кольору шкіри, 

національності, статі, розрізу очей, інтелектуальних здібностей. Рівність не 

лише декларується, але й свято дотримується, за цим уважно слідкує кожен 

член суспільства, адже цей принцип є одним із головних привілеїв соціуму” 

[Павловская 2007, с. 108]. Отже, приклади відповідей-реакцій американських 

респондентів свідчать про константу та ціннісну домінанту рівності / 

рівноправності в їхній комунікативній свідомості, що виявляється в 

кооперативній взаємодії, зокрема й шляхом спрямованості увічливості на 

партнера по комунікації з метою певного прогнозування його реакції та 

мовленнєвої поведінки, що, відповідно, змушує адресанта поводитись увічливо 

навіть усупереч власним думкам, почуттям і бажанням. Така поведінка 

найчастіше розцінюється представниками інших комунікативних культур як 

нещира і викликає, щонайменше, нерозуміння та осуд. Аналізуючи мовну 

свідомість росіян у цьому контексті, А. Вежбицька зазначає: “недобре говорити 

людині, що ти про щось думаєш, якщо ти про це насправді не думаєш […] 

недобре говорити іншому, що ти щось відчуваєш, якщо ти цього насправді не 

відчуваєш”; справа тут не в поверхневому “мовленнєвому етикеті”, а в чомусь 

значно глибшому: можна сказати, в “мовленнєвій етиці” [Вежбицкая 2005, 

c. 468]. 

Можемо також апелювати до спостережень М. П. Любімова, які, 

щоправда, стосувались увічливості англійської мовної особистості, але, на 

нашу думку, багато в чому кореспондується з увічливістю американців: “ви 

пропускаєте супутника вперед, він проходить крізь двері і каже “вибачте!” 

Чоловік неодмінно встане, якщо з ним заводить розмову інша людина (не 

обов’язково пані), не прийнято голосно розмовляти (хоча буває – і це наслідок 

всепоглинаючої демократії), жестикулювати, відволікати від розмови, 

проявляти запальність в суперечці і взагалі загострювати суперечку, прийнято 

слухати та не перебивати” [Любимов 2004, с. 245]. У цьому ракурсі, як 

зауважує Т. В. Ларіна, для росіян таке “відхилення від зазначених правил не 
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завжди сприймається як неввічливість. Росіяни люблять посперечатися, часто 

перебивають свого співрозмовника, а проходячи у відчинені кимось двері, 

швидше подякують, а не попросять вибачення” [цит. за: Ларина 2009, с. 131]. 

Серед спільних контрстереотипних уявлень українців, росіян і литовців 

про ввічливу людину, які спостерігаємо в поодиноких відповідях окремих 

респондентів, можна назвати такі, як: укр.: неегоїстична, альтруїст; 

рос.: неэгоистичный, альтруистичный; лит.: neegoistiškas, altruistiškas. Окремо 

варто зазначити, що поширеними серед литовців є стереотипні реакції, в яких 

увічливу людину вони вважають толерантною (tolerantiška-s), розумною, 

мудрою та хитрою (protinga-s, gudrus, kvailas), що підтверджується численними 

прикладами із паремійного фонду литовської лінгвокультури: paukštį plunksnos 

gražina, o žmogų protas – птаха крила прикрашають, а людину – розум; geriau 

būti protingam, nekaip turtingam – краще бути розумним, аніж багатим; gudrus 

kaip asilas, mandagus kaip degloji – мудрий як віслюк, увічливий як полум'я; 

gudrus visados turi tinkamą atsakymą – у хитрого завжди знайдеться необхідна 

відповідь; gudrus neieško žodžio kišenėje – мудрий слово в кармані не шукає. 

(Контр)стереотипні уявлення представників різних лінгвокультур про 

когнітивно-комунікативну категорію кооперативності та один із визначальних 

її складників – модус увічливості, що закріплені в комунікативній свідомості та 

експлікуються за допомогою (не)вербальних елементів, є важливими в ракурсі 

сприйняття та оцінки як власної (індивідуальної), так і національної (своєї та 

інших лінгвокультур) кооперативної комунікативної поведінки. Саме тому, на 

наш погляд, необхідним є з’ясування авто- і гетеростереотипних уявлень 

представників аналізованих лінгвокультур про рівень кооперативності та 

ступінь увічливості їхньої комунікативної поведінки. 
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3.5. Авто- та гетеростереотипні уявлення українців, росіян, литовців 

і американців про рівень кооперативності та ступінь увічливості 

комунікативної поведінки (за результатами антропометричного і 

соціолінгвістичного вимірювання) 

 

У наступному блоці анкети інформантам було запропоновано за 

допомогою методики ранжування виявити рівень кооперативності та ступінь 

увічливості комунікативної поведінки інтерактантів, приналежних до рідної та 

інших (аналізованих у роботі) лінгвокультур (див. результати в табл. 3.5 і 3.6 та 

діаграмах 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12). 

З метою встановлення авто- та гетеростереотипних індивідуальних і 

колективних уявлень про рівень кооперативності українців, росіян, литовців і 

американців реципієнти могли обрати один із шести варіантів відповідей: дуже 

кооперативна (поведінка), кооперативна, переважно кооперативна, переважно 

некооперативна, некооперативна та інша. Перші три параметри можна 

трактувати як позитивний вияв ознаки, і, відповідно, за змістом афективного 

компонента як позитивний стереотип, четвертий і п’ятий – негативний, а 

шостий характеризує та відображає, як правило, індивідуальні стереотипні 

уявлення із додатковим індивідуально-особистісним забарвленням. Для 

коректного опису та аналізу тенденцій у питанні виявлення рівня 

кооперативності комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і 

американців цифри переведено у відсотки (жирним кеглем у таблиці позначено 

автостереотипи).  

На нашу думку, показник суми перших трьох варіантів відповідей (інколи 

до них додано реакції респондентів із шостого варіанту з позитивним 

семантичним компонентом), що перевищує 50%, може свідчити про позитивне 

колективне авто- та гетеростереотипне уявлення. Якщо сума четвертого і 

п’ятого варіантів із зарахуванням реакцій інформантів із шостого варіанту, які 

експлікують виражену негативну оцінку, перевищує 50%, то і авто-, 

гетеростереотипні уявлення маркуються як негативні.  
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Для встановлення авто- та гетеростереотипних індивідуальних і 

колективних уявлень про ступінь увічливості українців, росіян, литовців і 

американців реципієнти могли обрати один із чотирьох варіантів відповідей: 

високий, середній, низький та інший. Перші два параметри можна трактувати 

як позитивний вияв ознаки, і, відповідно, за змістом афективного компонента 

як позитивний стереотип, третій – негативний, а четвертий характеризує та 

відображає, як правило, індивідуальні стереотипні уявлення із додатковим 

індивідуально-особистісним забарвленням. Для коректного аналізу тенденцій в 

питанні виявлення ступеня ввічливості українців, росіян, литовців і 

американців цифри переведено у відсотки (жирним кеглем у таблиці позначено 

автостереотипи). 

Показник суми перших двох варіантів відповідей (інколи до них мусимо 

додати реакції респондентів із четвертого варіанту з позитивним семантичним 

компонентом), що перевищує 50%, свідчить про позитивне колективне авто- та 

гетеростереотипне уявлення. Відповідно, якщо показник третього варіанту із 

зарахуванням реакцій інформантів із четвертого варіанту, які експлікують 

виражену негативну оцінку, перевищує 50%, то і авто-, гетеростереотипні 

уявлення маркуються як негативні. 

Стосовно автостереотипних уявлень, то у чотирьох досліджуваних 

комунікативних культурах, сумарні показники свідчать про позитивну оцінку 

рівня кооперативності та ступеня ввічливості власної комунікативної 

поведінки. Так, свою комунікативну поведінку позитивно кооперативною та 

ввічливою вважають 76% і 76% українців, 59% і 70% росіян, 70% і 83% 

литовців, 82% і 90% американців відповідно. Необхідно зауважити, що росіяни, 

які відповідали в категорії “Інша” про рівень кооперативності, частіше 

характеризували свою комунікативну поведінку в позитивному ракурсі. Отже, 

можемо констатувати, що в чотирьох представлених лінгвокультурах 

автостереотипи загалом підтверджують кооперативний і увічливий характер 

монокультурної комунікативної поведінки в досвіді інформантів. 
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Таблиця 3.5 

Авто- та гетеростереотипні уявлення українців, росіян, литовців і американців 

про рівень кооперативності комунікативної поведінки 

 

Рівень кооперативності 
комунікативної поведінки 

Комунікативна культура респондентів 
Українська Російська Литовська Американська 

Дуже 
кооперативна 
(поведінка) 

Укр. 4% 8% 12% 10% 
Рос. 2% 3% 23% 2% 
Лит. 10% 6% 3% 9% 
Амер. 15% 3% 25% 14% 

Кооперативна 

Укр. 30% 20% 38% 17% 
Рос. 14% 12% 40% 32% 
Лит. 36% 11% 21% 34% 
Амер. 35% 29% 41% 23% 

Переважно 
кооперативна 

Укр. 42% 18% 22% 27% 
Рос. 33% 44% 21% 14% 
Лит. 37% 55% 46% 26% 
Амер. 25% 15% 18% 48% 

Переважно 
некооперативна 

Укр. 11% 40% 18% 24% 
Рос. 31% 29% 4% 35% 
Лит. 6% 12% 24% 5% 
Амер. 12% 17% 5% 9% 

Некооперативна 

Укр. 6% 7% 5% 7% 
Рос. 17% 3% 7% 10% 
Лит. 3% 11% 3% 4% 
Амер. 8% 30% 3% 2% 

Інша 

Укр. 7% 7% 5% 15% 
Рос. 3% 9% 5% 7% 
Лит. 8% 5% 3% 22% 
Амер. 5% 6% 8% 4% 

 

 
 

Діаграма 3.5. Відсоткова кореляція авто- та гетеростереотипних уявлень 

українців про рівень кооперативності комунікативної поведінки
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Діаграма 3.6. Відсоткова кореляція авто- та гетеростереотипних уявлень 

росіян про рівень кооперативності комунікативної поведінки 

 

 

 

Діаграма 3.7. Відсоткова кореляція авто- та гетеростереотипних уявлень 

литовців про рівень кооперативності комунікативної поведінки 
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Діаграма 3.8. Відсоткова кореляція авто- та гетеростереотипних уявлень 

американців про рівень кооперативності комунікативної поведінки 

 

Таблиця 3.6 

Авто- і гетеростереотипні уявлення українців, росіян, литовців і американців 

про ступінь увічливості кооперативної комунікативної поведінки 

 
Ступінь увічливості 

кооперативної 
комунікативної 

поведінки 

Комунікативна культура респондентів (опрацьовано по 100 реакцій з кожної) 

Українська Російська Литовська Американська 

Високий 

Укр. 12% 10% 14% 19% 
Рос. 6% 8% 15% 9% 
Лит. 37% 27% 6% 28% 
Амер. 35% 15% 38% 15% 

Середній 

Укр. 64% 47% 56% 50% 
Рос. 42% 62% 64% 35% 
Лит. 47% 40% 77% 45% 
Амер. 47% 45% 45% 75% 

Низький 

Укр. 17% 28% 12% 14% 
Рос. 41% 17% 15% 53% 
Лит. 11% 18% 14% 4% 
Амер. 15% 35% 10% 7% 

Інше 

Укр. 7% 15% 18% 15% 
Рос. 11% 13% 6% 3% 
Лит. 5% 15% 3% 23% 
Амер. 3% 5% 7% 3% 
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Діаграма 3.9. Відсоткова кореляція авто- та гетеростереотипних уявлень 

українців про ступінь увічливості комунікативної поведінки 

 

 

 

Діаграма 3.10. Відсоткова кореляція авто- та гетеростереотипних уявлень 

росіян про ступінь увічливості комунікативної поведінки 
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Діаграма 3.11. Відсоткова кореляція авто- та гетеростереотипних уявлень 

литовців про ступінь увічливості комунікативної поведінки 

 

 

 

Діаграма 3.12. Відсоткова кореляція авто- та гетеростереотипних уявлень 

американців про ступінь увічливості комунікативної поведінки 
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Водночас російські респонденти продемонстрували найнижчий показник 

автостереотипних уявлень про рівень кооперативності та ступінь увічливості 

комунікативної поведінки, який може вказувати на вищий рівень 

самокритичності та навіть прояв певних сумнівів у переконаннях про власну 

здатність до кооперації насамперед у межах монокультурної комунікації. 

Поодинокі відповіді російських респондентів, які переважно не належать до 

високого соціального статусу та не мають вищої освіти, але наявні у реакціях як 

чоловіків, так і жінок, взагалі заперечують будь-яку форму кооперативності як 

запоруку вдалої форми комунікативного процесу, згадуючи про єдиний 

можливий і правильний шлях для реалізації суто власних стратегій і цілей, 

пов’язаний з такими моральними рисами, як рос. сила духа, отвага, храбрость, 

смелость, мужество тощо. Відповідну тенденцію, що характерна, на наш 

погляд, для російської лінгвокультури, можна підтвердити й значною кількістю 

одиниць із паремійного фонду: где смелость – там и победа; сила ум ломает; 

сила – ума могила; волков бояться – в лес не ходить; смелого пуля боится; 

смелость города берет; Бог по силе крест налагает; кто силён, тот и волен; 

сила есть – ума не надо [Пословицы о человеке] та ін. 

Для росіян притаманний досить високий ступінь закомплексованості, що 

провокує схильність до самобичування, незадоволеність собою з очевидною 

тенденцією до перебільшення своїх недоліків, самокритики та самоіронії. Проте 

водночас росіяни горді й досить чутливі до думки оточуючих, а тому будь-яка 

критика з боку сприймається ними болісно, нерідко навіть агресивно. 

Незважаючи на яскраво виражену домінанту колективізму, росіяни люблять 

поговорити про себе, висловити власну думку, прагнуть заволодіти увагою й 

домінувати в розмові [Стернин 2016, с. 94]. 

Натомість найвищий показник автостереотипних уявлень про рівень 

кооперативності та ступінь увічливості зафіксовано у відповідях американців, 

що, відповідно, може підкреслювати як схильність до его- та етноцентричності, 

низький ступінь самокритичності в оцінці власної кооперативності та 
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ввічливості, так і наявний у досвіді інформантів високочастотний позитивний 

характер монокультурного спілкування, яким задоволені, як правило, всі 

учасники комунікативної діяльності. У цьому контексті можна процитувати 

вислів Бенджаміна Франкліна, який поширений в американському суспільстві: 

Be civil to all; sociable to many; familiar with few; friend to one; enemy to none – 

будь увічливий з усіма, комунікабельний (товариський) з багатьма, фамільярний 

з деякими.  

На нашу думку, найвищий показник автостереотипів про ступінь 

увічливості американців можна пояснити домінуванням в їхній 

комунікативній свідомості формальної увічливості, яка спрямована на 

безпосередню демонстрацію рівнозначної поваги, уваги до оточуючих (як 

знайомих, так і незнайомих), що часто-густо супроводжується усмішкою. Така 

формалізована ввічливість американців позитивно сприймається в 

монокультурній комунікативній поведінці, але не завжди результативна та 

вдала при міжкультурному спілкуванні. Про відповідну специфіку ввічливості 

зауважували ще Томас Джефферсон (третій Президент США, один із авторів 

Декларації незалежності): In truth politeness is artifical good humour – 

увічливість – це штучно створений гарний настрій; та американський 

письменник Амброз Бірс: Politeness is the most acceptable hypocrisy – 

ввічливість – найприйнятніша форма лицемірства. 

Стосовно українців, то достатньо високі показники оцінки власного рівня 

кооперативності та ступеня ввічливості, на наш погляд, зумовлені 

амбівалентним чинником, який може, з одного боку, свідчити про занижену 

самокритичність, а з іншого, – про впевненість, яка знову ж таки виникла на 

основі життєвого досвіду, що полягає в здатності порозумітись і вдало 

співпрацювати найчастіше в межах монокультурної взаємодії представників 

української лінгвокультури, враховуючи інтереси та зацікавлення партнерів.  

Натомість литовці ступінь увічливості власної комунікативної поведінки 

оцінюють значно вище, ніж рівень її кооперативності. Відповідне 

співвідношення показників вказує на те, що більшість інформантів чітко 
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диференціювали розбіжності цих категорій, усвідомлюючи їхній різний 

характер і специфіку. Ураховуючи таку тенденцію, можна констатувати, що 

високий ступінь увічливості монокультурної комунікативної поведінки 

литовців не завжди дозволяє реалізувати кооперативну макростратегію та 

досягти результату спілкування, який би влаштовував усіх його учасників. Про 

важливість увічливості в литовській комунікативній культурі свідчать такі 

одиниці паремійного фонду, як: mandagumo mokykis ne svečiuose, bet namie – 

ввічливості навчайся вдома, а не в гостях; prašau dažniau, bet tik mandagiau – 

прошу частіше, але тільки ввічливіше. Комунікативна поведінка литовців 

визначається двома найважливішими рисами національного характеру: 

стриманістю й одночасно – їхньою емоційністю [Лихачева 2017, с. 5], що, на 

нашу думку, свідчить про певний ступінь амбівалентності комунікативної 

культури цього балтійського народу і зумовлюється, насамперед, історичними, 

географічними, соціально-культурними й іншими чинниками формування й 

розвитку литовського етносу. Демонстрація внутрішнього стану, яким би він не 

був, не заохочується литовською ментальністю, адже, за твердженням 

Р. Ґрігаса, “емоційність, можливо, й прикрашала б наш (литовський – І. К.) 

національний характер, якщо б її врівноважували раціональні, гарно інтегровані 

та цілеспрямовані дії. Якщо б емоційність литовця не виявлялася сплесками 

радощів індивідуаліста, який відмежувався від колективної справи, або іншою 

крайністю – голосінням песиміста…” [Grigas 2002].  

Гетеростереотипні уявлення українців про рівень кооперативності та 

ступінь увічливості литовців і американців у спілкуванні демонструють 

позитивний характер – 83% / 84% та 75% / 82% відповідно, що свідчить про 

високу позитивну маркованість. Натомість рівень кооперативності росіян 49% 

українців уважають позитивним, а ступінь увічливості – відповідно 48%. Проте 

необхідно зауважити, що в категорії “Інше” по дві відповіді позитивно 

марковані стосовно кооперативності та ввічливості, а тому загальний показник 

перебуває на межі негативної та позитивної загальної оцінки.  
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Відповідну, майже тотожну тенденцію спостерігаємо і в 

гетеростеретипних уявленнях росіян, 46% яких (та ще 3 відповіді з категорії 

“Інше”) визначають комунікативну поведінку українців як кооперативну, а 57% 

(плюс три відповіді з категорії “Інше”) визначають її як увічливу. Розбіжність у 

показниках засвідчує, що власний досвід спілкування росіян із українцями 

дозволяє їм позитивно оцінити ступінь увічливості, але з тенденцією до 

негативу в аспекті реалізації кооперативної макростратегії. Схожі 

гетеростереотипні уявлення росіян і про рівень кооперативності та ступінь 

увічливості комунікативної  поведінки американців – 47% та 60% відповідно 

оцінюють їх позитивно. На цьому тлі суттєво відрізняється думка росіян про 

рівень кооперативності та ступінь увічливості комунікативної поведінки 

литовців, адже позитивну оцінку за цими критеріями надають 72% та 67% 

респондентів відповідно.  

Схожу тенденцію можна прослідкувати й у гетеростереотипних 

уявленнях американців, лише 48% з яких позитивно оцінюють рівень 

кооперативності росіян, а також 44% та одна відповідь у категорії “Інше” на 

користь позитивної оцінки ступеня ввічливості росіян (53% американців 

охарактеризували його як низький). Гетеростереотипні уявлення американців 

про рівень кооперативності та ступінь увічливості українців і литовців 

позитивно марковані – 54% / 69% і 69% / 73% відповідно. Проте, мусимо 

пояснити цю тенденцію ще й тим фактором, що з-поміж американських 

респондентів спостерігається найвищий показник відповідей, у яких вони 

засвідчували, що не мають досвіду спілкування з литовцями (22% і 23%) й 

українцями (15% і 15%). 

Литовці, у свою чергу, високо позитивно оцінюють рівень 

кооперативності та ступінь увічливості комунікативної поведінки українців, 

росіян і американців – 72% / 70%, 84% / 79% і 84% / 82% відповідно.  

Одержані результати можемо прокоментувати, спираючись на міркування 

респондентів, відображені в анкеті у їхніх поясненнях і зауваженнях до 
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відповідей. Серед коментарів, наведених інформантами та зарахованих до 

категорії “Інше”, можемо процитувати такі:  

укр.: складно визначитись і обрати відповідь, адже наявний значний 

досвід спілкування лише з росіянами; українці занадто чемні та ввічливі; 

американці завжди ввічливі, але їхня ввічливість не є щирою; увічливість 

американців штучна, що разом із вічною посмішкою й спрямована саме на 

реалізацію кооперативної взаємодії; росіяни, може, й занадто ввічливі, як їхні 

славнозвісні “вежливые люди”; звичайно, що кожен вважатиме себе та 

представників свого народу найбільш кооперативним і найувічливішим; серед 

пропонованих етносів лише в литовців позитивна орієнтація ввічливості, а 

кооперативність найвище розвинута в американців; 

рос.: сложно определиться с ответом, поскольку уровень 

кооперативности и степень вежливости могут варьироваться в 

зависимости от контекста, условий и обстоятельств процесса общения; 

высокий уровень кооперативности и проявления вежливости в общении 

русских не вызывает сомнений; русских часто считают невежливыми, 

поскольку существует определенное стереотипное мышление у 

представителей других народов по этому вопросу: русский медведь – груб, 

неулыбчив, хамовит, вечно пьяный и т.д. (метастереотип); американцы 

наигранно и лицемерно вежливы, очень напрягает их дежурная улыбка до 

ушей; украинцы и литовцы очень вежливы и кооперативны только в том 

случае, если им что-то нужно; литовская вежливость и кооперативность 

проявляется в создании приятной дружественной атмосферы; 

лит.: kiekvienas žmogus, priklausomai nuo situacijos, gali būti labai ir nelabai 

mandagus; taip pat ir su kooperatyvumo lygiu – кожна людина залежно від 

ситуації може бути дуже ввічливою і не зовсім ввічливою, так само і з рівнем 

кооперативності; lietuviai dažniausiai būna mandagūs su užsieniečiais ir turistais, o 

tarpusavyje bendraudami greičiau parodo aukštą kooperatyvumo lygį – литовці 

ввічливі частіше з іноземцями та туристами, а між собою частіше за все 

проявлять у спілкуванні високий рівень кооперативності; aukštas amerikietiško 
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mandagumo laipsnis niekaip negali paliudyti pozityvių savybių, tai negatyvus 

mandagumas – високий ступінь американської ввічливості ніяк не може 

свідчити про позитивні риси, це негативна ввічливість; rusai a priori negali būti 

mandagūs, nebent patys su savimi – росіяни апріорі не можуть бути ввічливими, 

хіба що між собою; slavų bendravime daugiau bendravimo energetikos. Mes bijome 

garsiau kalbėti, juoktis ir t. t. – у спілкуванні слов’ян більше енергетики. Ми 

боїмося голосніше говорити, сміятися; 

амер.: do not communicate with Ukrainians and Lithuanians, therefore I 

cannot assess their level of cooperativeness and politeness – ніколи не спілкувався 

з українцями та литовцями, тому не можу оцінити їхній рівень 

кооперативності та ввічливості; Russians and politeness are unreal and 

impossible – росіяни та ввічливість – це нереально й неможливо; may be polite 

and not always polite, but they should be cooperative in communication, because 

the basic desire of any person, regardless of belonging to a certain ethnos, to earn 

and succeed in life – може ввічливі не всі й не завжди, а ось кооперативними в 

спілкуванні повинні бути, оскільки основне бажання будь-якої людини, 

незалежно від приналежності до певного етносу, заробити та досягти успіху в 

житті; Americans are always polite, positive and cooperative – американці завжди 

ввічливі, позитивні й кооперативні. 

Відповіді респондентів хоч і експлікують індивідуальні 

(контр)стереотипні реакції, але відображають, як правило, колективні авто- і 

гетеростереотипні уявлення, сформовані в певному етносоціокультурному 

середовищі. Так, помітною серед українців, росіян і литовців є тенденція до 

розуміння метастереотипів (певних уявлень про стереотипні уявлення Іншого) 

комунікативної свідомості представників інших лінгвокультур, зокрема про 

їхній рівень кооперативності та ступінь увічливості, які часто-густо негативно 

марковані. У свою чергу негативно марковані автостереотипи найвиразніше 

представлені у реакціях литовців (lietuviai dažniausiai būna mandagūs su 

užsieniečiais ir turistais), тоді як в американців вони помітно позитивно 

марковані (Americans are always polite, positive and cooperative). У литовців, 
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зокрема, є відповіді, з яких можна припустити, що слов’янську модель 

комунікативної поведінки вони розглядають комплексно, що, вочевидь, 

свідчить про їхнє тотожнє сприйняття українців і росіян, і, відповідно, дозволяє 

їм відмежуватись і встановити певну диференціацію між собою та 

представниками сусідніх слов’янських лінгвокультур (slavų bendravime daugiau 

bendravimo energetikos. Mes bijome garsiau kalbėti, juoktis ir t.t.). Натомість у 

позитивних (контр)гетеростереотипних уявленнях українців і росіян про рівень 

кооперативності та ступінь увічливості литовців ідеться передусім про 

здатність останніх створювати сприятливу дружню атмосферу для взаємодії.  

Спільною для українців, росіян і литовців є апеляція до формалізованої 

(штучної, нещирої) увічливості американців, що супроводжується постійною 

(вічною, рос. дежурной) посмішкою. Натомість підкреслюється у авто- і 

гетеростереотипних уявленнях, що власне за допомогою цієї негативної 

увічливості американці досягають вищого рівня реалізації кооперативності в 

комунікативній поведінці. 

Очевидно, що на авто- і гетеростереотипні уявлення інформантів про 

рівень кооперативності та ступінь увічливості комунікативної поведінки, окрім 

їхнього власного досвіду контактування та спілкування, впливає чимало 

різноманітних чинників. Зокрема йдеться про екстралінгвістичні фактори, 

пов’язані із сучасними геополітичними, регіональними питаннями, а також із 

поки ще триваючими процесами самоідентифікації мовно-культурної 

ідентичності етносів, які свого часу мешкали в одній державі та донині мають 

досить активні й поширені зв’язки між собою (українці, росіяни, литовці), 

зумовлені передусім географічними, історичними, політичними та почасти 

генетичними й національними факторами. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Результати психо- і соціолінгвістичного експериментів, проведених у 

вигляді анкетування, опитування та лінгвістичного інтерв’ювання, дають 
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підстави зробити висновок про НККП як когнітивно-семіотичний і 

дискурсивно-прагматичний феномен, що сягає онтогенезу людини, а на 

сучасному етапі є одним із різновидів 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. 

Спільними для української, російської, литовської і американської 

лінгвокультур є стереотипні уявлення про поняття когнітивно-комунікативної 

категорії кооперативності, об’єднані в такі типи асоціативних полів: 

1) контактування, взаємодія і співпраця / співробітництво; 2) вміння, здатність і 

намір працювати в команді, групі, об'єднанні; 3) прихильність і дотримання 

принципу компромісності, врахування інтересів Іншого; 4) демонстрація 

поваги, вияв толерантності (терпимості) посередництвом вихованості та 

ввічливості, знанням і використанням етикетних норм. 

Універсальні асоціативні поля стереотипних реакцій на стимул 

кооперативна мовна особистість у представників аналізованих 

комунікативних культур формуютьтся такими характеристиками, як 

1) конструктивна, компромісна, неконфліктна, толерантна, ввічлива; 

2) комунікабельна, активна, ініціативна, схильна до командної, партнерської, 

колективної діяльності; 3) розумна, прагматична, з високим рівнем мовної та 

комунікативної компетенції; 4) щира, справедлива, відверта, емоційна, чутлива, 

чуйна, уважна. 

Когнітивно-семіотичний модус увічливості є універсальним і складним 

формантом-складником НККП, властивим для представників української, 

російської, литовської і американської комунікативних культур. У їхній 

комунікативній свідомості поняття ввічливості співвідноситься зі 

стереотипними реакціями, об’єднаними в такі асоціативні поля, як 



 

 

259 

1) дотримання етикетних норм, установлених (загальноприйнятих) правил 

спілкування, уживання етикетних стереотипних висловлювань; 2) маркер 

вихованості та освіченості, демонстрація гарних манер, поваги до 

співрозмовника; 3) модель поведінки, що демонструє риси характеру та 

моральні принципи; 4) неконфліктна форма комунікації, урахування інтересів 

Іншого, компромісність.  

Стереотипні реакції на стимул ввічлива мовна особистість, які є 

спільними для українців, росіян, литовців і американців, також формують різні 

типи асоціативних полів, які параметризовані за такими характерними її 

рисами: 1) вихована, ґречна, чемна, тактовна, коректна, доброзичлива, 

делікатна, галантна, привітна, люб’язна, шаноблива, шляхетна, уважна, 

інтелігентна, скромна; 2) розумна, прагматична, грамотна, з високим рівнем 

мовної та комунікативної компетенції, етична / дотримується етикетних норм; 

3) толерантна, неконфліктна, компромісна, конструктивна, гнучка, стримана, 

культурна, високоморальна, порядна, гідна тощо.  

Окрім універсальних і спільних за семантикою відповідей респондентів 

представлені й індивідуальні (контр)стереотипні уявлення, згруповані в 

категорії “Інші” в усіх блоках експерименту. Кількісно-якісні показники 

реакцій, зарахованих до відповідних асоціативних полів за окремими 

комунікативними культурами, дозволили представити їхню 

ядерно-периферійну таксономію, що, у свою чергу, надало можливість зробити 

висновки про певні універсальні константи та національно-ціннісні домінанти, 

відображені в комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і 

американців.  

Так, універсальними константами, що утворюють ядерну зону 

комунікативної свідомості представників аналізованих лінгвокультур в аспекті 

кооперативної мовленнєвої поведінки є: 1) взаємодія, співпраця / 

співробітництво, здатність до взаємовигідного контактування; 

2) кон’юнктурність, договороздатність, поступливість, зацікавленість не тільки 

в особистій користі, а й розуміння, врахування інтересів партнера; досягнення 
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як індивідуальних, так і спільних цілей комунікації; 3) дотримання певних 

етикетних норм і правил, що значною мірою контролюється адресантом і 

характеризується великим етичним навантаженням; 4) повага до 

співрозмовника, дотримання когнітивно-семіотичних модусів увічливості та 

толерантності / терпимості, що імплікують ціннісні домінанти 

конструктивності, компромісності, неконфліктності як на монокультурному, 

так і міжкультурному рівні та є універсальними визначальними чинниками для 

вдалої імплементації НККП; 5) вихованість і освіченість, високий рівень мовної 

та комунікативної компетенції; 6) орієнтація на прагматичне спілкування, що 

продукує стимул для подальшого конструктивного контактування та співпраці; 

7) комунікабельність, активність, ініціативність, енергійність, агентивність, 

схильність до командної, партнерської і колективної діяльності; 8) моральні 

принципи та духовні цінності, що визначають певні риси характеру 

(порядність, гідність, щирість, інтелігентність, скромність, стриманість тощо).   

Проаналізувавши (контр)стереотипні реакції інформантів на 

запропоновані категоріальні стимули, вдалося дійти висновків про ціннісні / 

“антиціннісні” домінанти комунікативної свідомості та риси національного 

характеру представників окремих аналізованих лінгвокультур, які, на їхню 

думку, сприяють успішній повноцінній реалізації категорії кооперативності в 

(не)вербальній взаємодії: 1) емоційність, колективізм / 

споглядально-інтроспективний індивідуалізм (персоналізм), неагентивність і 

соборність (духовна єдність), акцент на духовних цінностях, моральних 

принципах і рисах характеру, чутливість і чуйність (кардіоцентричність), 

доброта, турботливість, чесність; чемність і шанобливість, повага й увага 

переважно до осіб вузького кола (знайомих), неегоїзм / альтруїзм, орієнтація на 

економічну, підприємницьку, політичну діяльність, улесливість / 

підлабузництво, лицемірність для українців; 2) коммуникабельность, 

откровенность (прямая в общении личность), справедливость, искренность, 

неагентивность, конъюнктурность, договороспособность, коллективизм, 

снисходительность, орієнтація на моральні принципи, переконання, риси 
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характеру, душевность / добродушие, благородство, заботливость, 

смиренность, кротость, непредвзятость, непритязательность, внимание и 

уважение більшою мірою до Свого, неэгоизм / альтруизм, политкорректность, 

вираженості когнітивно-семіотичного модусу фамільярності, відкритості та 

готовності до спілкування, “егоцентрична” самозневажлива ввічливість, 

бесцеремонность, панибратство, льстивость, эгоизм для росіян; 3) veiklos 

principas, veikla – принцип діяльності, діяльність; orientacija į verslą, ekonominę 

veiklą – орієнтація на підприємницьку, економічну діяльність; ekonomiškas 

žmogus – економна людина; bet kokio pobūdžio mainai (mintimis, jausmais, 

materialūs) – будь-які форми обміну (думками, почуттями, матеріальним); 

individualizmo dvilypumas (asmenybės savarankiškumas) / kolektyvizmas – 

амбівалентність персоналізму (автономії особистості) / колективізму; prasmingo 

ir dvasinio prioritetas bendradarbiaujančiame bendravime – пріоритет змістовного 

й духовного в кооперативному спілкуванні; protas ir išmintis – розум і мудрість, 

pragmatizmas – прагматизм, santūrumas (susivaržymas, susivaldymas) – 

стриманість і самоконтроль,  kuklumas – скромність, atsargumas – обережність 

(завбачливість), teisingumas – справедливість, korektiškumas ir taktiškumas – 

коректність і тактовність; neegoistiška / altruistinė asmenybė – неегоїстична / 

альтруїстична особистість; apribojimo apeliacija – апеляція до обмеження, 

formalaus mandagumo laikymasis – дотримання формальної увічливості; pagarba, 

dėmesingumas – повага, уважність, draugiškumas (draugiškas žmogus / draugiška 

asmenybė) tiek savam, tiek svetimam – дружність як до Свого, так і Чужого; 

vaišingumas – гостинність; suktumas – хитрість, pavydas – заздрісність, šykštumas 

– скупість і godumas – жадібність для литовців; 4) принципи чесної гри (fair 

play), позитивного мислення (positive thinking), діяльності (activity), рівності / 

рівноправності, але водночас свободи самовираження та переваги (superiority – 

imperious attitude); виражений когнітивно-семіотичний модус фамільярності; 

тенденція до індивідуалізму та агентивності, прояв невербальних компонентів 

(smile); освіченість і прагматизм; демонстрація гарних манер, політкоректності 

(political correctness); особистий успіх (personal success) із орієнтацією на 
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майбутнє; чіткість, конкретність і етикетна формалізованість (frozen smile); 

акцент на фінансовому, фізичному (гарна зовнішність і фізична форма), 

сексуальному (інтимному) характері (excessive sexuality) кооперативної 

комунікативної діяльності для американців. 

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. 

Спільними для респондентів із досліджуваних комунікативних культур є 

відповіді-реакції, що стосуються матеріальних цінностей, економічної, 

фінансової та підприємницької діяльності, які, натомість, національно-

марковані через різну прагматичну орієнтацію, а тому належать до приядерної 

зони комунікативної свідомості. 
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У чотирьох представлених лінгвокультурах автостереотипні уявлення 

демонструють позитивну оцінку рівня кооперативності та ступеня ввічливості 

(76% і 76% українців, 59% і 70% росіян, 70% і 83% литовців, 82% і 90% 

американців відповідно), що може свідчити про кооперативний і ввічливий 

характер їхньої монокультурної комунікативної поведінки.  

Гетеростереотипні уявлення інформантів про рівень кооперативності та 

ступінь увічливості, у свою чергу, відображають досвід інформантів, 

одержаний у міжкультурному спілкуванні. Так, рівень кооперативності та 

ступінь увічливості у спілкуванні оцінюють позитивно: 1) литовців – 83 % / 

84% українців, 72% / 67% росіян, 69% / 73% американців; 2) українців – 46% / 

57% росіян, 72% / 70% литовців, 54% / 69% американців; 3) росіян – 49% / 48% 

українців, 84% / 79% литовців, 48 % / 44 % американців; 4) американців – 75% / 

82% українців, 47% / 60% росіян, 84% / 82% литовців. 

Отже, показники переважно вказують на позитивний маркер 

гетеростереотипних уявлень, окрім тих, які демонструють від 44% до 50%, 

перебуваючи на межі негативної і позитивної оцінки. Отже, відповідні 

кількісно-якісні характеристики свідчать загалом про вдалий досвід реалізації 

когнітивно-комунікативних категорій кооперативності та ввічливості як у 

монокультурній, так і в міжкультурній взаємодії інформантів.  
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РОЗДІЛ 4 

СЕМІОЗИС ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК 

НАЦІОНАЛЬНОЇ КООПЕРАТИВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПОВЕДІНКИ УКРАЇНЦІВ, РОСІЯН, ЛИТОВЦІВ І АМЕРИКАНЦІВ 

 

4.1. Репертуар стереотипних кооперативних дискурсивних ситуацій в 

українській, російській, литовській і американській комунікативних 

культурах 

 

Аналіз відповідей інформантів в експериментальному блоці опитування / 

лінгвістичного анкетування дозволив встановити спектр стереотипних 

кооперативних дискурсивних ситуацій в українській, російській, литовській та 

американській комунікативних культурах. З метою встановлення типів ДП, що 

реалізують НККП представників досліджуваних лінгвокультур, визначено 

специфіку дискурсивного простору кооперативної комунікації із зазначенням 

різновидів стереотипних дискурсивних ситуацій та показниками їхньої 

частотності в наївних уявленнях респондентів. Узагальнені результати за 

окремими комунікативними культурами та дискурсивними ситуаціями 

наведено в таблиці 4.1 та діаграмі 4.1.  

Прокоментуємо окремі позиції одержаних результатів цього блоку 

анкети. Стосовно конкретних показників за досліджуваними комунікативними 

культурами, маємо зауважити, що, на думку респондентів, в усіх 

запропонованих дискурсивних ситуаціях когнітивно-комунікативна категорія 

кооперативності може бути реалізована, хоча й з різним рівнем (високим – від 

70%, середнім – від 40% до 70%, низьким – до 40%) вияву. Отже, критичним 

середнім кількісно-якісним показником уважатимемо 40%.  
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Таблиця 4.1 

Стереотипні дискурсивні ситуації, в яких найчастіше реалізується 

когнітивно-комунікативна категорія кооперативності 

 

Тип дискурсивної ситуації 

Українці 

(132 респ. =  

1093 реакції) 

Росіяни 

(126 респ. = 

1069 реакцій) 

Литовці 

(118 респ.  = 

1006 реакцій) 

Американці 

(115 респ. =  

924 реакції) 

Середній 

показник 

Кількість і відсотковий показник реакцій 
Привітання / приветствие / 
pasisveikinimas / greeting 

95 
72% 

91 
72,2% 

89 
75,4% 

88 
76,5% 

91 
74% 

Знайомство / знакомство / 
pažintis / acquaintance 

84 
63,6% 

82 
65,1% 

76 
64,4% 

78 
67,8% 

80 
65,2% 

Запрошення / приглашение / 
pakvietimas / invitation 

87 
65,9% 

88 
69,8% 

79 
66,9% 

67 
58,3% 

80 
65,2% 

Побажання / пожелание / 
palinkėjimas / wish, desire 

81 
61,4% 

83 
65,9% 

80 
67,8% 

68 
59,1% 

78 
63,5% 

Похвала, комплімент / похвала / 
комплимент / 
pagyrimas, komplimentas / praise / 

compliment 

83 
62,9% 

84 
66,7% 

81 
68,6% 

79 
68,7% 

82 
66,7% 

Подяка, вдячність / 
благодарность, признательность / 
padėka, dėkingumas / gratitude, 
appreciation 

87 
65,9% 

83 
65,9% 

82 
69,5% 

72 
62,6% 

81 
66% 

Прохання / просьба / 
prašymas / request 

79 
59,8% 

69 
54,8% 

68 
57,6% 

61 
53% 

69 
56,3% 

Вибачення / извинение / 
atsiprašymas / apology 

82 
62,1% 

85 
67,5% 

77 
65,2% 

63 
54,8% 

77 
62,4% 

Згода / согласие / 
sutarimas / consent 

84 
63,6% 

74 
58,7% 

83 
70,3% 

67 
58,3% 

77 
62,7% 

Співчуття, розрада, емпатія, 
співпереживання / 

сочувствие, утешение, эмпатия, 
сопереживание / užuojauta, 
paguoda,  
empatija, raminimas / sympathy, 
compassion, empathy, consolation  

83 
62,9% 

84 
66,7% 

69 
58,5% 

62 
53,9% 

74 
60,5% 

Прощання / прощание / 
atsisveikinimas / good-bye 

94 
71,2% 

92 
73% 

89 
75,4% 

87 
75,6% 

90 
73,8% 

Виправдання / оправдание / 
pasiteisinimas / justification 

48 
36,4% 

46 
36,5% 

43 
36,4% 

39 
33,9% 

44 
35,8% 

Порада / совет / 
patarimas / advice 

42 
31,8% 

45 
35,7% 

33 
28% 

37 
32,2% 

39 
31,9% 

Освідчення в коханні / признание 
в любви / meilės prisipažinimas / 
declaration of love 

49 
37,1% 

47 
37,3% 

44 
37,3% 

41 
35,6% 

45 
36,8% 

Інші / другие / kitas / other 15 
11,4% 

16 
12,7% 

13 
11% 

15 
13% 

15 
12% 

 

Спираючись на наївні стереотипні уявлення респондентів, високий рівень 

реалізації когнітивно-комунікативної категорії кооперативності зафіксовано 

лише в дискурсивних ситуаціях привітання та прощання в чотирьох 

досліджуваних лінгвокультурах, а також згоди (70,3%) для литовської 

лінгвокультури.  
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Середній рівень реалізації кооперативності, на думку інформантів, 

спостерігається в дискурсивних ситуаціях знайомства, запрошення, 

побажання, похвали / компліменту, подяки / вдячності, вибачення, прохання, 

співчуття / розради / емпатії / співпереживання, а також згоди для української 

(63,6%), російської (58,7%) і американської (58,3%) комунікативних культур. 

Відповідний сегмент результатів експериментального дослідження свідчить про 

досвід кооперативного спілкування респондентів, в якому зафіксовано середній 

рівень реалізації кооперативності в дискурсивній ситуації згоди в 

комунікативній поведінці росіян і американців. Можемо трактувати відповідну 

константу згоди як запоруку для досягнення кооперативної макростратегії, що 

домінує в литовській і українській комунікативних культурах, у яких вона, 

очевидно, має більш формалізований характер. 

Можна диференціювати типи ДП у наведених дискурсивних ситуаціях за 

специфікою реалізації фатичної функції мови. Відповідно, лише 

контактовстановлюючими є ДП привітання та знайомства, а запрошення, 

побажання, похвали / компліменту, подяки / вдячності, прохання, вибачення, 

згоди, співчуття / розради / емпатії / співпереживання можуть виконувати 

функції як встановлення, так і підтримки контакту. На ситуативне завершення 

контакту спрямована насамперед ДП прощання, хоча в окремих випадках цю 

функцію можуть виконувати ДП побажання, похвали / компліменту, подяки / 

вдячності, вибачення, згоди, запрошення. 

Отже, когнітивно-комунікативна категорія кооперативності може бути 

імплементована на будь-якому з етапів реалізації фатичної комунікації – 

встановлення, підтримки та завершення контакту. Зауважимо, що відповідні 

етапи передбачені структурою і характером пропонованих дискурсивних 

ситуацій, адже привітання, наприклад, в одному випадку експлікує всю 

сутність кооперативної взаємодії, а в іншому, – виконує лише функцію 

встановлення контакту, тобто належить до структури конкретної 

комунікативної ситуації – знайомства, подяки, побажання, запрошення тощо. 



 

 

267 

Кооперативна комунікативна поведінка, якщо спиратись на 

запропоноване в роботі визначення та розуміння респондентами феномена 

кооперативності, насамперед базується на наявності чи появі стимулу в 

результаті комунікативної взаємодії. Усі зазначені вище ситуації спілкування 

передбачають таку можливість стимулу на різних етапах своєї реалізації, якщо 

співрозмовники прагнуть дотримуватись кооперативного базису комунікації. 

При подальшому аналізі для реалізації поставленої мети нашої праці 

важливим буде передусім виявлення універсалій і специфіки імплементації 

когнітивно-комунікативної категорії кооперативності в національній 

комунікативній поведінці українців, росіян, литовців і американців, а не 

особливості певного різновиду дискурсивних ситуацій. Відповідно, модуси 

ввічливості, нейтральності, толерантності та фамільярності, які так чи інакше 

мають амбівалентний характер, слугуючи формантами та водночас 

репрезентантами НККП, можуть бути експліковані будь-якою із 

запропонованих кооперативних дискурсивних ситуацій і ДП. 

Найбільш вираженим у дискурсивній реалізації НККП, спираючись на 

відповіді інформантів, є когнітивно-семіотичний модус увічливості. Його 

репрезентовано в усіх представлених до розгляду ДП передусім завдяки 

вербалізації етикетних висловлювань, зокрема так званих “увічливих слів” 

(укр. будь ласка, дякую, перепрошую; рос. благодарю, извините, пожалуйста; 

лит.: prašau, ačiū, atleiskite; англ.: sorry, please, thank you тощо), що в більшості 

випадків покликані спонукати комунікантів до успішної взаємодії та надають 

стимул для подальшої співпраці, контактування тощо. У комунікативній 

свідомості представників аналізованих лінгвокультур, як продемонстрували 

результати психолінгвістичного експерименту (див. розділ 3), поняття 

ввічливості почасти ототожнюється, не диференціюється з розумінням 

когнітивно-комунікативної категорії кооперативності.  

У наступному блоці анкети респондентам було надано можливість обрати 

із запропонованого переліку ті стереотипні кооперативні дискурсивні ситуації, 

в яких найчастіше реалізується модус увічливості. Інформанти могли 
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одночасно обрати декілька їхніх різновидів, як і додати нові, якщо такі були 

відсутні. Отже, результати за досліджуваними лінгвокультурами подаємо в 

таблиці 4.2 та діаграмі 4.2.  

Критичним середнім показником для подальшого аналізу НККП 

вважаємо 40% для кожної дискурсивної ситуації, що відповідає високому 

(формальна ввічливість – від 80%) та середньому (нейтральна ввічливість – від 

40% до 80%) ступеням. У таких дискурсивних ситуаціях, як порада та 

освідчення в коханні модус увічливості, на думку респондентів, має низький 

ступінь реалізації, тобто представлений переважно неформальною ввічливістю. 

Стосовно конкретних показників за досліджуваними комунікативними 

культурами маємо зауважити, що в більшості різновидів кооперативних 

дискурсивних ситуацій (привітання, знайомство, запрошення, побажання, 

похвала / комплімент, подяка / вдячність, вибачення, прохання, згода, 

співчуття / розрада / емпатія / співпереживання, прощання) кількісно-якісні 

показники стереотипних реакцій респондентів із чотирьох аналізованих 

лінгвокультур варіюються в межах 1-5%, що свідчить про універсальний 

характер досвіду в реалізації модусу ввічливості в національному 

дискурсивному просторі українців, росіян, литовців і американців. 

У дискурсивній ситуації виправдання зафіксовано середній ступінь 

реалізації модусу ввічливості, на відміну від рівня вияву кооперативності, з 

показниками вище 40% у всіх аналізованих комунікативних культурах, але 

визначальним для подальшого розгляду вважатимемо показник рівня 

когнітивно-комунікативної категорії кооперативності. 

Результати експерименту, що свідчать про (не)інституційні дискурсивні 

ситуації, в яких, на думку респондентів, найчастіше реалізуються когнітивно-

комунікативна категорія кооперативності та модус увічливості, пов’язані 

передусім зі стереотипними наївними уявленнями в комунікативній свідомості 

українців, росіян, литовців і американців, сформованими в результаті їхнього 

життєвого (комунікативного, соціокультурного тощо) досвіду. 
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Таблиця 4.2  

Стереотипні кооперативні дискурсивні ситуації,  

в яких найчастіше реалізується модус увічливості 

 

Тип дискурсивної ситуації 

Українці 

(132 респ. = 

1387 реакцій) 

Росіяни 

(126 респ. = 

1353 реакції) 

Литовці 

(118 респ.  = 

1245 реакцій) 

Американці 

(115 респ. = 

1194 реакції) 

Середній 

показник 

Кількість і відсотковий показник реакцій 
Привітання / приветствие / 
pasisveikinimas / greeting 

118 
89,4% 

114 
90,5% 

107 
90,7%  

104 
90,4% 

111 
90,2% 

Знайомство / знакомство / pažintis / 
acquaintance 

116 
87,1% 

111 
88,1% 

106 
89,8% 

103 
89,6% 

109 
88,8% 

Запрошення / приглашение / 
pakvietimas / invitation 

115 
87,1% 

113 
89,7% 

107 
90,7% 

101 
87,8% 

109 
88,8% 

Побажання / пожелание / 
palinkėjimas / wish, desire 

104 
78,8% 

102 
80,9% 

98 
83% 

91 
79,1% 

99 
80,4% 

Похвала, комплімент / похвала / 
комплимент / 
pagyrimas, komplimentas / praise / 

compliment 

107 
81,1% 

108 
85,7% 

99 
83,9% 

94 
81,7% 

102 
83,1% 

Подяка, вдячність / 
благодарность, признательность / 
padėka, dėkingumas / gratitude, 
appreciation 

122 
92,4% 

117 
92,8% 

111 
94,1% 

108 
93,9% 

114 
93,3% 

Прохання / просьба / 
prašymas / request 

123 
93,2% 

118 
93,6% 

112 
94,9% 

109 
94,8% 

115 
94,1% 

Вибачення / извинение / 
atsiprašymas /apology 

117 
88,6% 

116 
92,1% 

109 
92,4% 

104 
90,4% 

111 
90,9% 

 

Згода / согласие / 
sutarimas / consent 

97 
73,5% 

89 
70,6% 

82 
69,5% 

79 
68,7% 

87 
70,6% 

Співчуття, розрада, емпатія, 
співпереживання / 
сочувствие, утешение, эмпатия, 

сопереживание / užuojauta, 
paguoda, empatija, raminimas / 
sympathy, compassion, empathy, 
consolation  

91 
68,9% 

88 
69,8% 

76 
64,4% 

68 
59,1% 

81 
65,5% 

Прощання / прощание / 
atsisveikinimas / good-bye 

117 
88,6% 

115 
91,3% 

108 
91,5% 

103 
89,6% 

111 
90,2% 

Виправдання / оправдание / 

pasiteisinimas / justification 
63 

47,7% 
60 

47,6% 
52 

44,1% 
47 

40,9% 
55 

45,1% 
Порада / совет / 
patarimas / advice 

47 
35,6% 

48 
38,1% 

36 
30,5% 

38 
33% 

42 
34,3% 

Освідчення в коханні / признание 
в любви / meilės prisipažinimas / 
declaration of love 

36 
27,3% 

38 
30,1% 

29 
24,6% 

30 
26,1% 

33 
27% 

Інші / другие / kitas / other 14 
10,6% 

16 
12,7% 

13 
11% 

15 
13% 

14 
11,8% 

 

На нашу думку, НККП представників будь-якої лінгвокультури, зокрема 

й аналізованих, може реалізовуватись у численних різновидах дискурсивних 

ситуацій посередництвом різних ДП. Результати опитування / анкетування 

доводять вірогідність пропонованої гіпотези, але якщо вважати критичним 

середнім показником 40%, то для подальшого аналізу НККП українців, росіян, 



 

 

270 

литовців і американців можуть слугувати запропоновані (не)інституційні 

дискурсивні практики, окрім виправдання, поради та освідчення в коханні.  

Саме функціонуванню, реалізації та ядерно-периферійній організації 

стереотипних національних кооперативних ДП був присвячений другий етап 

експерименту (див. детальніше розділ 2), в якому респондентам було 

запропоновано навести приклади тих ДП у межах кооперативної поведінки, які 

вони використовують у власній комунікативній діяльності. Якщо 

проаналізувати й узагальнити відповіді інформантів, то можна навести 

найбільш уживані вербальні репрезентанти стереотипних ДП у НККП, що 

дозволило, зокрема, зробити висновки про ефективність модусів увічливості / 

толерантності, нейтральності та фамільярності. 

Кількісно-якісні показники експериментального дослідження, що 

репрезентують стереотипні наївні уявлення про рівень реалізації когнітивно-

комунікативної категорії кооперативності та модусу ввічливості в конкретних 

ДП представників аналізованих комунікативних культур, матимуть важливе 

значення не лише для параметризації ДП у кооперативному дискурсивному 

просторі, але й сприятимуть певній акумуляції життєвого досвіду інформантів, 

на основі якого формуються універсальні константи та національно-ціннісні 

домінанти їхньої мовної / комунікативної свідомості, що дозволить 

сконструювати фреймово-сценарну когнітивно-семіотичну модель НККП.  

 

4.2. Дискурсивні практики як знаки-конструкти фреймово-сценарної 

моделі національної кооперативної комунікативної поведінки українців, 

росіян, литовців і американців 

 

4.2.1. Семіотична конфігурація дискурсивних практик національної 

кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і 

американців у дискурсивних ситуаціях. Науково-методологічна концепція 

роботи синтезує досягнення когнітивної лінгвістики, лінгвосеміотики та 

дискурсології, акцентуючи на закономірностях і розбіжностях у процесах 
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когнітивної, культурної і дискурсивної семіотизації стереотипних ДП як знаках 

НККП, зокрема й на їхніх універсальних / спільних і національно-специфічних 

характеристиках в українській, російській, литовській і американській 

комунікативних культурах. 

Сучасна мовна / мовленнєва реальність, що ідентифікується в 

різноманітних типах дискурсивної / комунікативної діяльності та досліджується 

в межах різноманіття методологічних підходів є невичерпним джерелом 

наукового інтересу, розвитку лінгвістичних теорій і розширення гуманітарного 

знання загалом (Ф. С. Бацевич, А. Вежбицька, А. А. Зернецька, Й. А. Стернін, 

Ю. Є. Прохоров, J. Baker та ін.). З’ясування лінгвоментальних механізмів 

структурування дійсності у свідомості носіїв різних мов світу пов’язане з 

виявленням специфічних характеристик, актуалізованих глобалізаційними, 

соціокультурними та національно-історичними розбіжностями. Встановити їх 

можна, зокрема, із застосуванням пропонованої формалізованої комплексної 

методики зіставного дослідження стереотипних національних кооперативних 

ДП із позицій когнітивної семіотики, психолінгвістики й лінгводискурсології, 

що визначають методологічну основу дослідження, базисними положеннями 

якої є розуміння мови як знакової системи та засобу відображення об’єктивної 

дійсності, взаємодії мови та мислення, співвідношення мови та культури тощо. 

Національні кооперативні ДП є знаками мовної / комунікативної 

свідомості, культури та дискурсу, які в процесі семіозису зберігають і 

відтворюють стереотипні уявлення в структурно-сталих комбінаціях слів у 

результаті симбіозу, властивого для значення і форми знакових утворень. ДП як 

знаковий конструкт когнітивно-семіотичного, дискурсивно-прагматичного та 

лінгвокультурного рівнів актуалізується у відповідних дискурсивних ситуаціях. 

У межах дискурсивної ситуації залежно від модусів спілкування відбувається 

семіотична конфігурація елементів як однієї ДП, так і їхньої сукупності.  

У результаті проведеного лінгвістичного інтерв’ювання в межах психо- та 

соціолінгвістичного експериментів вдалося зібрати та опрацювати власне 

мовний / мовленнєвий фактичний матеріал, який дозволив встановити та 
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змоделювати вербальні репрезентанти НККП – репертуар стереотипних ДП 

привітання, знайомство, запрошення, побажання, похвала / комплімент, 

подяка / вдячність, вибачення, прохання, згода, співчуття / розрада / емпатія / 

співпереживання та прощання як знаків-конструктів, відображених у 

комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і американців (див. 

докладніше додатки 4–8; додаток 9, табл. 4.3–4.13), що виконують функції 

регулювання, структурування та організації комунікативної взаємодії.  

Cпектр наведених відповідей-реакцій, одержаних від інформантів – 

представників української, російської, литовської та американської 

комунікативних культур, дозволить встановити типи ДП як знаків 

комунікативної свідомості респондентів, зокрема визначити ІП у модусах 

увічливості / толерантності, нейтральності та фамільярності їхньої 

кооперативної комунікативної поведінки, а також сконструювати її фреймово-

сценарну модель. Отже, відповідна ідентифікація різних типів стереотипних 

національних кооперативних ДП надає можливість кваліфікувати їх як знаки-

конструкти комунікативної свідомості, які є репрезентантами НККП та 

складниками-факторами успішної реалізації кооперативної макростратегії.  

 

4.2.2. Фреймово-сценарна когнітивно-семіотична модель 

національної кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, 

литовців і американців. У когнітивній лінгвістиці вже усталеною є думка 

про те, що для мовлення (діалогу, розмови, дискурсу) характерною є 

комунікативна поведінка, яка конструюється за певною фреймово-сценарною 

моделлю (Н. Д. Арутюнова, А. М. Баранов, А. Вежбицька, Т. А. ван Дейк, 

О. Ю. Карпенко, Г. Ю. Крейдлін, Б. Ю. Норман, І.В. Шерстяних та ін.). 

Застосовуючи методику структурування комунікативної ситуації 

М. Мінського, пропонуємо фреймово-сценарну когнітивно-семіотичну модель 

НККП, яку вдалось сконструювати, спираючись на методологічно-методичні 

засади дослідження (див. розділ 2) та результати психо- та соціолінгвістичного 

експериментів, що дозволили виявити та проаналізувати стереотипні наївні 
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уявлення представників української, російської, литовської та американської 

комунікативних культур про кооперативність і увічливість, кооперативну та 

ввічливу мовну особистість, встановити специфіку реалізації її кооперативного 

дискурсивного простору, детерміновану комунікативною свідомістю індивідів 

та експліковану в стереотипних національних кооперативних ДП. 

Фрейм-сценарій НККП можна представити у вигляді когнітивно-

семіотичної моделі, в межах якої формуються “уявлення про стереотипні 

ситуації” [Минский 1988, с. 281-308] та структуруються знання про соціальну 

взаємодію [Кулинич 1999, с. 88]. Якщо застосувати методику М. Мінського до 

структурування НККП, то її фрейм-сценарій може складатись з такого набору 

слотів, які мають певне значення: 

Національна кооперативна комунікативна поведінка (national cooperative 

communicative behavior) =  (S+Ps1) + (H+Ps2) + P + M (P / T – N – F) + (R+St), 

де: 

1) S – адресант / мовець / комунікант-ініціатор (speaker) + Ps1 – його 

cоціально-психологічні, ментальні та культурні характеристики; 

2) Н – адресат / слухач / комунікант-співрозмовник (hearer) + Ps2 – його 

cоціально-психологічні, ментальні та культурні характеристики; 

3) Р – пропозиція, дія / стан; 

4) M (P / T – N – F) – когнітивно-семіотичний модус (увічливість / 

толерантність – нейтральність – фамільярність); 

5) R – результат (result) + St – стимул (stimulus). 

1. Компоненти першого слоту (S – адресант / мовець / комунікант-

ініціатор), відповідно до опрацьованих ДП, які є знаками комунікативної 

свідомості інтерактантів, можуть бути представлені групою слів, виражених 

переважно особовими / присвійними займенниками першої особи однини та 

множини та власними іменами:  

укр.: я, мене, мені – ми, нас, нам / мій (моя, моє, мої) – наш(-а,-е,-і): (Я / 

ми) (ненадовго / не проща-юсь(-ємось)! (Я / ми) теж так дума-ю(-ємо) / 

вважа-ю(-ємо) / гада-ю(-ємо)! Мене звати Наталія (Сергіївна) / Андрій 
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(Петрович) […]! Мене / нас підкорює Ваша / твоя галантність / люб'язність / 

витонченість / тактовність / шляхетність / делікатність / краса! Мені / нам 

імпонує / надихає / подобається […]! Я Тетяна / Максим […], (можете 

звертатись до мене Тан-я(-ю) / Макс-е)! А от власне моя / наша просьба / моє 

/ наше прохання) […]! Прийм-и(-іть) (мої / наші) (найщиріші / найдобріші) 

побажання […]!  

рос.: я, меня, мне – мы, нас, нам / мо-й(-я,-ё,-и) – наш(-а,-е,-и): (Я / мы) 

тоже так / аналогично дума-ю(-ем) / полага-ю(-ем) / счита-ю(-ем)! Меня / нас 

/ вдохновляет / подкупает Ваша / твоя (галантность / любезность / 

тактичность / благородство / деликатность / красота)! Мне / нам 

импонирует / нравится […])! Меня зовут Тамара (Александровна) / Иван 

(Прохорович […])!; Я Екатерина / Леонид […], (може-шь(-те) называть меня 

Катя / Лёня)! Моё / наше почтение! Прими-те (мои / наши) самые (искренние 

/ добрые / чистосердечные) поздравления / пожелания […]! 

лит.: aš, manęs, mane, man – mes, mūsų, mus, mums / mano – mūsų: (Aš / 

mes) turi-u(-m(e) sutikti! (Praš-au(-om(e) / prašy-čiau(-tum(e) skirti (man / mums) / 

leisti (mane / mums) [...]! Praš-au(-om(e) pas (mane / mus) [...]! Kaip (man / 

mums) gaila (tavęs / Jūsų) […]! Leisk-ite (man / mums) prisistatyti / pristatyti […]! 

Aš esu Gražina / Vytautas […]! Praš-au(-om(e) susipažinti su mano sutuoktiniu 

(vyru) / sutuoktine (žmona) / draugu (drauge) / kolega! Aš Rimtautas / Stanislova, 

(bet prašom vadinti Rimu / Stase […])! O štai (mano / mūsų) prašymas [...]! Mano 

vardas Ramunė (Paulauskienė) / Algirdas (Adomaitis)! 

амер.: I, me, myself – we, us, ourself / my – our: I / we want / would like to 

wish you […]! I / we want / would like / let me / us | to thank you / to express / to 

announce my / our gratitude! My name is Emily (Moore) / Michael (Brown)! (Let / 

allow) me / us introduce myself / ourself! (I am / we are) (very) good / nice / glad / 

pleased to see / meet you! I am Joe / Sharon! Be my / our guest! Excuse me / us, 

(please)! I am Michael / Elizabeth, you can call me (Mike / Liz)!  

2. Форманти другого слоту (H – адресат / слухач / 

комунікант-співрозмовник), відповідно до проаналізованих ДП, можуть бути 
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представлені групою слів, виражених переважно особовими / присвійними 

займенниками другої та третьої особи однини та множини, які в реальній 

комунікативній практиці можуть замінюватись власними іменами (прізвищами, 

по батькові тощо), а також номінаціями статусу, рангу, посади, звання, що 

можуть поєднуватись із звертаннями, що підкреслюють достоїнства особи 

(дорогий, шановний тощо) та традиційними для кожної з аналізованих 

лінгвокультур загальноприйнятими звертаннями до незнайомої людини, які 

вживаються насамперед у інституційних дискурсивних ситуаціях. Специфіка 

цього слоту залежить від ступеня близькості стосунків між комунікантами, а 

також від їхніх соціальних статусів і соціальних ролей у кожній конкретній 

дискурсивній ситуації :  

укр.: ти, тебе, тобі (Ви, Вас, Вам) – ви, вас, вам / тв-ій(-оя,-оє,-ої) – 

В(в)аш(-а,-е,-і): Мене / нас підкорює Ваша / твоя галантність / люб’язність / 

витонченість / тактовність / шляхетність / делікатність / краса) […]! (Ви / 

ви / ти) не заперечуватиме-те(-ш) / (відмови-те(-ш), якщо запро-шу(-симо) 

(Вас / тебе) […]! Дай (тобі / Вам), (Боже / Господи / Мати Божа) […]! Вам / 

тобі немає рівних […]! У тебе / Вас (так-ий(-а,-і) гарні очі / чарівна 

(фантастична) посмішка […])! Добр-ий(-ого) ран-ок(-ку) / день (дня) / 

веч-ір(-ора), (пані / пане) [Софіє (Миколаівно) / Петре [(Васильовичу)] / 

панове / шановне панство (товариство) / друже / дорог-а(-ий) / кохан-а(-ий) 

[…])! Прошу познайомитись, (Андрій і Тетяна / (пан) (Петренко) Олексій 

(Вікторович) і (пані) (Василенко) Ірина (Петрівна)! 

рос.: ты, тебя, тебе (Вы, Вас, Вам) – вы, вас, вам / тво-й(-я,-ё,-и) – 

В(в)аш(-а,-е,-и): Ты / Вы компетентный / высокопрофессиональный / 

прекрасный / непревзойденный / редкий […] специалист / мастер своего дела! 

Вам / тебе нет равных […]! (Я / мы) приглаша-ю(-ем) / жд-у(-ём) Вас / тебя 

[…]! 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 […]! Прошу 



 

 

276 

познакомиться, Егор и Елена / (господин) (Петров) Дмитрий (Евгеньевич) / 

(госпожа) (Иванова) Мария (Матвеевна)!  

лит.: tu, tavęs, tave, tau (Jūs, Jūsų, Jus, Jums) – jūs, jūsų, jums, jus / tavo 

(Jūsų) – jūsų: (Aš / mes) (labai / nepaprastai) dėking-as(-a,-i) Jums / tau / jums […]! 

Leisk-ite (man / mums) / nori-u(-me) / norė-čiau(-tume) (Jus / tave / jus) pasveikinti! 

Malonu (Jus / tave / jus) sutikti / matyti! (Tu / Jūs) gerai / geriau nei kiti / 

profesionaliai atliek-i(-ate) užduotis! Praš-au(-om(e) susipažinti, Irmantas ir 

Dainora / (ponia) Marija (Vilkaitė) / (ponas) Marius (Ivanauskas) [...]! (Laba-s 

(rytas / diena / vakaras), (ponios ir ponai) / Rimantai / Vilma / profesor-iau(-e) / 

miela(s)! 

амер.: you, yourself / your: Here you are! (I / we) agree with you! I / we beg 

you / your pardon! Calm yourself! There’s no reason to distress yourself / to be 

upset! Put this out of your head / mind! I’d like you to meet John and Sarah / Mr and 

Mrs Smith / […]! You will succeed next time! / You will have a better luck next time! 

I'm / we’re so happy to see / meet you! Good morning / afternoon / evening (Mr. / 

Miss / Mrs) Stone / Jack / Samantha / dear friend / ladies and gentlemen [...]! 

3. Третій слот НККП формується її пропозицією (P) – семантичним 

інваріантом ДП, що імплікує значення певної дії / cтану, які стали причиною, 

мотиватором для кооперативної взаємодії. Отже, пропозиція як слот НККП 

скерована комунікативною метою ДП, пов’язаною з інтенціями мовця та його 

емотивним ставленням до змісту повідомлення, зокрема оцінкою його 

достовірності. Пропозиції, або пропозиційні установки (prepositional attitude), в 

рамках НККП, виражені такими пропозиційними маркерами, як: 

– етикетна норма / ритуальна вимога – ДП, що становлять обов’язкові 

компоненти мовленнєвого етикету та ритуалізованих форм спілкування:  

укр.: Привіт(-ик)! (Дуже) приємно познайомитись! Віта-ю(-ємо)! 

Пробач-(ай)-те, (будь ласка)! Перепрошу-ю(-ємо) […]! Даруй-те […]! До 

(наступної / скорої) зустрічі (вранці / вдень / увечері / вдома / в Києві / в неділю 

[…])! Нічого не (по-)з-робиш! Будьмо! Не велика / не така вже й біда! 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/better+luck+next+time
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Наступного разу / далі (обов’язково) пощастить! Щасти / щасливо (тобі / 

Вам)! Удачі (тобі / Вам)! На добраніч! Пока! Бувай-те! 

рос.: Приветству-ю(-ем)! Привет-(ик)-(привет)! Извини-те, 

(пожалуйста)! Про-шу(-сим) прощения / простить / извинения / извинить! 

(Мне / нам) очень жаль! Это еще полбеды! (Большое / огромное) спасибо! 

Благодаря вам / Вам / тебе […]! Молод-ец(-чина)! Умница! Счастливо! Удачи! 

Спокойной ночи! До (скорого / следующего) свидания! Пока! 

лит.: Atsipraš-au(-om(e) (neišgirdau / nesupratau / prašyčiau pakartoti / [...])! 

(Praš-au(-om(е), atleisk-ite (man / mums) (už / dėl) [...]! Nereikia taip verkti – ašaros 

nepadės! Reikia tikėtis geresnio / tikėki-tės(-s) geresnio! Sveiki atvykę! Tu / Jūs (kaip 

visada / labai) gerai / puikiai / gražiai / įspūdingai atrod-ai(-ote)! Šaunuol-is(-ė)! 

Ačiū! Dėkui / dėkoj-u(-ame)! Iki pasimatymo! Iki (naujų) susitikimų! O, kad galėčiau 

nors kiek palengvinti tavo / Jūsų sielvartą! Nieko nepadarysi! Kaip (man / mums) 

gaila (tavęs / Jūsų)! Viskas ne taip jau blogai! Optimizmo! 

амер.: Hello! How do you do! Welcome! Good / nice / pleased to meet you! 

Nice / pleased to invite you […]! You’re welcome […]! (Wish you) bon appetite! 

Thank you sincerely / willingly / gladly / from the bottom of the heart / very (so) 

much! All right / right! Excuse me / us, (please)! Good bye! Have a nice day / 

evening / stay […]! 

– особистісні інтенції (наміри, установки) комуніканта-ініціатора та 

комуніканта-співрозмовника (бажання, прагнення, сподівання; необхідність; 

заклик): 

укр.: (Я / ми) (щиро / охоче / радо / дуже / сердечно / файно / красно / 

безмежно) дяку-ю(-ємо) / вдячн-ий(-а,-і) (тобі / Вам / вам) […]! Дозволь-те / 

хоч-у(-емо) подякувати / висловити вдячність / оголосити подяку […]! Треба / 

необхідно вибачитись / попросити вибачення / пробачення! (Дуже) 

хоч-у(-еться) / хотілося / хоті-в(-ла) б(и) бути схож-им(-ою) на тебе / Вас / 

[…]! (Ти / Ви / ми) муси-ш(-те,-мо) / (Ви / ти) повин-ні(-ен,-на) сподіватись на 

краще! Наступного разу / далі (обов'язково) пощастить! (Ти / Ви) не 

переймай-ся(-теся) / засмучуй-ся(-теся) / впадай-те у відчай / нервуй-те / 
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турбуй-ся(-теся) / хвилюй-ся(-теся) / сумуй-те! Сподіва-юсь(-ємось), (якщо) не 

відмови-ш(-те) […]! 

рос.: (Я / мы) хочу / хотел(-а,-и) бы / позвольте пригласить (Вас / тебя) 

[…]! Надеюсь, (если) не откаже-шь(-ете) [...]! (Ты / Вы / мы) будем / 

долж-ен(-на,-ны) надеяться на лучшее! Не стоит / надо / нужно беспокоиться 

/ расстраиваться / тревожиться / волноваться / отчаиваться / нервничать / 

унывать / обращать внимания! Позволь-те / разреши-те / хочу / хотел-а бы / 

долж-ен(-на,-ны) извиниться / попросить прощения / извинения)! Нужно / 

необходимо извиниться / попросить извинения / прощения)!  

лит.: (Aš / mes) nori-u(-me) / norė-čiau(-tume) (tavęs / Jūsų) atsiprašyti! (Aš / 

mes) nori-u(-me) / norė-čiau(-tume) pakviesti (Jus / tave) į […]! Leisk-ite / 

nor-iu(-ėčiau) / turiu / reikia atsiprašyti! Būk-ite ger-as(-a,-i) / malon-us(-i,-ėkite), 

nori-u(-me) / norė-čiau(-tum(e) paprašyti / kreiptis [...]! (Labai) nor-iu(-ėčiau) būti 

panaš-us(-i) į Jus / tave / [...]! Reikia tikėtis, kad ir toliau viskas bus puiku / gerai! 

Negalvok-ite apie tai! Jautiesi / atrodai labai pavarg-ęs(-usi), ar galėčiau kuo 

padėti? Visą gyvenimą / amžinai būsi-u(-m(e) dėking-as(-a,-i)! 

амер.: (Let / allow) me / us introduce myself / ourself! (I’m / we’re) (very) 

good / nice / glad / pleased to see / meet you! (Please), accept my / our (sincerest / 

best / kindest) wishes / congratulations / regards! I / we want / would like to wish you 

[…]! I / we should have to / ask to accept (my / our) apologies! (Please), accept (my / 

our) sincere / deep appreciation! I’m / we’re bring (the sincerest) apologies! Let me / 

us express (my / our) (deepest / sincerest) sympathy! I / we want / would like to invite 

you / arrive / come / take part […]! I / we hope you don’t mind, but there’s something 

(I’ve / we’ve) been meaning to ask you! I / we want / would like / let me / us | to thank 

you / to express / to announce my / our gratitude! (You must / should) hope for the 

best! I / we want / would like / let me / us | to thank you / to express / to announce my 

/ our gratitude! (I / we) want / would like to express the request!  

4. Четвертий слот M (P / T – N – F) представлений модусами НККП 

адресанта (мовця, комуніканта-ініціатора) та адресата (слухача, 

комуніканта-співрозмовника), які є ментальними конструктами, когнітивними 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/I+hope
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утвореннями носіїв конкретної мови – представника свого менталітету і 

національного характеру – разом із пресупозиціями, що визначають спосіб 

контактування комунікантів на тлі конкретних ДП і регулюють процес 

спілкування. Як засвідчили результати проведеного лінгвістичного 

інтерв’ювання, одна ДП в певній комунікативній культурі може вживатись у 

межах різних когнітивно-семіотичних модусів.  

Так, співвідношення модусів (увічливості та нейтральності, нейтральності 

та фамільярності, ввічливості та толерантності тощо), зокрема домінантний 

характер одного з них у конкретній дискурсивній ситуації залежить від іншого 

слоту фреймово-сценарної моделі НККП, пов’язаного з невербальними 

елементами процесу спілкування, зокрема фонаційними засобами, що 

виявляються в елементах просодичного (гучність, тон, темп, манера мовлення, 

тембр), екстралінгвального (паузація, зітхання тощо) характеру, а також від 

специфіки (не)інституційного дискурсивного простору. Оскільки процедурна 

методика психо- та соціолінгвістичного експериментів у нашому дослідженні 

не передбачала спеціальних окремих питань до інформантів, які б стосувались 

невербальної семіотичної матриці НККП, то експлікуємо результати знакової 

репрезентації лише вербальних структур, зафіксованих у комунікативній 

свідомості респондентів. Модуси НККП, як зазначалось у 1 розділі праці, 

визначаються мотивацією, інтенціями та емоціями комунікантів, а також 

соціально-ієрархічними відношеннями, що регулюють (обмежують або не 

обмежують) мовленнєві дії співрозмовників. Ураховуючи те, що в 

лінгвістичному інтерв’юванні респондентам було запропоновано надати 

приклади ДП за трьома модусами спілкування – увічливості / толерантності, 

нейтральності та фамільярності (див. додатки 5–8), то і в третьому слоті 

об’єднуємо модуси ввічливості / толерантності, адже в наївній комунікативній 

свідомості ці когнітивно-комунікативні категорії переплітаються та часто-густо 

взаємодоповнюють одна одну. Зарахування конкретних ДП до певного типу 

модусу стало можливим за допомогою визначення ІП (наведені нижче 

приклади ДП демонструють найвищий ІП для кожної комунікативної 
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культури), методику встановлення якого було представлено в 2 розділі праці. 

Отже, наведемо найбільш продуктивні ДП різних типів для модусів увічливості 

/ толерантності, нейтральності та фамільярності НККП українців, росіян, 

литовців і американців. 

Модус увічливості (МP) (етикетні норми, традиції, національно-ціннісні 

орієнтири) визначається сформованими в кожній суспільній свідомості 

вимогами до поведінки та полягає у поважному / позитивному ставленні 

співрозмовників один до одного; модус толерантності (MT) (фундаментальні 

принципи культури, пов’язані з плюралізмом, соціальною та духовною 

свободою, особистісними рисами характеру співрозмовників, базується на 

терпимому ставленні до переконань, думок і вірувань Іншого):  

укр.: Вибач-те / вибачай-те, (будь ласка)! Перепрошу-ю(-ємо) […]! 

Добр-ий(-ого) (ран-ок(-ку) / день(дня / веч-ір(-ора), (пані / пане / панове / 

шановне панство […])! (Ласкаво) просимо! Познайом-тесь(-ся), будь ласка, 

[…]! Будь-те (ласкав-ий(-а,-і) / (люб’язн-ий(-а,-і), хоч-у(-емо) (по-просити / 

звернутись) […]! (Будь ласка), зроб-ите(-и,-іть) (мені / нам) (велику 

приємність / добру справу) […]! (Ти / Ви) має-ш(-те) рацію! 

Перепрошу-ю(-ємо) […]! Будь ласка-будь ласка […]! (Дуже) приємно 

познайомитись! (Так), (цілком і повністю) погоджу-юсь(-ємось)! Не 

(заперечу-ю(-ємо) / буд-у(-емо) заперечувати! (Ти / Ви) має-ш(-те) рацію! 

Дозволь-те (Вас / тебе) (втішити / підтримати)! Дяку-ю(-ємо), усе (чудово / 

прекрасно / неймовірно / бездоганно […])! Не можу (не вибачитись перед 

(Вами / тобою) / не (по)просити у (Вас / тебе) пробачення)! 

рос.: Если (Вам / тебе) не (трудно / сложно), [...]), (пожалуйста) […]! 

(Позволь-те / разреши-те) (Вас / вас / тебя) (по)приветствовать! Добро 

пожаловать! (Извини-те / прости-те), (пожалуйста) […]! Прими-те (мои / 

наши) извинения! Будь-те (так) (добр(-а,-ы) / (любез-ен(-на,-ны) / 

милостив(-а,-ы) […]! (Моё / наше) почтение! (Очень) приятно познакомиться! 

Я (постоянно / всегда) думаю о (тебе / Вас)! Познакомь-тесь(-ся), 

пожалуйста, с моим супругом (мужем) […] / супругой (женой) […], другом 
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(подругой) / коллегой […]! Про-шу(-сим)-(про-шу(-сим) […]! (Спасибо / 

благодар-ю(-им), всё (замечательно / изумительно / восхитительно / 

невероятно / безупречно […])! Не могу (не извиниться перед (Вами / тобой) / не 

попросить прощения у (Вас / тебя)! (Я / мы) тоже так (дума-ю(-ем) / 

полага-ю(-ем)! (Ты / Вы) прав-а(-ы)! 

лит.: Leisk-ite man (prisistatyti / pristatyti) […]! Praš-om […]! 

(Praš-au(-om(е), atleisk-ite man (už / dėl) [...]! (Atsipraš-au(-ome) / atleisk-ite / 

praš-au(-om(e) Jūsų atleisti), (esu priversta-s(-me) / (prival-au(-ome) / turi-u(-me) 

paprašyti Jūsų [...] / kreiptis į Jus su prašymu... [...])! Praš-au(-om(e) susipažinti, 

(Irmantas ir Dainora / (ponia) Marija / (ponas) Marius [...]! Labai 

(džiaugi-uosi(-amės) / malonu) (Jus / tave) pakviesti […]! (Aš / mes) (labai / 

nepaprastai) dėking-as(-a,-ame) (Jums / tau) […]! (Labai / nuoširdžiai / 

nuoširdžiausiai ) (ačiū / dėkoju)! Taip, visiškai sutink-u(-ame)! Neturi-u(-m(e) nieko 

prieš! Visiškai teisingai! Be abejonių! Reikia atsiprašyti! Nori-u(-me) / 

norė-čiau(-tume) (Jūsų / Tavęs) atsiprašyti! (Man-au(-ome) / atrodo), kad (taip / 

greičiausiai / tikriausiai)! 

амер.: Excuse (me / us), (please)! (Please), (excuse (me / us) for / accept (my / 

our) apologies)! (I / we) bring the sincerest apologies would you mind helping! 

Thank you (in advance / on more time)! Would you please! Allow me to welcome you! 

You’re welcome to come […]! (Please), accept (my / our) sincerest wishes! (It is a 

pleasure / I’m pleased) to notice you got refreshed! Most certainly! I didn't really 

mean what I said! (I / we) should (have to) ask to accept (my / our) apologies! (I / we) 

think), you are right! (I / we) should agree! That’s (for sure / so true)! (I / we) 

appreciate everything is (fine / nice / incredible / perfect)! 

Модус нейтральності (МN) – індиферентність, нейтральність мовлення, 

спокійний активний / пасивний емоційний / психологічний стан комуніканта: 

укр.: Добридень / добривечір! Як справи? Молодець! Привіт-ик! Скільки 

літ, скільки зим! Здрастуй-те! Я (Тетяна / Максим […]), (можете звертатись 

до мене Тан-я(-ю) / Макс-е)! (Як (Вас / тебе) звати / Яке (Ваше / твоє) ім’я (по 

батькові)? Не думай-те про це / не зважай-те! За-(про-)ходь-те 
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(про-шу(-симо), (будь ласка) […]! За-(про-)ходь-те (про-шу(-симо), (будь ласка) 

[…]! Дяку-ю(-ємо), усе (чудово / прекрасно / неймовірно / бездоганно […])! 

рос.: Здравствуй-те! Привет-ик! Приглаша-ю(-ем) (Вас / тебя) […]! 

Жд-у(-ём) (Вас / тебя) (в гости […])! За-(про-)ходи-те, (пожалуйста) […]! 

(Хорошего / приятного / интересного / весёлого / прекрасного / счастливого 

[…]) (дня / отдыха) / уикэнда / отпуска / / путешествия / возвращения […])! 

Молодец / молодчина! (Спасибо / благодар-ю(-им) / признател-ен(-ьна,-ьны) за 

(приглашение / внимание / помощь / гостеприимство […])! 

лит.: Aš esu (Gražina / Vytautas […])! Skanaus! Gerai atrod-ai(-ote)! 

Prašy-tume(-čiau) [...]! Turi-u(-me) (prašymą / klausimą)! Praš-au(-om(e)! (Tu / 

Jūs) teis-us(-i,-ūs)! Be problemų! Negalvok-ite apie tai! Nieko (baisaus / ypatingo) 

(neįvyko / nenutiko)! (Aš / mes) turi-u(-me) sutikti! (Praš-au(-om(е), atleisk-ite man 

(už / dėl) [...]! 

амер.: Good (morning / afternoon / evening)! How do you do! What’s up? Hi 

(there)! (I / we) do ask! Can I help you? I’m (Joe / Sharon)! I’m (Michael / 

Elizabeth), you can call me (Mike / Liz)! Be (my / our) guest! Congratulations on 

your (birthday / anniversary […])! Well done! You have such a (charming, fantastic 

smile / beautiful eyes)! 

Модус фамільярності (МF) – пропонуємо розмежовувати модус 

фамільярності НККП з усталеним розумінням фамільярного стилю комунікації, 

під яким традиційно розуміють насамперед прояв недоречної безцеремонності 

та розв’язності в умовах занадто невимушеного спілкування, що врешті-решт 

межує з конфліктною комунікативної поведінкою, а почасти й продукує її: 

“особливий стиль комунікації, наділений специфічним набором прагматичних 

характеристик, пов’язаних із порушенням конвенційних стандартів 

комунікативної поведінки та мовленнєвого етикету в статусно-маркованій 

ситуації, що виявляється як відхилення від статусно-ієрархічного типу 

спілкування” [цит. за: Фанакова 2013, с. 5]. До того ж, релевантним для нашого 

дослідження є трактування модусу фамільярності, запропоноване 

В. М. Глушаком, згідно з яким у кооперативній мовленнєвій поведінці його слід 
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асоціювати з так званою “солідаризаційною ввічливістю”, що виявляється в 

спілкуванні рівноправних партнерів [Глушак 2009, с. 14]. Так, за умов 

кооперативного характеру взаємодії з домінуванням фамільярного модусу, у 

межах якої мовленнєві дії комунікантів спрямовані на демонстрацію єдності та 

солідарності, їхні стосунки, як правило, мають симетричний (рівний) статус 

[Бенаккьо 1997; Schubert 1985] і полягають у близькості адресанта (мовця, 

комуніканта-ініціатора) до адресата (слухача, комуніканта-співрозмовника). 

Відповідна комунікативна поведінка припускає не лише вищий ступінь 

емоційності, щирості та відвертості, а й може демонструвати та продукувати 

такі базові ціннісні домінанти та орієнтири демократичного суспільства, як 

рівність і свобода кожного його члена. Отже, на нашу думку, модус 

фамільярності НККП імплікує та експлікує не порушення власне норм і правил 

етикетно-ритуального спілкування, а, навпаки, свідчить про динамічний 

характер, еволюцію певних ДП як знаків комунікативної свідомості, які, 

незважаючи на фамільярний статус, допомагають реалізувати кооперативну 

макростратегію:  

укр.: Привіт-ик! Салют! Хай! Як ся маєш-ш(-те) / поживає-ш(-те)? Ага 

/ угу! Пока! Па-па! Крас-ень(-унчик,-уня,-унечка)! (Ти / Ви) (так-ий(-а) 

(прикольн-ий(-а) / крут-ий(-а) / класн-ий(-а) / няшн-ий(-а)! 

рос.: Привет-ик! Салют! Хай! Здоров(-о), (братан / папа-ня(-ша) / 

мама-ня(-ша) / тетушка / шеф [...])! Хеллоу! Как делишки? Красапета! Я 

(торчу / кайфую) от тебя! (Козырно / отпадно / зачетно / прикольно / 

обалденно / офигенно) выгляди-те(-шь)! 

лит.: Sveikutis! Labutis! / Labuka! Tu (Jūs) toks (tokia) fainas (faina) / 

pritrenkiantis (pritrenkianti) / simpatiškas (simpatiška) / nerealus (nereali) [...]! Be 

problemų! 

амер.: Hi (there), (bro / sis / daddy / guy / lady […])! You are so cool, funky, 

top one! Howdy friend! What’s up? I’m (in love with / crazy of you / fallen for)! 

5. Форманти п’ятого слоту (R + St) НККП – взаємовигідний позитивний 

результат із одержаним стимулом до подальшої співпраці для співрозмовників 
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– експлікують чи імплікують позитивне значення певної пропозиції, дії / стану. 

Відповідний слот НККП передусім пов’язаний із її прагматичними регістрами, 

тобто стратего-тактичним репертуаром (не)вербальної взаємодії індивідів, 

дискурсивний характер реалізації яких розглядатиметься далі (див. 5 розділ 

дисертації). 

 

4.3. Індекси продуктивності модусів увічливості / толерантності, 

нейтральності та фамільярності в національній кооперативній 

комунікативній поведінці українців, росіян, литовців і американців 

 

Аналіз відповідей інформантів в експериментальному блоці лінгвістичного 

інтерв’ювання (див. додатки №5 – №8) дозволив укласти реєстр типових ДП 

привітання, знайомство, запрошення, побажання, похвала / комплімент, подяка 

/ вдячність, вибачення, прохання, згода, співчуття / розрада / емпатія / 

співпереживання та прощання, що вживаються в НККП українців, росіян, 

литовців і американців, а також визначити їхні індекси продуктивності (далі – 

ІП), який може свідчити про ступінь ефективності того чи іншого модусу 

спілкування (ввічливості (МP) / толерантності (МТ), нейтральності (МN), 

фамільярності (МF) в комунікативній свідомості представників аналізованих 

лінгвокультур. 

Ураховуючи специфіку завдань нашого дослідження, релевантним щодо 

з’ясування прагматичної специфіки знакової репрезентації аналізованих 

дискурсивних практик НККП українців, росіян, литовців і американців є їхня 

диференціація на основі ІП на ядерну, приядерну та периферійну (ближню та 

дальню) зони модусів увічливості / толерантності, нейтральності та 

фамільярності в комунікативній свідомості.  

При подальшому аналізі дотичною є кореляція ІП певної ДП та рівня 

можливості її вживання в (не)інституційних дискурсивних ситуаціях: модуси 

увічливості та толерантності, як правило, співвідносяться з офіційними 

формами взаємодії, фамільярності – з неофіційними. Модус нейтральності в 
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цьому сенсі характеризується універсальністю, адже передбачає використання 

релевантних для нього дискурсивних практик у будь-яких типах дискурсу. 

Прокоментуємо результати лінгвістичного інтерв’ювання, що 

демонструють продуктивність модусів (MP / MT; MN; MF) НККП українців, 

росіян, литовців і американців (див. діаграму 4.14). За кожною конкретною ДП 

середні ІП наведені в додатках (див. додаток 9, діаграми 4.3-4.13), які 

опрацьовано для встановлення загального середнього ІП і, відповідно, 

ефективності модусів (MP / MT; MN; MF) НККП українців, росіян, литовців і 

американців.  

Найвищий ІП НККП в аналізованих лінгвокультурах демонструють 

модуси ввічливості / толерантності (MP / MT), формуючи приядерну зону 

комунікативної свідомості литовців (0,47), українців (0,45), росіян (0,42) і 

американців (0,42).  

ІП модусу нейтральності (MN) НККП литовців дорівнює коефіцієнту 

0,45, в росіян 0,42, в українців і американців 0,41, що також дозволяє 

співвіднести його з приядерною зоною в комунікативній свідомості 

інформантів, приналежних до відповідних лінгвокультур. 

Отже, середні показники ІП MP / MT і МN НККП українців, росіян, 

литовців і американців, що вдалось установити за результатами лінгвістичного 

інтерв’ювання, в межах якого визначено широкий спектр ДП як знаків 

комунікативної свідомості респондентів, дозволяють стверджувати про високу 

ефективність визначених модусів для реалізації кооперативної макростратегії в 

рамках монокультурного спілкування. 

Натомість, необхідно зауважити, що основну увагу мають привернути 

результати експерименту, які стосуються модусу фамільярності (MF) НККП, 

адже найбільшу розбіжність зафіксовано саме в його ІП, які дозволили виявити 

тенденції у функціонуванні й розвиткові певних констант і національно-

ціннісних домінант комунікативної свідомості представників аналізованих 

лінгвокультур. Отже, згідно з одержаними показниками, ІП MF НККП формує 

приядерну зону в комунікативній свідомості американців (0,35) і литовців 



 

 

286 

(0,34). Натомість в українців відповідний ІП дорівнює 0,25, а в росіян – 0,24, що 

дозволяє співвіднести модус фамільярності їхньої кооперативної мовленнєвої 

поведінки із зоною ближньої периферії комунікативної свідомості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 4.14. Індекси продуктивності модусів НККП  

українців, росіян, литовців і американців 

 

На перший погляд, відповідні узагальнення є суперечливими та 

дискусійними, адже в певних нюансах можуть заперечувати як погляди 

авторитетних дослідників у галузі лінгвокомунікативістики, 

етнопсихолінгвістики та лінгвокультурології (Ф. С. Бацевича, М. Г. Лебедько, 

О. А. Леонтович, А. Б. Лихачової, А. В. Павловської, Й. А. Стерніна, 

Дж. Таунсенда, С. Г. Тер-Мінасової, Ґ. Чепайтьєнє та ін.), так і результати 

першого етапу експерименту, задекларовані в попередньому розділі праці.  

Традиційно дискурсивно-прагматичний аналіз комунікативної поведінки 

представників аналізованих лінгвокультур засвідчував високий ступінь 

комунікабельності, відкритості, відвертості та щирості росіян як представників 

культури колективістського типу, а також емоційності українців, що передусім 

співвідносять із фамільярним стилем спілкування. Натомість для американської 

комунікативної культури ключовою ціннісною домінантою вважається 

принцип privacy, а для литовської – santūrumas (susivaržymas, susivaldymas) – 

стриманість і самоконтроль і atsargumas – обережність (завбачливість), що 
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більше характерні для індивідуалістичних культур західного типу, 

персоналізованість яких у традиційних концепціях не сприяє високому ступеню 

реалізації фамільярності. Вочевидь, відповідні погляди стосуються передусім 

фамільярного стилю комунікації, який дотичний для проміжного або 

конфліктного різновидів комунікативної діяльності, але об’єктом нашого 

дослідження виступає НККП, в межах якої виокремлюємо модус 

фамільярності, який не заважає, а допомагає реалізувати кооперативну 

макростратегію, незважаючи на певні відхилення від норм і правил 

етикетно-ритуального спілкування. 

Прокоментуємо одержані результати про продуктивність модусів НККП 

українців, росіян, литовців і американців, звернувшись до опису власне ДП, які 

надали у відповідях респонденти, та представивши окремі тенденції у 

функціонуванні та розвитку певних констант і національно-ціннісних домінант 

комунікативної свідомості представників аналізованих лінгвокультур. 

Усвідомлюємо важливість порушеного питання, адже окремі висловлені думки, 

вочевидь, лише актуалізують подальші дослідження тих аспектів національної 

комунікативної поведінки, які стосуються відображення в ній певних 

особливостей національного характеру та менталітету.  

Зауважимо, що детальний структурно-семантичний розгляд 

виокремленого спектру аналізованих дискурсивних ситуацій і ДП не є 

предметом дослідження в нашій роботі, адже пропоновані їхні різновиди свого 

часу вже ставали предметом лінгвістичного аналізу в працях як вітчизняних, 

так і зарубіжних дослідників (С. К. Богдан, О. О. Борисов, А. Кучинскайте, 

С. Папауреліте-Клов’єнє, І. І. Сєрякова, Ґ. Чепайтьєнє та ін.). Натомість 

дозволимо собі зупинитись на розгляді окремих моментів, які насамперед 

стосуються відображення найтиповіших ДП у комунікативній свідомості 

представників української, російської, литовської та американської 

лінгвокультур у межах модусів увічливості / толерантності, нейтральності та 

фамільярності.  
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4.3.1. Індекси продуктивності фатично-ініціальної стадії національної 

кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і 

американців. Так, привітання та прощання належать до одних із найчастіше 

вживаних етикетних і ритуальних ДП у комунікативній поведінці 

представників досліджуваних лінгвокультур, за допомогою яких реалізується 

фатична функція мови (встановлюється та завершується контакт між 

співрозмовниками; відбувається початок і кінець інтеракції), унаслідок чого 

визначаються як взаємовідносини адресанта й адресата в повсякденному житті, 

що відображаються в полідискурсивному просторі кооперативної комунікації.  

Наведемо словникові дефініції лексем привітання, які визначають 

специфіку аналізованих типів ДП. Вітання (привітання), повітання – 1) слова 

або жести, звернені до кого-небудь під час зустрічі на знак прихильного 

ставлення, доброзичливості; 2) усне або письмове поздоровлення чи побажання 

здоров’я, успіхів і т. ін. [СУМ, 1, с. 686].  

У найтиповішій, на перший погляд, для НККП ДП привітання / 

приветствие / pasisveikinimas / greeting у досліджуваних лінгвокультурах 

наявні як універсальні властивості, так і певні cпецифічні особливості. Так, у 

ДП привітання на кшталт Добр-ий(-ого) ран-ок(-ку) / день (дня) / веч-ір(-ора) 

[…]! – MP / MT 0,98; MN 0,98; Добр-ое(-ый) утро / день / вечер […]! – MP / MT 

0,98; MN 0,99; Laba-s rytas / diena / vakaras [...]! – MP / MT 0,98; MN 0,87; MF 

0,07; Good morning / afternoon / evening [...]! – MP / MT 0,96; MN 0,85; MF 0,21; 

пов’язані з побажальною формою, які відповідають певній добі, адже, 

вітаючись у такий спосіб, бажають адресатові доброго й гарного ранку (дня, 

вечора) та добра на весь день. Їхні ІП дозволяють стверджувати, що в межах 

MP / MT і MN вони належать до ядерної зони комунікативної свідомості 

українців, росіян, литовців і американців.  

У російських ДП привітання Добр-ое(-ый) утро / день / вечер […]! наявне 

слово добрый в застарілому, фразеологічно зв’язаному значенні рос. хороший 

[Формановская 1982, с. 63]. В українській мові така сема у прикметника добрий 

також існує – гарний. У литовській мові лексемам укр.: добрий / гарний та рос.: 
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добрый / хороший відповідають також дві лексичні одиниці лит.: labas / geras 

[RLKŽ 2000, с. 158, 876], але в ДП привітання литовці зрідка вживають 

лексему geras – гарний; хороший (гарного ранку; хорошего утра): geras rytas! – 

MP / MT 0,11; MN 0,1; MF 0,08. Значно продуктивнішими в комунікативній 

свідомості литовців є ДП із лексемою labas – Laba-s rytas / diena / vakaras [...]!, 

де функціонує давній балтійський корінь lab-, який у сучасній литовській мові 

вживається, зазвичай, лише у формах привітання та прощання: Labo ryto! – MP 

/ MT 0,42; MN 0,35; MF 0,03; Labas rytelis / vakarėlis! – MP / MT 0,11; MN 0,04; 

MF 0,38; Laba dienelė! – MP / MT 0,34; MN 0,3; MF 0,37; Labą rytą / dieną / 

vakarą! – MP / MT 0,57; MN 0,55; MF 0,03; Labutis! / Labuka! – MN 0,02; MF 

0,69; Viso labo – MP / MT 0,54; MN 0,42; MF 0,22; Labanakt-is! / Labos naktelės! – 

MP / MT 0,21; MN 0,16; MF 0,18. Саме тому загальноприйнятому нині Viso gero 

(укр. на все добре; рос. всего доброго (хорошего) останнім часом, за 

спостереженнями А. Кучинскайте, все частіше відповідає форма з коренем лит. 

lab- viso labo [Kučinskaitė 1990, с. 23].  

До ядерної зони комунікативної свідомості литовців у межах модусів 

увічливості / толерантності, нейтральності та фамільярності належить ДП 

привітання Labas (-labas)! – MP / MT 0,87; MN 0,89; MF 0,97. В інституційних 

дискурсивних ситуаціях поряд із ДП Laba-s rytas / diena / vakaras [...]! 

останнім часом все активніше вживається усічена форма Labas!, а іноді й її 

повторення Labas-labas!, що, як правило, використовується співрозмовником 

у відповідь із метою нівелювання офіційного характеру бесіди, зокрема для 

встановлення дружніх або навіть фамільярних стосунків [Паужа 2007, с. 20]. 

Як зауважує З. О. Пахолок, причина широкого побутування категорії 

повторюваності в мовленні полягає “у сформованому в онтогенезі способі 

відображення дійсності: поведінкове наслідування (імпринтинг) і научання 

завжди базуються на повторюваності” [Пахолок 2013, с. 546–547]. 

Українці та росіяни також можуть реалізовувати відповідну тактику 

інтимізації, зближення зі співрозмовником, що досягається шляхом уживання 

таких ДП, як Привіт(-ик)-(привіт)! – MP / MT 0,08; MN 0,85; MF 0,99; 
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Привет-(ик)-(привет)! – MP / MT 0,07; MN 0,98; MF 0,99. Проте ІП модусів 

увічливості / толерантності для цієї ДП у литовській комунікативній свідомості 

формує ядерну зону, а в українській і російській – зону дальньої периферії. 

Відповідна тенденція своєрідного зсуву модусу фамільярності в бік 

нейтральності та ввічливості / толерантності спостерігається насамперед у 

комунікативних культурах так званого західного типу, в яких значний вплив на 

мовну / комунікативну свідомість індивідів справили становлення та розвиток 

демократичних інституцій і базових цінностей, з-поміж яких рівність і 

рівноправність, а також свобода самовираження мають велике значення. 

Ціннісна домінанта рівності / рівноправності надзвичайно важлива для 

американців, які переконані в однакових можливостях кожного члена 

суспільства для досягнення життєвого успіху, що, визначає характер 

взаємостосунків між ними: як правило, не схвалюється в їхній кооперативній 

комунікативній поведінці підкреслювати класову, етнічно-расову різницю, 

наголошувати на вікових особливостях і службовому, соціальному статусі 

тощо, а тому цілком припустимим для реалізації кооперативної макростратегії є 

звертання по імені між малознайомими інтерактантами [Ощепкова 2004, с. 306], 

що свідчить про результативність модусу фамільярності.  

Так, у кооперативній комунікативній поведінці американців привітання 

може реалізовуватись ДП Hello! – MP / MT 0,38; MN 0,92; MF 0,98; Hi (there) / 

hi-ya, […]! – MP / MT 0,12; MN 0,79; MF 0,99; що останнім часом дещо звузили 

дискурсивний простір використання, адже є знаками початку спілкування та 

передбачають подальшу бесіду, зокрема й по телефону чи за допомогою інших 

електронних засобів комунікації [Ларина 2009, с. 324]. Натомість, як 

демонструють одержані в результаті експерименту ІП, ДП Hello! та Hi! значно 

поширили сферу вжитку і стали характерними не лише для фамільярного, а й 

для нейтрального та ввічливого / толерантного модусів спілкування. Вони вже 

не є повними еквівалентами укр. Привіт! і рос. Привет! адже останнім часом 

все більше поширюються в американському дискурсивному просторі при 

привітанні з колегами, співробітниками, студентами, викладачами тощо.  
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В українській і російській кооперативній комунікативній поведінці ДП 

Привіт(-ик)-(привіт)! – MP / MT 0,08; MN 0,85; MF 0,99; і 

Привет-(ик)-(привет)! – MP / MT 0,07; MN 0,98; MF 0,99 належать до ядерної 

зони комунікативної свідомості індивідів у межах модусів фамільярності та 

нейтральності, що спонукає до відповідних узагальнень про вживання 

переважно в неінституційному дискурсивному просторі, при спілкуванні добре 

знайомих людей, на відміну від їхніх еквівалентів у литовській (Sveiki! або 

Labas!) і американській (Hello! або Hi!) лінгвокультурах, які розширили сферу 

свого вжитку й активно використовуються у формальному, інституційному 

дискурсі навіть із незнайомими співрозмовниками.  

У відповідях-реакціях американців також зафіксовано ДП Hi-ya!, яка 

утворилась у результаті злиття двох формул Hi! та How’re you! і засвідчує в 

їхній комунікативній свідомості найвищий ІП у межах модусу фамільярності, 

адже втрачає семантику питання про стан адресата, а тому переважно не 

передбачає відповіді. Відповідна форма привітання може вживатись 

американцями поряд із іменем адресата Hi-ya, (Megan / Peter)!, як і ДП на 

зразок Morning / evening, (Jack / Mary)! – MN 0,31; MF 0,26, що зумовлює 

можливість її використання в рамках модусу нейтральності, і навіть, як 

демонструють результати експерименту, – ввічливості / толерантності, які 

екстрапольовані в комунікативній свідомості респондентів вже на рівні 

ближньої периферії. Найменш формальною в американській кооперативній 

комунікативній поведінці є ДП привітання знайомого адресата, що складається 

лише з імені Tom! / Whitney! / David! – MN 0,03; MF 0,15; що, відповідно, 

засвідчує периферійне функціонування (дальньої – для нейтральності, ближньої 

– для фамільярності) цієї знакової одиниці комунікативної свідомості та 

реалізацію кооперативної макростратегії посередництвом мовленнєвої тактики 

інтимізації, зближення зі співрозмовником. 

Українці, у свою чергу, вживають стягнені форми ДП Добридень / 

добривечір! – MP / MT 0,52; MN 0,53; MF 0,06, які, зважаючи на ІП модусів, 

можуть вживатися в (не)інституційному дискурсивному просторі, а американці 
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використовують усічені варіанти привітань на кшталт Morning / evening!, що 

складаються з однієї лексеми, але відзначаються варіативністю щодо 

функціонування в межах модусів нейтральності та фамільярності НККП.  

В українській, російській, литовській і американській комунікативних 

культурах наявні такі знаки мовленнєвого етикету, що вербалізуються в ДП 

Здрастуй(-те)! – MP / MT 0,31; MN 0,45; MF 0,14; Здравствуй(-те)! – MP / MT 

0,98; MN 0,99; MF 0,07; Sveika-s( -os, -i) [...]! – MP / MT 0,35; MN 0,44; MF 0,36; 

How do you do – MP / MT 0,55; MN 0,32; використовуються комунікантами як 

спосіб привітатись, але етимологічно позначають побажання здоров’я, 

виконуючи безпосередньо свою первинну функцію: “‘How do you do’ has its 

essence in the early meaning of the verb ‘do’, which has been used since the 14th 

century to mean ‘prosper; thrive’. Even now, gardeners sometimes refer to a plant that 

grows well as ‘a good doer’. The association with ‘do’ as specifically relating to one’s 

health is first found in print in The Paston Letters, 1463” [How do you do]. Хоча, як 

зазначає Т. В. Ларіна, привітання How do you do! вживається англійцями (як і 

американцями – І. К.) переважно у формальних ситуаціях спілкування та 

передбачає таке ж привітання у відповідь, що свідчить про високий ступінь 

його десемантизації [Ларина 2009, c. 325], та підтверджується одержаними в 

результаті лінгвістичного інтерв’ювання, адже ІП у модусі фамільярності для 

цієї ДП в американській кооперативній комунікативній поведінці не 

зафіксовано.  

Так, у литовській мовленнєвій поведінці ДП Sveikas( -os, -i), (drauguži / 

merginos / vaikai […])!, що семантизує побажання здоров’я в привітанні, ще 

зберегла значення та граматичну форму прикметника sveikas – здоровий і 

функцію номінації, але його значення також змінюється, і воно 

використовується на початку спілкування. Литовці можуть уживати в народних 

формах привітання такі ДП, як Sveika-s gyva-s / drūta-s! – Жив-а(-ий)-

здоров-а(-ий)! – MP / MT 0,11; MN 0,17; MF 0,29; у множині sveiki gyvi (до 

чоловіків) / sveikos gyvos (до жінок) – Живі-здорові!, які, зважаючи на ІП 

модусів, є знаком привітання в (не)інституційних дискурсивних ситуаціях, у 
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яких ще збережена форма прикметника. Також ці ДП у литовській мовленнєвій 

поведінці можуть слугувати відповіддю на привітання: (Labas), kaip 

gyven-i(-ate) / sekasi […]! – MP / MT 0,28; MN 0,57; MF 0,56 – (Aš) sveika-s 

gyva-s.  

В українській і російській кооперативній комунікативній поведінці 

відповідні ДП Жив-ий(-а,-і)-здоров-ий(-а,-і)! – MN 0,11; MF 0,13; Жив-а(-ы)-

здоров-а(-ы)! – MN 0,1; MF 0,12 здебільшого вживаються комунікантами у 

відповідь на привітання та, згідно з ІП, формують зони ближньої периферії 

комунікативної свідомості лише в межах модусів нейтральності та 

фамільярності. Натомість, якщо вони наявні у привітанні адресанта, то 

виконують передусім уточнюючу та інтимізаційну функції. 

У кооперативній комунікативній поведінці литовців, згідно з ІП, широко 

вживаються ДП привітання на кшталт: Sveiki (-sveiki)! – MP / MT 0,94; MN 0,93; 

MF 0,62; Sveika-s(-os, -i), (drauguži / merginos / vaikai […])! – MP / MT 0,35; MN 

0,44; MF 0,36, що формують ядерну та приядерну зони в модусній організації 

їхньої комунікативної свідомості. Прикметники sveika-s(-i,-os) і laba-s, 

відрізняються, на переконання Й. Паужі, різним ступенем десемантизації: “у 

cлові labas втрачено функцію номінації, воно вживається як етикетний знак і, 

ймовірно, є лише вигуком” [Паужа 2007, с. 20]. На нашу думку, якщо 

розглядати ці прикметники як етикетно-ритуалізовані знаки привітання в 

комунікативній свідомості литовців, то sveika-s(-i,-os) як формула ДП теж є 

вигуком. 

У цьому контексті слід згадати про ДП привітання, яка вживається в 

кооперативній комунікативній поведінці українців і росіян: Здорово! – MN 0,24; 

MF 0,31; Здоров-о(-а), (братан / папа-ня(-ша) / мама-ня(-ша) / тетушка / шеф 

[...])! – MN 0,33; MF 0,36; яка в українській лінгвокультурі демонструє 

приядерну зону комунікативної свідомості лише в межах модусу фамільярності 

(ІП MN засвідчує зону ближньої периферії), а в російській – фамільярності та 

нейтральності. Тенденції мовленнєвого етикету недалекого минулого 

засвідчували, що ці ДП привітання “можуть вказувати на ґендерний статус 
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учасників спілкування” [Формановская 1982, с. 64], адже відповідне вітання 

здебільшого поширене серед чоловіків і характерне для комунікативної 

поведінки людей переважно низького соціального статусу. Проте, враховуючи 

специфіку проведення нашого емпіричного дослідження, зокрема соціально-

культурні характеристики респондентів, можемо відзначити, що відбулись 

певні зрушення в комунікативній свідомості, адже в нас переважали 

інформанти жіночої статі, які належать до середнього та високого соціального 

статусу, хоча й зазначали цю ДП як таку, що вживають переважно у 

фамільярному модусі спілкування. Литовські ДП привітання Sveikas( -os, -i) 

[…]! і Sveiki (-sveiki)! загалом можуть відповідати українському та російському 

Здорóв-о(-а)!, хоча й не є повними еквівалентами [Паужа 2007, с. 21; RLKŽ 

2000, с. 224]. Проте, на відміну від НККП українців і росіян, де воно передусім 

співвідноситься з модусом фамільярності і частіше вживається чоловіками, 

аніж жінками, у литовців така ДП привітання не має ґендерної специфіки у 

використанні та формує ядерну зону комунікативної свідомості в межах 

модусів увічливості / толерантності та нейтральності. 

У кооперативній комунікативній поведінці українців і литовців, на 

відміну від росіян і американців, наявні ДП привітання та pasisveikinimas, що 

вербалізуються відповідними лексемами та їхніми словоформами – (Радо / 

щиро) віта-ю(-ємо) […]! – MP / MT 0,65; MN 0,54; MF 0,11; Моє / мої вітання-

чко! – MP / MT 0,37; MN 0,19; MF 0,06; Віта-ю(-ємо) з Новим роком / з Днем 

народження! – MP / MT 0,2; MN 0,31; MF 0,07; Sveikin-u(-am(e) (su Naujaisiais 

metais / [...])! – MP / MT 0,19; MN 0,22; MF 0,04; Sveikutis! – MP / MT 0,04; MN 

0,02; MF 0,58, які семантизують не лише спосіб привітатись зі 

співрозмовником, а й поздоровлення та побажання. Невипадково українці 

можуть вживати дієслова бажаю і зичу в ДП привітання: (бажаю / зичу) (Вам / 

тобі) доброго ранку [Богдан 1998, с. 58], а литовці використовують навіть 

демінутивну форму Sveikutis! У американців семантика ДП Greetings! – MP / 

MT 0,2; MN 0,12 також може вербалізовувати поздоровлення, як-от у 

словосполученні greeting card.  
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Такі ДП привітання в українській комунікативній культурі, як Здоровенькі 

були! – MN 0,26; MF 0,28 і Доброго здоров’я(-чка)! – MP / MT 0,33; MN 0,47; MF 

0,15, відповідно до ІП у межах модусів нейтральності та фамільярності, 

вживаються переважно тоді, коли адресант намагається інтимізувати процес 

спілкування, надати йому щирого характеру, бажаючи адресату міцного 

здоров’я. Серед російських респондентів також зафіксована ДП Доброго 

(здоровь-я(-ица) / (здравьица)! – MN 0,24; MF 0,18. Зауважимо, що в 

комунікативній свідомості українців, згідно з одержаними ІП, відповідна ДП 

формує приядерну зону в межах модусу ввічливості, а в росіян такі просторічні 

форми привітань фіксуються лише в модусах нейтральності й фамільярності та 

властиві для старшого покоління респондентів віком від 40 років. Натомість 

лише серед відповідей російських інформантів наявна ДП Здравия желаю! – MP 

/ MT 0,02; MN 0,02; MF 0,04, яка здебільшого використовується у військовому 

дискурсі як форма привітання солдата з офіцером (молодшого за званням 

військового до старшого).  

Можемо констатувати, що такі ДП, як: Дозволь-те / хоч-у(емо) / хоті-

в(-ла,-ли) б(и) (Вас / вас / тебе) привітати! – MP / MT 0,65; MN 0,22; 

Позволь-те / разреши-те / хоч-у(-им) / хотел(-а,-и) бы (Вас / вас / тебя) 

(по)приветствовать! – MP / MT 0,79; MN 0,3; Leisk-ite (man / mums) / 

nori-u(-me) / norė-čiau(-tume) (Jus / tave / jus) pasveikinti! – MP / MT 0,68; MN 

0,39 є характерними для інституційного дискурсивного простору, адже в межах 

модусу фамільярності відповідних прикладів з-поміж реакцій інформантів не 

зафіксовано, а тому в українській, російській і литовській комунікативній 

поведінці ці ДП є знаками передусім офіційної тональності спілкування, які 

можуть використовуватись зокрема й під час урочистих заходів при звертанні 

до великої аудиторії. Якщо ж ці ДП привітання звернені до одного адресата, то 

використовуватимуться форми звертання на Ви / Вы / Jus.  

Серед відповідей-реакцій українців, росіян і литовців зафіксовано й такі 

ДП привітання, а для української лінгвокультури й прощання, які переважно 

вживаються в інституційному дискурсі: Моє (в)шанування-чко / пошана! – MP / 
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MT 0,19 / 0,08; MN – / 0,03; MF 0,02 / –; (моє шануваннячко – просторічна й 

дещо архаїзована форма, яка позбавлена офіційності та вказує на 

невимушеність взаємостосунків між комунікантами [Богдан 1998, с. 62]); Моё 

почтен-ие(-ьице)! – MP / MT 0,12 – підкреслює різницю у віці та соціальному 

статусі співрозмовників, коли її вживає молодший по відношенню до старшого; 

Man (didelė) garbė! – MP / MT 0,13.  

У відповідях-реакціях інформантів широко представлені етикетні ДП 

привітання із семантикою запрошення, як-от: Ласкаво просимо! – MP / MT 

0,71; MN 0,74; (Радо / щиро) віта-ю(-ємо) / запрошуємо! – MP / MT 0,65; MN 

0,54; MF 0,11; Будь ласка-(будь ласка), (про-шу(симо) / про-(за-)ходьте / […]! – 

MP / MT 0,4; MN 0,27; Добро пожаловать! – MP / MT 0,56; MN 0,54; 

Пожалуйста, (про-шу(-сим) / за-(про-)ходите / [...]! – MP / MT 0,31; MN 0,23; 

Sveiki atvykę! – MP / MT 0,78; MN 0,86; Welcome! – MP / MT 0,82; MN 0,31, 

модусна організація яких у пропонованих комунікативних культурах 

демонструє універсальність і спільність, адже в комунікативній свідомості ці 

ДП уживаються в межах модусів увічливості / толерантності та нейтральності.  

У працях окремих дослідників і раніше звертали увагу (С. К. Богдан, 

А. Б. Лихачова, С. Папауреліте-Клов’єнє, Й. Паужа, Й. А. Стернін, 

М. П. Фабіан та ін.) на специфіку використання відповідних етикетно-

ритуалізованих мовленнєвих одиниць, пояснюючи це тим, що українці та 

росіяни, як правило, не апелюють до минулого, вітаючи та запрошуючи гостей, 

підкреслюючи важливість безпосередньо моменту контактування та взаємодії, а 

тому ці ДП фактично поєднують два значення, адже до власне запрошення 

додається привітання. За спостереженнями Й. Паужі, в ДП Sveiki atvykę! 

важливою є апеляція до минулого, яка актуалізується в литовській 

кооперативній комунікативній поведінці в значенні ‘вітаємо тих, хто прибув’, 

‘здравствуйте, прибывшие’. Так литовці висловлюють радість, акцентуючи 

увагу не лише на моменті власне зустрічі, а й на тому, що гості прибули до них 

живі й здорові [Паужа 2007, с. 21].  
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Подорожуючи Литвою, можна почути стандартні ДП привітання та 

запрошення від співробітника готелю під час реєстрації: Laba diena! Sveiki 

atvykę! Лише після цього вони можуть висловлювати подальшу гостинність, 

вживаючи такі форми, як Prašom užeikite! – будь ласка, за-(про-)ходьте; 

Maloniai kviečiame! – ласкаво запрошуємо; тощо. На думку литовської 

дослідниці Ґ. Чепайтьєнє, відповідний приклад засвідчує менший ступінь 

емоційності литовців, порівняно з росіянами (як і українцями – І. К.), адже для 

останніх значно важливішим є прояв позитивних емоцій безпосередньо в 

момент спілкування, аніж апеляція до тих подій, навіть і приємних, які 

передували зустрічі [Čepaitienė 2005, с. 48]. Можна також звернути увагу на 

більший прояв модусу фамільярності в литовській кооперативній 

комунікативній поведінці, яка відбувається в магазинах, торговельних центрах, 

банківських і фінансових установах, навіть освітніх закладах, коли їхні 

працівники, звертаючись до (не)знайомих, різних за віком і статусом 

відвідувачів, вживають переважно ДП Sveikas! Sveiki (sveiki)! Labas! Натомість 

в українському та російському відповідному дискурсивному просторі 

використовуються для реалізації кооперативної макростратегії та досягнення 

бажаного перлокутивного ефекту ДП Добр-ий(-ого) ран-ок(-ку) / день (дня) / 

веч-ір(-ора)! Здравствуй(-те)! Добр-ое(-ый) (утро / день / вечер)! та інші, що 

мають високий ІП у модусах увічливості / толерантності та нейтральності. 

Проаналізувавши спектр одержаних відповідей-реакцій інформантів у 

досліджуваних комунікативних культурах, можна встановити середній ІП 

модусної організації у ДП привітання (див. додаток 9, табл. 4.3. та діагр. 4.3), 

що демонструє суттєву розбіжність між показниками саме в межах модусу 

фамільярності: американці – ІП 0,39; литовці – ІП 0,35 – дозволяють засвідчити 

приядерну зону MF у комунікативній свідомості респондентів; росіяни – ІП 

0,28; українці – ІП 0,24 – вказують, відповідно, на зону ближньої периферії у 

комунікативній свідомості реципієнтів: чим вищий ІП певного модусу, тим 

ефективніший він для реалізації кооперативної макростратегії у процесі 

спілкування. Отже, ІП модусу фамільярності ДП привітання в кооперативній 
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комунікативній поведінці представників аналізованих лінгвокультур дозволяє 

зробити висновки про більшу його ефективність у реалізації фатичної 

(контактовстановлюючої) функції при монокультурному спілкуванні серед 

американців і литовців.  

Українці, росіяни та литовці, наприклад, вживаючи ДП привітання в 

межах виділених модусів спілкування (MP / MT; MN; MF) у більшості випадків 

чекають відповідної реакції з боку адресата та відповіді, що свідчить про 

високий ступінь семантизації привітань та безумовно передує створенню умов 

для подальшої успішної кооперативної комунікації. Американці ж не завжди 

прагнуть почути привітання у відповідь, особливо у випадку вживання ДП на 

зразок How’re you? Hi-ya!, що залежить від контексту, умов спілкування та 

специфіки взаємовідношень між комунікантами. Їхня НККП визначається 

насамперед такими найважливішими рисами національного характеру, як 

вищий ступінь демократичності, що виявляється в прийнятній можливості 

привітати як знайому, так і незнайому людину, але водночас і частішому 

вживанні десемантизованих вербальних (не)формальних ДП на зразок How do 

you do! Hi-ya! і т.і. На нашу думку, це свідчить про реалізацію принципу 

дотримання зони особистої автономії Іншого, про індивідуалістичний тип 

американської комунікативної культури, що спричинене передусім 

історичними, географічними, соціально-культурними та іншими чинниками її 

формування й розвитку.  

У кооперативній комунікативній поведінці ДП привітання 

репрезентовані здебільшого етикетними та ритуалізованими висловлюваннями, 

що, як правило, мають еквівалентні одиниці в аналізованих лінгвокультурах, 

але їхній знаковий статус не завжди збігатиметься, що засвідчує специфічна 

модусна організація окремих ДП. Отже, привітання у досліджуваних 

комунікативних культурах створюють передусім сприятливу атмосферу 

спілкування, надають стимул для подальшого контактування, оскільки 

комуніканти висловлюють повагу один до одного за допомогою етикетних і 

ритуалізованих благопобажань, адже чимало з них етимологічно позначають 
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побажання здоров’я, гарного дня, вдачі тощо. Наявність різноманітних ДП 

привітання у НККП українців, росіян, литовців і американців спричинена 

специфікою її модусної організації, (не)інституційним характером 

дискурсивних ситуацій та особливостями комунікантів, які диференціюються за 

віком, соціальним статусом, ґендерними, психологічними, соціально-

культурними, освітніми ознаками тощо.  

 

4.3.2. Індекси продуктивності фатично-завершальної стадії 

національної кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, 

литовців і американців. Прокоментуємо результати емпіричного 

дослідження, які стосуються модусної організації ДП прощання НККП 

українців, росіян, литовців і американців. Необхідно одразу зауважити, що в 

усіх аналізованих лінгвокультурах ДП прощання іноді перетинаються з ДП 

побажання, вибачення, подяки / вдячності (їхній реєстр із визначеним ІП до 

кожної конкретної ДП детальніше представлено в додатку 9, табл. 4.9, 4.10, 

4.12, 4.13, діагр. 4.9, 4.10, 4.12, 4.13). 

Зауважимо, що окрему увагу приділимо тим ДП, які в аналізованих 

лінгвокультурах сприяють вираженню специфіки модусної організації та 

ефективності НККП. Для цього можемо продемонструвати загальні середні ІП 

кожного з модусів за конкретними комунікативними культурами (див. додаток 

9, табл. 4.13, діагр. 4.13), які демонструють специфіку передусім у межах 

модусу фамільярності: приядерна зона MF у комунікативній свідомості 

респондентів фіксується в литовців– ІП 0,34 і американців – ІП 0,31; зона 

ближньої периферії – в українців – ІП 0,21 і росіян – ІП 0,21. 

Як зауважують численні дослідники (Й. А. Стернін, Т. В. Ларіна, 

В. В. Ощепкова та ін.), об’єктом уваги яких ставали особливості вербалізації 

прощання в англомовних лінгвокультурах, зокрема й у американській 

комунікативній поведінці, то різноманітність етикетно-ритуальних 

мовленнєвих знаків прощання значно більша та різноманітна, ніж у ДП 

привітання [Стернин 2001, с. 98]. Ця думка цілком і повністю підтверджується, 
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адже найвищий ІП модусу фамільярності ДП прощання в американській 

комунікативній культурі спричинений, як засвідчує репертуар одержаних у 

результаті експерименту ДП, завдяки багатофункціональності цих знакових 

конструктів комунікативної свідомості. Одна ДП прощання в американській 

НККП може вживатись із тотожним ІП у межах усіх виділених модусів.  

Так, необхідно насамперед звернутись до ДП Bye (bye), (it’s been a lot of 

fun / see you back)! – MP / MT 0,88; MN 0,99; MF 0,99, модуси якої формують 

ядерну зону в комунікативній свідомості інформантів. ЇЇ варіанти Bye! та 

Bye-bye! також наводяться як можливі форми завершення контакту в трьох 

модусах НККП американців, хоча частіше вони доповнюються іншими 

репліками, які пом’якшують їхній фамільярний характер. Проте, можемо 

пояснити зсув модусної організації цієї ДП у бік нейтрального та ввічливого / 

толерантного модусів спілкування процесами демократизації комунікативної 

взаємодії у американському соціумі, про які свого часу вже зазначали 

дослідники дискурсивних просторів англомовних лінгвокультур [Ступин 1980, 

с. 126; Ларина 2009, с. 189]. ДП Bye! та Bye-bye! є усіченими варіантами більш 

формалізованої ДП прощання Good bye! – MP / MT 0,85; MN 0,25, яка, у свою 

чергу, утворилась від форми God be with you [Ferguson 1981, с. 33]. 

Зауважимо, що ДП прощання, які мають релігійну семантику, 

зустрічаються у відповідях-реакціях інформантів здебільшого віком понад 40 

років із чотирьох аналізованих лінгвокультур: God bless / save (you)! – MF 

0,03; Su Dievu! / Tesaugo tave / Jus Dievas! – MP / MT 0,1; MF 0,08; С Богом! / 

Храни вас / Вас / тебя Господь / Боже! – MP / MT 0,14; MF 0,15; З Богом! / 

Бережи (тебе / Вас) Боже / Господь! – MP / MT 0,11; MF 0,12. Тенденційно ці 

ДП релевантні для модусів увічливості / толерантності та фамільярності, 

формуючи в американській та литовській комунікативній культурах зони 

дальньої периферії в комунікативній свідомості індивідів, а в російській і 

українській – ближньої. 

Схожу тенденцію демонструють і відповідні ДП прощання в литовській 

комунікативній культурі, зокрема також ідеться про усічені форми більш 
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формалізованих висловлювань: 1) Iki! – MP / MT 0,18; MN 0,55; MF 0,99 від Iki 

pasimatymo! – MP / MT 0,95; MN 0,92; MF 0,17; 2) Viso! – MP / MT 0,15; MN 

0,33; MF 0,96; від Viso gero! – MP / MT 0,92; MN 0,89; MF 0,64. ІП MP / MT 

дозволяють ствержувати, що в комунікативній свідомості литовців, які 

представляють середній і високий соціальні статуси сучасного соціуму, 

відбуваються певні зрушення в модусній організації НККП, що позначаються й 

на функціонуванні етикетно-ритуалізованих ДП. Натомість, варіативність ДП 

прощання з формантами iki та viso залишається в литовській комунікативній 

культурі широкою та розгалуженою: Iki (naujų) susitikimų! – MP / MT 0,68; MN 

0,54; MF 0,24; Iki rytojaus / kitų metų / kitos vasaros / žiemos / savaitės / kito 

pirmadienio [...]! – MP / MT 0,68; MN 0,64; MF 0,43; Iki / ligi greito / malonaus / 

laukiamo / sutarto pasimatymo / susitikimo! – MP / MT 0,49; MN 0,46; MF 0,38; Iki 

susitikimo namie / Klaipėdoje / sekmadienį / [...]! – MP / MT 0,48; MN 0,52; MF 

0,22; Viso geriausio! – MP / MT 0,55; MN 0,38; MF 0,21; Viso labo! – MP / MT 

0,54; MN 0,42; MF 0,22 тощо. 

У російській лінгвокультурі ДП Пока(-пока)! – MN 0,87; MF 0,99; 

виступає еквівалентом американської Bye(-bye)! та литовської Iki! (хоча в 

литовській мові це прийменник ‘до’ який, звісно, в ролі етикетної ДП прощання 

втратив свою граматичну форму та частиномовну приналежність, виконуючи 

функцію вигуку), але, відповідно до ІП модусів, не є характерною для 

інституційного дискурсивного простору, адже формує ядерну зону 

комунікативної свідомості індивідів лише в межах модусів нейтральності та 

фамільярності. Маємо зауважити, що такий просторічний її варіант, як ДП 

Покеда / покедова! – MF 0,12 вже формує зону ближньої периферії модусу 

фамільярності в комунікативній свідомості російських інформантів, а ДП 

Па-па! – MF 0,06 – зону дальньої периферії. 

Для української комунікативної культури характерним є активне 

вживання ДП Пока (-пока)! – MN 0,39; MF 0,99, яка утворює приядерну та 

ядерну зони в межах модусів нейтральності та фамільярності відповідно. Проте 

в рамках MP / MT не було зафіксовано жодної відповіді респондентів, що 
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свідчить про небажане її використання в межах цих модусів українського 

дискурсивного простору. Хоча, спостерігаючи за наявними тенденціями в 

американській і литовській лінгвокультурах, у яких становлення та розвиток 

демократичних цінностей, пов’язаних із рівністю / рівноправністю всіх членів 

суспільства та свободою самовираження, відбулись і продовжують 

еволюціонувати, можемо очікувати відповідних зсувів у комунікативній 

свідомості українців навіть найближчим часом. Наприклад, такі специфічні для 

української НККП ДП прощання, як: Будьмо! – MP / MT 0,26; MN 0,16; MF 

0,18; Бувай-те / будь-те (здоров-ий(-а,-і) / щаслив-ий(-а,-і)! – MP / MT 0,22; MN 

0,33; MF 0,48 вже фіксуються в модусі ввічливості / толерантності, формуючи 

зону ближньої периферії у комунікативній свідомості; ДП Па-па! – MN 0,07; 

MF 0,24 – зону дальньої периферії для модусу нейтральності та ближньої 

периферії для модусу фамільярності, що вже засвідчує певний зсув у модусній 

організації НККП українців у дискурсивній ситуації прощання.  

Для завершення контактування спостерігається спільна та універсальна 

для досліджуваних лінгвокультур тенденція, коли функцію ДП прощання 

виконують ДП побажання:  

укр.: Удачі (тобі / Вам)! Щасливо / щасти (тобі / Вам) / (не)хай 

щастить! На все добре! Усього (тобі / Вам) найкращого / доброго, найліпшого! 

Гарного / приємного дня / вечора! Гарн-ого(-ої,-их) / приємн-ого(-ої,-их) / 

щаслив-ого(-ої,-их) / весело-ого(-ої,-их) вихідних / свят / вікенду / відпустки / 

подорожі / дороги! (На) добраніч / доброї / спокійної ночі! Бувай-те / будь-те 

(здоров-ий(-а,-і) / щаслив-ий(-а,-і)!  

рос.: Удачи (тебе / Вам)! Счастливо (тебе / Вам)! Всего (Вам / тебе) 

(самого) доброго / хорошего / лучшего! Хорошего / удачного / приятного дня / 

вечера! Хорош-его(-ей,-их) / приятн-ого(-ой,-ых) / счастлив-ого(-ой,-ых) / 

весёл-ого(-ой,-ых) / удачн-ого(-ой,-ых) отпуска / поездки / дороги / выходных / 

праздников / уикенда […]! Спокойной / доброй ночи! Сладких / приятных / 

добрых снов-идений! Споки! Будь-те здоров-(-а,-ы) / счастлив(-а,-ы)!  
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лит.: Viso gero! Viso geriausio! Viso labo! Sėkmės (tau / Jums)! Laimingai! 

Gerų / gražių / laimingų / smagių švenčių / atostogų! Gero / gražaus / smagaus 

savaitgalio / poilsio! Laimingo kelio! Geros / gražios dienos [...]! Geros kelionės ir 

laimingai sugrįžti! Labanakt-is! / Labos naktelės! Saldžių sapnų! / Gero miego! Tegu 

lydi visur sėkmė! Būk-ite / lik-ite sveik-as(-a,-i,-os)! Gyvenkim / darbuokimės sveiki!  

амер.: (Good) night! (Have nice) / sweet dreams! Good day! Good luck! Be 

happy! Take care (of yourself / yourselves)! (Have a) nice / good day / evening / stay 

[…]! Have a happy / good / nice / pleasant / merry holiday-s / weekend / safe journey 

[…]! 

Для досліджуваних комунікативних культур також характерними є ДП 

прощання, що водночас виконують прагматичну функцію ДП подяки / 

вдячності, які зазвичай додаються до власне етикетних знакових одиниць із 

семантикою прощання та висловлюють вдячність за запрошення або візит, за 

приділений час, частування або інші знаки уваги:  

укр.: (Я / ми) щиро / охоче / дуже / сердечно / красно дяку-ю(-ємо) / 

вдячн-ий(-а,-і) (тобі / Вам / вам) за увагу / зустріч […]!  

рос.: (Большое / огромное) спасибо / (сердечно / искренне) 

благодар-ю(-им) за внимание / встречу / […]!  

лит.: (Labai / nuoširdžiai / nepaprastai) dėking-as(-a,-i) (Jums / tau / jums) / 

ačiū / dėkui / dėkoj-u(-ame) už susitikimą / dėmesį / [...]!  

амер.: Thank you / thanks (for having us / for a lovely / wonderful evening / 

meal / time / […])!  

Окрему універсальну для досліджуваних комунікативних культур групу 

ДП прощання становлять знаки-конструкти інтенційного характеру, що 

семантизують намір комунікантів продовжувати контактування в майбутньому:  

укр.: До (скорого / швидкого / наступного) побачення! До завтра / 

наступно-го(-ї) тижня / понеділка  року / літа / зими [...]! До (наступної / 

скорої) зустрічі (вранці / вдень / увечері / вдома / в Києві / в неділю […])! Я / 

ми ненадовго / не проща-юсь(-ємось)! (Ще) побачимось / 

зустрі-немось(-чаємось) о шостій годині / на роботі / в кафе [...]! (Я) 
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зателефоную / подзвоню / наберу / напишу! / (Ти / Ви) телефонуй-те / 

дзвон-и(-іть) / пиш-и(-іть)! / На зв’язку! / Тримаймо зв’язок!  

рос.: До (скорого / следующего) свидания! До завтра / следующе-го(-й) 

года / недели / зимы / лета / […]! До (скорой / следующей) встречи (дома / в 

Санкт-Петербурге / в воскресенье / утром / днём / вечером / […])! Я / мы 

ненадолго / не проща-юсь(-емся)! (Ещё) увидимся / встре-тимся(-чаемся) / 

пересечёмся (в три часа / на работе / в (торговом) центре […])! (Я) позвоню / 

напишу! (Ты / Вы) звони-те / пиши-те! / На связи! 

лит.: Iki pasimatymo! Iki (naujų) susitikimų! Iki susitikimo namie / 

Klaipėdoje / sekmadienį / [...]! Iki / ligi greito / malonaus / laukiamo / sutarto 

pasimatymo / susitikimo! Iki rytojaus / kitų metų / kitos vasaros / žiemos / savaitės / 

kito pirmadienio [...]! Susitiksime trečią / darbe / (prekybos) centre / [...]! Iki! (Aš) 

paskambinsiu / parašysiu! / (Tu / Jus) skambink-ite / parašyk-ite! / Pasirašysim(e)! 

амер.: (I’ll / we’ll) see you soon / be seeing you / tomorrow / later / then / 

again / around / in a bit / in week / in the morning / in weekend / on Sunday / at home 

/ in New York / at the office / at 6 / on work / in café […]! Text / call me! Keep in 

touch! Bye (bye), (it’s been a lot of fun / see you back)! See ya! Bye for now! See you 

one more time! Catch you later! / I'll ring you later! / I’ll give a ring one of these 

days! Don’t hesitate to call / write / message!  

Наявні в кооперативній комунікативній поведінці українців, росіян, 

литовців і американців з-поміж ДП прощання й такі, які дублюють ДП 

запрошення, але зазвичай в них ідеться про пропозицію адресанта здійснити 

візит у відповідь:  

укр.: (Наступного разу / пізніше / тепер) (я / ми) чека-ю(-ємо) (тебе / вас 

/ Вас) / (ти / ви / Ви) приход-ь(те) до мене / нас / (ти / ви / Ви) має-ш(-те) 

(обов'язково) до мене / нас прийти / завітати!  

рос.: (Теперь / в следующий раз / позже) (я / мы) жд-у(-ём) (тебя / Вас) / 

(ты / вы / Вы) приходи(те) к(о) мне / нам / (ты / вы / Вы) долж-ен(-ны) 

(обязательно) к(о) мне / нам прийти!  

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/See+you+soon
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лит.: (Vėliau / kitą kartą / kitu laiku) lauk-(s)iu(-(s)im(e) / ateik-ite pas mane / 

mus […])! 

амер.: (Next time / later / one day) come to me / us / you should come to lunch 

/ you must come around to my house! 

Спільними для аналізованих комунікативних культур є ДП прощання, які 

дублюють ДП прохання та семантизують знаки уваги до третіх осіб, які не 

беруть безпосередньої участі в спілкуванні:  

укр.: (Переда(ва)й-те) привіт / вітання батькам / родичам / чоловікові / 

[…]! / (Усім) привіт / вітання!  

рос.: (Переда(ва)й-те) привет / поздравления родителям / жене / детям / 

[…]! (Всем) привет!  

лит.: (Perduok-ite) (mano / mūsų) linkėjimus draugams / vyrui / vaikams [...]! 

/ Linkėjimai visiems! 

амер.: Say hi / hello to John / your wife / […]! / (Give my) regards to your 

parents! / (Convey my) congratulations to Jack! / Best wishes to Melany!  

Отже, розглянуті ДП прощання демонструють наявність як універсальних 

знаків-конструктів у досліджуваних лінгвокультурах, так і модусів НККП, які, 

у свою чергу, демонструють за допомогою ІП в кожній конкретній 

комунікативній культурі варіативну ефективність. Спробуємо надати пояснення 

вищого ступеня продуктивності, а відтак, і ефективності модусу фамільярності 

НККП американців і литовців, порівняно з українцями та росіянами, які 

зумовлені такими факторами. 

1. Насамперед акцентуємо увагу на антропометричних, 

соціокультурних характеристиках інформантів, їхньому рівні освіти тощо (див. 

розділ 2 дисертації), адже психо- та соціолінгвістичний експерименти у вигляді 

лінгвістичного інтерв’ювання проводились переважно з-поміж інформантів 

середнього та високого соціального статусу. Перший етап експерименту, 

результати якого представлені в 3 розділі праці, які загалом засвідчують 

усталені універсальні константи, що співвідносяться з архетипами, та ціннісні 

домінанти комунікативної свідомості, які відображені в уже сформованих 
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стереотипах у певному соціокультурному середовищі, проводився у вигляді 

вільного та спрямованого соціо-та психолінгвістичного експериментів шляхом 

опитування та анкетування. 

2. Перевагу модусу фамільярності НККП американців і литовців, 

порівняно з українцями та росіянами, можемо пояснити більшою свободою 

проявів демократичних цінностей, які на певному етапі їхнього становлення та 

еволюції вплинули на специфіку мовленнєвої взаємодії в інституційному 

дискурсивному просторі, наблизивши його до характеру та семіотики 

неінституційного. Якщо спиратись на виявлені в комунікативній свідомості 

представників досліджуваних лінгвокультур ціннісні домінанти, які є 

спільними для американців і литовців, то слід, передусім, наголосити на 

рівності / рівноправності та, головне, свободі самовираження як необхідних 

складників їхньої кооперативної мовленнєвої поведінки та чинників реалізації 

кооперативної макростратегії.  

3. Ще одним екстралінгвістичним фактором, який так чи інакше 

впливає на продуктивність і ефективність модусів кооперативного спілкування 

в різних комунікативних культурах, можуть бути глобалізаційні процеси та 

бурхливий розвиток інформаційних технологій. Не можна не враховувати в 

цьому контексті активні міграційні процеси, що й досі є активними у 

Литовській Республіці, особливо після вступу цієї невеликої країни за 

територією та кількістю населення до Європейського Союзу ще в 2004 році. 

Розвиток демократичних інституцій з відповідними критеріями та цінностями 

“західного” типу, необхідність гармонійного приєднання до 

загальноєвропейського політичного, фінансово-економічного, 

освітньо-культурного континууму тощо вимагали від представників литовської 

лінгвокультури знаходити дієві шляхи та методи, зокрема, й до успішної 

імплементації кооперативності в комунікативній взаємодії, що, безсумнівно, 

справило значний вплив і на їхнє монокультурне спілкування.  

В українській і російській лінгвокультурах модус фамільярності (який 

розмежовуємо з фамільярним стилем комунікації) теж наявний у НККП, але 



 

 

307 

має значно менший ІП, ніж в американській і литовській, а тому й меншу 

ефективність, що можемо пояснити більшою формалізованістю, етикетною 

ритуалізованістю, дотриманням встановлених норм і чітких правил, а також 

наявністю рудиментів тоталітарної (а не демократичної) ідеології. Проте, 

зауважимо, з іншого боку, що завдяки сучасним інформаційним технологіям, 

які дозволяють процесу спілкування ставати не лише моно- та міжкультурним, 

а й транскультурним, відбувається взаємоплив комунікативних свідомостей, 

коли одна й та ж лінгвокультура може бути як реципієнтом, так і джерелом. 

4. Важливим чинником, який також впливає на вищий ІП модусу 

фамільярності НККП американців і литовців, є принцип економії мовленнєвих 

зусиль, що дозволяє ефективніше та економніше використовувати час у процесі 

спілкування з метою досягнення бажаного перлокутивного ефекту та реалізації 

кооперативної макростратегії. Цей фактор підтверджує наявність національно-

ціннісних домінант агентивності та енергійності у комунікативній свідомості 

американців і литовців, а також принципі діяльності, зокрема акценті на її 

економічній складовій (veiklos principas, orientacija į verslą, ekonominę veiklą; 

activity) та прагматизмі (pragmatizmas; pragmatism). 

 

Висновки до розділу 4 

 

Національна кооперативна комунікативна поведінка є 

когнітивно-семіотично-дискурсивним феноменом, конституенти (знакові 

конструкти) якого формуються в мовній / комунікативній свідомості і 

актуалізуються у вигляді (не)вербальних компонентів у дискурсивному 

просторі, утворюючи широкий спектр кооперативних дискурсивних ситуацій, 

які забезпечуються семіотичною конфігурацією відповідних ДП.  

Аналіз семіозису стереотипних національних кооперативних ДП 

українців, росіян, литовців і американців був проведений за результатами 

психо- та соціолінгвістичного експериментів у декілька етапів. Так, на етапі 

опитування та анкетування виявлено репертуар дискурсивних ситуацій, 
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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%). Верифікація одержаних результатів, що 

полягала у визначенні ІП модусу ввічливості в стереотипних національних 

кооперативних ДП, засвідчила кооперативний характер відповідних різновидів 

дискурсивних ситуацій у чотирьох аналізованих лінгвокультурах. 

Репертуар ДП, які є знаками-конструктами комунікативної свідомості 

респондентів, з характерними для кожної з них проявами модусів увічливості / 

толерантності, нейтральності й фамільярності в НККП українців, росіян, 

литовців і американців дають підстави стверджувати, що вони за своєю 

природою базуються на універсальній фреймово-сценарній когнітивно-

семіотичній моделі.  

Когнітивно-семіотичний фрейм-сценарій НККП є конструктом, 

представленим національними стереотипними кооперативними ДП (від 

фатичних ДП початкової стадії контакту, до яких належать привітання, до 

завершальної стадії кооперації та її ДП прощання), що відображають 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). Ці слоти утворюють верхній рівень фрейму 

(за М. Мінським), який складається з обов’язкових компонентів певної 

стереотипної дискурсивної ситуації. Сценарними складниками фрейму 

національна кооперативна комунікативна поведінка є поєднання граматичних 
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форм і значень слотів різного порядку: 1) особові / присвійні займенники 

першої особи однини та множини та власні імена – компоненти слоту першого 

порядку S+Ps – адресант / мовець / комунікант-ініціатор; 2) особові / присвійні 

займенники другої і третьої особи однини та множини, власні імена, номінації 

статусу, рангу, посади, звання, а також ті, що підкреслюють достоїнства особи, 

близькість стосунків, традиційні для кожної з аналізованих лінгвокультур 

загальноприйняті звертання до незнайомої людини, які вживаються, 

насамперед, в інституційних дискурсивних ситуаціях, – компоненти слоту 

другого порядку H+Ps – адресат / слухач / комунікант-співрозмовник; 

3) етикетна норма, особистісні інтенції (наміри, установки) комунікантів 

ініціатора та співрозмовника – компоненти слоту P – пропозиція, дія / стан з 

його терміналами: солідарність, співпраця, інтеграція; 4) увічливість / 

толерантність, нейтральність, фамільярність – компоненти слоту M (P / T – N – 

F) – кооперативний модус спілкування; 5) стратего-тактичний репертуар 

засобів перебігу успішної кооперації – компоненти слоту R+St – результат / 

стимул.  

На наступному експериментальному етапі дослідження за результатами 

лінгвістичного інтерв’ювання визначено ІП модусів увічливості / 

толерантності, нейтральності й фамільярності та їхню шкалу як регуляторів 

НККП українців, росіян, литовців і американців (як для окремої одиниці, так і 

середнього показника ІП для кожного типу ДП у конкретній аналізованій 

лінгвокультурі) (детальніше показники див. в діаграмі 4.14). 

Установлено, що 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. Відповідна тенденція підтверджує 

універсальні вісім констант комунікативної свідомості представників 

досліджуваних лінгвокультур, які, в свою чергу становлять ядерну зону 

комунікативної свідомості в модусній організації НККП: 1) взаємодія, 
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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 рівні; 5) вихованість і освіченість, 

високий рівень мовної та комунікативної компетенції; 6) орієнтація на 

прагматичне спілкування, що продукує стимул для подальшого 

конструктивного контактування та співпраці; 7) комунікабельність, активність, 

ініціативність, енергійність, агентивність, схильність до командної, 

партнерської і колективної діяльності; 8) моральні принципи та духовні 

цінності (гідність, щирість, інтелігентність, скромність, стриманість тощо). 

Натомість відмінним виявися ІП модусу фамільярності НККП 

американців (MF 0,35) і литовців (MF 0,34), який належить до приядерної зони 

їхньої комунікативної свідомості. В українців (MF 0,25) і росіян (MF 0,24) 

засвідчуємо його приналежність до зони ближньої периферії в їхній 

комунікативній свідомості. Ці розбіжності пояснюються декількома факторами: 

1) специфікою процедури емпіричного дослідження, що полягає в 

соціокультурних характеристиках інформантів, які представляють переважно 

одну соціально-професійну групу та мають високий рівень освіти; 2) перевагою 

ціннісних домінант рівності / рівноправності та свободи самовираження як 

складників етноспільнот зі сталими та розвиненими демократичними 

інституціями, 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 спричинюють взаємовплив 

комунікативних свідомостей; 4) цінністю категорії часу в европейсько-

американському середовищі, яка зумовлює та забезпечує економію 

виражальних зусиль. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРАГМАТИЧНІ РЕГІСТРИ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ КООПЕРАТИВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПОВЕДІНКИ УКРАЇНЦІВ, РОСІЯН, ЛИТОВЦІВ І АМЕРИКАНЦІВ 

 

5.1. Модусна організація стратего-тактичних регістрів національної 

кооперативної комунікативної поведіки українців, росіян, литовців і 

американців 

 

Кооперативний тип спілкування тривалий час вивчався в межах 

лінгвістичної прагматики та лінгвокомунікативістики [Бацевич 2003; Глушак 

2009; Иссерс 2002; Коммуникативное 2007; Корольов 2009, 2014, 2016; Снитко 

2007; Шкіцька 2012; Čepaitienė 2007], етнопсихолінгвістики та 

лінгвокультурології [Газизов 2011; Ларина 2009; Лихачёва 2017; Kučinskaitė 

1990; Hilbig 2007, 2008, 2009], унаслідок чого створювались певні системи та 

моделі модусної організації стратего-тактичних регістрів, що спрямовані на 

досягнення ефективної взаємодії та співпраці. Необхідність стратего-

тактичного аналізу (не)вербальних (експліцитних і імпліцитних) форм НККП 

українців, росіян, литовців і американців, який у нашому дослідженні 

ґрунтується на поєднанні лінгвокогнітивного та дискурсивного підходів, що 

передбачають з’ясування репертуару комунікативних стратегій і тактик у 

межах кооперативної макростратегії когнітивно-семіотичних модусів 

увічливості, нейтральності, толерантності та фамільярності, які дозволяють:  

- описати сутність стратего-тактичної об’єктивації експліцитної 

(конвенційної) НККП, що реалізується передусім у вербальному спілкуванні в 

межах етикетно-ритуальних ДП привітання, знайомства, запрошення, 

побажання, похвали / компліменту, подяки / вдячності, вибачення, прохання, 

згоди, розради / емпатії / співпереживання / співчуття, прощання;  

- визначити специфіку модусної організації української, російської, 

литовської і американської НККП в типових кооперативних дискурсивних 
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ситуаціях, що утворюються в процесі спілкування в результаті функціонування, 

поєднання / симбіозу та взаємодії аналізованих ДП;  

- встановити стратего-тактичний репертуар НККП українців, росіян, 

литовців і американців у межах модусів увічливості, нейтральності, 

толерантності та фамільярності. При цьому відповідний аналіз передбачає 

врахування, з одного боку, контекстуальних ознак, що детермінують певну 

дискурсивну ситуацію, в рамках якої реалізується один чи декілька модусів 

НККП, а з іншого, – психології міжособистісного спілкування комунікантів, що 

(не)вербально взаємодіють один із одним.  

Парадигму НККП, як було визначено в попередніх розділах, складають 

лінгвопрагматичні когнітивно-семіотичні модуси ввічливості, нейтральності, 

толерантності та фамільярності. Модальними модифікаторами комунікативної 

поведінки та одним із найефективніших способів маркування певного модусу 

або переходу з одного модусу до іншого є (не)вербальні, передусім мовні / 

мовленнєві епістемічні / конвенційні засоби. Важливе уточнення в 

прагматичній моделі кооперативної комунікативної поведінки зроблено 

Дж. Остін. Згадуючи про так званий “темний бік” модусу ввічливості, вона 

розмірковує над такими комунікативними ситуаціями, в яких мовець будує 

висловлювання лінгвістично вірно з погляду принципів увічливості та 

кооперації, однак співрозмовник невірно трактує його інтенцію. Саме тому, 

намагаючись реалізувати кооперативну комунікативну поведінку, інтерактант 

мусить ураховувати не лише максими ввічливості (Дж. Ліча) та постулати 

принципу кооперації (П. Грайса), але й невербальні (кінетичні, проксемічні, 

візуальні тощо) елементи спілкування, що використовує співрозмовник, а 

також те оточення, в якому відбувається ситуація спілкування [Austin 1987 – 

цит. за: Белозерова 2016, с. 37-38].  

До модусних і стратего-тактичних прагматичних регістрів НККП, 

заснованих на максимах та постулатах принципу кооперації, можна зарахувати 

й такі: 1) раціональність – комуніканти поводяться відповідно до власних 

інтенцій; 2) відвертість – співрозмовники вербалізують саме те, про що 
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думають; 3) кількість – індивіди говорять саме стільки, скільки потрібно для 

досягнення комунікативної мети; 4) компетенція: якщо комунікант 2 вважає, 

що комунікант 1 вірить у Х, то комунікант 2 теж повинен вірити в Х; 

5) відкритість намірів: якщо комунікант 1 має на увазі Х, то він поводиться так, 

ніби має на увазі Х; 6) сильна кооперація: якщо інтерактант 1 прагне до Х, то і 

інтерактант 2 теж повинен прагнути до Х [Asher, Lascarides 2013 – цит. за: 

Белозерова 2016, с. 37-38]. 

Гармонійне, успішне мовленнєве спілкування свідчить про здійснення 

комунікативних намірів співрозмовників, адже їхня комунікативна поведінка 

ґрунтувалась на основі кооперативної макростратегії, реалізація якої, у свою 

чергу, передбачає складний механізм і комплекс модусної організації, взаємодії 

відповідного репертуару стратегій і тактик. Отже, висвітлюючи прагматичний 

потенціал НККП українців, росіян, литовців і американців, насамперед слід 

звернути увагу на модусну конфігурацію кооперативного спілкування та спектр 

комунікативних стратегій і тактик, які сприяють гармонійній, успішній 

взаємодії інтерактантів, вказуючи на те, що співрозмовники реалізували свої 

інтенції, а процес контактування ґрунтувався на когнітивно-комунікативній 

категорії кооперативності.  

У комунікативному / дискурсивному просторі НККП залежить від 

глобальних і ситуаційних факторів, детермінованих побутовими, національно-

ментальними, соціально-культурними, психологічними, морально-етичними 

чинниками. Репрезентація та функціонування її прагмакомунікативних категорій 

– модусів, стратегій і тактик – залежить від специфіки слотів фрейму-сценарію 

НККП, зокрема від cоціально-психологічних, ментальних і культурних 

характеристик комунікантів (освітньо-культурний рівень, психічний і 

психологічний стан, емоційна сфера, моральні принципи та переконання, 

національно-ціннісні орієнтири, досвід, мотивація тощо), а також від таких 

ситуаційних факторів, як: час і місце інтеракції; специфіка (не)прямого 

(безпосереднього, віртуального і т.д.) фізичного контакту; соціально-культурні 

обставини, що впливають як на НККП представників окремої лінгвокультури 
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зокрема, так і на дискурсивний простір їхньої взаємодії загалом [Голев 2010; 

Кошкарова 2009, с. 50].  

Прагматичні регістри (категорії) НККП мають універсальний характер, 

але специфіка їхньої вербалізації та репрезентації залежить від коду культури 

(лінгвокультурного та мовленнєво-поведінкового), який є системою знаків 

матеріального й духовного світу певної етноспільноти. Лінгвокультурний код, 

у свою чергу, є мовним засобом реалізації культурних кодів [Медведева 2015, 

с. 9]. Стратего-тактичний арсенал НККП, що реалізується сукупністю 

(не)вербальних компонентів, може свідчити про константи та ціннісні 

домінанти мовної / комунікативної свідомості учасників інтеракції. Відповідні 

тенденції, які вказують на рівень коду НККП, дають можливість робити певні 

узагальнення про прояв лінгвокультурного коду та коду культури загалом.  

Специфіка модусного регістру НККП передбачає проміжні, або перехідні 

ланки між увічливістю, нейтральністю, толерантністю та фамільярністю, адже 

визначення конкретного чіткого типу модусу спілкування можливе в більшості 

випадків лише на рівні окремої ДП, яка водночас не завжди достатньо 

інформативна в прагматичному аспекті, що вимагає ситуаційного контексту та 

врахування екстралінгвістичного компоненту.  

Дискурсивний простір у аспекті прагматичного потенціалу НККП можна 

розглядати щонайменше в двох вимірах, які взаємопов’язані та передбачають 

один одного. Так, ідеться про вузьку площину НККП, коли окрема ДП, 

незалежно від її типу / різновиду тощо, передбачає наявність (експліцитно чи 

імпліцитно) конкретного модусу (ввічливості, нейтральності, толерантності, 

фамільярності) шляхом реалізації певного стратего-тактичного репертуару. 

Відповідний ракурс аналізу продемонстровано в попередньому розділі, де 

когнітивно-комунікативна категорія кооперативності розглядається у так 

званому “вузькому” плані, в межах якого її прагматичний потенціал вважається 

вичерпаним, якщо обмежуватись його реалізацією лише в межах окремих ДП. 

Так, у повсякденному спілкуванні часто-густо саме цей тип кооперативної 

взаємодії є яскраво вираженим, адже представники будь-якої лінгвокультури, 
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враховуючи специфіку сучасного надшвидкого життєвого темпу, змушені 

обмежуватись використанням стислих ДП, які в такому сенсі контактування 

дорівнюють дискурсивній ситуації. Модусна організація спектру ДП, 

встановлена в попередньому розділі, доводить висловлену думку, адже почасти 

інтерактанти вдало реалізують прагматичні регістри НККП, вдаючись до 

вживання конкретних знакових конструктів комунікативної свідомості – ДП 

привітання, побажання, запрошення, прощання тощо, що відповідає всім 

критеріям вдалої та успішної кооперації, зокрема й найголовнішому – стимулу 

до подальшої взаємодії. 

У широкому ж сенсі когнітивно-комунікативна категорія кооперативності 

може вважатись вдало зреалізованою лише в ситуаційному вимірі, коли НККП 

розглядається в межах дискурсивного простору, експлікуючись і реалізуючись 

послідовно, за допомогою відповідного ланцюга дискурсивна практика → 

дискурсивна ситуація → дискурсивний простір. На нашу думку, вдала спроба 

аналізу кооперативної міжособистісної взаємодії, зокрема й комунікативної 

поведінки, на рівні дискурсивного простору можлива лише за умови 

попереднього висвітлення специфіки НККП українців, росіян, литовців і 

американців у вузькому вимірі, яке передбачає з’ясування стратего-тактичного 

репертуару в межах модусів увічливості, нейтральності, толерантності та 

фамільярності на рівні окремих ДП і їхньої ситуаційної комбінаторики.  

 

5.2. Стратего-тактичний репертуар (не)вербальних засобів реалізації 

модусів увічливості, нейтральності, толерантності та фамільярності в 

національній кооперативній комунікативній поведінці українців, росіян, 

литовців і американців 

 

Національна кооперативна комунікативна поведінка, яка реалізується в 

межах дискурсивного простору за допомогою різних типів ДП (для нашого 

дослідження дотичними є різновиди, визначені експериментальним шляхом у 

попередньому розділі), що детерміновані когнітивно-семіотичними модусами 
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ввічливості, нейтральності, толерантності та фамільярності, які, в свою чергу, 

передбачають широкий репертуар комунікативних стратегій і тактик. 

Розглянемо приклади ДП зі стратего-тактичною реалізацією модусів 

увічливості, нейтральності, толерантності й фамільярності в НККП 

представників аналізованих лінгвокультур. 

У текстах української художньої прози вдалось виокремити такі 

фрагменти дискурсивних ситуацій, у яких реалізується НККП українців 

шляхом використання аналізованих у пропонованій праці типів ДП. Звернімося 

до прагматичного аналізу дискурсивних ситуацій, у яких передусім 

представлені ті ДП, в яких, за результатами експерименту, найчастіше 

реалізуються когнітивно-комунікативні категорії кооперативності та 

ввічливості.  

1. Доброго дня! Ви забронювали у нас? На рецепції готелю мені 

усміхнулась молода, повненька дівчина. Поруч із нею стояв юнак, що одразу із 

зацікавленням почав мене розглядати. ‒ Ні, не бронювала. У вас є вільні 

номери? Мені потрібен одномісний, – промовила я. – Так, є, – кивнула дівчина. – 

На скільки бажаєте поселитись? – Поки що на добу. – Можна ваш документ? 

Я залізла в сумку і дістала звідти паспорт. – Яке у вас незвичайне ім’я! – 

захоплено промовила працівниця готелю, розгорнувши документ. – Дякую, мої 

батьки любили слухати цю музичну групу (Соколюк 2016, с. 13–14). Тут і надалі 

прагматичний потенціал представлених дискурсивних ситуацій подаватимемо 

схематично. ДП привітання + прохання + похвали / компліменту + подяки / 

вдячності = MP + MN + МТ → (стратегія солідаризації → тактики демонстрації 

готовності до співпраці → Можна ваш документ? + згоди, підтримки думки 

співрозмовника → Ні, не бронювала. У вас є вільні номери? – […] Так, є, – 

кивнула дівчина + поради + вибору спільного коду спілкування → Мені 

потрібен одномісний) + (стратегія щирості → тактики демонстрації 

(позитивного) емоційного стану → Доброго дня! […] На рецепції готелю мені 

усміхнулась молода, повненька дівчина + подяки → Дякую, мої батьки любили 

слухати цю музичну групу) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → 
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тактики демонстрації зацікавленості співрозмовником → Ви забронювали у 

нас? + компліменту → Яке у вас незвичайне ім’я! + вияву (уваги, інтересу, 

симпатії, турботи) до співрозмовника → На скільки бажаєте поселитись?) + 

(стратегія самопрезентації → тактика стриманості / скромності → Поки що на 

добу […] Дякую, мої батьки любили слухати цю музичну групу) + (стратегія 

створення позитивної тональності спілкування → тактика демонстрації 

(позитивного) емоційного стану → усміхнулась молода, повненька дівчина). 

2. Марта розкинула руки назустріч хазяїну. – Ярославе 

Михайловичу! – Привіт-привіт, Марто! Чого так довго?.. – Новаковський з 

півоберта. – А я не сама. Познайомтеся. Це – Олександр Макаров. Був 

помічником Володимира Гнатовича, а тепер… – Знайомі вже, – кивнув 

хазяїн. – Служив? – Що? –розгубився Макар. – В армії служив? – Ні. – Погано. 

Макар відчув, як ступні спітніли, ніби третю добу несвіжими портянками 

обмотані. – Але хоче послужити, – вставилася Марта. – Володимир 

Гнатович… – Ходімо, – відповів Новаковський, кивнув у бік яхти. – На яхті 

поговоримо (Дашвар 2011). ДП привітання + знайомства + запрошення = MP + 

MN → (стратегія солідаризації → тактики демонстрації готовності до 

співпраці + вибору спільного коду спілкування + інтимізації, зближення зі 

співрозмовником → Марта розкинула руки назустріч хазяїну. – Ярославе 

Михайловичу! Привіт-привіт, Марто! […] А я не сама. Познайомтеся. Це – 

Олександр Макаров […] Ходімо; На яхті поговоримо + аргументації → Знайомі 

вже […] Але хоче послужити, – вставилася Марта) + (стратегія щирості → 

тактики визнання / освідчення → Ні + демонстрації (позитивного) емоційного 

стану → Марта розкинула руки назустріч хазяїну. – Ярославе Михайловичу! 

Привіт-привіт, Марто! + сумніву → Погано + сподівання → Ходімо; На яхті 

поговоримо) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики 

демонстрації зацікавленості співрозмовником → В армії служив? + пропозиції / 

розвитку теми, що стосується співрозмовника → А я не сама. Познайомтеся. 

Це – Олександр Макаров. Був помічником Володимира Гнатовича, а тепер… + 

вияву (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника → Чого так 



 

 

318 

довго?) + (стратегія створення позитивної тональності спілкування → тактики 

демонстрації (позитивного) емоційного стану → Але хоче послужити, – 

вставилася Марта). 

3. Пробачте, ‒ звернулась я до офіціантки. – Можна Вашу місцеву 

газету з оголошеннями? Скільки я тут пробуду? Чому я потрапила саме 

сюди? ‒ Алло, слухаємо Вас? ‒ Мені потрібна квартира, – промовила я у 

слухавку. – Добре, яка саме? І на який період. – Цього я не знаю… (Соколюк 

2016, с. 15). ДП вибачення + прохання = MN + МТ → (стратегія 

солідаризації → тактики демонстрації готовності до співпраці + згоди, 

підтримки думки співрозмовника + поради + вибору спільного коду 

спілкування → Алло, слухаємо Вас? + інтимізації, зближення зі 

співрозмовником → Пробачте + прохання Вашу місцеву газету з 

оголошеннями?) + (стратегія щирості → тактики демонстрації (позитивного) 

емоційного стану + декларації інтенції → Мені потрібна квартира) + (стратегія 

підвищення статусу співрозмовника → тактики демонстрації зацікавленості 

співрозмовником → Добре, яка саме? І на який період + пропозиції / розвитку 

теми, що стосується співрозмовника) + (стратегія самопрезентації → тактики 

стриманості / скромності → Цього я не знаю). 

4. “Шо вам, синочкі?” ‒ питається продавщиця. “Мамаша, 

мамаша, ‒ говорить Вася Комуніст, нам водочки”. “Скільки?”, ‒ питається 

продавщиця. “Два”, ‒ говорить Вася. “Пузиря?” ‒ діловито питається вона. 

“Ящика”, ‒ каже Вася. “А Вам, синочкі, по шістнадцять годков уже єсть?” 

Компанія дружно дістає студентські квитки з державною символікою своєї 

республіки. Після чого брами падають і водяру їм продають (Жадан 2014, 

с. 48‒49). ДП прохання + згоди = MN + MF → (стратегія солідаризації → 

тактики демонстрації готовності до співпраці → Шо вам, синочкі? + вибору 

спільного коду спілкування → Мамаша, мамаша + інтимізації, зближення зі 

співрозмовником) + (стратегія самопрезентації → тактика 

самохарактеризації → А Вам, синочкі, по шістнадцять годков уже єсть?). 
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5. Мамо, привіт. ‒ Енько! Сонечко, привіт! Ти де? – Десь в Україні, 

посміхнулась я, чимчикуючи тротуаром вздовж сувенірних крамничок. – А ми з 

татом в Норвегії. Гей! Чому б тобі не приїхати сюди? На хвилину я 

замислилась. Не тому, що міркувала над пропозицією, а тому що пригадувала, 

коли я востаннє бачила батьків. – Я не знаю мови. А я люблю розуміти людей, 

коли вона говорять. – Зрозуміло… – на задньому фоні почулись якісь 

заклопотані строгі голоси. – Енько, сонце, у нас тут дуже важлива зустріч… 

Не можу зараз говорити. ‒ Добре, ма, дзвони, коли матимеш час. Татові 

привіт. ‒ Цілую тебе! Па-па! (Соколюк 2016, с. 22). ДП привітання + 

запрошення + побажання + прощання = MP + MN + МF → (стратегія 

солідаризації → тактики демонстрації готовності до співпраці + згоди, 

підтримки думки співрозмовника → Зрозуміло… + вибору спільного коду 

спілкування + інтимізації, зближення зі співрозмовником → Енько! Сонечко, 

привіт! […] Енько, сонце) + (стратегія щирості → тактики демонстрації 

(позитивного) емоційного стану → Добре, ма, дзвони, коли матимеш 

час + попередження співрозмовника → у нас тут дуже важлива зустріч… Не 

можу зараз говорити) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → 

тактики демонстрації зацікавленості співрозмовником → Ти де? + пропозиції / 

розвитку теми, що стосується співрозмовника → Чому б тобі не приїхати сюди? 

+  гіперболізації позитивної емоційної реакції → Татові привіт + вияву (уваги, 

інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника → Мамо, привіт; Цілую тебе! 

Па-па!) + (стратегія самопрезентації → тактики самохарактеризації + зниження 

власного статусу + самоіронії → Я не знаю мови. А я люблю розуміти людей, 

коли вона говорят) + (стратегія створення позитивної тональності 

спілкування → тактики позитивної констатації → Енько! Сонечко, привіт! + 

побажання). 

6. Ви Зося?.. Я не знаю, як по батькові. ‒ Баба Зося, не треба по 

батькові. – Проходьте, це всі Ваші речі? У баби Зосі не було ні валізи, ні сумки. 

Тільки великий клунок з казенної лікарняної ковдри. – Все. Більше нічого нема. – 

За-а-арику, хто там? Хто там? – лунає голос, наче з діжки. – Зараз, мамо, 
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зачекай хвилину, – кричить Захар Іванович, і тихіше до баби Зосі: ‒ Може, 

щось лишилося у вас в лікарні? То я міг би підвезти на машині. – Оце все. – 

Гаразд. Зараз я проведу вас до Вашої кімнати. Ви можете відпочити, 

перевдягтися. А потім я вас поведу до мами (Кононенко 2002, с. 43). ДП 

знайомство + прохання + подяка = MP + MN + МТ → (стратегія 

солідаризації → тактики демонстрації готовності до співпраці → Може, щось 

лишилося у вас в лікарні? + згоди, підтримки думки співрозмовника → Гаразд. 

Зараз я проведу вас до Вашої кімнати + вибору спільного коду спілкування → 

я міг би підвезти на машині + інтимізації, зближення зі співрозмовником → Ви 

Зося?) + (стратегія щирості → тактики демонстрації (позитивного) емоційного 

стану) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики демонстрації 

зацікавленості співрозмовником → За-а-арику, хто там? Хто там? + 

пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника → Проходьте, це всі 

Ваші речі? + вияву (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника → Я 

не знаю, як по батькові) + (стратегія самопрезентації → тактики 

самохарактеризації → Баба Зося, не треба по батькові) + (стратегія створення 

позитивної тональності спілкування → тактики демонстрації (позитивного) 

емоційного стану → Ви можете відпочити, перевдягтися. А потім я вас поведу 

до мами). 

7. Я вибачаюсь, ви не Дарина Гощинська? Ну от прошу дуже. – А Ви, 

пробачте, хто? Знехотя вступає Адька – як контрабач у джаз-банді: ‒ Павло 

Іванович з архіву… ‒ В такому разі, я Дарина Анатоліївна! – Це я знаю, ‒ каже 

він і дивиться на мене поглядом ситого кондора з високої скелі: важкі, 

зморшкуваті повіки напівприкривають недвижні опуклі очі – такі б очі східній 

красуні, млость і бархат, два агатові персні, а тут чорті-що, прорахувалася 

природа… І ледь-ледь налягаючим голосом, зовсім крихітку, тобто рівно 

настільки, щоб не уйшло непоміченим, повторює: ‒ Знаю, що ви Анатоліївна 

(Забужко 2013, с. 264‒265). ДП знайомство + прохання = MP + МТ + MF → 

(стратегія солідаризації → тактики демонстрації готовності до співпраці → В 

такому разі, я Дарина Анатоліївна + вибору спільного коду спілкування → 
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Знаю, що ви Анатоліївна + інтимізації, зближення зі співрозмовником) + 

(стратегія щирості → тактики демонстрації (позитивного) емоційного стану → 

Ну от прошу дуже) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики 

демонстрації зацікавленості співрозмовником → Я вибачаюсь, ви не Дарина 

Гощинська?; А Ви, пробачте, хто?) + (стратегія самопрезентації → тактики 

самохарактеризації → Це я знаю) + (стратегія створення позитивної тональності 

спілкування → тактики демонстрації (позитивного) емоційного стану + 

жарту → Знаю, що ви Анатоліївна). 

Наведемо приклади реалізації НККП росіян, що виокремлені у вигляді 

дискурсивних ситуацій із текстів російської художньої прози.  

1. Вы к кому? – осведомился он, глядя на меня сверху вниз. – К 

Вырвизубу! – Фамилия? – Шубина. – Проходите. Вторая дверь направо. Не 

успела я и шагу сделать, как вторая дверь направо распахнулась, и оттуда 

высунулся весьма потертого вида мужчина в маленьких модных очках. – Мария 

Никитична? Вы поразительно точны! Прошу вас в мой кабинет! […] Рад 

знакомству, много о вас слышал хорошего, и, надеюсь, мы найдем общий язык 

(Вильмонт 2000, с. 6). ДП знайомства + привітання + запрошення + похвали / 

компліменту = MN + MP → (стратегія солідаризації → тактики демонстрації 

готовності до співпраці → проходите + створення спільноти (групи, 

об’єднання) → Прошу вас в мой кабинет! + заклику до спільної дії → мы 

найдем общий язык) + (стратегія щирості → тактики декларації інтенції + 

сподівання → надеюсь, мы найдем общий язык + (стратегія підвищення статусу 

співрозмовника → тактики демонстрації зацікавленості співрозмовником → 

рад знакомству + похвали → Вы поразительно точны! + компліменту → много 

о вас слышал хорошего) + (стратегія створення позитивної тональності 

спілкування → тактика позитивної констатації → Вы поразительно точны! Рад 

знакомству, много о вас слышал хорошего, и, надеюсь, мы найдем общий язык).  

2. Машка, а почему это он тебя домой повез, ты что, без машины 

была? – Ага. Сейчас такие пробки, я боялась опоздать. Тань, так я утречком к 

тебе заскочу? – Во сколько? – Часиков в девять. Федор уже уедет? – Конечно! 
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Маш, ты дома не завтракай, мы с тобой кайфанем часочек, ладно? – Часочек? 

Ладно, кайфанем! – согласилась я (Вильмонт 2000, с. 8). ДП згоди + прохання = 

MF + MN → (стратегія солідаризації → тактики згоди, підтримки думки 

співрозмовника → ага […] конечно […] ладно + демонстрації готовності до 

співпраці → я утречком к тебе заскочу? + створення спільноти (групи, 

об’єднання) + заклику до спільної дії → мы с тобой кайфанем часочек, 

ладно? + згоди, підтримки думки співрозмовника → ладно, кайфанем! + 

інтимізації, зближення зі співрозмовником → Машка; ага; Тань; Маш) + 

(стратегія щирості → тактики декларації інтенції → к тебе заскочу? + 

обіцянки → ладно, кайфанем!) + (стратегія підвищення статусу 

співрозмовника → тактики демонстрації зацікавленості співрозмовником → я 

боялась опоздать + пропозиції / розвитку теми, що стосується 

співрозмовника → Конечно! Маш, ты дома не завтракай, мы с тобой 

кайфанем часочек). 

3. Мария Никитична, очень рад, меня зовут Борис Евгеньевич 

Вырвизуб. – Как? – не поверила я своим ушам. – Вырвизуб, – с легким смешком 

повторил он. – Ничего не поделаешь, такая вот у меня стоматологическая 

фамилия. Вам Татьяна Андреевна обо мне еще не говорила? – Говорила, но 

только в общих чертах… – Отлично, тогда поговорим конкретно. Вы сейчас 

очень заняты? – Ну, не то чтобы очень… – Великолепно! (Вильмонт 2000, с. 5-

6). ДП знайомства + прохання = MP + MN → (стратегія солідаризації → 

тактики запевнення → очень рад […] Вырвизуб, – с легким смешком повторил 

он + демонстрації готовності до співпраці + вибору спільного коду 

спілкування + заклику до спільної дії → тогда поговорим конкретно. Вы 

сейчас очень заняты? + створення спільноти (групи, об’єднання) → Вам 

Татьяна Андреевна обо мне еще не говорила? + інтимізації, зближення зі 

співрозмовником → Вырвизуб, – с легким смешком повторил он. – Ничего не 

поделаешь, такая вот у меня стоматологическая фамилия) + (стратегія 

щирості → тактики заклику до відвертості → как? + визнання / освідчення → 

говорила, но только в общих чертах + демонстрації (позитивного) емоційного 
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стану → с легким смешком повторил он) + (стратегія підвищення статусу 

співрозмовника → тактики демонстрації зацікавленості співрозмовником + 

пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника → Вы сейчас очень 

заняты?) + (стратегія самопрезентації → тактики самохарактеризації + 

самоіронії → такая вот у меня стоматологическая фамилия) + (стратегія 

створення позитивної тональності спілкування → тактики демонстрації 

(позитивного) емоційного стану → Мария Никитична, очень рад […] Отлично 

[…] Великолепно! + жарту → такая вот у меня стоматологическая фамилия + 

позитивної констатації → ничего не поделаешь; отлично; великолепно). 

Реалізація кооперативної макростратегії цього дискурсивного фрагменту 

підсилюється такою невербальною просодичною реакцією, як сміх: с легким 

смешком повторил он. 

4. Что ж, в принципе я согласна, а какие у вас сроки? – Сроки? Сроки, 

уважаемая Мария Никитична, сжатые. – Насколько сжатые? – уточнила я. – 

Месяц! – А сколько страниц? – Триста пятьдесят. Это для вас реально? – 

Трудно сказать… Надо сначала взглянуть на текст. – Там очень много 

иллюстраций. Полагаю, вы справитесь. Вы могли бы завтра заехать в 

редакцию? Если вас все устроит, мы сразу же подпишем договор (Вильмонт 

2000, с. 6). ДП згоди + прохання = MP + MN → (стратегія солідаризації → 

тактики згоди, підтримки думки співрозмовника → в принципе я согласна + 

аргументації → Надо сначала взглянуть на текст + емоційної підтримки → 

полагаю, вы справитесь + демонстрації готовності до співпраці → Вы могли бы 

завтра заехать в редакцию? + створення спільноти (групи, об’єднання) + 

заклику до спільної дії → мы сразу же подпишем договор) + (стратегія 

щирості → тактики визнання / освідчення → трудно сказать + декларації 

інтенції → надо сначала взглянуть на текст + сумніву → трудно сказать) + 

(стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики демонстрації 

зацікавленості співрозмовником → уважаемая Мария Никитична + 

пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника → если вас все 
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устроит + сподівання + вияву поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до 

співрозмовника → полагаю, вы справитесь). 

5. То есть как? – опешил он. – Но нужно ведь время на одобрение 

рукописи... И вообще... – Иными словами, вы мне не доверяете? – горестно 

вздохнул Вырвизуб. – Извините меня, Борис Евгеньевич, но мой печальный 

опыт ... – Да-да, я знаю, – быстро закивал он, – многие сейчас ведут себя 

нечестно, но я ... Я согласен на все Ваши условия, дорогая моя Мария 

Никитична! Вера! Вера! […] – Вера, бланк договора! – потребовал Вырвизуб. – 

Я сам все оформлю! (Вильмонт 2000, с. 7). ДП вибачення + згоди + прохання = 

MP + MT + MN → (стратегія солідаризації → тактики згоди, підтримки думки 

співрозмовника + вибору спільного коду спілкування + демонстрації готовності 

до співпраці → Я согласен на все Ваши условия + створення спільноти (групи, 

об’єднання) → Вера, бланк договора! + аргументації → но нужно ведь время на 

одобрение рукописи [...] но мой печальный опыт ... + запевнення → Да-да, я 

знаю, – быстро закивал он + інтимізації, зближення зі співрозмовником → 

дорогая моя Мария Никитична!) + (стратегія щирості → тактики заклику до 

відвертості → вы мне не доверяете? – горестно вздохнул Вырвизуб + визнання / 

освідчення → многие сейчас ведут себя нечестно, но я ... + декларації 

інтенції → Я сам все оформлю! + сумніву → извините меня, Борис Евгеньевич, 

но мой печальный опыт…) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → 

тактики демонстрації зацікавленості співрозмовником + пропозиції / розвитку 

теми, що стосується співрозмовника → Да-да, я знаю, – быстро закивал он […] 

Я согласен на все Ваши условия, дорогая моя Мария Никитична! + вияву поваги 

(уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника → дорогая моя Мария 

Никитична!) + (стратегія самопрезентації → тактики самохарактеризації → 

многие сейчас ведут себя нечестно, но я... + зниження власного статусу → 

Иными словами, вы мне не доверяете? – горестно вздохнул Вырвизуб) + 

(стратегія створення позитивної тональності спілкування → тактика позитивної 

констатації → Я согласен […] Я сам все оформлю!). 
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6. Почему опоздали? – строго спросил профессор. – Знаете… 

извините, пожалуйста… прямо с работы… срочный заказ был… – Студент – 

рослый парняга с простым хорошим лицом – стоял в дверях аудитории, не 

решаясь пройти дальше (Шукшин 1992, c. 31). ДП вибачення = MN + MP → 

(стратегія солідаризації → тактики аргументації → прямо с работы… срочный 

заказ был… + запиту розради, підтримки з боку співрозмовника → не решаясь 

пройти дальше) + (стратегія щирості → тактика визнання / освідчення → 

знаете… извините, пожалуйста… прямо с работы…) + (стратегія підвищення 

статусу співрозмовника → тактика пропозиції / розвитку теми, що стосується 

співрозмовника → Почему опоздали? – строго спросил профессор; знаете… 

извините, пожалуйста…) + (стратегія самопрезентації → тактика стриманості / 

скромності → не решаясь пройти дальше). У наведеній дискурсивній ситуації 

відображено кооперативну комунікативну поведінку, прагматичний потенціал 

якої, зокрема, може реалізовуватись за допомогою мовленнєвої тактики 

пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника, що у відповідній 

ситуації спілкування пов’язана зі строгою формою запитання, яке, в свою 

чергу, вживається в межах модусу нейтральності та слугує досягненню 

кооперативної макростратегії.  

7. Когда он приходит вечером, я уже дописываю последнюю страницу 

рассказа, где “он”, счастливый и усталый, возвращается домой. – Сережа, я 

про тебя рассказ написал. Хочешь прочитать? – Хм… давай! (Шукшин 1992, 

с. 86). ДП згоди = MN + MT → (стратегія солідаризації → тактики вибору 

спільного коду спілкування + створення спільноти (групи, об’єднання) + 

демонстрації готовності до співпраці → Сережа, я про тебя рассказ написал. 

Хочешь прочитать? + згоди, підтримки думки співрозмовника → Хм… 

давай!) + (стратегія щирості → тактика визнання / освідчення → Сережа, я про 

тебя рассказ написал) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → 

тактики пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника + 

демонстрації зацікавленості співрозмовником → Сережа, я про тебя рассказ 

написал. Хочешь прочитать?) + (стратегія створення позитивної тональності 
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спілкування → тактика позитивної констатації → Сережа, я про тебя рассказ 

написал). Пропонований приклад російської НККП дозволяє підтвердити думку 

про те, що в межах ДП одного типу (згоди як реакції на пропозицію) може бути 

перехресно зреалізовано декілька комунікативних стратегій і тактик, що 

доводить вірогідність існування варіативності прагматичних регістрів у 

комунікативній свідомості інтерактантів. Модус толерантності в цьому 

дискурсивному фрагменті виражається в згоді одного зі співрозмовників 

ознайомитись із результатом творчості Іншого (Хм… давай!), незважаючи на 

втому та пізній час. 

8. Да ты никак выпивши? – спросила жена, встречая Сергея 

Митрофановича на крыльце. – Есть маленько, – виновато отозвался Сергей 

Митрофанович и впереди жены вошел в кухню. – С новобранцами 

повстречался, вот и ... Ну дак че? Выпил и выпил. Я ведь ниче ... Привет они 

тебе передавали. Все передавали, – сказал Сергей Митрофанович. Это тебе, – 

сунул он пакетик Пане, а это всем нам, – поставил он красивую бутылку на 

стол. […] Я вот чего скажу: послушай ты меня, не ходи больше на эту 

комиссию. Всякий раз как обваренный ворочаешься. Не ходи, прошу тебя. 

(Астафьев 1984, с. 76-77). ДП згоди + запрошення + прохання = MN + MF + 

MT → (стратегія солідаризації → тактики згоди, підтримки думки 

співрозмовника → есть маленько, виновато отозвался… + вибору спільного 

коду спілкування + протиставлення вони-спільноти → привет они тебе 

передавали. Все передавали + демонстрації готовності до співпраці → это 

тебе, – сунул он пакетик Пане, а это всем нам… + заклику до спільної дії → 

поставил он красивую бутылку на стол + інтимізації, зближення зі 

співрозмовником → Ну дак че? Выпил и выпил. Я ведь ниче ... привет они тебе 

передавали. Все передавали + аргументації → с новобранцами повстречался, 

вот и ... + поради → Послушай ты меня, не ходи больше на эту комиссию) + 

(стратегія щирості → тактики заклику до відвертості → Да ты никак 

выпивши? + визнання / освідчення → есть маленько, виновато отозвался […] 

ну дак че? Выпил и выпил + декларації інтенції → я вот чего скажу. Послушай 
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ты меня + попередження співрозмовника → не ходи больше на эту комиссию. 

Всякий раз как обваренный ворочаешься) + (стратегія підвищення статусу 

співрозмовника → тактики пропозиції / розвитку теми, що стосується 

співрозмовника + демонстрації зацікавленості співрозмовником + вияву поваги 

(уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника → Да ты никак 

выпивши? […] послушай ты меня, не ходи больше на эту комиссию. Всякий раз 

как обваренный ворочаешься. Не ходи, прошу тебя) + (стратегія самопрезентації 

→ тактика самохарактеризації + самокритики → Есть маленько […] Ну дак че? 

Выпил и выпил. Я ведь ниче) + (стратегія створення позитивної тональності 

спілкування → тактика позитивної констатації → Много ли нам надо?). 

9. У дискурсивному просторі можлива специфічна модусна 

організація НККП в реалізації однакових ДП, які, водночас, можуть мати 

нетотожний прагматичний потенціал: а) Вечером Николай Иванович 

перечитывал в своей комнате оба письма… Потом бросил оба письма в стол и 

громко сказал: –А черт его знает – как? –Что ты? – спросила жена […] – 

Нет, все в порядке. Подай газеты, пожалуйста (Шукшин 1992, с. 284). ДП 

прохання = MN + MP → (стратегія щирості → тактики визнання / освідчення + 

демонстрації (позитивного) емоційного стану → бросил оба письма в стол и 

громко сказал + сумніву → А черт его знает – как?) + (стратегія підвищення 

статусу співрозмовника → тактики демонстрації зацікавленості 

співрозмовником + пропозиції / розвитку теми, що стосується 

співрозмовника → Что ты? – спросила жена) + (стратегія солідаризації → 

тактики запевнення → Нет, все в порядке + демонстрації готовності до 

співпраці → Подай газеты, пожалуйста); б) Данила Явсеич заторопился 

открывать дверь в избу, и, когда в горнице Парасковья принялась спешно 

сдирать с дочери мокрую одежду, подвывая при этом, он сурово прикрикнул на 

оробевшего Кирьку: – Чего пялишься? Выдь отседова, покурим на улке 

(Астафьев 1984, c. 417). ДП прохання  = MF → (стратегія щирості → тактика 

демонстрації емоційного стану → заторопился открывать дверь) + (стратегія 

підвищення статусу співрозмовника → тактики демонстрації зацікавленості 
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співрозмовником + пропозиції / розвитку теми, що стосується 

співрозмовника → Чего пялишься?) + (стратегія солідаризації → тактики 

запевнення → Нет, все в порядке + демонстрації готовності до співпраці → 

покурим на улке). У наведених дискурсивних ситуаціях використовуються 

спонукальні мовленнєві дії посередництвом ДП прохання: у першому контексті 

персонаж вимовляє фразу, яка супроводжується етикетною ДП пожалуйста, 

що актуалізує модус увічливості, а в другому – спонукальні вербальні дії 

виконуються в межах модусу фамільярності, про що свідчить стилістично 

знижений характер директивних висловлювань на кшталт: чего пялишься? 

Выдь отседова. Зауважимо, що в обох випадках зберігається кооперативний 

характер спілкування та реалізується НККП. 

10. Кирюха, здорово! Есть у тебя какой-нибудь детективчик? – 

Что?! – не понял Кирюха […] – Кирюха, я это, не чокнулся. Просто вечером 

почитать нечего. – Слышь, Гранкин, а деньги тебе уже не нужны? – тихо 

спросил Кирилл. – Нет. Да. Ну, в общем, они у меня почти есть. […] А 

любовный роман тебе не сгодится? – спросил осторожно Кирилл. – У 

Наташки их пруд пруди. – Не, – вздохнул Гранкин. – Мне б детективчик на 

ночь. Для теоретической подготовки, – ляпнул он, но тут же заткнулся. – А 

может, придёшь вечерком? – предложил Кирюха. – Наташка с девчонками к 

подружке на дачу с ночёвкой уехала. Посидим, выпьем, а?! – Не, Кирюха, – 

вздохнул Виталя, – я больше не пью. Кажется. – Покедова, – сказал он 

Кирюхе […] (Степнова 2007, с. 48-49). ДП привітання + прохання + 

запрошення + прощання = MF + MN + MT → (стратегія солідаризації → 

тактики інтимізації, зближення зі співрозмовником → Кирюха, здорово! […] 

Слышь, Гранкин […] + аргументації → Просто вечером почитать нечего […] 

Не, Кирюха, – вздохнул Виталя, – я больше не пью + вибору спільного коду 

спілкування → Слышь, Гранкин, а деньги тебе уже не нужны? – тихо спросил 

Кирилл. – Нет. Да. Ну, в общем, они у меня почти есть + створення спільноти 

(групи, об’єднання) + демонстрації готовності до співпраці + заклику до 

спільної дії → А может, придёшь вечерком? – предложил Кирюха […] 
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Посидим, выпьем, а?! + протиставлення вони-спільноти → Наташка с 

девчонками к подружке на дачу с ночёвкой уехала + запевнення → Кирюха, я 

это, не чокнулся) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики 

пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника → Есть у тебя 

какой-нибудь детективчик? + вияву поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) 

до співрозмовника → Слышь, Гранкин, а деньги тебе уже не нужны? – тихо 

спросил Кирилл […] А любовный роман тебе не сгодится? – спросил 

осторожно Кирилл) + (стратегія щирості → тактики декларації інтенції → Мне 

б детективчик на ночь. Для теоретической подготовки; Посидим, выпьем, а?! 

[…] Покедова + сподівання → А любовный роман тебе не сгодится? – спросил 

осторожно Кирилл […] А может, придёшь вечерком […] Посидим, выпьем, а?! 

+ сумніву → Не, Кирюха, – вздохнул Виталя, – я больше не пью. Кажется) + 

(стратегія створення позитивної тональності спілкування → позитивної 

констатації → Нет. Да. Ну, в общем, они у меня почти есть) + (стратегія 

самопрезентації → тактика самохарактеризації → Кирюха, я это, не чокнулся 

[…] я больше не пью). У представленій дискурсивній ситуації 

продемонстровано цілісний стратего-тактичний спектр неінституційної 

кооперативної взаємодії у спілкуванні близьких знайомих, в якому переважає 

модус фамільярності. Модус толерантності наявний у кооперативній 

комунікативній поведінці Кирила, який виявляє терпимість і розуміння до 

прохання та коментарів свого друга, про що й свідчить прагматичний потенціал 

(не)вербальних її складників. 

Продемонструємо репертуар комунікативних стратегій і тактик, 

функціонування та реалізацію якого вдалось виділити в кооперативній 

комунікативній поведінці литовців. 

1. Kitą kartą pasikalbėsim, gerai? Manęs laukia. Labanakt. – Labanakt, jei 

jau taip sakai (Ežerinytė 2017, с. 48). ДП прощання + побажання + згоди = MN + 

MP + MT → (стратегія солідаризації → тактики демонстрації готовності до 

співпраці + заклику до спільної дії + вибору спільного коду спілкування → Kitą 

kartą pasikalbėsim, gerai? + згоди, підтримки думки співрозмовника → jei jau 
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taip sakai) + (стратегія щирості → тактики декларації інтенції + сподівання → 

Kitą kartą pasikalbėsim, gerai? + аргументації → Manęs laukia) + (стратегія 

підвищення статусу співрозмовника → тактики демонстрації зацікавленості 

співрозмовником + пропозиції / розвитку теми, що стосується 

співрозмовника + вияву поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до 

співрозмовника → Kitą kartą pasikalbėsim, gerai? […] Labanakt. – Labanakt, jei 

jau taip sakai) + (стратегія створення позитивної тональності спілкування → 

тактика побажання → Labanakt. – Labanakt). Модус толерантності в наведеній 

дискурсивній ситуації виявляється в тому, що один із інтерактантів із 

розумінням і терпимістю ставиться до припинення розмови та погоджується 

продовжити її пізніше. ДП Labanakt вживається співрозмовниками для 

завершення контакту, реалізуючи безпосередньо фатичну функцію, але також 

має прагматичний потенціал побажання, що спрямований на майбутню 

взаємодію та контактування. 

2. Jau eisiu, – tyliai pasakė. – Ačiū, kad... – Ir tau ačiū, Lina. – O man už 

ką? – Kad gyveni... Kad esi gyva ir gyveni (Ežerinytė 2017, с. 65). ДП прощання + 

подяки / вдячності = MP + MN → (стратегія солідаризації → тактики 

запевнення + запиту розради, підтримки з боку співрозмовника + емоційної 

підтримки → Ačiū, kad... – Ir tau ačiū, Lina […] Kad gyveni... Kad esi gyva ir 

gyveni) + (стратегія щирості → тактика заклику до відвертості → O man už 

ką? + визнання / освідчення → Kad gyveni... Kad esi gyva ir gyveni) + (стратегія 

підвищення статусу співрозмовника → тактика демонстрації зацікавленості 

співрозмовником + подяки → Ačiū, kad... – Ir tau ačiū, Lina. – O man už ką?). 

3. Galbūt. Aš jau turiu eiti, mama. Ačiū už pietus. – Paskambinsiu dėl 

dokumentų tvarkymo. – Gerai, mama. – Iki, Linut (Ežerinytė 2017, с. 65). ДП 

згоди + прощання + подяки / вдячності = MN + MP → (стратегія 

солідаризації → тактики згоди, підтримки думки співрозмовника → Galbūt; 

Gerai, mama + демонстрації готовності до співпраці + заклику до спільної дії + 

вибору спільного коду спілкування → Paskambinsiu dėl dokumentų tvarkymo. – 

Gerai, mama) + (стратегія щирості → тактика декларації інтенції + подяки → Aš 
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jau turiu eiti, mama. Ačiū už pietus) + (стратегія підвищення статусу 

співрозмовника → тактики демонстрації зацікавленості співрозмовником + 

пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника → Paskambinsiu dėl 

dokumentų tvarkymo. – Gerai, mama). У наведеній дискурсивній ситуації можемо 

спостерігати, що одна ДП реалізує різнобічний прагматичний потенціал НККП, 

адже акумулює декілька стратего-тактичних регістрів.  

4. Taigi kad pats laikas! – kilstelėjusi antakius pareiškė kaimynė. – Ir 

perduokite jam mano linkėjimus. Tegul sveiksta! – Būtinai perduosiu. Viso! 

(Gudonytė 2017, с. 24). ДП прощання + прохання + побажання + згоди = MN + 

MP → (стратегія щирості → тактики декларації інтенції → Taigi kad pats laikas! 

Viso! + обіцянки → Būtinai perduosiu) + (стратегія підвищення статусу 

співрозмовника → тактика демонстрації зацікавленості співрозмовником → Ir 

perduokite jam mano linkėjimus. Tegul sveiksta!) + (стратегія солідаризації → 

тактики створення спільноти (групи, об’єднання) → Ir perduokite jam mano 

linkėjimus. Tegul sveiksta! + демонстрації готовності до співпраці + згоди, 

підтримки думки співрозмовника + запевнення → Būtinai perduosiu). 

5. Sveikutė! – pasisveikino. – Labas! – Ei! Kas tau? Kalbiesi su savimi? Ar 

gerai jautiesi? – O, taip. Prisiminiau eilėraštį, todėl... (Gudonytė 2017, с. 32). ДП 

привітання + згоди = MN + MP → (стратегія солідаризації → тактики 

створення спільноти (групи, об’єднання) + демонстрації готовності до 

співпраці + інтимізації, зближення зі співрозмовником + емоційної 

підтримки → Sveikutė! – pasisveikino. – Labas! […] Ei! Kas tau? Kalbiesi su 

savimi? Ar gerai jautiesi? + запевнення + аргументації → O, taip. Prisiminiau 

eilėraštį, todėl...) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики 

демонстрації зацікавленості співрозмовником + пропозиції / розвитку теми, що 

стосується співрозмовника → Ei! Kas tau? Kalbiesi su savimi? Ar gerai 

jautiesi?) + (стратегія щирості → тактика заклику до відвертості → Ei! Kas tau? 

Kalbiesi su savimi? Ar gerai jautiesi? + визнання / освідчення → O, taip. 

Prisiminiau eilėraštį, todėl....). 
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6. Atleisk, apie tėvų mirtį sumelavau... Aš...aš netyčia... – Taip ir maniau. 

Turbūt norėjai, kad tavęs gailėčiau? – Panašiai... O dievai, kiek aš tau visko 

primelavau! – Dar daug liko? – Pakankamai... Atsiprašau... – Atleidžiu (Gudonytė 

2017, с. 34). ДП вибачення + згоди + прохання = MP + MN + MT → (стратегія 

щирості → тактики демонстрації (позитивного) емоційного стану + визнання / 

освідчення → Atleisk, apie tėvų mirtį sumelavau... Aš...aš netyčia... O dievai, kiek aš 

tau visko primelavau! + заклику до відвертості → Turbūt norėjai, kad tavęs 

gailėčiau?) + (стратегія солідаризації → тактики згоди, підтримки думки 

співрозмовника → Panašiai [...] Atleidžiu + інтимізації, зближення зі 

співрозмовником → Turbūt norėjai, kad tavęs gailėčiau?) + (стратегія 

самопрезентації → тактика самохарактеризації → O dievai, kiek aš tau visko 

primelavau!) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики 

демонстрації зацікавленості співрозмовником + пропозиції / розвитку теми, що 

стосується співрозмовника → Turbūt norėjai, kad tavęs gailėčiau? […] Dar daug 

liko?).  

7. Mergaitė nustebusi atsisuko į jį. – Kas tu toks, po galais?! – sušuko. – 

Cezaris. O tu? Dirbtinai nusikvatojusi mergaitė pareiškė: – Cezaris, ar ne? Tada aš 

Kleopatra! – Puiku. Tarkim, kad susipažinom, – santūriai linktelėjo vaikinas 

(Gudonytė 2017, с. 59). ДП знайомства + згоди = MF + MN → (стратегія 

підвищення статусу співрозмовника → тактики демонстрації зацікавленості 

співрозмовником + пропозиції / розвитку теми, що стосується 

співрозмовника → Mergaitė nustebusi atsisuko į jį. – Kas tu toks, po galais?!) + 

(стратегія солідаризації → тактики вибору спільного коду спілкування → 

Dirbtinai nusikvatojusi mergaitė pareiškė: Cezaris, ar ne? Tada aš Kleopatra! + 

заклику до спільної дії → Tarkim, kad susipažinom + згоди, підтримки думки 

співрозмовника → Puiku) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → 

тактика гіперболізації (позитивної) емоційної реакції → Cezaris, ar ne? Tada aš 

Kleopatra!) + (стратегія самопрезентації → тактики самоіронії → Tada aš 

Kleopatra! + стриманості / скромності → santūriai linktelėjo vaikinas) + 

(стратегія створення позитивної тональності спілкування → тактики жарту → 
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Cezaris […] Cezaris, ar ne? Tada aš Kleopatra! + позитивної констатації → Puiku. 

Tarkim, kad susipažinom).  

8. Ugnė iškart reagavo: – Sakei kažką? – Ne, ne, čia ne tau. – Aišku... 

Perduok jai linkėjimus! – Kokia maloni mergaitė, – iškart įvertino bobulytė 

(Gudonytė 2017, с. 85). ДП прохання + похвали / компліменту = MN + MF → 

(стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики пропозиції / розвитку 

теми, що стосується співрозмовника → Sakei kažką? Perduok jai linkėjimus! + 

компліменту → Kokia maloni mergaitė) + (стратегія солідаризації → тактика 

запевнення → Ne, ne, čia ne tau) + (стратегія щирості → тактики заклику до 

відвертості → Sakei kažką? + декларації інтенції → Perduok jai linkėjimus!) + 

(стратегія створення позитивної тональності спілкування → тактика позитивної 

констатації → Aišku... Kokia maloni mergaitė). 

9. Gal nori apie tai pakalbėti? Eime pas mus, padarysiu kavos. Paskui 

galėsi išplauti puodelį. – Ne, ačiū, kavos nenoriu, aš ir be jos gerai miegu! Labanakt! 

(Gudonytė 2017, с. 120). ДП запрошення + прохання + подяки / вдячності + 

прощання = MN + MP → (стратегія солідаризації → тактики заклику до 

спільної дії + створення спільноти (групи, об’єднання) → Gal nori apie tai 

pakalbėti? Eime pas mus, padarysiu kavos + поради → Paskui galėsi išplauti 

puodelį + запевнення + подяки → Ne, ačiū, kavos nenoriu + аргументації → aš ir 

be jos gerai miegu! + (стратегія щирості → тактика визнання / освідчення → Ne, 

ačiū, kavos nenoriu, aš ir be jos gerai miegu! + декларації інтенції → Eime pas 

mus, padarysiu kavos. Paskui galėsi išplauti puodelį; Labanakt!) + (стратегія 

самопрезентації → тактика самоіронії → aš ir be jos gerai miegu!) + (стратегія 

створення позитивної тональності спілкування → тактики жарту → aš ir be jos 

gerai miegu! + побажання  → Labanakt!). У наведеному прикладі кооперативної 

взаємодії одна ДП aš ir be jos gerai miegu! – я і без кави гарно сплю! 

характеризується як політактичністю, так і слугує реалізації декількох 

стратегій. 

10. Jaunuoliai susižvalgė, abu pasijuto šiek tiek nejaukiai. – Susipažink, 

Mykolai, čia Kotryna! – pristatė Cezaris. – Kotryna... Gražus vardas, šventas. Ir 
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panelytė graži (Gudonytė 2017, с. 197). ДП знайомства + похвали / компліменту = 

MN + MF → (стратегія солідаризації → тактики створення спільноти (групи, 

об’єднання) → Susipažink, Mykolai, čia Kotryna! – pristatė Cezaris + 

запевнення → Kotryna... Gražus vardas, šventas. Ir panelytė graži) + (стратегія 

самопрезентації → тактики зниження власного статусу → Jaunuoliai susižvalgė, 

abu pasijuto šiek tiek nejaukiai + стриманості / скромності → Jaunuoliai 

susižvalgė, abu pasijuto šiek tiek nejaukiai) + (стратегія щирості → тактика 

визнання / освідчення → Kotryna... Gražus vardas, šventas. Ir panelytė graži) + 

(стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики пропозиції / розвитку 

теми, що стосується співрозмовника + компліменту → Kotryna... Gražus vardas, 

šventas. Ir panelytė graži) + (стратегія створення позитивної тональності 

спілкування → тактика позитивної констатації → Kotryna... Gražus vardas, 

šventas. Ir panelytė graži). 

За виробленою методикою встановлення стратего-тактичного репертуару 

продемонструємо реалізацію кооперативної макростратегії на прикладах НККП 

персонажів із дискурсу американської художньої прози. 

1. Leefolt residence. – Um, hi. This is… The lady stop, clear her throat. – 

Hello. May I… may I please speak to Elizabeth Leer-folt? – Miss Leefolt ain’t home 

right now. May I take a message? – Oh, – she say, like she got all excited over 

nothing. – May I ask who calling? – This is… Celia Foote. My husband gave me this 

number here and I don’t know Elizabeth, but… well, he said she knows all about the 

Children’s Benefit and the Ladies League (Stockett 2009, с. 16). ДП привітання + 

знайомства = MP + MN → (стратегія солідаризації → тактики створення ми-

спільноти (групи, об’єднання) → May I ask who calling? This is… Celia Foote + 

демонстрації готовності до співпраці → Miss Leefolt ain't home right now. May I 

take a message? + аргументації → My husband gave me this number here and I 

don’t know Elizabeth, but… well, he said she knows all about the Children’s Benefit 

and the Ladies League) + (стратегія щирості → тактика визнання / освідчення → 

My husband gave me this number here and I don’t know Elizabeth…) + (стратегія 

підвищення статусу співрозмовника → тактика демонстрації зацікавленості 
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співрозмовником → May I ask who calling?) + (стратегія самопрезентації → 

тактики зниження власного статусу → The lady stop, clear her throat. – Hello. May 

I . . . may I please speak to Elizabeth Leer-folt? + стриманості / скромності → Um, 

hi. This is… The lady stop, clear her throat. – Hello. May I… may I please speak to 

Elizabeth Leer-folt?).  

2. After an hour or so, Daddy would pull up, get out, hand Constantine a 

dollar… – Don’t tell your mama I gave Constantine a little extra, now. – Okay, 

Daddy, – I’d say. That's about the only secret my daddy and I have ever shared 

(Stockett 2009, с. 32). ДП прохання + згоди = MF + MT → (стратегія 

солідаризації → тактики згоди, підтримки думки співрозмовника → Okay, 

Daddy + протиставлення вони-спільноти + заклику до спільної дії → Don’t tell 

your mama I gave Constantine a little extra, now) + (стратегія щирості → тактика 

обіцянки → Okay, Daddy). 

3. My phone ring, making me jump. Before I can even say hello, I hear Minny. 

She working late tonight. – Miss Hilly sending Miss Walters to the old lady home. I 

got to find myself a new job. And you know when she going? Next week. – Oh no, 

Minny. – I been looking, call ten ladies today. Not even a speck a interest. – I am 

sorry to say I ain't surprised. – I ask Miss Leefolt first thing tomorrow do she know 

anybody need help (Stockett 2009, c. 12) ДП вибачення + cпівчуття / розради / 

емпатії / співпереживання = MP + MT → (стратегія солідаризації →тактики 

демонстрації готовності до співпраці → I ask Miss Leefolt first thing tomorrow do 

she know anybody need help + запиту розради, підтримки з боку 

співрозмовника → Miss Hilly sending Miss Walters to the old lady home. I got to 

find myself a new job. And you know when she going? Next week. I been looking, call 

ten ladies today. Not even a speck a interest + емоційної підтримки → I am sorry to 

say I ain’t surprised. I ask Miss Leefolt first thing tomorrow do she know anybody 

need help) + (стратегія щирості  тактика демонстрації (позитивного) 

емоційного стану → Oh no, Minny + декларації інтенції + обіцянки → I ask Miss 

Leefolt first thing tomorrow do she know anybody need help) + (стратегія 

підвищення статусу співрозмовника → тактика демонстрації зацікавленості 
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співрозмовником → Before I can even say hello, I hear Minny. …Miss Hilly sending 

Miss Walters to the old lady home. I got to find myself a new job. And you know when 

she going? Next week). 

4. Like she a record player going too slow. – I’m sorry. I wish I could a 

called you earlier so you could pick up that phone. – You done what you can. 

Nothing nobody can do for me now. – I be praying for you. – Thank you, – she say, 

and then her voice break down. – And I thank you for trying to help me (Stockett 

2009, с. 17). ДП вибачення + подяки / вдячності + cпівчуття / розради / 

емпатії / співпереживання = MP + MT → (стратегія солідаризації → тактики 

демонстрації готовності до співпраці + емоційної підтримки → I’m sorry. I 

wish I could a called you earlier so you could pick up that phone… I be praying for 

you + вибору спільного коду спілкування → You done what you can. Nothing 

nobody can do for me now) + (стратегія щирості → тактики декларації інтенції + 

визнання / освідчення → I’m sorry. I wish I could a called you earlier so you could 

pick up that phone… I be praying for you + подяки + демонстрації (позитивного) 

емоційного стану → Thank you, – she say, and then her voice break down) + 

(стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактика подяки → And I thank 

you for trying to help me). У наведеній дискурсивній ситуації у межах модусів 

увічливості та толерантності одна тактика подяки, яку, щоправда, 

використовують різні інтерактанти, реалізує різні стратегії НККП. 

5. Holden! – Mrs. Spencer said. – How lovely to see you! Come in, dear! Are 

you frozen to death? – I think she was glad to see me. She liked me. At least, I think 

she did (J.D. Salinger 1951, с. 3) ДП привітання + запрошення = MP + MF + 

MT → (стратегія солідаризації → тактики створення створення спільноти 

(групи, об’єднання) + вияву поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до 

співрозмовника → How lovely to see you! Come in, dear […] Are you frozen to 

death? + інтимізації, зближення зі співрозмовником → Come in, dear! + 

(стратегія щирості → тактика демонстрації (позитивного) емоційного стану → 

How lovely to see you! + заклику до відвертості → Are you frozen to death? + 

сподівання → I think she was glad to see me) + (стратегія підвищення статусу 
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співрозмовника → тактики демонстрації зацікавленості співрозмовником + 

пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника → Are you frozen to 

death? – I think she was glad to see me. She liked me. At least, I think she did) + 

(стратегія створення позитивної тональності спілкування → тактика позитивної 

констатації → She liked me. At least, I think she did). 

6. He hardly ever listened to you when you said something. – I flunked you in 

history because you knew absolutely nothing. – I know that, sir. Boy, I know it. You 

couldn’t help it. – Absolutely nothing, – he said over again (J.D. Salinger 1951, с. 3). 

ДП згоди = MP + MT → (стратегія солідаризації → тактики згоди, підтримки 

думки співрозмовника + аргументації → I know that, sir. Boy, I know it. You 

couldn’t help it + запевнення → Absolutely nothing, – he said over again) + 

(стратегія щирості → тактика визнання / освідчення → I flunked you in history 

because you knew absolutely nothing. – I know that, sir. Boy, I know it […] 

Absolutely nothing) + (стратегія самопрезентації → тактика зниження власного 

статусу → Boy, I know it. You couldn’t help it). 

7. Bit by bit, I told him the day’s misfortunes. And she said you taught me all 

wrong, so we can’t ever read any more, ever. Please don’t send me back, please sir. – 

Atticus stood up and walked to the end of the porch (Lee 1960, c. 30). ДП 

прохання = MN + MT → (стратегія солідаризації → тактики протиставлення 

вони-спільноти + аргументації → and she said you taught me all wrong, so we 

can’t ever read any more, ever) + (стратегія підвищення статусу 

співрозмовника → тактика запиту розради, підтримки з боку співрозмовника + 

вияву поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника → Please 

don't send me back, please sir). 

Таким чином, для представників української, російської, литовської і 

американської комунікативних культур, які здатні віднайти оптимальні та дієві 

шляхи для успішної взаємодії та конструктивного співробітництва, виявляти 

зацікавленість у вирішенні питань, важливих для всіх учасників комунікації, та 

продукувати стимул для подальшого контактування, характерним є 

індивідуальне та групове, комплексне функціонування ДП привітання, 
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знайомства, запрошення, побажання, похвали / компліменту, подяки / 

вдячності, вибачення, співчуття / розради / емпатії / співпереживання, 

прохання, згоди, прощання. Успішність у реалізації кооперативної 

макростратегії у їхній кооперативній комунікативній поведінці залежить від 

вдалого вибору та поєднання когнітивно-семіотичних модусів увічливості, 

нейтральності, толерантності й фамільярності, які, в свою чергу, детерміновані 

певним набором комунікативних стратегій і тактик, репертуар яких є 

специфічним для кожної конкретної дискурсивної ситуації. Отже, вдалось 

установити п’ять типів комунікативних стратегій, релевантних для імлементації 

НККП, – солідаризації; самопрезентації; підвищення статусу співрозмовника; 

щирості; створення позитивної тональності спілкування, вдала реалізація яких 

посередництвом розмаїтого тактичного репертуару (який ще визначатиметься 

далі) забезпечує модусну конфігурацію (ввічливості, нейтральності, 

толерантності та фамільярності) НККП українців, росіян, литовців і 

американців.  

Установлений стратего-тактичний репертуар, який є інструментарієм 

модусів увічливості, нейтральності, толерантності та фамільярності в НККП 

українців, росіян, литовців і американців не є вичерпним і остаточним, адже у 

комунікативній свідомості мовців існує певний когнітивно-семіотичний фрейм-

сценарій, що передбачає різноманітність і варіативність комбінацій 

прагматичних складників. Потенціал стимулу для подальшої взаємодії 

співрозмовників, який є одним із основних компонентів реалізації когнітивно-

комунікативної категорії кооперативності, далеко не завжди є істинно 

позитивним, як і інтенції інтерактантів, що також впливає на прагматичні 

регістри, зокрема й на стратего-тактичні, НККП представників будь-якої 

лінгвокультури, які в нашому дослідженні потребують подальшого вивчення та 

аналізу її (не)вербальних репрезентантів і виявлення лінгвокультурної 

специфіки. 
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5.3. Прагматичний потенціал (не)вербальних компонентів 

національної кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, 

литовців і американців 

 

Загальноприйнятою в невербальній семіотиці є класифікація 

Г. Ю. Крейдліна, який пропонує виділяти такі окремі, але тісно між собою 

пов'язані дисципліни: паралінгвістика (просодика) – наука про звукові коди 

невербальної комунікації; кінесика – наука про жести і жестові рухи, жестові 

процеси та системи; окулесика – наука про мову очей і візуальну поведінку 

людей під час спілкування; аускультація – наука про слухове сприйняття звуків 

і аудіальну поведінку комунікантів; гаптика (такесика) – наука про мову 

дотиків і тактильної комунікації; гастика – наука про знакові і комунікативні 

функції їжі і напоїв, про культурні й комунікативні функції частування; 

ольфакція – наука про мову запахів та їх роль у комунікативному процесі; 

проксеміка – наука про простір комунікації, його структуру і функції; 

хронеміка – наука про час комунікації, його структурні, семіотичні й культурні 

функції; системологія – наука про системи об’єктів, які оточують комунікантів, 

про функції і значення цих об'єктів у процесі комунікації [Крейдлин 2002, 

с. 22].  

Орієнтуючись на завдання нашого дослідження, пропонуємо звернути 

увагу головним чином на кінесику, міміку, такесику, проксеміку, та просодику, 

що виявляються в НККП українців, росіян, литовців і американців. Такий вибір 

викликано тим фактором, що фактичний матеріал дібрано з прозових художніх 

текстів, у яких невербальна поведінка співрозмовників представлена автором за 

вищезазначеними характеристиками. Релевантним для нашого дослідження є 

поділ жестів на комунікативні та симптоматичні [Божко 2003, с. 110]. Перші є 

невербальними одиницями, які в процесі комунікації передають за волею того, 

хто жестикулює, ті або інші відомості адресату (н-д, взяти за руку / подати / 

протягнути / потиснути руку). Симптоматичними жестами є такі, що свідчать 

про емоційний стан комуніканта, та перебувають між комунікативними 
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жестами й фізіологічними рухами (наприклад, махнути рукою / сісти на щось / 

край чогось / схилити голову). Просодичні ж елементи, які характерні для 

НККП українців, росіян, литовців і американців, є супутніми основним кінемам 

і підсилюють їх значення. Дотримуємося тієї думки, що кінеми, вилучені з 

дискурсу художньої прози, здебільшого є прагматично засвоєними, оскільки їх 

завдання полягає в передачі певного значення, авторської думки, яка має бути 

правильно та однозначно сприйнята читачем [Божко 2003, с. 112; Корольов 

2009, с. 70; Стернин и др. 2003, с. 18].  

Проаналізуємо лінгвокультурний і прагматичний потенціал 

(не)вербальних засобів спілкування в окремих дискурсивних ситуаціях, у яких 

реалізується НККП українців, росіян, литовців і американців.  

Наведемо приклад української НККП між персонажами Миколою та 

Вірою: 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 
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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), який використовує Микола, демонструє такі ціннісні домінанти 

представників української комунікативної культури, як шанобливе, чемне, 

поважне та турботливе ставлення насамперед до знайомих співрозмовників, що 

допомагає реалізувати посередництвом визначеного стратего-тактичного 

репертуару кооперативну макростратегію інтеракції у межах модусів 

фамільярності та нейтральності – Вірунько; вітаю твоє; вітаю в тобі. 

2. Хотів я з тобою поговорити, Єлько, сурйозно… Міліціонер оце ж 

приходив неспроста… Правда, може, й підісланий… Щось треба робити. 

Вирішуй. Сватається влада. Ухажор він хоч і… кручений якийсь, але ж 

дбатиме про тебе… Захист буде тобі. Убік дивився Ягор, коли говорив, видно, 

почував ніяковість, проте в голосі його була турбота, родинна довірливість. 

Хотів би він, мовляв, ще внуків побачити. Щоб не зостався без насіння рід. – І 

хата оця, садок… з собою їх у ту далеку командировку не заберу… Відписав би 

все тобі. Слухала Єлька, і щось спочутливе з’явилось до дядька Ягора, до його 

самотності, до його безнасінної старості. Але й не знала, чим розвіяти його 

журбу, з якою він оце вперше їй відкрився. – Подумай, дочко. – Подумаю, 

дядечку (Гончар 1989, с. 89). ДП прохання + згоди = MN + MT → (стратегія 

щирості → тактики визнання / освідчення + декларації інтенції + обіцянки → 

Хотів я з тобою поговорити, Єлько, сурйозно […] І хата оця, садок… з собою 

їх у ту далеку командировку не заберу… Відписав би все тобі) + (стратегія 

солідаризації → тактики поради → Щось треба робити. Вирішуй + 

запевнення + аргументації → Сватається влада. Ухажор він хоч і… кручений 

якийсь, але ж дбатиме про тебе… Захист буде тобі + інтимізації, зближення 

зі співрозмовником → Подумай, дочко + згоди, підтримки думки 

співрозмовника → Подумаю, дядечку). У наведеній дискурсивній ситуації 

представлено НККП, в якій можна простежити тенденцію до вияву 

специфічних для української комунікативної свідомості ціннісних домінант, 
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пов’язаних із такими моральними та духовними чеснотами, як доброта та 

турботливість, соборність, чемність і шанобливість, повага й увага до 

співрозмовників, особливо до близьких людей старшого віку. Їхня реалізація в 

кооперативній комунікативній поведінці персонажа Єльки досягається завдяки 

превалюванню модусу толерантності, адже вона погоджується на пропозицію 

дядька лише тому, що виявляє терпимість до нього (Слухала Єлька, і щось 

спочутливе з’явилось до дядька Ягора, до його самотності, до його безнасінної 

старості. Але й не знала, чим розвіяти його журбу, з якою він оце вперше їй 

відкрився), що й передбачає експлікацію тих ціннісних домінант української 

комунікативної культури, про які ми зазначили.  

Подальший розвиток розглянутої дискурсивної ситуації спричинений 

одержаним комунікантами стимулом як результатом кооперативної взаємодії: 

Ось ти не сердься, така, мабуть, випадає доля… – Заміж? Я вже була там! 

Чуєте? Була! І більше не хочу. – Не сердься, голубко… – принижувався Ягор. – 

Це ж так, заручини, чи що воно… Зберемось, посидимо, погомонимо… Єлька 

сиділа біля валізки, охопивши руками лице, втупилась у підлогу. В зіщулених 

плечах, в жалібницькій позі її було щось таке, що пройняло Ягора. Може, 

якийсь давній біль ожив, обізвався. Мов батько, присів поруч неї, заспокійливо 

торкнувся плеча: – Я ж тобі кревна рідня, Єлько… Нікого з роду не 

зосталось… Ну, вмру і я. Бери цей город, хату. Та тільки хіба ж вона дасть 

тобі захисток у житті? Трудно, ой трудно, Єлько, жити людині самотою. 

Єлька дала волю сльозам. Пониклі плечі її сіпались у глухому, нерозважному 

горі. Було шкода себе, але й дядька Ягора теж стало шкода. Самотній він. І 

хіба таки він бажає тобі зла? – Ну годі бо, голубко, заспокойся… (Гончар 1989, 

с. 99). ДП прохання + cпівчуття / розради / емпатії / співпереживання = MT+ 

MN → (стратегія солідаризації → тактики запевнення → Я вже була там! 

Чуєте? Була! І більше не хочу + аргументації → така, мабуть, випадає 

доля […] Це ж так, заручини, чи що воно […] Бери цей город, хату. Та тільки 

хіба ж вона дасть тобі захисток у житті? + запиту розради, підтримки з боку 

співрозмовника → Єлька сиділа біля валізки, охопивши руками лице, втупилась 
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у підлогу. В зіщулених плечах, в жалібницькій позі її було щось таке, що 

пройняло Ягора; Нікого з роду не зосталось… Ну, вмру і я + інтимізації, 

зближення зі співрозмовником → Мов батько, присів поруч неї, заспокійливо 

торкнувся плеча: – Я ж тобі кревна рідня, Єлько […] Ну годі бо, голубко, 

заспокойся) + (стратегія щирості → тактики визнання / освідчення → Я вже 

була там! Чуєте? Була! І більше не хочу + декларації інтенції → Зберемось, 

посидимо, погомонимо + попередження співрозмовника → Трудно, ой трудно, 

Єлько, жити людині самотою) + (стратегія самопрезентації → тактики 

зниження власного статусу → Не сердься, голубко… – принижувався Ягор + 

самохарактеризації → Заміж? Я вже була там! Чуєте? Була! І більше не 

хочу […] Єлька сиділа біля валізки, охопивши руками лице, втупилась у підлогу). 

Стратего-тактичний репертуар цієї дискурсивної ситуації значно ширший, але 

для нас релевантним є визначення його специфіки, що полягає в тому, що 

НККП ґрунтується не лише на етикетно-ритуальних (не)вербальних засобах та 

не заснована на виключно позитивному настрої інтерактантів. Наведений 

приклад демонструє такі ціннісні домінанти комунікативної свідомості 

українців, як чутливість і чуйність, доброзичливість, неегоїзм і альтруїзм, 

чесність і емоційність, доброта та турботливість, соборність, повага й увага 

переважно до осіб вузького кола (знайомих), що вказують на принципи високої 

моральності та духовності української лінгвокультури. Вагомий прагматичний 

потенціал мають невербальні компоненти: проксемічні – Єлька сиділа біля 

валізки; кінесичні – охопивши руками лице; в зіщулених плечах, в жалібницькій 

позі […]; пониклі плечі її сіпались у глухому, нерозважному горі; мімічні 

(окулесика) – втупилась у підлогу; психофізіологічна реакція – Єлька дала волю 

сльозам. 

3. Ох, пробачте мені! – забелькотіла жіночка. – У мене вже погана 

пам’ять. Я треную її! Кожен день розв’язую кросворди. Але старість бере 

своє… Вона відчиняє двері. ‒ Перестаньте. Де ви, а де старість! – вичавлюю із 

себе усмішку. Сподіваюсь, вона не виглядає як звіриний вищир? Ми заходимо у 

квартиру. – Квартира невелика, зате затишна. Тут ванна… Кухня… Тарганів у 
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нас нема. – А Інтернет? – Який Інтернет? – розгублено дивиться на мене 

господарка квартири. Гм-м… ГМ-М! – Ну, пам’ятаєте, коли я говорив із вами 

по телефону, – мало не по складах промовляю я. – То питав чи є тут Інтернет. 

Чи його принаймні колись проводили. Ви сказали – що є. – А! Так. Сусідка 

казала, що проводила. Сусідка? Яка сусідка? Куди проводила? Коли проводила? 

Я дивлюся на цю безневинну жінку і думаю про убивчу силу калаша. Про те, як 

його потужні кулі вилітають зі ствола і… Бах, бах, бах! (Соколюк 2016, 

с. 19‒20). ДП вибачення + cпівчуття / розради / емпатії / співпереживання + 

згоди + похвали / компліменту = MN + MT + МР + MF → (стратегія 

щирості → тактики визнання / освідчення + самокритики → Ох, пробачте мені! 

+ демонстрації емоційного стану → вичавлюю із себе усмішку. Сподіваюсь, вона 

не виглядає як звіриний вищир?) + (стратегія самопрезентації → тактики 

самохарактеризації + зниження власного статусу → У мене вже погана 

пам’ять. Я треную її! Кожен день розв’язую кросворди. Але старість бере 

своє… + стриманості / скромності → мало не по складах промовляю я) + 

(стратегія солідаризації → тактики згоди, підтримки думки співрозмовника → 

розгублено дивиться на мене господарка квартири. + запиту розради, 

підтримки з боку співрозмовника → А Інтернет? – Який Інтернет? – 

розгублено дивиться на мене господарка квартири. Гм-м… ГМ-М! – Ну, 

пам’ятаєте, коли я говорив із вами по телефону, – мало не по складах 

промовляю я. + запевнення → Тут ванна… Кухня… Тарганів у нас нема + 

поради + емоційної підтримки → Перестаньте. Де ви, а де старість! + 

показної терпимості → Я дивлюся на цю безневинну жінку і думаю про убивчу 

силу калаша. Про те, як його потужні кулі вилітають зі ствола і… Бах, бах, 

бах!) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики пропозиції / 

розвитку теми, що стосується співрозмовника → Квартира невелика, зате 

затишна. Тут ванна… Кухня… Тарганів у нас нема) + (стратегія створення 

позитивної тональності спілкування → тактика демонстрації (позитивного) 

емоційного стану → А! Так + жарту → забелькотіла жіночка). У наведеній 

дискурсивній ситуації домінантним є модус толерантності в кооперативній 
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взаємодії, адже виявляється терпимість до співрозмовника. Навіть у ситуації, 

коли один із інтерактантів не симпатизує іншому, адресант повідомлення 

дотримується етикетної поведінки, демонструючи стриманість у реалізації 

невербальних знаків. При цьому зауважимо, що проаналізовані приклади 

засвідчують такі характеристики не лише у формальному спілкуванні, коли 

визначальним є модус нейтральності, а й у щоденній комунікації, на 

побутовому рівні, коли переважає модус фамільярності. Експлікація ціннісних 

домінант чемності та шанобливості, чутливості та чуйності, доброзичливості 

комунікативної свідомості українців у наведеній дискурсивній ситуації 

забезпечується й палітрою невербальних компонентів, які сприяють реалізації 

кооперативної макростратегії: проксемічних – вона відчиняє двері; 

просодичних – забелькотіла жіночка, мало не по складах промовляю я; 

кінесичних і мімічних – вичавлюю із себе усмішку. Сподіваюсь, вона не 

виглядає як звіриний вищир; розгублено дивиться на мене господарка квартири. 

4. Його таксі завжди чомусь пахне хорошими парфумами. Це дуже 

дивує. А ще: він слухає приємну музику, а не шансон. – Тримай сценарій, 

Остапе! – О! Шикарно! – забирає водій рукопис. – Сам написав? – Ні, у мене 

команда літературних рабів. Купив їх у В’єтнамі. По десять штук на долар, – 

іронічно пхикаю, вмощуючись на задньому сидінні. – Мерсі, мерсі. Я його 

швидко прочитаю, – він заводить автомобіль. – До Ені? – Всі дороги чоловіка 

ведуть до жінки, – киваю я (Соколюк 2016, с. 202). ДП подяки + похвали + 

cпівчуття / розради / емпатії / співпереживання = MN + МF+ MT → (стратегія 

солідаризації → тактики демонстрації готовності до співпраці → Тримай 

сценарій, Остапе! → + вибору спільного коду спілкування + інтимізації, 

зближення зі співрозмовником → О! Шикарно! – забирає водій рукопис. – Сам 

написав?) + (стратегія щирості → тактики демонстрації (позитивного) 

емоційного стану + подяки → Мерсі, мерсі) + (стратегія підвищення статусу 

співрозмовника → тактики похвали → О! Шикарно! + демонстрації 

зацікавленості співрозмовником + гіперболізації позитивної емоційної 

реакції → Всі дороги чоловіка ведуть до жінки + (стратегія самопрезентації → 
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тактики самохарактеризації + зниження власного статусу + самоіронії → Ні, у 

мене команда літературних рабів. Купив їх у В’єтнамі. По десять штук на 

долар) + (стратегія створення позитивної тональності спілкування → тактики 

жарту → Ні, у мене команда літературних рабів. Купив їх у В’єтнамі. По 

десять штук на долар). У наведеній дискурсивній ситуації НККП друзів 

відбувається переважно в межах модусу фамільярності. Натомість 

пресупозиційний характер розмови дозволяє стверджувати про наявність в ній 

модусу нейтральності і навіть толерантності, який полягає в прояві терпимості з 

боку одного комуніканта (водія) до іншого (Остапа), що виявляється в 

розумінні, а також супроводжується невербальними просодичними (іронічно 

пхикаю), проксемічними (забирає водій рукопис), кінесичними (киваю я) та ін. 

засобами. Відтак, проаналізована дискурсивна ситуація вказує на чутливість і 

чуйність (кардіоцентричність) спірозмовників, доброту, турботливість, 

чемність і шанобливість, повагу й увагу переважно до осіб вузького кола 

(знайомих) – риси, що є визначальними ціннісними домінантами для 

комунікативної свідомості українців. 

5. Галка з порогу почала iз запитання: – Дорога моя подруго, пам’ятаєш, 

як у студентськi роки ти хотiла купити у п’янички на вулицi Коперника 

“Мертвi душi” Гоголя? I у наших кишенях не назбиралося нещасних п’яти 

рублiв, якi просив той синяк. На наших очах якийсь чолов’яга купив цю книжку. 

А ти по дорозi до гуртожитку усе бiдкалася: “Сто шiстдесят сiм рисункiв 

Лаптєва! Повний покажчик маловiдомих слiв i висловiв у кiнцi книжки!” Ми, 

дурепи, пiдколювали тебе. “Чого смiєтеся? – вiдбивалася ти. – Що ви знаєте 

про коней? Як, наприклад, виглядає кiнь буланої мастi? А гнiдої? Ото ж бо! 

Питання з iншої опери: який то є палевий колiр сукнi однiєї з провiнцiйних 

панянок? Мовчите? А мiж тим усi пояснення – у виносках на останнiх 

сторiнках раритетних “Мертвих душ” 54-го року видання! Я таку книгу у 

шкiльнiй бiблiотецi вкрасти хотiла, i не змогла…”. – Господи! – засмiялася 

Магда. – Я вже забула, що й справдi готова була поцупити ту книжку з 

бiблiотеки… Не тягни, Галко! – За свої мрiї треба боротися. Пiдключивши 
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фахiвцiв i друзiв. Отже! Ось твiй Гоголь – 54-го року, з усiма рисунками 

Лаптєва, буланими, гнiдими та… Закiнчити фразу їй не вдалося – Магда 

заверещала, стиснувши в обiймах подругу з книжкою, яку та витягнула з-за 

спини (Вдовиченко 2008). ДП подяки + cпівчуття / розради / емпатії / 

співпереживання = MN + MT + МF → (стратегія щирості → тактики визнання / 

освідчення → Дорога моя подруго + самокритики → Господи! – засмiялася 

Магда. – Я вже забула, що й справдi готова була поцупити ту книжку з 

бiблiотеки… + демонстрації (позитивного) емоційного стану → Магда 

заверещала, стиснувши в обiймах подругу з книжкою, яку та витягнула з-за 

спини) + (стратегія самопрезентації → тактики самохарактеризації + зниження 

власного статусу → Я вже забула, що й справдi готова була поцупити ту 

книжку з бiблiотеки…) + (стратегія солідаризації → тактики згоди, підтримки 

думки співрозмовника → За свої мрiї треба боротися. Пiдключивши фахiвцiв i 

друзiв.) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики пропозиції / 

розвитку теми, що стосується співрозмовника → Що ви знаєте про коней? Як, 

наприклад, виглядає кiнь буланої мастi? А гнiдої? Ото ж бо! + вияву поваги 

(уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника) + (стратегія створення 

позитивної тональності спілкування → тактика демонстрації (позитивного) 

емоційного стану). Експлікація виділених ціннісних домінант комунікативної 

свідомості комунікантів у наведеній дискурсивній ситуації свідчить про 

реалізацію передусім високих моральних і духовних чеснот співрозмовників. 

Зокрема, можемо вказати на доброту та турботливість, чемність і шанобливість, 

повагу й увагу до співрозмовників, особливо до близьких (як правило, 

знайомих) людей. Усі проаналізовані ціннісні домінанти реалізуються у межах 

модусів толерантності, нейтральності та фамільярності. Прояв відповідних 

ціннісних домінант – доброзичливості, альтруїзму, чесності й емоційності – 

забезпечується й палітрою невербальних компонентів, які сприяють реалізації 

кооперативної макростратегії: такесичних – стиснувши в обiймах подругу з 

книжкою; просодичних – Магда заверещала; закiнчити фразу їй не вдалося; і 

мімічних – засмiялася Магда.  
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Для російської НККП типовими є стратегії солідаризації та щирості, а 

дистанціювання, вочевидь, більш характерне для проміжного та конфліктного 

спілкування. Відповідна тенденція в їхній комунікативній культурі дозволяє 

говорити про більший вияв контактності, прагнення до солідаризації, єдності, 

утворення певної групи, спільноти за інтересами в кооперативній поведінці 

росіян, що виявляється як на вербальному, так і на невербальному рівнях. Не 

випадково дослідники (Й. Стернін, Ю. Прохоров, В. Дементьєв та ін.) 

неодноразово відзначали, що “разговор по душам”, в якому експлікуються 

константи та ціннісні домінанти комунікабельності та щирості, відвертості та 

відкритості / прямолінійності, є характерним мовленнєвим жанром для 

російської комунікативної культури загалом і НККП зокрема: Мужчина сел, 

глядя вперед, на дорогу, тихо сказал: – Вы это … извините меня. Наговорил я 

тут, самому тошно. – Он нахмурился, ослабил галстук, глянул на женщину… 

Она тоже смотрела на него внимательно, точно изучала. – Ничего, – сказала 

она, и уголки губ ее дрогнули в насмешливой, но какой-то очень доброй, 

необидной улыбке. – И лес, и поле – все в ход пошло? Мужчина тоже смущенно 

улыбнулся. – В том-то и дело – философия сразу нашлась! – Он провел ладонью 

по лицу. – Как ворованного хлеба поел. – Шибко-то не казнись. Все вы… только 

дай волю (Шукшин 1992, с. 267). ДП вибачення + cпівчуття / розради / емпатії / 

співпереживання + згоди = MN + MT→ (стратегія щирості → тактики визнання 

/ освідчення + самокритики → Вы это … извините меня. Наговорил я тут, 

самому тошно […] Он провел ладонью по лицу. – Как ворованного хлеба поел + 

демонстрації (позитивного) емоційного стану → Мужчина сел, глядя вперед, на 

дорогу, тихо сказал […] Он нахмурился, ослабил галстук, глянул на 

женщину…) + (стратегія самопрезентації → тактики самохарактеризації + 

зниження власного статусу → самому тошно […] Как ворованного хлеба поел + 

стриманості / скромності → Мужчина тоже смущенно улыбнулся) + (стратегія 

солідаризації → тактики згоди, підтримки думки співрозмовника → В том-то 

и дело – философия сразу нашлась! + запиту розради, підтримки з боку 

співрозмовника → ослабил галстук, глянул на женщину + запевнення + 
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поради + емоційної підтримки → Ничего, – сказала она, и уголки губ ее 

дрогнули в насмешливой, но какой-то очень доброй, необидной улыбке […] 

Шибко-то не казнись. Все вы… только дай волю) + (стратегія підвищення 

статусу співрозмовника → тактики пропозиції / розвитку теми, що стосується 

співрозмовника + вияву поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до 

співрозмовника → Шибко-то не казнись. Все вы… только дай волю) + 

(стратегія створення позитивної тональності спілкування → тактика 

демонстрації (позитивного) емоційного стану → уголки губ ее дрогнули в 

насмешливой, но какой-то очень доброй, необидной улыбке + жарту → И лес, и 

поле – все в ход пошло?). Експлікація виділених ціннісних домінант 

комунікативної свідомості росіян у наведеній дискурсивній ситуації 

забезпечується й палітрою невербальних компонентів, які сприяють реалізації 

кооперативної макростратегії: проксемічних – мужчина сел; просодичних – 

тихо сказал; кінесичних і мімічних – глядя вперед [...] он нахмурился, ослабил 

галстук, глянул на женщину… Она тоже смотрела на него внимательно, 

точно изучала […] уголки губ ее дрогнули в насмешливой, но какой-то очень 

доброй, необидной улыбке; Мужчина тоже смущенно улыбнулся […] провел 

ладонью по лицу. 

Константами та ціннісними домінантами комунікативної свідомості 

росіян, що не лише виявляються в їхній кооперативній мовленнєвій поведінці, а 

допомагають успішній реалізації кооперативної макростратегії, є 

договороздатність – договороспособность, неагентивність – неагентивность, 

орієнтація на моральні принципи, переконання, риси характеру – 

поблажливість – снисходительность, дущевність / добродушність – 

душевность / добродушие, шляхетність – благородство, смирення – 

смиренность, неупередженість – непредвзятость, невибагливість – 

непритязательность, турботливість – заботливость, які безпосередньо чи 

опосередковано так чи інакше передбачають здійснення впливу на 

співрозмовника, залишаючи врешті-решт стимул для подальшої взаємодії як 

запоруки кооперативності в спілкуванні. На мовному рівні в російській 
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кооперативній комунікативній поведінці широко вживається імператив як засіб 

підсилення прагматичного потенціалу аналізованих ДП: Скоро картофель 

взойдет, огородина всякая. Наступит пора гряды полоть, овощ окучивать. 

Паруню уже тогда в покое не оставят, нет-нет да кто-то из телятниц 

прибежит: “Подмени меня – ребенок заболел”, “Подежурь за меня – в город 

надо”, “Помоги картошку посадить, дров напилить, за сеном съездить, телку 

отходить – подавилась” (Астафьев 1984, с. 476). У представленому фрагменті 

авторського мовлення пропонуються ДП прохання в межах MN або MF, що 

характерні для НККП росіян і спрямовані на реалізацію: (стратегії 

солідаризації → тактики демонстрації готовності до співпраці + заклику до 

спільної дії → подмени меня, подежурь за меня, помоги картошку посадить, 

дров напилить, за сеном с ездить, телку отходить + аргументації → ребенок 

заболел; в город надо; подавилась) + (стратегії щирості → тактика декларації 

інтенції) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактика 

пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника → подмени меня, 

подежурь за меня, помоги картошку посадить). 

У розмові ветфельдшера Козуліна з сільським головою та слідчим 

використовуються широкий набір аналізованих ДП (привітання + запрошення + 

згода + вибачення + подяки / вдячності + похвали / компліменту + прощання) в 

межах MN, MP та MT: Здравствуйте, товарищ Козулин! Козулин удивленно 

посмотрел на милиционера. – Здравствуйте. – Надо будет… это… приехать в 

сельсовет. Протокол составить. Козулин виновато поискал что-то глазами на 

полу. […] – Стреляли вчера? Вернее, ночью. – Стрелял […] – Чего стрельбу-то 

открыли? Испугались, что ль, кого? – Да нет... Победа большая в науке, я 

отсалютовал. Участковый с искренним интересом, весело смотрел на 

фельдшера. – Какая победа? – В науке. – Ну? – Я отсалютовал. А что тут 

такого? Я – от радости […]  Простите, не подумал в тот момент... Я – 

шизя. – Кто? -- не понял милиционер. – Шизя. На меня, знаете, находит... 

Теряю самоконтроль […] Простите, – еще раз сказал фельдшер. – Да мы-то 

простим, товарищ Козулин, – участливо произнес председатель, – а вот как-
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трудящиеся-то? Им, не, вставать в пять утра. Вы же человек с 

образованием, вы же должны понимать такие вещи. – Кстати, – по-доброму 

оживился участковый, – а чего вы-то салютовать кинулись? Ведь это не по 

вашей части победа-то -- вы же ветеринар. Не кобыле же сердце 

пересадили. – Не смейте так говорить! – закричал вдруг фельдшер. И 

покраснел. Помолчал и тихо и горько спросил: – Зачем вы так? Некоторое 

время все молчали. Первым заговорил председатель. – Горячиться не надо. 

Конечно, это большое достижение ученых […] Но, товарищ Козулин, еще раз 

говорю вам: эта ваша самодеятельность с салютом в ночное время – грубое 

нарушение покоя […] Кстати, как у вас с дровами? Фельдшер растерялся от 

неожиданного вопроса. – Спасибо, пока есть. У меня пока все есть. Мне здесь 

хорошо. – Фельдшер мял в руках шапку, хмурился. Ему было стыдно за свой 

выкрик. Он посмотрел на участкового. – Простите меня – не сдержался... 

Участковый смутился. – Да ну, чего там... Председатель засмеялся. – Ничего. 

Кто, как говорят, старое помянет, тому глаз вон. – Но кто забудет, – 

шутливо погрозил участковый, – тому два долой! Протокол составлять не 

будем, но запомним […] Интеллигентный товарищ... – Интеллигентный-то 

интеллигентный... а дойдет до наших в отделении... Мы вас больше не 

задерживаем, товарищ Козулин, – сказал председатель. – Идите работайте. 

Заходите, если что понадобится. – Спасибо. – Фельдшер поднялся, надел 

шапку, пошел к входу. а на пороге остановился… Обернулся […] Потом 

потрогал лоб и глаза и сказал тихо: – Опять нашло… До свиданья (Шукшин 

1992, с. 386-389). Елементами НККП персонажів є етикетні ДП привітання, 

вибачення та прощання (здравствуйте; простите (меня), до свиданья), що 

слугують реалізації фатичної функції, відповідальної за початок, підтримку та 

завершення процесу спілкування. Прагматичні регістри представленого 

фрагменту інституційної дискурсивної ситуації демонструють стратего-тактичну 

комбінацію, що свідчить про такі константи та специфічні для російської 

комунікативної свідомості ціннісні домінанти, як: договороздатність – 

договороспособность, поблажливість – снисходительность, душевність / 
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добродушність – душевность / добродушие, шляхетність – благородство, 

смирення – смиренность, неупередженість – непредвзятость, невибагливість – 

непритязательность, турботливість – заботливость, політкоректність – 

политкорректность, справедливість – справедливость, щирість – искренность, 

відвертість – откровенность, відкритість – открытость; колективізм тощо: 

(стратегія солідаризації → тактики демонстрації готовності до співпраці + 

заклику до спільної дії + створення спільноти (групи, об’єднання) → надо 

будет… это… приехать в сельсовет. Протокол составить […] Заходите, если 

что понадобится + протиставлення вони-спільноти → Да мы-то простим, 

товарищ Козулин, – участливо произнес председатель, – а вот как-

трудящиеся-то? Им, не, вставать в пять утра; а дойдет до наших в 

отделении... + згоди, підтримки думки співрозмовника → конечно, это 

большое достижение ученых + аргументації → победа большая в науке, я 

отсалютовал […] Простите, не подумал в тот момент... + емоційної 

підтримки + поради → горячиться не надо; идите работайте) + (стратегія 

щирості → тактики визнання / освідчення → стрелял; да нет; на меня, знаете, 

находит... Теряю самоконтроль; простите меня + демонстрації емоційного 

стану → виновато поискал что-то глазами на полу; с искренним интересом, 

весело смотрел […] Не смейте так говорить! – закричал вдруг фельдшер. И 

покраснел. Помолчал и тихо и горько спросил + заклику до відвертості → Чего 

стрельбу-то открыли? Испугались, что ль, кого? + самокритики → Я – 

шизя […] Шизя. На меня, знаете, находит... Теряю самоконтроль […] Опять 

нашло + декларації інтенції + обіцянки → Да мы-то простим, товарищ 

Козулин, – участливо произнес председатель + попередження 

співрозмовника → Протокол составлять не будем, но запомним […] еще раз 

говорю вам: эта ваша самодеятельность с салютом в ночное время – грубое 

нарушение покоя) + (стратегія створення позитивної тональності спілкування → 

тактики демонстрації (позитивного) емоційного стану → Я – от радости; Да 

ну, чего там [...] Председатель засмеялся + жарту → Не кобыле же сердце 

пересадили; Но кто забудет, – шутливо погрозил участковый, – тому два 
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долой! + позитивної констатації → Конечно, это большое достижение ученых; 

Вы же человек с образованием, вы же должны понимать такие вещи) + 

(стратегія самопрезентації → тактики самохарактеризації + зниження власного 

статусу → Я – шизя […] Шизя. На меня, знаете, находит... Теряю 

самоконтроль […] Опять нашло + стриманості / скромності → потрогал лоб и 

глаза и сказал тихо; простите; И покраснел. Помолчал и тихо и горько 

спросил: – Зачем вы так?) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → 

тактики поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника + 

подяки → Заходите, если что понадобится. – Спасибо + компліменту + 

цитування чужої думки, що позитивно оцінює співрозмовника → 

Интеллигентный товарищ... – Интеллигентный-то интеллигентный... + 

демонстрації зацікавленості співрозмовником + пропозиції / розвитку теми, що 

стосується співрозмовника → с искренним интересом, весело смотрел на 

фельдшера. – Какая победа? […] Кстати, – по-доброму оживился 

участковый, – а чего вы-то салютовать кинулись? Ведь это не по вашей 

части победа-то -- вы же ветеринар. Не кобыле же сердце пересадили). У 

наведеній дискурсивній ситуації реалізовано широкий прагматичний спектр 

стратего-тактичного репертуару НККП росіян, а виокремлені нами різновиди 

не є остаточними та вичерпними. Можемо підсумувати, що в інституційному 

дискурсивному просторі для російської НККП притаманна комплексна 

стратего-тактична комбінація, яка дозволяє в межах модусів нейтральності, 

ввічливості та толерантності досягти бажаного всіма учасниками інтеракції 

перлокутивного ефекту. Модус толерантності в цій дискурсивній ситуації 

виявляється шляхом функціонування та репрезентації таких констант і 

ціннісних домінант комунікативної свідомості росіян (відповідно, у ставленні 

слідчого та сільського голови до правопорушника ветфельдшера), як 

договороспособность, снисходительность, душевность / добродушие, 

благородство, непредвзятость, непритязательность, заботливость, 

политкорректность, коллективизм, справедливость, искренность, 

открытость, що реалізуються, зокрема, й посередництвом невербальних 
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засобів спілкування: кінесичних – Фельдшер мял в руках шапку […] надел 

шапку […] потом потрогал лоб и глаза […] обернулся; мімічних – Козулин 

удивленно посмотрел […] виновато поискал что-то глазами на полу; 

Участковый с искренним интересом, весело смотрел на фельдшера; 

Фельдшер […] хмурился; проксемічних – Фельдшер поднялся, , пошел к входу, 

а на пороге остановился; просодичних і психофізіологічних реакцій – 

закричал вдруг фельдшер. И покраснел. Помолчал и тихо и горько спросил […] 

потом сказал тихо; председатель засмеялся; но кто забудет, – шутливо 

погрозил участковый […]! 

Для НККП росіян характерним є високий ступінь контактності 

(готовності до спілкування), комунікабельності та довірливості. Відповідні її 

ціннісні домінанти яскраво підкреслюються у багатьох творах В. Шукшина, 

зокрема в оповіданні “Обираю село для проживання”, в якому головний герой 

Кузовніков Микола Григорович – начебто звичайна, пересічна людина кожної 

суботи вирушає на вокзал великого міста, де спілкується з проїжджими 

селянами з метою “обрання села для проживання”: Мужики, – прямо 

обращался он, – кто из деревни? […] – Ну?.. – спрашивали его. – А что тебе? – 

Хочу деревню подобрать на жительство. Нигде, может, кто в курсе, не 

требуются опытные складские работники? Я тридцать четыре года 

проработал в этой системе… – и Николай Григорьевич доверчиво, просто, с 

удовольствием и подробно рассказывал, что он сам – деревенский, давно 

оттуда уехал, работал всю жизнь на складах, а теперь, под старость, 

потянуло опять в деревню […] Никуда он не собирался ехать, ни в какую 

деревню, но не ходить на вокзал он уже не мог. Была потребность 

выговориться, отвести душу. Так, выговорившись, с адресами в кармане 

Николай Григорьевич шел домой (Шукшин 1993, III, c. 307-309).  

Наведемо ще один приклад, у якому автор підкреслює балакучість 

головного героя, звичку поспілкуватись із мешканцями міста: Кого ищете-

то? – Где? – Ну, ходите-то. Парень усмехнулся себе: – Долю. – Доля… Она, 

брат, как налим, склизкая: вроде ухватил ее, вроде – вот она, в руках, а не 
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тут-то было. – Никитич настроился было поговорить, как обычно с 

городскими – позаковырестей, когда внимательно слушают и 

переглядываются меж собой, а какой-нибудь возьмет да еще в тетрадку 

карандашиком чего-нибудь запишет. Никитич может рассуждать таким 

манерам хоть всю ночь – только развесь уши. Свои бы, деревенские боталом17 

обозвали, а эти слушают. Приятно […] Вот те и доля, – продолжал 

Никитич […] Подошел к окну, долго всматривался в темень. Сказал, как 

очнулся; – Все равно весна скоро. – Придет, никуда не денется. Садись, 

закусим чем бог послал. Натаяли в котелке снегу, разбавили спирт, выпили. 

Закусили мерзлым салом. Совсем на душе хорошо сделалось (Шукшин 1992, II, 

с. 217).  

Проте, зауважимо, що не завжди відповідні константи й ціннісні 

домінанти комунікативної свідомості росіян продукують кооперативну 

взаємодію. Якщо згадати про константу балакучості (болтливости), то вона, 

ймовірніше, призведе як мінімум до проміжного характеру спілкування, а як 

максимум – до конфліктного: Лысый читатель искал свою искусственную 

челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать. – Эта?! – радостно 

воскликнул он. И подал. У читателя даже лысина побагровела. – Почему надо 

обязательно руками трогать! – закричал он шепеляво. Чудик растерялся 

(Шукшин 1992, II, c. 341). Негативна реакція персонажа відображається як у 

репліках, так і в невербальних компонентах, що передаються за допомогою 

авторських коментарів – лысина побагровела (фізіологічна реакція), закричал 

шепеляво (просодика). Отже, часом “зайва” контактність людини зумовлює 

комунікативну невдачу, що й відбулось із героєм під час поїздки на Урал, коли 

він намагався спілкуватись із супутниками. Розповів одну історію “якомусь 

інтелігентному товаришеві”, коли стояли в тамбурі потяга, курили, але 

“інтелігентний товариш” не підтримав розмову. Сусід Чудика в літаку – лисий 

зі вставною щелепою – повів себе досить агресивно. 

                                                
17 У словниках російських народних говорів ботало трактується як балакуча людина “болтун, пустомеля, 

врун” [СРНГ 1968, Вып 3, c. 129] з поміткою “бранно”. 
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У наступному прикладі російської НККП сибірський лісник Захар 

Купріянович і космонавт Олег Дмитрович, зустрівшись уперше, встановлюють 

дружній контакт, уживаючи в межах модусів нейтральності та ввічливості ДП 

привітання: Ну, здравствуй, Алек Митрич! Добро пожаловать, как говорится, 

на родную землю! – Здравствуйте – отчего-то растерянно ответил 

космонавт и вспомнил – это ведь первое слово, произнесённое им на Земле 

по-настоящему вслух! Хорошее слово! Его всегда произносит человек человеку, 

желая добра и здоровья. Замечательное какое слово! (Астафьев 1984, c. 293). 

ДП привітання + запрошення = MN + MP → (стратегія солідаризації → тактика 

демонстрації готовності до співпраці → Ну, здравствуй, Алек Митрич! […] 

Здравствуйте) + (стратегія щирості → тактика декларації інтенції → Добро 

пожаловать, как говорится, на родную землю!) + (стратегія самопрезентації → 

тактика стриманості / скромності → Здравствуйте – отчего-то растерянно 

ответил космонавт). Відповідний приклад кооперативної взаємодії з наявним 

стратего-тактичним репертуаром засвідчує такі ціннісні домінанти російської 

комунікативної свідомості, як увага та повага (внимание и уважение) більшою 

мірою до Свого, щирість (откровенность), високий ступінь відкритості та 

готовності до спілкування, політкоректності, турботливість і душевність / 

добродушність (заботливость и душевность / добродушие). 

Продемонструємо приклади реалізації НККП росіян, у яких можна 

простежити лінгвокультурну специфіку невербальної експлікації прагматичних 

регістрів. 

1. Виталя, что у тебя стряслось?! – спросил Кирилл совсем другим 

голосом. – Ничего. Пока ещё ничего. […] – У меня есть заначка, – тихо сказал 

Кирилл. – Мы с Наташкой решили на дачу копить у воды... – он споткнулся, 

видимо, представив, что будет, если Наташка узнает о его предложении. – 

Это самые большие деньги, которые у меня есть. Три тысячи долларов. Ещё я 

могу взять в банке кредит, но больше пятидесяти тысяч рублей мне вряд ли 

дадут... – Спасибо, Кирюха. Ты даже не представляешь, что ты для меня 

сделаешь (Степнова 2007, с. 13). ДП cпівчуття / розради / емпатії / 
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співпереживання + подяки / вдячності = MF + MT + MN → (стратегія 

солідаризації → тактики емоційної підтримки + заклику до відвертості → 

Виталя, что у тебя стряслось?! – спросил Кирилл совсем другим голосом + 

демонстрації готовності до співпраці → У меня есть заначка, – тихо сказал 

Кирилл + протиставлення вони-спільноти → Мы с Наташкой решили на дачу 

копить у воды... – он споткнулся, видимо, представив, что будет, если 

Наташка узнает о его предложении + запевнення → Ничего. Пока ещё ничего; 

Это самые большие деньги, которые у меня есть. Три тысячи долларов + 

інтимізації, зближення зі співрозмовником + подяки → Виталя […]; Спасибо, 

Кирюха. Ты даже не представляешь, что ты для меня сделаешь) + (стратегія 

щирості → тактики визнання / освідчення → У меня есть заначка + декларації 

інтенції → Ещё я могу взять в банке кредит + сумніву → но больше 

пятидесяти тысяч рублей мне вряд ли дадут...) + (стратегія підвищення 

статусу співрозмовника → тактики демонстрації зацікавленості 

співрозмовником + пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника + 

поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника → Виталя, что у 

тебя стряслось?! […] Спасибо, Кирюха. Ты даже не представляешь, что ты 

для меня сделаешь) + (стратегія самопрезентації → тактики стриманості / 

скромності → Ничего. Пока ещё ничего […] + зниження власного статусу → Ты 

даже не представляешь, что ты для меня сделаешь). У наведеному фрагменті 

дискурсивної ситуації НККП друзів відбувається переважно в межах модусу 

фамільярності, про що свідчать звертання на кшталт Виталя, Кирюха тощо. 

Натомість пресупозиційний характер розмови дозволяє стверджувати про 

наявність у ній модусу толерантності, який полягає в прояві терпимості з боку 

одного комуніканта (Кирила) до іншого (Віталія), що виявляється в розумінні 

та пропозиції допомоги, а також супроводжується невербальними 

просодичними (спросил Кирилл совсем другим голосом; тихо сказал Кирилл) та 

проксемічними (споткнулся) засобами. 

2. Иван посмотрел на мать... Она, все так же глядя вперед, пошла, 

куда им надо идти. Иван пошел рядом. Прошли немного. – Мам... иди домой. 
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Мать послушно остановилась. Иван слегка приобнял ее ... Голова ее затряслась 

у него на груди. Вот этот-то момент и есть самый тяжелый. Надо сейчас 

оторвать ее от себя, отвернуться и уйти. – Ладно, мам... Иди. […] Мать 

перекрестила его ... И осталась стоять. А Иван уходил (Шукшин 1992, II, 

с. 321). ДП cпівчуття / розради / емпатії / співпереживання + прощання = MN + 

MT → (стратегія солідаризації → тактики інтимізації, зближення зі 

співрозмовником + запиту розради, підтримки з боку співрозмовника + 

поради → мам... иди домой + емоційної підтримки) + (стратегія щирості → 

тактики заклику до відвертості + демонстрації емоційного стану + декларації 

інтенції) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики 

пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника → ладно, мам... 

Иди + демонстрації зацікавленості співрозмовником) + (стратегія 

самопрезентації → тактика стриманості / скромності). У наведеній 

дискурсивній ситуації основне прагматичне навантаження НККП виконують 

переважно невербальні компоненти: такесичні – голова ее затряслась у него на 

груди […] перекрестила его; слегка приобнял ее; мімічні – глядя вперед; Иван 

посмотрел на мать; проксемічні – пошла, куда им надо идти… послушно 

остановилась […] И осталась стоять; пошел рядом […] Надо сейчас 

оторвать ее от себя, отвернуться и уйти … Иван уходил), що дозволяють 

реалізувати кооперативну макростратегію в спілкуванні матері з сином у межах 

модусів нейтральності та толерантності ДП прощання та cпівчуття / розради / 

емпатії / співпереживання. Толерантність виявляється з боку обох 

співрозмовників, адже терпимість і розуміння ситуативних обставин 

демонструє як мати, так і син. 

3. Прежде чем уйти от женщины, делавшей свою маленькую, 

хлопотливую работу, я, как тогда, в войну, поклонился и сказал: – До свидания, 

мамаша! – Она взглянула на меня […] – Доброго пути, милый сын! – молвила 

она и занесла руку словно бы для прощального привета, но лишь поправила 

халат на груди (Астафьев 1984, с. 364). ДП прощання + побажання = MF + 

MT → (стратегія солідаризації → тактика інтимізації, зближення зі 
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співрозмовником → До свидания, мамаша!) + (стратегія щирості → тактики 

декларації інтенції + побажання → Доброго пути, милый сын!) + (стратегія 

самопрезентації → тактика стриманості / скромності) + (стратегія підвищення 

статусу співрозмовника → тактика вияву поваги (уваги, інтересу, симпатії, 

турботи) до співрозмовника) + (стратегія створення позитивної тональності 

спілкування → тактика позитивної констатації). У представленій ситуації 

спілкування сина з матір’ю спостерігається інтенційний модус фамільярності 

НККП одного зі співрозмовників (сина), що дозволяє йому реалізувати 

стратегію солідаризації шляхом використання тактики інтимізації та не заважає 

за допомогою невербальних кінесичних засобів (поклонился) вдаватись до 

тактики вияву поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника 

задля досягнення стратегії підвищення статусу співрозмовника. Натомість 

відповідна кооперативність властива для російської НККП, що зумовлена 

специфікою контакту та його пресупозицією, які передбачені близькістю 

родинних стосунків інтерактантів. Модус толерантності забезпечує не лише 

кооперативний характер комунікативної поведінки матері, а й усієї 

дискурсивної ситуації, про який, зокрема, свідчать невербальні кінесичні та 

мімічні (взглянула на меня; занесла руку словно бы для прощального привета, 

но лишь поправила халат на груди) компоненти спілкування. 

4. 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) + 
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(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 наведеній дискурсивній 

ситуації значний прагматичний потенціал виявляють невербальні засоби 

спілкування, що забезпечують кооперативний його характер та засвідчують 

характерні для росіян константи та ціннісні домінанти 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! 

Відповідні ціннісні домінанти комунікативної свідомості росіян підтверджують 

одержані результати експериментального дослідження, представленого в 3 

розділі дисертації. 

5. Специфічною рисою НККП росіян є можливість і норма її реалізації 

у дискурсивному просторі, в якому спілкування відбувається між 

малознайомими інтерактантами, які натомість можуть виявляти високий 

ступінь довіри, відкритості, щирості, відвертості та близькості. Відповідну 

дискурсивну ситуацію проілюструємо таким прикладом: Баба, наша русская 

баба, не может бросить мужа в увечье. Здорового – может, сгульнуть, если 

невтерпеж, – может, а калеку и сироту спокинуть – нет! Потому как баба 

наша во веки веков – человек! И вы, молодцы, худо про них не думайте. А твоя 

вот, твоя, – обратился он к Славику, – да она в огонь и в воду за тобой… – 

Дайте я вас поцелую! – пьяненько взревел Славик и притиснулся к Сергею 

Митрофановичу. А ему захотелось погладить Славика по голове, да не решился 

он это сделать и лишь растроганно пробормотал: – Ребятишки вы, 

ребятишки! Так споем, что ли, орел? – обратился он к Володе. – Детишек в 
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вагоне нету? – Нету, нету, – загалдели новобранцы. – Почти весь вагон 

нашими занят. – Давай, батя! По голосам и улыбкам ребят Сергей 

Митрофанович догадался, что они его считают совсем уж захмелевшим […] 

Он едва заметно улыбнулся, поглядев сбоку на парней, и мягко начал грудным, 

глубоким голосом […] Снисходительные улыбки, насмешливые взгляды – все 

это разом стерлось с лиц парней. Замешательство, пробуждающееся 

внимание и даже удивленность появились на них. Все так же доверительно, 

ровно бы расходясь в беседе, Сергей Митрофанович повел дальше […] На этом 

месте он полуприкрыл глаза и, не откидываясь, а со сложенными в коленях 

руками, сидел, чуть ссутулившись, раскачиваясь вместе с бегущим вагоном 

(Астафьев 1984, с. 66). ДП похвали / компліменту + подяки / вдячності + 

запрошення + згоди = MF + MN + MT → (стратегія солідаризації → тактики 

протиставлення вони-спільноти → Баба, наша русская баба, не может 

бросить мужа в увечье) + запевнення → Потому как баба наша во веки веков – 

человек! А твоя вот, твоя, […] да она в огонь и в воду за тобой + інтимізації, 

зближення зі співрозмовником → И вы, молодцы, худо про них не думайте; 

Дайте я вас поцелую! притиснулся; Ребятишки вы, ребятишки! Давай, батя! + 

вибору спільного коду спілкування → А твоя вот, твоя, […] да она в огонь и в 

воду за тобой) + (стратегія щирості → тактики визнання / освідчення + 

демонстрації (позитивного) емоційного стану + декларації інтенції → Так 

споем, что ли, орел? + демонстрації емоційного стану → пьяненько взревел 

Славик) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики 

демонстрації зацікавленості співрозмовником → захотелось погладить 

Славика по голове, […] лишь растроганно пробормотал + пропозиції / розвитку 

теми, що стосується співрозмовника → Так споем, что ли, орел? + вияву поваги 

(уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника → Замешательство, 

пробуждающееся внимание и даже удивленность появились на них) + (стратегія 

створення позитивної тональності спілкування → тактики демонстрації 

позитивного емоційного стану → Он едва заметно улыбнулся + позитивної 

констатації → Почти весь вагон нашими занят) + (стратегія самопрезентації → 
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тактики самохарактеризації → доверительно, ровно бы расходясь в беседе + 

зниження власного статусу + самоіронії → догадался, что они его считают 

совсем уж захмелевшим + стриманості / скромності → полуприкрыл глаза и, не 

откидываясь, а со сложенными в коленях руками, сидел, чуть ссутулившись, 

раскачиваясь вместе с бегущим вагоном). У наведеній дискурсивній ситуації 

герой похилого віку Сергій Митрофанович зустрів на вокзалі хлопців-

новобранців і одразу ж познайомився з ними, продовживши відкрите, щире та 

довірливе спілкування в межах модусів нейтральності та фамільярності вже в 

одному вагоні потяга, яке врешті-решт дійде до виконання пісень. Отже, він 

намагається підтримати їх, заспокоїти, налаштувати на позитивне сприйняття 

життя. Фамільярному модусу в неінституційних дискурсивних ситуаціях 

російської НККП малознайомих інтерактантів сприяє спілкування під впливом 

алкоголю – пьяненько взревел Славик; они его считают совсем уж 

захмелевшим, що, у свою чергу, продукує високий ступінь реалізації констант 

комунікабельності та відкритості, щирості та відвертості, довіри та колективізму, 

поблажливості та уваги (зацікавленості), зокрема й шляхом уживання 

відповідних невербальних компонентів, які стосуються паралінгвістики та 

просодики – пьяненько взревел Славик; растроганно пробормотал; загалдели 

новобранцы; мягко начал грудным, глубоким голосом; все так же доверительно, 

ровно бы расходясь в беседе; по голосам […] ребят); кінесики, міміки та 

окулесики – по […] улыбкам ребят; он едва заметно улыбнулся; 

снисходительные улыбки, насмешливые взгляды; он полуприкрыл глаза; чуть 

ссутулившись; со сложенными в коленях руками); такесики – Дайте я вас 

поцелую! захотелось погладить Славика по голове; не откидываясь; 

проксеміки – притиснулся; сидел, раскачиваясь вместе с бегущим вагоном. 

Модус толерантності виявляється в доброзичливому ставленні з боку молоді до 

співрозмовника старшого віку, що дозволяє реалізувати повною мірою 

прагматичний потенціал НККП задля досягнення злагоди та взаєморозуміння 

та свідчить про характерну для російської комунікативної свідомості ціннісну 

домінанту об'єктивації увічливості, поваги та уваги до старших за віком. Проте 
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водночас так звана “антиціннісні” домінанти рос. бесцеремонности, 

панибратства в наведеній дискурсивній ситуації також чітко простежуються. 

Розглянемо константи та ціннісіні домінанти комунікативної свідомості 

литовців, що виявляються в їхній НККП та відображаються в прагматичних 

регістрах дискурсивних ситуацій.  

1. Žinai, brolau, gaila man tavęs, – vėl ėmė kalbėti Variokas. – Nu, koks iš 

tavęs bus kunigas? Kiek tu turi metų? – Septyniolika, – prisipažino Vasaris. – Nu, 

žinoma, vaikas. Daug čia jūs tokių. Aš jus observuoju nuo pirmos dienos. Ir tave 

observuoju. Nežinau, dėl ko tu man patinki. Tu laikaisi visuomet nuo visų nuošaliai, 

tu neturi jokių reikalų su formarijum, tavo išpažintys esti nepaprastai trumpos, tu 

prieš rytmetinius poterius nevizituoji koplyčios, tu atlikinėji tik būtiniausias 

pareigas... Ne, brolau, seminarija ne tau. Keistas dalykas, Vasariui patiko tokia 

Varioko apie jį nuomonė. Bet jis nenorėjo pasiduoti. – Čia ir būtiniausių pareigų tiek 

daug, kad nėra reikalo dar naujomis apsikrauti. – Žinoma, žinoma, – sutiko 

Variokas, – bet tai pirmamečius charakterizuoja. Juk pirmamečiai į pabaigą metų, 

sako, esti uoliausi iš visų klierikų. Na, bet tiek to! Tu nepyk, kad aš taip tave 

egzaminuoju ir net braunuosi į tavo sąžinę. Aš manau, kad ir tau įdomu tokiais 

klausimais pasikalbėti. Juk tai, brol, viso gyvenimo likimas, tai ateities spėjimas. Ar 

tu bandei kada aiškiai save įsivaizduoti, sakysim, po dešimties metų? – Ne. Bet tai juk 

ir negalima! – sušuko Vasaris (Mykolaitis-Putinas 1967). ДП cпівчуття / розради / 

емпатії / співпереживання + похвали / компліменту + згоди + прохання = MN + 

MF + MT → (стратегія солідаризації → тактики створення спільноти (групи, 

об’єднання) + інтимізації, зближення зі співрозмовником → Žinai, brolau, gaila 

man tavęs [...] Juk tai, brol, viso gyvenimo likimas, tai ateities spėjimas + 

запевнення → Čia ir būtiniausių pareigų tiek daug, kad nėra reikalo dar naujomis 

apsikrauti [...] Ne. Bet tai juk ir negalima! + аргументації → Nu, žinoma, vaikas. 

Daug čia jūs tokių + згоди, підтримки думки співрозмовника → Žinoma, žinoma + 

вибору спільного коду спілкування → Aš manau, kad ir tau įdomu tokiais 

klausimais pasikalbėti + поради → Ne, brolau, seminarija ne tau [...] Tu nepyk, kad 

aš taip tave egzaminuoju ir net braunuosi į tavo sąžinę) + (стратегія щирості → 
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тактики заклику до відвертості → Nu, koks iš tavęs bus kunigas? Kiek tu turi 

metų? [...] Ar tu bandei kada aiškiai save įsivaizduoti, sakysim, po dešimties metų? + 

визнання / освідчення → Aš jus observuoju nuo pirmos dienos. Ir tave observuoju. 

Nežinau, dėl ko tu man patinki + сподівання → Aš manau, kad ir tau įdomu tokiais 

klausimais pasikalbėti + попередження співрозмовника → Ne, brolau, seminarija 

ne tau) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики вияву 

поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника + похвали + 

компліменту → Tu laikaisi visuomet nuo visų nuošaliai, tu neturi jokių reikalų su 

formarijum, tavo išpažintys esti nepaprastai trumpos, tu prieš rytmetinius poterius 

nevizituoji koplyčios, tu atlikinėji tik būtiniausias pareigas... + пропозиції / 

розвитку теми, що стосується співрозмовника + демонстрації зацікавленості 

співрозмовником → Aš jus observuoju nuo pirmos dienos. Ir tave observuoju; Juk 

tai, brol, viso gyvenimo likimas, tai ateities spėjimas) + (стратегія створення 

позитивної тональності спілкування → тактика позитивної констатації → Nu, 

žinoma, vaikas. Daug čia jūs tokių […] Juk pirmamečiai į pabaigą metų, sako, esti 

uoliausi iš visų klierikų). У представленому прикладі продемонстрована 

експлікація таких констант і ціннісних домінант комунікативної свідомості 

литовців, як пріоритет змістовного й духовного в кооперативному спілкуванні 

(лит. prasmingo ir dvasinio prioritetas bendradarbiaujančiame bendravime), розум і 

мудрість (protas ir išmintis), прагматизм (pragmatizmas), стриманість 

(susivaržymas, santūrumas), обережність і завбачливість (atsargumas), 

справедливість (teisingumas), коректність і тактовність (korektiškumas ir 

taktiškumas), апеляція до обмеження (apribojimo apeliacija), за допомогою яких 

НККП реалізується в межах модусу толерантності, адже у процесі спілкування 

один із комунікантів (Варьокас) використовує власний досвід і знання в 

досягненні кооперативної макростратегії навіть у межах модусу фамільярності, 

а інший – Васаріс – виявляє терпимість до співрозмовника, поєднуючи 

прагматизм і виваженість із духовними переконаннями та моральними 

принципами. 
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2. Наведемо фрагмент дискурсивної ситуації, у якому представлено 

кооперативну взаємодію, засновану на характерних для литовської 

комунікативної культури константах і ціннісних домінантах: O kur mūsų vadas? – 

pasiteiravo kažkuris. – Jūsų vadas sveiksta... Jis saugioj vietoj... Bet daugiau nieko 

negaliu sakyti. Keliaukit su Dievu, iš kur atkeliavę... Pamirškit mane... – Mes ir 

keturiese esame nemaža jėga, – jau tarpusienyje, lįsdamas į šiaudus, pasakė Jonas. – 

Iki pavasario galėtume daug ką nuveikti. – Mums reikėtų ryšio su Pliakiemiu, – pritarė 

jam Morkus. – Visai nežinome, kas ten dedasi. – Gal ką iš kaimo pasišnekinti, – 

numykė Pilypas. – Rytoj pasikalbėsiu su šeimininku (Venclovas 2011, с. 148). У ДП 

побажання, прощання, прохання в межах MN відображаються такі константи та 

ціннісні домінанти литовської комунікативної свідомості, як: обережність і 

стриманість – Jis saugioj vietoj... Bet daugiau nieko negaliu sakyti – Він у 

безпечному місці… Але більше я не можу сказати); амбівалентність 

персоналізму (автономії особистості, індивідуалізму) та колективізму, а також 

пріоритет змістовного та духовного в кооперативній мовленнєвій поведінці – 

Keliaukit su Dievu, iš kur atkeliavę... Pamirškit mane... – Mes ir keturiese esame 

nemaža jėga... (Їдьте з Богом, звідки приїхали… Забудьте мене… – Ми вчотирьох 

вже немаленька сила….), коли один із інтерактантів, залишаючи стимул для 

подальшої співпраці, намагається обмежити доступ до інформації про третю 

особу та припинити спілкування, використовуючи тактики побажання та поради, 

але врешті-решт в подальшому погоджується зі співрозмовником, реалізуючи 

стратегію солідаризації шляхом використання тактики згоди, підтримки думки 

співрозмовника → Mums reikėtų ryšio su Pliakiemiu, – pritarė jam Morkus. – visai 

nežinome, kas ten dedasi – Нам необхідний зв'язок із Пілякіємісом (назва селища, 

що походить від pilis – замок і kiemas – двір – І. К.) – погодився з ним Моркус. – 

Ми взагалі не знаємо, що там відбувається. 

3. Амбівалентність персоналізму (індивідуалізму, автономії 

особистості) та колективізму (individualizmo dvilypumas (asmenybės 

savarankiškumas) / kolektyvizmas) в литовській комунікативній культурі можна 

простежити на прикладах, що пов’язані з експлікацією гостинності: Laba diena, 
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panele mokytoja! – pabrėždamas žodį “panelė”, pasisveikino Vitalijus Krinickis. – 

Ar priimsite? Pamačiusi, kad jis vienas, vadinasi, iš tiesų peršasi į svečius, Emilija 

sutramdė nerimastingai šokčiojančią širdį. – Atleiskite, bet aš jūsų nelaukiau...Mes 

nesitarėme... Pas mus taip nepriimta. O gal jūs su reikalais? Su geromis 

naujienomis? – Ar žinote, kaip sako mūsų broliai gruzinai? – nusivoždamas 

uniforminę kepurę tarė vyriškis. – “Svečias į namus, džiaugsmas į namus!” Ir 

lietuviai galėtų iš jų pasimokyti (Venclovas 2011, с. 103). У представленій ситуації 

НККП репрезентована ДП привітання, прохання та вибачення в рамках MP та 

MN; зокрема підкреслюється розбіжність у ставленні литовців (учительки) та 

представника слов’янської лінгвокультури (Віталія Криницького) до 

гостинності. На ввічливу форму зауваження жінки про те, що для литовської 

комунікативної культури неочікувані гості є неприйнятним явищем (Atleiskite, 

bet aš jūsų nelaukiau...Mes nesitarėme... Pas mus taip nepriimta – Вибачте, але я 

Вас не чекала… Ми не домовлялись… У нас так не прийнято), яке вказує на 

ціннісну домінанту персоналізму (індивідуалізму, автономії особистості), 

персонаж чоловічої статі використовує для реалізації стратегії солідаризації 

тактики поради, аргументації та протиставлення вони-спільноти, апелюючи до 

національно-ціннісних орієнтирів третьої етнокультури – грузинської – Ar 

žinote, kaip sako mūsų broliai gruzinai? – nusivoždamas uniforminę kepurę tarė 

vyriškis. – “Svečias į namus, džiaugsmas į namus!” Ir lietuviai galėtų iš jų 

pasimokyti – А знаєте, як кажуть наші браття грузини? – знімаючи капелюха 

запитав чоловік. – “Гість у дім – радість у дім”. І литовці могли б у них 

повчитись. Про модус увічливості НККП інтерактантів свідчать не лише 

етикетні ДП привітання (Laba diena, panele mokytoja! – Доброго дня, пані 

вчителько!), прохання (Ar priimsite? – Чи приймете?) та вибачення (Atleiskite – 

вибачте), але й невербальні засоби спілкування, зокрема просодичні – 

pabrėždamas žodį “panelė” – “підкреслюючи” слово “пані”; та кінесичні – 

nusivoždamas uniforminę kepurę tarė vyriškis – знімаючи капелюха запитав 

чоловік. 
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4. З іншого боку, гостинність як до знайомих, так і незнайомих у 

литовській лінгвокультурі становить ціннісну домінанту разом пріоритетом 

змістовного та духовного в кооперативному спілкуванні, що може вказувати на 

прояв константи дружнього ставлення як до Свого, так і Чужого, яка, в свою 

чергу, імплікує домінанту колективізму в комунікативній свідомості литовців: 

Šitiek laiko, Mikai. Kaip tu pasikeitęs – suvyriškėjęs, rūstus pasidaręs... – Sakyk, 

pasenęs, – kreivai šyptelėjo Mykolas. – Nieko nepadarysi: toks laikas, toks 

gyvenimas... – Tu, be abejo, alkanas, – pagaliau atitoko mokytoja ir puolė prie 

spintelės. – Va, turiu virtos kiaulienos gabalą, iš šeimininkės nugvelbiau raugintą 

agurką... Bet ne! Pirma nusirenk, pasikabink ant krosnies kabliuko, tegu pradžius. Pas 

mane šilta, laukdama prikūrenau (Venclovas 2011, с. 53). У пропонованому 

фрагменті дискурсивної ситуації в межах MN наявні ДП похвали / компліменту 

та запрошення, а гостинність і щедрість виявляються в спілкуванні добре 

знайомих комунікантів, які тривалий час не контактували. НККП передбачає 

синтез стратегій солідаризації, щирості, підвищення статусу співрозмовника, 

самопрезентації, позитивної тональності спілкування, основними тактиками 

реалізації яких є позитивної констатації + компліменту → Kaip tu pasikeitęs – 

suvyriškėjęs, rūstus pasidaręs... як ти змінився – змужнів, став суворішим; 

самоіронії + жарту → Sakyk, pasenęs, – kreivai šyptelėjo Mykolas – скажи, 

постарів, – косо посміхнувся Міколас; демонстрації зацікавленості 

співрозмовником + пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника + 

вияв поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника → Tu, be 

abejo, alkanas […] Pirma nusirenk [...] Pas mane šilta, laukdama prikūrenau – ти, 

без сумніву, голодний [...] Спершу роздягнись […] У мене тепло, чекаючи тебе 

натопила) тощо. 

5. Проілюструємо й вияв щирої гостинності до незнайомого чи 

малознайомого співрозмовника в литовській комунікативній культурі, що може 

вказувати як на ціннісні домінанти дружності (draugiškas žmogus / draugiška 

asmenybė), колективізму (kolektyvizmas), так і альтруїзму й неегоїстичності 

(neegoistiška / altruistinė asmenybė): Kad jau šitaip, – vėl maloniai atsisuko į buvusį 
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klieriką, – nors barščių pašildysiu. Nusirenkit, pailsėkit. Juk niekur neskubat? – Jūs 

taip nesirūpinkite, – negalėjo atsistebėti moters svetingumu Simonas. – Ne, ne! Turiu 

tamstą pavaišinti. Ne kiekvieną dieną toks svečias apsilanko, – paskubom 

skaldydama prakuras ir kurdama krosnį kalbėjo šeimininkė. – Rasis ir duonos 

abišalė, ir koks dešrigalis. Argi gaila geram žmogui? (Venclovas 2011, с. 303). ДП 

запрошення + cпівчуття / розради / емпатії / співпереживання + похвали / 

компліменту = MN + MP → (стратегія підвищення статусу співрозмовника → 

тактики вияву поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника + 

демонстрації зацікавленості співрозмовником + пропозиції / розвитку теми, що 

стосується співрозмовника → Nusirenkit, pailsėkit. Juk niekur neskubat? – Jūs taip 

nesirūpinkite, – negalėjo atsistebėti moters svetingumu Simonas – роздягайтесь, 

відпочиньте. Вам немає куди поспішати? – Ви так не хвилюйтесь, – Сімонас 

не міг надивуватись гостинністю жінки  + компліменту → Ne kiekvieną dieną 

toks svečias apsilanko […] Argi gaila geram žmogui? – Не щодня нас такий гість 

відвідує […] Хіба шкода для хорошої людини?) + (стратегія щирості → тактика 

декларації інтенції → nors barščių pašildysiu […] Ne, ne! Turiu tamstą pavaišinti). 

6. Амбівалентність комунікативної культури литовців, як і їхнього 

національного характеру загалом, виявляється та формує опозиційні константи 

в комунікативній свідомості. Так, розглянуті приклади засвідчують 

амбівалентність індивідуалізму / колективізму крізь призму гостинності, але в 

них також можна виділити ціннісну домінанту щедрості та великодушності. 

Натомість з-поміж констант і ціннісних домінант литовської комунікативної 

свідомості окреме місце посідають негативно марковані, так звані 

“антиціннісні” домінанти, які також свідчать про певні орієнтири НККП. 

Ураховуючи специфіку об’єкта та предмета дослідження, вдалось виокремити 

певні риси національного характеру, серед яких варто згадати про хитрість 

(suktumas), скупість (šykštumas) і жадібність (godumas). Відповідні 

“антиціннісні” домінанти комунікативної свідомості литовців вдалось виділити 

й у результаті проведеного емпіричного дослідження (див. 3 розділ дисертації): 

Gaspadoriau, turėsi pavaišinti svečius, nors mes ir nekviesti. –  Kad mes nelabai ką 
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turime, – kuklinosi ūkininkas. – Mes neišlepinti, – šyptelėjo Tadas. – Mums reikės ir 

lentų, – pasakė Simonas. – Lentų tikrai neturiu, – ėmė mostaguoti rankomis 

ūkininkas. – Paimsime tas, kurios sukrautos peludėje, – išdrožė Lukas. – Senam 

žmogui meluoti labai negražu. – Ne, ne! – lyg nuo smūgio susigūžė šeimininkas. – Jos 

dar nuo Smetonos laikų. Šitiek laiko saugojau. Man pačiam labai reikalingos! Va, 

gryčios langai baigia įgriūti. O gal ir grabui pravers (Venclovas 2011, p. 254). У 

представленому прикладі можна виокремити ДП прохання, яка, щоправда, 

вербалізована директивним висловлюванням: Gaspadoriau, turėsi pavaišinti 

svečius, nors mes ir nekviesti – господаре, доведеться поділитись з гостями, хоча 

нас і не запрошували. Подальше спілкування відбувається загалом у межах 

MN + MF з реалізацією: стратегії солідаризації → тактики заклику до спільної 

дії → Paimsime tas, kurios sukrautos peludėje + аргументації → Kad mes nelabai 

ką turime, – kuklinosi ūkininkas […] Jos dar nuo Smetonos laikų. Šitiek laiko 

saugojau. Man pačiam labai reikalingos! Va, gryčios langai baigia įgriūti), стратегії 

самопрезентації → тактики самохарактеризації → Mes neišlepinti, – šyptelėjo 

Tadas + стриманості / скромності → Kad mes nelabai ką turime, – kuklinosi 

ūkininkas + самоіронії → Mes neišlepinti, – šyptelėjo Tadas), стратегії створення 

позитивної тональності спілкування → тактика жарту → O gal ir grabui pravers 

тощо. Необхідно зауважити, що “антиціннісні” домінанти хитрості, скупості й 

жадібності в комунікативній свідомості хазяїна демонструють як вербальні 

(Kad mes nelabai ką turime – у нас самих не дуже то й є; Lentų tikrai neturiu – 

дощок дійсно не маю; Ne, ne!), так і невербальні кінесичні компоненти (ėmė 

mostaguoti rankomis ūkininkas – почав махати руками фермер; lyg nuo smūgio 

susigūžė šeimininkas – наче від удару зіщулився хазяїн). Хитрість виявляється в 

тактиках аргументації та жарту, що використовує фермер для реалізації 

стратегій солідаризації та позитивної тональності спілкування. 

7. Проаналізуємо також приклади реалізації прагматичного 

потенціалу невербальних компонентів литовської НККП. Так, у наступній 

дискурсивній ситуації йдеться про контактування добрих знайомих, що 

тривалий час не спілкувались і випадково зустрілись у поїзді, в якій значне 
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функціональне навантаження в реалізації стратего-тактичного потенціалу 

виконують невербальні засоби спілкування: Įkišęs galvą į kupė, kur sėdėjo 

Vasaris, jis iš pradžių tarsi nenorėjo tikėti savo akim. – Atsiprašau, čia laisva 

vieta? – atsargiai paklausė. Vasaris kilstelėjo galvą, ir įėjusiam, matyt, nebeliko 

abejonės. – Iš tiesų Liudas! – sušuko jis, išskėsdamas rankas. – O kad tave bala! Vos 

pažinau!.. Na, tai pagaliau parsibaladoji? Duokš gi žandą – išbučiuosiu iš to 

džiaugsmo kaip seną prietelį!.. Vasaris šį kartą nudžiugęs pašoko nuo sėdynės [...] 

Na, o tu pats kaipgi laikaisi? – susigriebė pagaliau Meškėnas. – Grįžti, matau, 

vienas. O pas mus, žinai, buvo pradėję kalbėti, kad tu ten vedęs kažkokią 

prancūzę! […] Ė, kur jau čia? – nusijuokė, mostelėjęs ranka. – Rodos, nebuvo nė 

pagrindo tokiom kalbom... – Taigi aš ir maniau, – pritarė Meškėnas, – kad tu tokios 

kvailystės nepadarysi [...] Žinoma, tarsi šiais laikais nebūtų lietuvaičių, – 

patvirtindamas jų mintį, juokais kalbėjo Vasaris. Bet Meškėnas taip garsiai 

nusikvatojo [...]. – Ot juokdarys! – sušuko jis, pliaukštelėjęs Vasariui per kelį. – Na 

na, palauk, tegu tik parvažiuosi, tuoj įsitikinsim, kas tu per paukštis!.. Na, tai 

pasakok, kur prasibastei tiek metų? – klausė jis, staiga pajutęs kylantį smalsumą. – O 

gal pereisim į vagoną restoraną? – pasiūlė Vasaris. – Paimsim ko nors vėsinančio. Ir 

erdviau bus. – Ot, alaus tai aš su mielu noru! (Mykolaitis-Putinas 1967). ДП 

вибачення + привітання + прохання + згоди + запрошення = MP + MN + MF → 

(стратегія щирості → тактики сумніву → jis iš pradžių tarsi nenorėjo tikėti savo 

akim + заклику до відвертості → Na, o tu pats kaipgi laikaisi? O pas mus, žinai, 

buvo pradėję kalbėti, kad tu ten vedęs kažkokią prancūzę! [...] Na, tai pasakok, kur 

prasibastei tiek metų? – klausė jis, staiga pajutęs kylantį smalsumą + сподівання → 

Atsiprašau, čia laisva vieta? – atsargiai paklausė […] + визнання / освідчення → Iš 

tiesų Liudas! – sušuko jis, išskėsdamas rankas. – O kad tave bala! Vos pažinau!.. + 

декларації інтенції → O gal pereisim į vagoną restoraną? – pasiūlė Vasaris. – 

Paimsim ko nors vėsinančio. Ir erdviau bus. – Ot, alaus tai aš su mielu noru!) + 

(стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики демонстрації 

зацікавленості співрозмовником + гіперболізації (позитивної) емоційної 

реакції → Na, tai pagaliau parsibaladoji? Duokš gi žandą – išbučiuosiu iš to 
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džiaugsmo kaip seną prietelį! + вияву поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) 

до співрозмовника + пропозиції / розвитку теми, що стосується 

співрозмовника → Na, o tu pats kaipgi laikaisi? [...] Grįžti, matau, vienas. O pas 

mus, žinai, buvo pradėję kalbėti, kad tu ten vedęs kažkokią prancūzę!) + (стратегія 

солідаризації → тактики аргументації + запевнення → Ė, kur jau čia? – 

nusijuokė, mostelėjęs ranka. – Rodos, nebuvo nė pagrindo tokiom kalbom [...] + 

згоди, підтримки думки співрозмовника → Taigi aš ir maniau, – pritarė 

Meškėnas, – kad tu tokios kvailystės nepadarysi; Žinoma, [...] patvirtindamas jų 

mintį + похвали + інтимізації, зближення зі співрозмовником → Ot juokdarys! – 

sušuko jis, pliaukštelėjęs Vasariui per kelį + заклику до спільної дії + демонстрації 

готовності до співпраці → O gal pereisim į vagoną restoraną? – pasiūlė Vasaris. – 

Paimsim ko nors vėsinančio. Ir erdviau bus) + (стратегія створення позитивної 

тональності спілкування → тактики позитивної констатації → Iš tiesų Liudas! – 

sušuko jis, išskėsdamas rankas. – O kad tave bala! Vos pažinau! + жарту + 

демонстрації позитивного емоційного стану → Žinoma, tarsi šiais laikais nebūtų 

lietuvaičių – [...], juokais kalbėjo Vasaris). У дискурсивній ситуації широко 

представлені невербальні семіотичні компоненти:  

 просодичні – atsargiai paklausė – обережно запитав; sušuko jis – 

вигукнув він; Meškėnas taip garsiai nusikvatojo – Мяшкенас голосно 

розреготався, які, зокрема, репрезентують модус увічливості (atsargiai 

paklausė) із вираженою ціннісною домінантою литовської НККП, зорієнтованої 

на дотримання формальної ввічливості (formalaus mandagumo laikymasis); а 

також модуси нейтральності та фамільярності (вигукування, сміх тощо), які за 

умов кооперативної взаємодії свідчать про константу дружнього ставлення між 

інтерактантами (draugiškas žmogus / draugiška asmenybė); 

 кінесичні та мімічні – Vasaris kilstelėjo galvą – Васаріс підняв голову; 

išskėsdamas rankas – розвівши руками; nusijuokė, mostelėjęs ranka – засміявся, 

махнувши рукою, що підкреслюють прояв ціннісних домінант уваги (лит. 

dėmesingumas) до співрозмовника – kilstelėjo galvą, а також амбівалентність 

персоналізму (автономії особистості) та колективізму (лит. individualizmo 
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dvilypumas (asmenybės savarankiškumas) / kolektyvizmas) – išskėsdamas rankas; 

nusijuokė, mostelėjęs ranka;  

 такесичні – Duokš gi žandą – išbučiuosiu iš to džiaugsmo kaip seną 

prietelį! – Дай мені щоку, розцілую на радощах старого приятеля; sušuko 

(просодика) jis, pliaukštelėjęs Vasariui per kelį – вигукнув він, ляснувши Васаріса 

по коліну, що виконують прагматичну функцію посередництвом тактики 

інтимізації в реалізації стратегії солідаризації у межах модусу фамільярності 

НККП. Просодичні (голосне мовлення обох комунікантів), кінесичні (активна 

жестикуляція руками) та мімічні (посмішки на обличчях інтерактантів) 

невербальні компоненти свідчать про одну з ціннісних домінант литовської 

НККП, як обмін (лит. keitimasis) думками, почуттями, емоціями,  що вказує на 

співпрацю та співробітництво, але додатково маркує виключну взаємність 

відповідних інтенцій і намірів. 

8. Наведемо фрагмент дискурсивної ситуації, у якому кооперативна 

макростратегія реалізується, незважаючи на завершення безпосереднього 

контакту: 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 

фрагменті дискурсивної ситуації 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 
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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. 

9. Čia Marukas, – pristatė Linai jį viena iš merginų. – Guodos vaikinas, – 

pridūrė Eglė. Marukas bandė šypsotis (Ežerinytė 2017, с. 21). ДП знайомства = 

MP + MN → (стратегія солідаризації → тактики демонстрації готовності до 

співпраці + створення спільноти (групи, об’єднання) → Čia Marukas, – pristatė 

Linai jį viena iš merginų) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → 

тактика пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника → Guodos 

vaikinas, – pridūrė Eglė) + (стратегія створення позитивної тональності 

спілкування → тактики демонстрації позитивного емоційного стану + позитивної 

констатації → Marukas bandė šypsotis). Кооперативний характер дискурсивної 

ситуації знайомства підсилюється демонстрацією невербального мімічного 

засобу (Marukas bandė šypsotis – Марукас спробував посміхнутись), який 

репрезентує ціннісну домінанту різних форм обміну (почуттями, думками тощо) 

в кооперативній комунікативній поведінці литовців. 

10. Labas, Jovita. Kaip laikaisi? Kai išsikraustei, retai besimatom, – 

pragydo moteris vos ją pamačiusi. – Kaip Cezaris? – Nekaip, – atsakė Jovita ir 

gūžtelėjo pečiais (Gudonytė 2017, с. 23). ДП привітання = MN + MF → (стратегія 

підвищення статусу співрозмовника → тактика демонстрації зацікавленості 

співрозмовником → Kaip laikaisi?) + (стратегія солідаризації → тактики 

створення спільноти (групи, об’єднання) → Labas, Jovita. Kaip laikaisi? [...] 

Kaip Cezaris? + запиту розради, підтримки з боку співрозмовника → Nekaip, – 

atsakė Jovita ir gūžtelėjo pečiais) + (стратегія щирості → тактика визнання / 

освідчення → Kai išsikraustei, retai besimatom, – pragydo moteris vos ją 

pamačiusi). У відповіді Йовіти невербальний кінесичний компонент (gūžtelėjo 

pečiais – потиснула плечима) підкреслює фамільярний модус спілкування її 

НККП. 
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11. Aš – Julius! – įsitaisęs šalia jos prisistatė vyras. – O aš – Kotryna! – 

Gražus vardas! – mirktelėjo vyriškis. – Atleiskite, kad sutrukdžiau jūsų vienatvę, bet 

šis suolas – mano mėgstamiausias (Gudonytė 2017, с. 63). ДП знайомства + 

похвали / компліменту + вибачення = MN + MF + MP → (стратегія 

солідаризації → тактики вибору спільного коду спілкування → Aš – Julius! – 

įsitaisęs šalia jos prisistatė vyras. – O aš – Kotryna! + створення спільноти (групи, 

об'єднання) → Atleiskite, kad sutrukdžiau jūsų vienatvę + інтимізації, зближення зі 

співрозмовником → Gražus vardas! – mirktelėjo vyriškis + запевнення → bet šis 

suolas – mano mėgstamiausias) + (стратегія підвищення статусу 

співрозмовника → тактики компліменту → Gražus vardas! + вияву поваги 

(уваги, інтересу, симпатії, турботи) до співрозмовника → Atleiskite, kad 

sutrukdžiau jūsų vienatvę) + (стратегія щирості → тактика визнання / 

освідчення → Atleiskite, kad sutrukdžiau jūsų vienatvę, bet šis suolas – mano 

mėgstamiausias) + (стратегія створення позитивної тональності спілкування → 

тактика позитивної констатації → Gražus vardas! – mirktelėjo vyriškis). 

Специфікою представленої дискурсивної ситуації є взаємодія трьох модусів 

спілкування – нейтральності та фамільярності, що досягається невербальним 

мімічним компонентом (mirktelėjo vyriškis – моргнув чоловік), а також 

увічливості (етикетна ДП вибачення – Atleiskite), які гармонійно сприяють 

реалізації кооперативної макростратегії. 

12. Vartydamas pirštines, aikčiodamas, be galo apstulbęs vebleno: – Vaje, 

vaje, kaip man jų reikėjo! Nu ačiū... dabar galėsiu ilgiau lauke pasivaikščioti... Ačiū, 

labai ačiū... – Nešalk, Juliau! – gėrėdamasi jo entuziazmu palinkėjo Kotryna. – 

Pasimatuok [...] Viskas gerai, Juliau. Bus dar tų obuoliukų! Na, laikykis, o aš einu 

ieškoti Ugnės. – Atia! – plačiai šypsodamasis pirštinėta ranka pamojavo jai draugas 

(Gudonytė 2017, с. 174). ДП подяки / вдячності + побажання + прохання + 

прощання = MN + MP + MT + MF → (стратегія солідаризації → тактики 

запевнення → Vaje, vaje, kaip man jų reikėjo! [...] Ačiū, labai ačiū [...] Bus dar tų 

obuoliukų! + поради → Nešalk, Juliau! […] Pasimatuok + емоційної підтримки → 

Viskas gerai, Juliau. Bus dar tų obuoliukų! Na, laikykis + вибору спільного коду 
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спілкування + інтимізації, зближення зі співрозмовником → Atia! – plačiai 

šypsodamasis pirštinėta ranka pamojavo jai draugas) + (стратегія щирості → 

тактики демонстрації (позитивного) емоційного стану → Vartydamas pirštines, 

aikčiodamas, be galo apstulbęs vebleno: – Vaje, vaje… + визнання / освідчення + 

декларації інтенції + сподівання → Vaje, vaje, kaip man jų reikėjo! Nu ačiū... 

dabar galėsiu ilgiau lauke pasivaikščioti... […] o aš einu ieškoti Ugnės + 

попередження співрозмовника → Nešalk, Juliau! – gėrėdamasi jo entuziazmu 

palinkėjo Kotryna) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактики 

гіперболізації (позитивної) емоційної реакції → Vaje, vaje […] Nu ačiū [...] Ačiū, 

labai ačiū... + вияву поваги (уваги, інтересу, симпатії, турботи) до 

співрозмовника + демонстрація зацікавленості співрозмовником + пропозиції / 

розвитку теми, що стосується співрозмовника → Nešalk, Juliau! – gėrėdamasi jo 

entuziazmu palinkėjo Kotryna. – Pasimatuok [...] Viskas gerai, Juliau. Bus dar tų 

obuoliukų! Na, laikykis) + (стратегія створення позитивної тональності 

спілкування → тактики позитивної констатації → dabar galėsiu ilgiau lauke 

pasivaikščioti... Viskas gerai, Juliau + побажання → Nešalk, Juliau! […] 

Pasimatuok + демонстрації (позитивного) емоційного стану → Atia! plačiai 

šypsodamasis pirštinėta ranka pamojavo jai draugas). У представленій 

дискурсивній ситуації привертає увагу експлікація чотирьох модусів 

спілкування НККП литовців, яка досягається, зокрема, й невербальними 

засобами: просодичними – aikčiodamas – охаючи; vebleno – бурчав; 

проксемічними – be galo apstulbęs – остовпілий; мімічними та кінесичними – 

Atia! plačiai šypsodamasis pirštinėta ranka pamojavo jai draugas – Пока! Широко 

посміхаючись, рукою в рукавичці помахав їй друг. Один із інтерактантів 

(Котріна) спілкується в межах модусів нейтральності та толерантності (виявляє 

терпимість і турботливість до співрозмовника Юлюса), а інший учасник 

інтеракції демонструє поступовий перехід із модусу ввічливості (висловлює 

глибоку вдячність) до фамільярності в ДП прощання. Відповідні тенденції у 

кооперативній взаємодії свідчать про ціннісні домінанти комунікативної 

свідомості литовців, що полягають у дотриманні формальної увічливості, 
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пріоритеті змістовного та духовного в кооперативній комунікативній поведінці 

неегоїстичної (альтруїстичної) особистості, що передбачає прояв поваги, уваги, 

дружнього ставлення, турботливості до співрозмовника, орієнтацію на 

прагматизм, виваженість, коректність і тактовність. 

Розглянемо приклади реалізації НККП американців, у яких 

репрезентовано окремі константи та ціннісні домінанти їхньої комунікативної 

свідомості, зокрема й за допомогою невербальних елементів спілкування, що 

слугують реалізації модусного та стратего-тактичного регістрів. 

1. 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 у контексті забезпечення модусів фамільярності та 

нейтральності посередництвом стратего-тактичного регістру солідаризації та 

інтимізації, зближення зі співрозмовником.  

2. He looks up at me. – You’re peculiarly tall but I’d think a pretty girl like 

you’d be dating the whole goddamn basketball team. – I stare at him, not sure if he’s 

making fun of me or paying me a compliment (Stockett 2009, с. 36) ДП похвали / 

компліменту = MP + MN → (стратегія підвищення статусу співрозмовника → 

тактика компліменту → You’re peculiarly tall but I’d think a pretty girl like you’d 
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be dating the whole goddamn basketball team) + (стратегія щирості → тактика 

сумніву → I stare at him, not sure if he’s making fun of me or paying me a 

compliment). Мімічний (окулесика) невербальний компонент спілкування (I 

stare at him – я витріщилась на нього), який використовує Юджинія в 

кооперативній комунікативній поведінці з потенційним роботодавцем, вказує 

на спробу реалізації стратегії щирості посередництвом тактики сумніву, адже 

дівчина не впевнена в почутому на свою адресу компліменті (not sure if he’s 

making fun of me or paying me a compliment). Відповідний модусний і стратего-

тактичний регістри свідчать про орієнтацію на прагматизм і особистий успіх 

(personal success) як ціннісну домінанту комунікативної свідомості 

американців. 

3. Jem suddenly grinned at him. – Come on home to dinner with us, Walter, – 

he said. – We’d be glad to have you. – Walter’s face brightened, then darkened. Jem 

said, – Our daddy’s a friend of your daddy’s. Scout here, she’s crazy – she won’t 

fight you any more (Lee 1960, с. 23). ДП запрошення = MN + MT → (стратегія 

солідаризації → тактики створення спільноти (групи, об’єднання) + заклику до 

спільної дії + демонстрації готовності до співпраці → Come on home to dinner 

with us, Walter […] We’d be glad to have you… Our daddy’s a friend of your 

daddy’s. Scout here, she’s crazy – she won’t fight you any more) + (стратегія 

щирості → тактики демонстрації (позитивного) емоційного стану → We’d be 

glad to have you. Walter’s face brightened, then darkened + обіцянки → Scout here, 

she’s crazy – she won’t fight you any more) + (стратегія створення позитивної 

тональності спілкування → тактика жарту → Scout here, she’s crazy). У 

пропонованій дискурсивній ситуацій значний прагматичний потенціал мають 

невербальні компоненти спілкування (мімічні – Jem suddenly grinned at him – 

Джем раптово посміхнувся йому; психофізіологічні реакції – Walter’s face 

brightened, then darkened – Обличчя Волтера просвітліло, потім потемніло), які 

демонструють загальну налаштованість інтерактантів до реалізації 

кооперативної макростратегії у межах модусу толерантності, адже вони 

виявляють терпимість один до одного. Відповідний приклад американської 
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НККП засвідчує ціннісні домінанти політкоректності (political correctness) з 

орієнтацією на прагматизм і особистий успіх, а також конкретність і етикетну 

формалізованість, що експлікуються демонстрацією гарних манер, у 

комунікативній свідомості американців. 

4. The back door opens and there stands Miss Marilyn Monroe. Or something 

kin to her. – Hey there, you’re right on time. I’m Celia. Celia Rae Foote. – The white 

lady sticks her hand out to me and I study her… Her standing in a cloud of dust and 

that pantsuit being so tight, I wonder how she can breathe. – Yes ma’am. I’m Minny 

Jackson. – I smooth down my white uniform instead of shaking her hand (Stockett 

2009, с. 18). ДП привітання + знайомства = MP + MT → (стратегія підвищення 

статусу співрозмовника  тактика похвали → Hey there, you’re right on time) + 

(стратегія самопрезентації → тактика самохарактеризації → I’m Celia. Celia Rae 

Foote). У представленому прикладі НККП простежується ціннісні домінанти 

рівності та рівноправності, політкоректності американського соціуму (Hey 

there, you’re right on time. I’m Celia. Celia Rae Foote. – The white lady sticks her 

hand out to me and I study her…), що виявляються у (не)вербальних діях (Hey 

there, you’re right on time – привіт, ти саме вчасно; the white lady sticks her hand 

out to me – біла леді подає мені руку) персонажа Селії, яка ввічливо вітається з 

претенденткою на посаду економки, демонструючи толерантне ставлення до 

представниці іншої класової та расової приналежності, яке яскраво відображає 

модус толерантності. З іншого боку, акцентується увага на фізичному (гарній 

зовнішності) та сексуальному характері в межах кооперативної взаємодії 

американців, адже героїня Селія намагається наслідувати в іміджі та стилі 

поведінці відому американську актрису Мерілін Монро. 

5. I look out the window at the colored hospital go by, the fruit stand. – I think 

I heard Miss Hilly say something about that, bout her mama getting skinny. – I say 

this careful as I can. – Say maybe she getting mal-nutritious. – Minny look at me. – 

She did, did she? – Just the name make her eyes narrow. – What else Miss Hilly 

say? – I better just go on and say it. – I think she got her eye on you, Minny. Just . . . 

be extra careful around her. – Miss Hilly ought to be extra careful around me. What 
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she say, I can’t cook? She say that old bag a bones ain’t eating cause I can’t feed 

her? – Minny stand up, throw her purse up on her arm. – I’m sorry, Minny, I only 

told you so you stay out a her. – She ever say that to me, she gone get a piece a 

Minny for lunch. – She huff down the steps (Stockett 2009, с. 11). ДП cпівчуття / 

розради / емпатії / співпереживання + побажання + вибачення = MP + MT + 

MF → (стратегія щирості → тактики визнання / освідчення → I think I heard 

Miss Hilly say something about that, bout her mama getting skinny + попередження 

співрозмовника → I better just go on and say it. I think she got her eye on you, 

Minny. Just . . . be extra careful around her… I’m sorry, Minny, I only told you so 

you stay out a her) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника  тактики 

демонстрації зацікавленості співрозмовником → What else Miss Hilly say? + 

пропозиції / розвитку теми, що стосується співрозмовника → I better just go on 

and say it. I think she got her eye on you, Minny) + (стратегія самопрезентації → 

тактика самохарактеризації) + (стратегія створення позитивної тональності 

спілкування → тактика жарту → She say that old bag a bones ain’t eating cause I 

can’t feed her? She ever say that to me, she gone get a piece a Minny for lunch). У 

наведеному прикладі відбувається кооперативна взаємодія між подругами, у 

процесі якої репрезентується така ціннісна домінанта американської 

комунікативної свідомості, як свобода самовираження, що є базовою 

константою існування та розвитку ліберально-демократичного суспільства. Так, 

одна з героїнь (Мінні), почувши застереження від Ейбілін про можливу загрозу 

з боку місс Гіллі, надає відповідь (Miss Hilly ought to be extra careful around me. 

What she say, I can’t cook? She say that old bag a bones ain’t eating cause I can’t 

feed her?), яка за допомогою тактик самохарактеризації та жарту демонструє 

ціннісні домінанти cамовпевненості (self-confidence), сміливості, переваги 

(superiority) та рішучості (decisiveness) в комунікативній свідомості навіть за 

умов асиметричного спілкування, адже взаємодія відбувається з роботодавцем. 

6. She was our friend. How so reasonable a creature could live in peril of 

everlasting torment was incomprehensible. – That ain’t right, Miss Maudie. You’re 

the best lady I know. – Miss Maudie grinned. – Thank you ma’am. Thing is, 
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foot-washers think women are a sin by definition. They take the Bible literally, you 

know (Lee 1960, с. 45). ДП похвали / компліменту + подяки = MP + MT → 

(стратегія солідаризації  тактики протиставлення вони-спільноти → Thing is, 

foot-washers think women are a sin by definition. They take the Bible literally, you 

know) + запевнення → That ain’t right, Miss Maudie. You’re the best lady I know) + 

(стратегія щирості → тактика визнання / освідчення → You’re the best lady I 

know) + (стратегія підвищення статусу співрозмовника → тактика 

компліменту → You’re the best lady I know) + (стратегія самопрезентації → 

тактики стриманості / скромності + подяки → Thank you ma’am + самоіронії → 

Thing is, foot-washers think women are a sin by definition). У наведеному прикладі 

персонаж місс Моді, вдаючись до тактики стриманості / скромності для 

реалізації самопрезентації та кооперативної макростратегії загалом, демонструє 

релевантні для американської комунікативної свідомості ціннісні домінанти 

конкретності та етикетної формалізованості, що експлікуються демонстрацією 

гарних манер, а також невербальними компонентами спілкування – мімічною 

реакцією – посмішкою (Miss Maudie grinned) та просодичною – протяжне 

вимовляння звуку у ввічливій формі звертання (You’re the best lady I know – 

Miss Maudie grinned. – Thank you ma’am – Ви найкраща леді, яку я знаю. – Місс 

Моді посміхнулась. – Дякую, ме-ем). 

 

Висновки до розділу 5 

 

Прагматичні регістри НККП, що ґрунтуються на її модусній організації та 

стратего-тактичному потенціалі, передбачають синтез експліцитних (ДП, 

невербального соматикону) і 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 варіативна та комплексна модусна організація (MP + MN; 
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MN + MF; MN + MP + MT тощо), яка досягається шляхом семіотичної 

конфігурації широкого стратего-тактичного репертуару ДП (тактик), 

характерних для конкретної  дискурсивної ситуації (стратегії).  

Прагматичний потенціал семіотичної конфігурації національних 

кооперативних ДП виявлено шляхом аналізу модусної конфігурації та 

стратего-тактичного регістру НККП, відображених у дискурсі української, 

російської, литовської і американської художньої прози. Установлено 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 широким 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; інтимізації, зближення зі співрозмовником; поради; 

декларації інтенції; сподівання; пропозиції / розвитку теми, що стосується 

співрозмовника; вияву (уваги, інтересу, симпатії, турботи) 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; цитування чужої думки, що позитивно оцінює співрозмовника; 

подяки.  

Відповідний стратего-тактичний репертуар забезпечує модусну 

конфігурацію, різновиди якої (ввічливість, нейтральність, толерантність і 

фамільярність) взаємодіють і зумовлюють зміну НККП українців, росіян, 

литовців і американців, адже її когнітивно-семіотичний фрейм-сценарій 

регламентує різноманіття і варіативність комбінацій прагматичних регістрів як 
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репрезентантів констант і ціннісних домінант комунікативної свідомості 

мовців. Установлений стратего-тактичний репертуар, який є інструментом для 

реалізації кооперативної макростратегії у межах модусів увічливості, 

нейтральності, толерантності й фамільярності НККП українців, росіян, 

литовців і американців не є вичерпним і остаточним, але засвідчує 

відображення в комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і 

американців універсальних констант і специфічних національно-ціннісних 

домінант, які виявляються в (не)вербальних компонентах спілкування. 

Для українців: акцент на високих моральних принципах і духовних 

чеснотах – доброта та турботливість, чемність і шанобливість, повага й увага до 

співрозмовників, особливо до близьких (як правило, знайомих) людей старшого 

віку, які експлікуються передусім у межах модусів толерантності та 

ввічливості; чутливість і чуйність, доброзичливість, неегоїзм і альтруїзм, 

чесність і емоційність; соборність (духовна єдність); гостинність; колективізм / 

споглядально-інтроспективний індивідуалізм; превалювання серед 

невербальних знаків проксемічних, кінесичних і мімічних компонентів, 

психофізіологічних реакцій. 

Для росіян – орієнтація на моральні принципи, переконання та прояв певних 

рис характеру – рос. снисходительность, душевность, смиренность, 

непредвзятость, непритязательность, заботливость; искренность, 

откровенность, доверительность і открытость, коммуникабельность, 

прямолинейность, гостеприимство; неагентивність, але, водночас, удавана 

справедливість у спілкуванні не лише зі знайомими співрозмовниками; достатньо 

високий ступінь прояву модусу толерантності (терпимості) переважно в 

ставленні до Свого; об’єктивація ввічливості, поваги та уваги до старших за 

віком і вищих за статусом; колективізм; характерна перевага такесичних і 

проксемічних невербальних елементів, що свідчать про вищий ступінь 

контактності та тактильності їхньої НККП, передусім для реалізації стратегій 

солідаризації та щирості. 
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Для литовців: пріоритет змістовного та духовного в поведінці 

неегоїстичної (альтруїстичної) особистості; дружнє ставлення між 

інтерактантами (draugiškas žmogus / draugiška asmenybė) передусім у межах 

фамільярного модусу спілкування; прояв уваги (dėmesingumas), турботливості 

до співрозмовника; дотримання формальної ввічливості (formalaus mandagumo 

laikymasis); обмін (keitimasis) думками, почуттями, емоціями, що вказує на 

співпрацю та співробітництво, але додатково маркує виключну взаємність 

відповідних інтенцій і намірів; стриманість і самоконтроль (susivaržymas, 

santūrumas, susivaldymas), апеляція до обмеження (apribojimo apeliacija); 

скромність (kuklumas), обережність і завбачливість (atsargumas), коректність 

(korektiškumas), справедливість (teisingumas), тактовність (taktiškumas); 

пріоритетність розуму та мудрості (protas ir išmintis), прагматизму 

(pragmatizmas); гостинність (vaišingumas), що виявляються переважно в 

контактуванні добре знайомих індивідів; амбівалентність персоналізму 

(автономії особистості, індивідуалізму) та колективізму; превалювання 

прагматичного потенціалу просодичних, кінесичних і мімічних невербальних 

компонентів для реалізації кооперативної макростратегії. 

Для американців: рівність і рівноправність, свобода самовираження 

кожного члена ліберально-демократичного соціуму; політкоректність (political 

correctness) у спілкуванні з орієнтацією на прагматизм і особистий успіх 

(personal success); гармонійне поєднання модусів фамільярності та 

толерантності, які демонструють результативність в одержанні стимулу для 

подальшого контактування; пріоритетність позитивного мислення (positive 

thinking), агентивності та діяльності (activity); акцент на фізичному (гарній 

зовнішності) та сексуальному характері успішної кооперативної взаємодії; 

(само)упевненість (self-confidence), сміливість і перевагу (superiority) і 

рішучість (decisiveness) у (а)симетиричному спілкуванні; конкретність і 

етикетна формалізованість, що експлікуються демонстрацією гарних манер, а 

також невербальними компонентами спілкування, з-поміж яких значний 

прагматичний потенціал мають кінесичні, мімічні та просодичні елементи. 
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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 (Ф. С. Бацевич, Р. А. Газізов, В. М. Глушак, 

Л. Я. Гнатюк, А. А. Зернецька, А. Кучинскайте, Т. В. Ларіна, М. Лаура, 

О. А. Леонтович, С. Лінн, А. Б. Лихачова, С. Папауреліте-Клов’єнє, Й. Паужа, 

І. І. Сєрякова, М. С. Скаб, О. С. Снитко, Й. А. Стернін; С. Табс, 

С. Г. Тер-Мінасова, М. П. Фабіан, Н. І. Формановська, І. Хілбіг, Ґ. Чепайтьєнє 

та ін.). Остання, маючи когнітивно-семіотичну природу та реалізуючись у 

дискурсивному просторі, відіграє значну роль у процесі соціалізації мовної 

особистості і передбачає засвоєння та репрезентацію етикетно-ритуальних 

норм, національно-ціннісних орієнтирів, що закріпились як стереотипи, які 

домінують у певний період розвитку соціумів.  

Наслідки та 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, 

онтологічно-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 (побутових, 

сімейних, партнерських, колективних, фахових, міжнаціональних, етнічних, 

політичних, навіть релігійних і воєнних тощо). Кооперативність імплікує й 
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демонструє відсутність егоцентризму, запобігає виникненню та поширенню 

етноцентризму, мотивуючи готовність вести діалог, сприяючи обміну досвідом. 

Об’єктом дослідження вперше в українській 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 ДП як знаків комунікативної свідомості 

представника конкретної етноспільноти: носієм його менталітету, 

національного характеру, мови, національних цінностей, етикетно-ритуальних 

норм і стереотипів.  

Національна кооперативна комунікативна поведінка витлумачена як 

когнітивно-семіотичний і дискурсивно-прагматичний конструкт, який формує 

параметричну модель і складається з двох страт та їхніх зон: 1) 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 і закріплена у стійких стереотипах як культурно-маркованих 

знаках; 2) варіантної страти – дискурсивно-прагматичної зони: динамічної, 

оскільки саме в ній обираються кооперативна макростратегія спілкування та 

модуси ввічливості, нейтральності, толерантності та фамільярності.  

Для аналізу когнітивно-семіотичної та дискурсивно-прагматичної 

сутності НККП уперше розроблено тріангуляційну комплексну методику 

дослідження, що складається з трьох взаємозумовлених і взаємопов’язаних 

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 універсальних констант і національно-ціннісних 

домінант, які відображають їх когнітивно-семіотичну здатність прогнозувати, 

планувати та імплементувати НККП шляхом використання стереотипних 
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національних кооперативних ДП у відповідних кооперативних дискурсивних 

ситуаціях, а відтак, і реалізовувати кооперативну макростратегію спілкування.  

Комплексний тріангуляційний підхід до вивчення НККП дозволив 

визначити, що універсальними константами уявлень українців, росіян, литовців і 

американців про кооперативну комунікативну поведінку 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 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 та співпраці; 

7) комунікабельність, активність, ініціативність, енергійність, агентивність, 

схильність до командної, партнерської і колективної діяльності; 8) моральні 

принципи та духовні цінності (гідність, щирість, інтелігентність, скромність, 

стриманість тощо).  

Подальша експериментальна перевірка сформованих універсальних 

констант комунікативної свідомості українців, росіян, литовців і американців 

дала можливість визначити репертуар дискурсивних ситуацій, у межах яких 

реалізується НККП, ідентифікувати одинадцять їхніх різновидів з високим – від 

70% (привітання та прощання) і середнім – від 40% до 70% (знайомство, 

запрошення, побажання, згода, похвала / комплімент, подяка / вдячність, 

вибачення, прохання, співчуття / розрада / емпатія / співпереживання) рівнями 

кооперативності та визначити ІП 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 



 

 

387 

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. 

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 
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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, 
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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;  

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 
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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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Додаток 1 (для українських інформантів) 

 
Кооперативність і ввічливість  

у національній комунікативній поведінці 

 

Заповніть, будь ласка, анкету та повідомте наступні відомості (питання не передбачають 

обов’язкової відповіді) 

 
Ваш вік 
17-23 
24-30 
31-39 
40-49 
50 і більше 

Стать 
Чоловіча 
Жіноча 
 

Місце народження 
Україна 
Інше 
 

 
Національність 
Українець / 
українка 
Інша 

Рідна мова 
Українська 
Інша 

 

Якою мовою Ви переважно спілкуєтесь? 

Українська 

Інша 

 

Освіта 

Середня 

Базова вища (бакалавр) 

Вища (спеціаліст / магістр) 

Вчений ступінь (PhD, кандидат або доктор наук) 

 

Професія (спеціальність, фах) 

 

Напишіть, будь ласка, що означають для Вас слова “кооперативність” (у спілкуванні) 

та “ввічливість”18; яку людину Ви можете назвати кооперативною (у спілкуванні) та 

ввічливою 

Кооперативність – це 

Кооперативна (в спілкуванні) людина – це 

Ввічливість – це 

Ввічлива людина – це 

 

Позначте, будь ласка, кооперативні ситуації спілкування 
Привітання 
Знайомство 
Порада  
Побажання 
Подяка / 

вдячність 
Прохання 
Похвала 

Запрошення 
Вибачення 
Виправдання 
Прощання  
Згода 
Співчуття / емпатія 
Освідчення в 
коханні 

 

                                                
18 Кооперативна ситуація спілкування, що базується на когнітивній структурі спільних намірів комунікантів 

із використанням ефективних мовних і мовленнєвих засобів, вибір яких зумовлений однаковими уявленнями 

про комунікативні цілі один одного, взаємним розподілом комунікативних ролей, насамперед партнерських. 
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Позначте, будь ласка, ситуації спілкування, в яких найчастіше реалізується категорія 

ввічливості 
Привітання 
Знайомство 
Порада  
Побажання 
Подяка / 
вдячність 
Прохання 
Похвала 

Запрошення 
Вибачення 
Виправдання 
Прощання  
Згода 
Співчуття / емпатія 
Освідчення в коханні 

 

Назвіть, будь ласка, приклади типів некооперативних ситуацій спілкування 

 

Назвіть, будь ласка, приклади типів ситуацій спілкування, в яких не реалізується 

категорія ввічливості 

 

Охарактеризуйте, будь ласка, ступінь ввічливості комунікативної поведінки українців / 

росіян / литовців / американців 

Високий  

Середній  

Низький 

Ваша відповідь 

 

Охарактеризуйте, будь ласка, рівень кооперативності комунікативної поведінки українців 

/ росіян / литовців / американців 

Дуже кооперативна 

Кооперативна 

Переважно кооперативна 

Некооперативна 

Ваша відповідь 

 

Які риси національного характеру українців, росіян, литовців і американців Ви могли 

б виділити? 

 

Можете додати будь-які коментарі щодо тематики анкети. 
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Додаток 2 (для російських інформантів) 

 
Кооперативность и вежливость  

в национальном коммуникативном поведении 

 

Заполните, пожалуйста, анкету и сообщите следующие данные (вопросы не предполагают 

обязательного ответа) 

 
Ваш возраст 
17-23 
24-30 
31-39 
40-49 
50 и более 

Пол 
Мужской 
Женский 
 

Место рождения   
Россия 
Другое 
 

 
Национальность 
Русский / русская 
Другая 

Родной 

язык 
Русский 
Другой 

 

На каком языке Вы преимущественно общаетесь? 

Русский 

Другой  

 

Образование  

Среднее 

Неполное высшее 

Базовое высшее (бакалавр) 

Высшее (специалист, магистр) 

Ученая степень (PhD, кандидат / доктор наук) 

 

Профессия (специальность, вид деятельности) 

 

Напишите, пожалуйста, что означают для Вас слова “кооперативность” (в общении) 

и “вежливость”; какого человека Вы можете назвать кооперативным (в общении) и 

вежливым19 

Кооперативность – это 

Кооперативный (в общении) человек – это 

Вежливость – это 

Вежливый человек – это 

Отметьте, пожалуйста, кооперативные ситуации общения 
Приветствие 
Знакомство 
Совет 
Пожелание 
Благодарность / 

признательность 
Просьба 
Похвала 

Извинение 
Оправдание 
Прощание 
Согласие 
Сочувствие 
Признание в 

любви 
Приглашение 

                                                
19 Кооперативная ситуация общения, базирующаяся на когнитивной структуре совместных намерений 

коммуникантов с использованием эффективных языковых и речевых средств, выбор которых продиктован 

одинаковыми представлениями о коммуникативных целях друг друга, взаимным распределением коммуникативных 

ролей, прежде всего, партнерских. 
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Отметьте, пожалуйста, ситуации общения, в которых чаще всего реализуется 

категория вежливости 
Приветствие 
Знакомство 
Совет 
Пожелание 
Благодарность / 

признательность 
Просьба 
Похвала 

Приглашение 
Извинение 
Оправдание 
Прощание 
Согласие 
Сочувствие 
Признание в 
любви 

 

Приведите, пожалуйста, примеры типов некооперативных ситуаций общения 

(например, ссора и т.д.) 

 

Приведите, пожалуйста, примеры типов ситуаций общения, в которых не реализуется 

категория вежливости  

 

Охарактеризуйте, пожалуйста, степень вежливости коммуникативного поведения 

русских / украинцев / литовцев / американцев 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Ваш ответ 

 

Охарактеризуйте, пожалуйста, уровень кооперативности коммуникативного поведения 

русских / украинцев / литовцев / американцев 

Очень кооперативное 

Кооперативное 

Преимущественно кооперативное 

Преимущественно некооперативное 

Некооперативное 

Ваш ответ 

 

Какие черты национального характера русских / украинцев / литовцев / американцев 

Вы могли бы выделить? 

 

Можете добавить любые комментарии, относящиеся к тематике анкеты. 
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Додаток 3 (для литовських інформантів) 

 
Tautinė komunikacinė elgsena: bendravimas  

(kooperatyvumas) ir mandagumas 

 

Prašome užpildyti anketą ir pateikti šiuos duomenis 

 
Jūsų amžius 
17–23 
24–30 
31–39 
40–49 
50 ir daugiau 

Lytis 
Vyras 
Moteris 

 

Gimimo vieta 
Lietuva 
Kita 

 

 
Tautybė 
Lietuvis / 

lietuvė 
 

Gimtoji kalba 
Lietuvių 
Kita 

 

Kokia kalba jūs dažniausiai bendraujate? 

Lietuvių 

Kita  

 

Išsilavinimas 

Vidurinis 

Nebaigtas aukštasis 

Aukštasis (bakalauras) 

Aukštasis (specialistas, magistras) 

Mokslo laipsnis (daktaras) 

 

Profesija (specialybė, veiklos sritis) 

 

Prašom parašyti, ką jums reiškia žodžiai „bendravimas“ ir „mandagumas“; kokį žmogų jūs 

vadintumėte bendraujančiu ir mandagiu20 

Bendravimas (kooperatyvumas), tai   

Bendraujantis (kooperatyvus) žmogus, tai 

Mandagumas, tai 

Mandagus žmogus, tai 

 

Prašom pažymėti, kurios iš šių  situacijų yra bendravimo (kooperacinės)  
Pasisveikinimas 
Pažintis 
Patarimas 
Palinkėjimas 
Padėka, dėkingumas 
Prašymas 
Pagyrimas 
Pakvietimas 

Atsiprašymas 
Pasiteisinimas 
Atsisveikinimas 
Sutarimas 
Užuojauta 
Meilės 

prisipažinimas 
Kitos 
 

                                                
20 Bendravimo (kooperacinė) santykių situacija, paremta komunikantų bendrų intencijų kognityvine struktūra 

naudojant efektyvias kalbos ir šnekėjimo priemones, kurių pasirinkimą lemia vienodas komunikacinių tikslų suvokimas 

ir komunikacinių tarpusavio partnerių vaidmenų pasidalijimas. 
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Nurodykite bendravimo situacijas, kuriose dažniausiai pasireiškia mandagumas 
Pasisveikinimas 
Pažintis 
Patarimas 
Palinkėjimas 
Padėka, 
dėkingumas 
Prašymas 
Pagyrimas 
Pakvietimas 

Atsiprašymas 
Pasiteisinimas 
Atsisveikinimas 
Sutarimas 
Užuojauta 
Meilės 

prisipažinimas 
Kitos 
 

 

Pateikite nekooperacinio bendravimo situacijų pavyzdžių (pavyzdžiui, barnis ir kt.) 

 

Pateikite bendravimo situacijų, kuriose nepasireiškia mandagumas, pavyzdžių 

 

Charakterizuokite lietuvių / ukrainiečių / rusų / amerikiečių komunikacinio bendravimo 

mandagumo lygį 

Aukštas 

Vidutinis 

Žemas 

Kitas 

 

Charakterizuokite lietuvių / ukrainiečių / rusų / amerikiečių komunikacinės elgsenos 

bendravimo (kooperatyvumo) lygį 

Labai bendraujantis (kooperatyvus) 

Bendraujantis (kooperatyvus) 

Labiau bendraujantis (kooperatyvus) 

Labiau nebendraujantis (nekooperatyvus) 

Nebendraujantis (nekooperatyvus) 

Kitas 

 

Ar galite nurodyti lietuvių / ukrainiečių / rusų / amerikiečių tautinio charakterio skirtumus? 

 

Papildykite anketą su jos tematika susijusiais komentarais. 
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Додаток 4 (для американських інформантів) 

 
Cooperativity and Politeness  

in National Communicative Behavior 

 

Would you be so kind to complete the form and provide the following data 

 
Age 
17–23 
24–30 
31–39 
40–49 
50+ 

Sex 
Male 
Female 
 

Birthplace 
the USA 
Other 
 

 
Nationality 
American 

 

Native 

language 
English 
Other 

What language do you usually 

speak? 
English 
Other 

 

Education 

Secondary school 

Bachelor (Bachelor of Arts (B.A.) or Bachelor of Science (B.S./B.Sc.)) 

Master (Master of Arts (M.A.), or Master of Science (M.S./M.Sc.)) 

PhD 

 

Profession (Specialty, Type of Activity) 

 

Would you be so kind to write down what do the words “cooperativity” (in communication) and 

“politeness” mean for you; whom do you usually call the cooperative (in communication) and 

polite person?21 

Cooperativity is  

Cooperative (in communication) person is  

Politeness is … 

Polite person is … 

 

Would you be so kind to choose the cooperative communication situations 
Greeting 
Acquaintance 
Advice 
Wish / Desire 
Gratitude / 

Appreciation 
Request 
Praise 

Invitation 
Apology 
Justification 
Good-bye 
Consent 
Sympathy 
Declaration of 

Love 
 

 

 

 

 

                                                
21 Cooperative communicative situation based on the cognitive structure of the joint intention of the communicators 

using effective language and speech resources, where the choice is represented by the same notions of communication 

to each other, the mutual distribution of communicative roles, above all, partnership. 
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Would you be so kind to choose the communicative situations, in which the category of 

politeness is mostly realized 
Greeting 
Acquaintance 
Advice 
Wish / Desire 
Gratitude / 
Appreciation 
Request 
Praise 

Invitation 
Apology 
Justification 
Good-bye 
Consent 
Sympathy 
Declaration of 

Love 
 

Would you be so kind to give examples of the non-cooperative communication situations (for 

example, quarrel, etc.) 

 

Would you be so kind to give examples of communication situations, in which the category of 

politeness cannot be realized 

 

Would you be so kind to choose the degree of politeness of communicative behavior of 

Americans / Ukrainians | Russians | Lithuanians 

High 

Middle 

Low 

Other 

 

Would you be so kind to choose the degree of cooperativity of communicative behavior of 

Americans / Ukrainians / Russians / Lithuanians 

Very cooperative 

Cooperative 

Mostly cooperative 

Mostly non-cooperative 

Non-cooperative 

Other 

 

What are the features of the national character of the Americans / Ukrainians / Russians / 

Lithuanians could you highlight? 

 

Thank you very much for your attention! You are welcome to add any comments related to 

the subject of questionnaire. 
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Додаток 5 (для українських інформантів) 

 
Дискурсивні практики  

української кооперативної комунікативної поведінки 

 

Заповніть, будь ласка, анкету та повідомте наступні відомості (питання не передбачають 

обов'язкової відповіді) 

 
Ваш вік 
17-23 
24-30 
31-39 
40-49 
50 і більше 

Стать 
Чоловіча 
Жіноча 

 

Місце народження 
Україна 
Інше 

 

 

 
Національність 
Українець / 

українка 
Інша 

Рідна 

мова 
Українська 
Інша 

 
Якою мовою Ви 

переважно 

спілкуєтесь? 
Українська 
Інша 

Освіта 
Середня 
Базова вища (бакалавр) 
Вища (спеціаліст / магістр) 
Вчений ступінь (PhD, кандидат або 

доктор наук) 
 

Професія (спеціальність, фах) 

 
1. Назвіть типові для Вас 

мовленнєві форми 

привітання в умовах 

спілкування: 
ввічливого / толерантного 
нейтрального 
фамільярного 

2. Назвіть типові для Вас 

мовленнєві форми 

знайомства в умовах 

спілкування: 
ввічливого / толерантного 
нейтрального 
фамільярного 

 
3. Назвіть типові для Вас 

мовленнєві форми 

запрошення в умовах 

спілкування: 
ввічливого / толерантного 
нейтрального 
фамільярного 

4. Назвіть типові для Вас 

мовленнєві форми 

побажання в умовах 

спілкування: 
ввічливого / толерантного 
нейтрального 
фамільярного 

 

 
5. Назвіть типові для Вас 

мовленнєві форми похвали / 

компліменту в умовах 

спілкування: 
ввічливого / толерантного 
нейтрального 
фамільярного 

6. Назвіть типові для Вас 

мовленнєві форми подяки / 

вдячності в умовах 

спілкування: 
ввічливого / толерантного 
нейтрального 
фамільярного 
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7. Назвіть типові для Вас 

мовленнєві форми вибачення 

в умовах спілкування: 
ввічливого / толерантного 
нейтрального 
фамільярного 

8. Назвіть типові для Вас 

мовленнєві форми прохання в 

умовах спілкування: 
ввічливого / толерантного 
нейтрального 
фамільярного 

 
9. Назвіть типові для Вас 

мовленнєві форми згоди в 

умовах спілкування: 
ввічливого / толерантного 
нейтрального 
фамільярного 
 

10. Назвіть типові для Вас 

мовленнєві форми розради / 

емпатії (співпереживання) / 

співчуття в умовах 

спілкування: 
ввічливого / толерантного 
нейтрального 
фамільярного 

 
11. Назвіть типові для Вас 

мовленнєві форми прощання 

в умовах спілкування: 
ввічливого / толерантного 
нейтрального 
фамільярного 

 

 

Можете додати будь-які коментарі щодо тематики анкети. 
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Додаток 6 (для російських інформантів) 

 
Дискурсивные практики 

в русском кооперативном коммуникативном поведении 

 

Заполните, пожалуйста, анкету и сообщите следующие данные (вопросы не 

предполагают обязательного ответа) 

 
Ваш возраст 
17-23 
24-30 
31-39 
40-49 
50 и более 

Пол 
Мужской 
Женский 
 

Место рождения   
Россия 
Другое 
 

 
Национальность 
Русский / русская 
Другая 

Родной 

язык 
Русский 
Другой 

 
На каком языке Вы 

преимущественно 

общаетесь? 
Русский 
Другой  

 

Образование  
Среднее 
Неполное высшее 
Базовое высшее (бакалавр) 
Высшее (специалист, магистр) 
Ученая степень (PhD, кандидат / 
доктор наук) 

 

Профессия (специальность, вид деятельности) 

 
1. Назовите типичные для 

Вас речевые формы 

приветствия в условиях 

общения: 
вежливого / толерантного  
нейтрального  
фамильярного 

2. Назовите типичные для 

Вас речевые формы 

знакомства в условиях 

общения: 
вежливого / толерантного  
нейтрального  
фамильярного 

 
3. Назовите типичные для 

Вас речевые формы 

приглашения в условиях 

общения: 
вежливого / толерантного  
нейтрального  
фамильярного 

4. Назовите типичные для 

Вас речевые формы 

пожелания в условиях 

общения: 
вежливого / толерантного  
нейтрального  
фамильярного 

  
5. Назовите типичные для 

Вас речевые формы похвалы 

/ комплимента в условиях 

общения: 
вежливого / толерантного  
нейтрального  
фамильярного 

 

6. Назовите типичные для 

Вас речевые формы 

благодарности / 

признательности в условиях 

общения: 
вежливого / толерантного  
нейтрального  
фамильярного 
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7. Назовите типичные для 

Вас речевые формы 

извинения в условиях 

общения: 
вежливого / толерантного  
нейтрального  
фамильярного 

8. Назовите типичные для 

Вас речевые формы просьбы 

в условиях общения: 
вежливого / толерантного  
нейтрального  
фамильярного 

 
9. Назовите типичные для 

Вас речевые формы согласия 

в условиях общения: 
вежливого / толерантного  
нейтрального  
фамильярного 

 

10. Назовите типичные для 

Вас речевые формы 

утешения / эмпатии  

(сопереживания) / 

сочувствия в условиях 

общения: 
вежливого / толерантного  
нейтрального  
фамильярного 

 
11. Назовите типичные для 

Вас речевые формы 

прощания в условиях 

общения: 
вежливого / толерантного  
нейтрального  
фамильярного 

 

 

Можете добавить любые комментарии, относящиеся к тематике анкеты. 



 

 

465 

Додаток 7 (для литовських інформантів) 

 
Lietuvių kooperatinės komunikacinės elgsenos  

diskursyvinės praktikos 

 

Prašome užpildyti anketą ir pateikti šiuos duomenis 

 
Jūsų amžius 
17–23 
24–30 
31–39 
40–49 
50 ir daugiau 

Lytis 
Vyras 
Moteris 

Gimimo vieta 
Lietuva 
Kita 

 

 
Tautybė 
Lietuvis / 

lietuvė 
Kita 

Gimtoji 

kalba 
Lietuvių 
Kita 

 
Kokia kalba jūs dažniausiai 

bendraujate? 
Lietuvių 
Rusų 
Lenkų 
Anglų 
Kita 

Išsilavinimas 
Vidurinis 
Nebaigtas aukštasis 
Aukštasis (bakalauras) 
Aukštasis (specialistas, 

magistras) 
Mokslo laipsnis (daktaras) 

 

Profesija (specialybė, veiklos sritis) 

 
1. Išvardykite Jums tipiškas 

pasisveikinimo kalbines formas 

šiomis bendravimo sąlygomis: 
mandagiai / tolerantiškai 
neutraliai 
familiariai 

2. Išvardykite Jums tipiškas 

susipažinimo kalbines formas 

šiomis bendravimo sąlygomis: 
mandagiai / tolerantiškai 
neutraliai 
familiariai 

 
3. Išvardykite Jums tipiškas 

pakvietimo kalbines formas 

šiomis bendravimo sąlygomis: 
mandagiai / tolerantiškai 
neutraliai 
familiariai 

4. Išvardykite Jums tipiškas 

palinkėjimo kalbines formas 

šiomis bendravimo sąlygomis: 
mandagiai / tolerantiškai 
neutraliai 
familiariai 

  

 
5. Išvardykite Jums tipiškas 

pagyrimo / komplimento 

kalbines formas šiomis 

bendravimo sąlygomis: 
mandagiai / tolerantiškai 
neutraliai 
familiariai 

6. Išvardykite Jums tipiškas 

padėkos / dėkingumo kalbines 

formas šiomis bendravimo 

sąlygomis: 
mandagiai / tolerantiškai 
neutraliai 
familiariai 
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7. Išvardykite Jums tipiškas 

atsiprašymo kalbines formas 

šiomis bendravimo sąlygomis: 
mandagiai / tolerantiškai 
neutraliai 
familiariai 

8. Išvardykite Jums tipiškas 

prašymo kalbines formas 

šiomis bendravimo sąlygomis: 
mandagiai / tolerantiškai 
neutraliai 
familiariai 

 
9. Išvardykite Jums tipiškas 

sutarimo kalbines formas 

šiomis bendravimo sąlygomis: 
mandagiai / tolerantiškai 
neutraliai 
familiariai 

10. Išvardykite Jums tipiškas 

užuojautos, paguodos, empatijos 

kalbines formas šiomis 

bendravimo sąlygomis: 
mandagiai / tolerantiškai 
neutraliai 
familiariai 

 
11. Išvardykite Jums tipiškas 

atsisveikinimo kalbines formas 

šiomis bendravimo sąlygomis: 
mandagiai / tolerantiškai 
neutraliai 
familiariai 

 

 

Papildykite anketą su jos tematika susijusiais komentarais. 
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Додаток 8 (для американських інформантів) 

 
Discourse Practices 

in the American Cooperative Communicative Behavior 

 

Would you be so kind to complete the form and provide the following data 

 
Age 
17-23 
24-30 
31-39 
40-49 
50+ 

Sex 
Male 
Female 
 

Birthplace 
the USA 
Other 
 

 
Nationality 
American 

Native 

language 
English 
Other 

What language do you usually 

speak? 
English 
Other 

 

Education 

Secondary school 

Bachelor (Bachelor of Arts (B.A.) or Bachelor of Science (B.S. / B.Sc.) 

Master (Master of Arts (M.A.), or Master of Science (M.S. / M.Sc.) 

PhD 

 

Profession (Specialty, Type of Activity) 

 
1. What speech forms of 

greeting are the typical for you 

in communication: 
polite / tolerant 
neutral 
familiar 

2. What speech forms of 

acquaintance are typical for 

you in communication: 
polite / tolerant 
neutral 
familiar 

 
3. What speech forms of 

invitation are typical for you in 

communication: 
polite / tolerant 
neutral 
familiar 

4. What speech forms of 

expressing wishes / desires are 

typical for you in 

communication: 
polite / tolerant 
neutral 
familiar 

 
5. What speech forms of praise 

/ compliment are typical for 

you in communication: 
polite / tolerant 
neutral 
familiar 

6. What speech forms of 

gratitude are typical for you in 

communication: 
polite / tolerant 
neutral 
familiar 
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7. What speech forms of 

apology are typical for you in 

communication: 
polite / tolerant 
neutral 
familiar 

8. What speech forms of 

request are typical for you in 

communication: 
polite / tolerant 
neutral 
familiar 

 
9. What speech forms of 

consent are typical for you in 

communication: 
polite / tolerant 
neutral 
familiar 

10. What speech forms of 

empathy, consolation are 

typical for you in 

communication: 
polite / tolerant 
neutral 
familiar 

 
11. What speech forms of 

good-bye are typical for you in 

communication: 
polite / tolerant 
neutral 
familiar 

 

 

Thank you very much for your attention! You are welcome to add any comments related to 

the subject of questionnaire. 
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Додаток 9 
 

Таблиця 4.3 

Продуктивність модусів22  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

привітання / приветствие / pasisveikinimas / greeting 

 

№ Дискурсивні практики 
ІП 

МP / 
МТ 

МN МF 

ПРИВІТАННЯ 
1. Привіт(-ик)-(привіт)!  0,08 0,85 0,99 

2. 

(Бажаю / зичу) добр-ий(-ого) ран-ок(-ку) / день 
(дня) / веч-ір(-ора), (пані / пане) Софіє 
(Миколаівно) / Петре (Васильовичу) / панове / 
шановне панство (товариство, громадо) / 
друже / дорог-а(-ий) / кохан-а(-ий) […]!  

0,98 0,98 - 

3. Здрастуй(-те)!  0,31 0,45 0,14 
4. (Радо / щиро) віта-ю(-ємо) / запрошуємо!  0,65 0,54 0,11 
5. Доброго здоров'я(-чка)!  0,33 0,47 0,15 
6. День / вечір добрий! 0,32 0,38 - 
7. Ласкаво просимо!  0,71 0,74 - 

8. 
Будь ласка-(будь ласка), (про-шу(симо) / 
про-(за-)ходьте / […])! 

0,4 0,27 - 

9. Добридень / добривечір!  0,52 0,53 0,06 
10. Як ся маєш-ш(-те) / поживає-ш(-те)? 0,17 0,21 0,18 
11. Як справи?  - 0,38 0,76 
12. Здоровенькі були! - 0,26 0,28 
13. Слава Україні! – Героям слава!  0,17 0,16 0,16 

14. Здоров-о!  - 0,24 0,31 
15. Жив-ий(-а,-і)-здоров-ий(-а,-і)! - 0,11 0,13 
16. Салют!  - 0,12 0,15 
17. Хай / хеллоу!  - 0,08 0,22 

18. 
Дозволь-те / хоч-у(емо) / хоті-в(-ла,-ли) б(и) 
(Вас / вас / тебе) привітати! 

0,65 0,22 - 

19. 
Віта-ю(-ємо) з Новим роком / з Днем 
народження! 

0,2 0,31 0,07 

20. 
(Я / ми) (дуже) рад-ий(-а,-і) / щаслив-ий(-а,-і) вас / 
Вас / тебе (при)вітати / бачити / зустріти! 

0,45 0,33 - 

21. Скільки літ, скільки зим!  - 0,14 0,28 
22. Моє / мої вітання-чко!  0,37 0,19 0,06 
23. Моє (в)шанування-чко / пошана! 0,19 - 0,02 

24. 
Давно / тисячу / сто років Вас / тебе не бачив / 
не бачились! 

- 0,24 0,18 

Середній ІП 0,41 0,36 0,24 

ПРИВЕТСТВИЕ 
1. Привет-(ик)-(привет)!  0,07 0,98 0,99 

2. 

Добр-ое(-ый) утро / день / вечер, (дамы и 
господа / товарищи / Олег (Витальевич) / 
Зинаида (Аркадьевна) / дорог-ая(-ой) / 
любим-ая(-ый) […]!  

0,98 0,99 - 

3. День / вечер добрый!  0,28 0,33 0,12 
4. Доброго (здоровь-я(-ица) / (здравьица)!  - 0,24 0,18 
5. Здравствуй(-те)!  0,98 0,99 0,07 
6. Здрасьте!  - 0,31 0,32 

7. 
Здоров-о(-а), (братан / папа-ня(-ша) / 
мама-ня(-ша) / тетушка / шеф [...])!  

- 0,33 0,36 

8. Жив-а(-ы)-здоров-а(-ы)! - 0,1 0,12 
9. Салют!  - - 0,11 
10. Хай / хеллоу!  - - 0,23 
11. Приветству-ю(-ем) (Вас / вас / тебя)!  0,2 0,11 0,08 
12. Добро пожаловать!  0,56 0,54 - 

                                                
22 MP – модус увічливості; MT –модус толерантності; MN – модус нейтральності; MF – модус фамільярності. 
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13. 
Пожалуйста, (про-шу(-сим) / за-(про-)ходите 
/ [...]! 

0,31 0,23 - 

14. 
Как дел-а(-ишки) / жизнь / пожива-ешь(-ете), 
(Петька / Валечка / Юлия Валерьевна […])?  

- 0,33 0,57 

15. 
Позволь-те / разреши-те / хоч-у(-им) / 
хотел(-а,-и) бы (Вас / вас / тебя) 
(по)приветствовать!   

0,79 0,3 - 

16. 
(Я / мы) (очень) рад(-а,-ы) / счастлив(-а,-ы) Вас 
/ вас / тебя приветствовать / видеть / 
встретить!  

0,57 0,68 - 

17. Сколько лет, сколько зим!  - 0,18 0,32 
18. Моё почтен-ие(-ьице)!  0,12 - - 

19. 
Давно / сто (тысячу) лет (Вас / тебя) не видел / 
не виделись!  

0,14 0,57 0,31 

20. Здравия желаю!  0,02 0,02 0,04 

Середній ІП 0,42 0,43 0,28 

PASISVEIKINIMAS 
1. Labas (-labas)!  0,87 0,89 0,97 
2. Sveiki (-sveiki)!  0,94 0,93 0,62 

3. 
Laba-s rytas / diena / vakaras, (ponios ir ponai) / 
Rimantai / Vilma / profesor-iau(-e) / miela(s) […]! 

0,98 0,87 0,07 

4. Geras rytas!  0,11 0,1 0,08 
5. Labo ryto!  0,42 0,35 0,03 
6. Labas rytelis / vakarėlis!  0,11 0,04 0,38 
7. Laba dienelė!  0,34 0,3 0,37 
8. Labą rytą / dieną / vakarą!  0,57 0,55 0,03 
9. Labutis! / Labuka! - 0,02 0,69 
10. Linkėjimai!  0,31 0,43 0,36 
11. Sveikutis!  0,04 0,02 0,58 
12. Sveikas( -os, -i), (drauguži / merginos / vaikai […])! 0,35 0,44 0,36 
13. Sveiki atvykę!  0,78 0,86 - 
14. (Labas), kaip gyven-i(-ate) / sekasi […]!  0,28 0,57 0,56 
15. Sveika-s gyva-s / drūta-s! / Sveik-i(-os) gyv-i(-os)! 0,11 0,17 0,29 

16. 
Leisk-ite (man / mums) / nori-u(-me) / 
norė-čiau(-tume) (Jus / tave / jus) pasveikinti!  

0,68 0,39 - 

17. Sveikin-u(-am(e) (su Naujaisiais metais / [...])!  0,19 0,22 0,04 

18. 
(Man / mums) (labai) malonu (pasveikinti / matyti) 
(jus / Jus / tave)!  

0,91 0,88 - 

19. Kiek metų! Šimtas metų!  - - 0,1 
20. Man (didelė) garbė!  0,13 - - 

Середній ІП 0,45 0,45 0,35 

GREETING 

1. Hello!  0,38 0,92 0,98 

2. 
Hi (there) / hi-ya, (Megan / Peter / bro / sis / daddy 
/ guy / lady […])!  

0,12 0,79 0,99 

3. 
Good morning / afternoon / evening (Mr. / Miss / 
Mrs) Stone / Jack / Samantha / dear friend / ladies 
and gentlemen [...]!  

0,96 0,85 0,21 

4. Ave!  - - 0,03 
5. Chin-Chin!  - - 0,05 
6. Greetings!  0,2 0,12 - 
7. Salut!  - - 0,09 
8. Welcome!  0,82 0,31 - 
9. How do you do!  0,55 0,32 - 
10. How are you?  0,25 0,43 0,74 
11. Let / allow me to welcome you!  0,21 0,07 - 

12. 
(I'm / we're) (very) good / nice / glad / pleased to 
see / meet you!  

0,64 0,52 0,46 

13. I'm / we're so happy to see / meet you! 0,27 0,26 0,24 
14. I haven't seen you in / for ages!  - 0,12 0,23 
15. Morning / evening, (Jack / Mary)!  - 0,31 0,26 

Середній ІП 0,44 0,42 0,39 
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Діаграма 4.3. Індекси продуктивності модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках 

привітання / приветствие / pasisveikinimas / greeting 
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Таблиця 4.4 

Продуктивність модусів  
національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

знайомство / знакомство / pažintis / acquaintance 
 

№ Дискурсивні практики 

ІП 

МP / 
МТ 

МN МF 

ЗНАЙОМСТВО 

1. 
Дозволь-те / (чи) можна представити-сь / 
відрекомендувати / з (Вами / тобою) 
познайомитись […]! 

0,87 0,63 - 

2. 
Прошу познайомитись, (Андрій і Тетяна / (пан) 
(Петренко) Олексій (Вікторович) і (пані) 
(Василенко) Ірина (Петрівна) […]! 

0,86 0,87 - 

3. 
(Давай-те / тоді) познайомимось / 
(пропону-ю(-ємо) познайомитись […]! 

0,21 0,92 0,18 

4. (Чи) мож-у(-емо) (Вам / тобі) чимось допомогти? 0,24 0,57 0,25 

5. 
Ма-ю(-ємо) честь відрекомендувати / 
познайомити / представити […]! 

0,56 0,23 - 

6. 
Познайом-тесь(-ся), (будь ласка,) з моїм 
чоловіком […] / моєю дружиною […] / другом 
(подругою) / колегою […]! 

0,58 0,64 0,01 

7. 
Як Вас / тебе звати / Яке Ваше / твоє ім'я (по 
батькові)? 

0,67 0,96 0,62 

8. 
Як можна / (я / ми) мож-у(-емо) до (Вас / тебе) 
звертатись? 

0,66 0,71 0,02 

9. 
Мене звати Наталія (Сергіївна) / Андрій 
(Петрович) […]! 

0,87 0,98 0,41 

10. (Я / це) – Анастасія / Микола / моя сестра / [...]! 0,24 0,97 0,55 
11. (Дуже) приємно познайомитись! 0,92 0,89 - 

12. 
(Я) Тетяна / Максим, можете звертатись до 
мене Тан-я(-ю) / Макс-е)! 

- 0,65 0,44 

13. 
(Дуже) (рад-ий(-а,-і) / щаслив-ий(-а,-і) 
знайомству! 

0,72 0,71 0,01 

14. 
(Ей / привіт), дівчино / хлопець / жіночко / 
чоловіче, давай-те познайомимось […]! 

- 0,17 0,35 

Середній ІП 0,62 0,71 0,28 

ЗНАКОМСТВО 

1. 
Позволь-те / разреши-те / можно (ли)  
представить-ся / с (Вами / тобой) 
познакомиться? […]!  

0,87 0,41 - 

2. 
(Давай-те / тогда) познакомимся / 
предлага-ю(-ем) познакомиться […]!  

0,34 0,88 0,02 

3. 
Прошу познакомиться, (Егор и Елена / (господин) 
(Петров) Дмитрий (Евгеньевич) / (госпожа) 
(Иванова) Мария (Матвеевна)!  

0,68 0,74 - 

4. 
Девушка / женщина / молодой человек (парень) / 
мужчина, можно с Вами познакомиться?  

0,54 0,43 0,03 

5. Мо-гу(-жем) (ли) (Вам / тебе) (чем-то) помочь?  - 0,18 0,19 

6. 
Име-ю(-ем) честь познакомить / представить / 
отрекомендовать […]!  

0,22 0,09 - 

7. 
Познакомь-тесь(-ся), (пожалуйста), с моим 
супругом (мужем) […] / супругой (женой) […], 
другом (подругой) / коллегой […]!  

0,44 0,65 0,04 

8. 
(Как (Вас / тебя) зовут / Какое (Ваше / твоё) имя 
(отчество)?  

0,83 0,99 0,71 

9. 
Как (я / мы) мо-гу(-жем) / можно к (Вам / тебе) 
обращаться? 

0,88 0,85 0,04 

10. 
Меня зовут Тамара (Александровна) / Иван 
(Прохорович) […])!  

0,93 0,98 0,95 

11. (Очень) приятно познакомиться!  0,95 0,94 0,03 

12. 
(Я / это) Екатерина / Леонид / мой брат […], 
(може-шь(-те) называть меня Катя / Лёня)!  

0,24 0,91 0,72 

13. 
(Очень / безумно) рад(-а,-ы) / счастлив(-а,-ы) 
знакомству!  

0,36 0,32 0,04 

14. Не подскаже-шь(-те), как пройти […]  - 0,02 0,18 

Середній ІП 0,61 0,6 0,27 
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PAŽINTIS 
1. Leisk-ite (man / mums) prisistatyti / pristatyti […]! 0,94 0,89 - 
2. Praš-au(-om(e), susipažink-ite […]!  0,71 0,62 0,24 

3. 
Mano vardas (pavardė) Ramunė (Paulauskienė) / 
Algirdas (Adomaitis)!  

0,93 0,96 0,02 

4. Aš (esu) Gražina / Vytautas […]! 0,55 0,85 0,91 

5. Koks (Jūsų / tavo) (vardas / pavardė)? 0,91 0,79 0,82 
6. (Man / mums) (labai) (malonu / džiugu) susipažinti!  0,87 0,74 0,17 

7. 
Praš-au(-om(e) susipažinti su mano sutuoktiniu (vyru) / 
sutuoktine (žmona) / draugu (drauge) / kolega!  

0,51 0,67 0,02 

8. Leisk-ite supažindinti [...]! 0,85 0,79 - 

9. 
Praš-au(-om(e) susipažinti Irmantas ir Dainora / 
(ponia) Marija (Vilkaitė) / (ponas) Marius 
(Ivanauskas) [...]!  

0,93 0,84 - 

10. 
(Praš-au(-om(e) susipažinti) – mano (studijų) 
draugas Gintaras (Vaitkus / architektas) / (O) čia 
Ona (Augaitytė / dailininkė) […]!  

0,65 0,86 0,28 

11. 
(Aš / čia) Rimtautas / Stanislova, (bet prašom vadinti 
Rimu / Stase)!  

0,14 0,55 0,87 

12. 
Man rodos, aš jau esu su Jumis / tavim-i pažįstama-s 
/ mes jau kažkada esame susipažinę!  

0,38 0,62 0,78 

13. Malonu (Jus / tave / jus) sutikti / matyti!  0,85 0,89 0,24 

14. Graži diena šiandien, ar ne tiesa?  0,02 0,07 0,09 

Середній ІП 0,66 0,72 0,4 

ACQUAINTANCE 
1. (Let / allow) me / us introduce myself / ourself!  0,33 0,25 0,08 
2. Can (I / we) help you?  0,22 0,23 0,25 

3. Meet with my husband / wife / friend […]! 0,15 0,16 0,19 
4. Good / nice / pleased to meet you!  0,65 0,58 0,64 
5. I'm Michael / Elizabeth, you can call me Mike / Liz!  0,21 0,76 0,79 

6. My name is Emily (Moore) / Michael (Brown)!  0,94 0,85 0,84 
7. I'm Joe / Sharon!  0,73 0,9 0,92 

8. 
I'd like you to meet John and Sarah / Mr and Mrs 
Smith / […]!  

0,45 0,35 0,41 

9. What's your (first / seconds / patronimic) name?  0,7 0,71 0,76 

10. Is it possible to get acquainted with you?  0,44 0,49 0,38 
11. Would you mind to make friends with me?  0,2 0,15 0,17 

12. Don't you mind if we get acquainted with each other?  0,25 0,2 0,07 

Середній ІП 0,44 0,47 0,46 
 

 
 

Діаграма 4.4. Індекси продуктивності модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

знайомство / знакомство / pažintis / acquaintance 
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Таблиця 4.5 

Продуктивність модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

запрошення / приглашение / pakvietimas / invitation 
 

№ Дискурсивні практики 

ІП 

МP / 

МТ 
МN МF 

ЗАПРОШЕННЯ 

1. 
(Я / ми) хоч-у(-емо) / хоті-в(-ла,-ли) б(и) / 

дозвольте запросити (Вас / тебе) […]!  
0,91 0,8 0,16 

2. 
(Я / ми) запрошу-ю(-ємо) / чека-ю(-ємо) (Вас / 
тебе) […]!  

0,72 0,93 0,61 

3. (Ласкаво) про-симо(-шу)!  0,97 0,96 - 

4. 

При-(за-,під-)ходь-те / піді-(за-)йд-и(-іть) / 
при-(за-,під-)їжджай-те) / приїзд-и(-іть), (будь 

ласка), до / у(в) / о / пізніше / ввечері / іншим 
разом […]!  

0,61 0,82 0,42- 

5. 
(Я / ми) (дуже) рад-ий(-а,-і) / щаслив-ий(-а,-і) / 
приємно запросити (Вас / тебе) […]!  

0,74 0,83 - 

6. 
(Ви / ви / ти) не заперечуватиме-те(-ш) / 
відмови-те(-ш), якщо запро-шу(-симо) (Вас / 
тебе) […]!  

0,87 0,41 - 

7. 
Про-симо(-шу) завітати до / відвідати / взяти 
участь / прийти […]! / Завітай-те […]! 

0,69 0,77 0,14- 

8. Про-шу(-симо), (будь ласка), […])!  0,95 0,92 - 

9. Телефонуй-те / дзвон-и(-іть) / пиш-и(-іть)!  - 0,07 0,19 

10. Будь лас-ка(-очка)(-будь ласка)!  0,41 0,42 0,15 

11. Про-шу(-симо)-(про-шу(-симо) […]!  0,37 0,41 0,07 

Середній ІП 0,72 0,67 0,25 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

1. 
(Я / мы) хочу / хотел(-а,-и) бы / позвольте 
пригласить (Вас / тебя) […]!  

0,93 0,81 0,05 

2. 
(Я / мы) приглаша-ю(-ем) / жд-у(-ём) (Вас / 
тебя) […]!  

0,91 0,96 0,34 

3. Добро пожаловать!  0,85 0,86 - 

4. Звони-те / пиши-те!  - 0,04 0,16 

5. 

При-(за-,под-)ходи-те / подо-(за-)йди-те / 
при-(за-,под-)езжай-те, подъ-(за-)едь-те, 

(пожалуйста), к(о) / в / попозже / вечером / в 
другое время […]!  

0,37 0,46 0,43 

6. 
(Очень) рад(-а,-ы) / (счастлив(-а,-ы) / приятно 
пригласить (Вас / тебя) […]!  

0,69 0,43 - 

7. 
(Вы / ты) не против / откаже-тесь(-шься), 
если пригла-шу(-сим) (Вас / тебя) […]!  

0,52 0,31 - 

8. 
Про-сим(-шу) за-(при-)йти / посетить / 

принять участие […]!  
0,31 0,73 - 

9. 

(Теперь / в следующий раз / позже) (я / мы) 
жд-у(-ём) (тебя / Вас) / (ты / вы / Вы) 
приходи(те) к(о) мне / нам / (ты / вы / Вы) 
долж-ен(-ны) (обязательно) к(о) мне / нам 
прийти / […]! 

0,74 0,82 0,37 

10. Пожалуйста-(пожалуйста) […]!  0,12 0,03 - 

11. Про-шу(-сим)-(про-шу(-сим) […]!  0,04 0,13 - 

Середній ІП 0,55 0,51 0,27 

PAKVIETIMAS 

1. 
(Aš / mes) (labai) nori-u(-me) / norė-čiau(-tume) 
pakviesti (Jus / tave) į […]! 

0,86 0,79 0,31 

2. 
(Aš / mes) kvieči-u(-am(e) Jus / tave / 
lauki-u(-am(e) Jūsų / tavęs […]! 

0,69 0,46 0,65 

3. Praš-om(e) […]!  0,92 0,9 0,39 

4. Praš-om(-au)-praš-om(-au) […]!  0,06 0,3 0,38 

5. Sveiki atvykę!  0,96 0,84 - 

6. Praš-au(-om(e) pas mane / mus [...]!  0,61 0,65 0,3 

7. Ateik-ite (užeik-ite / prieik-ite) / priek-ite / užeik-ite 0,71 0,6 0,76 
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/ atvažiuok-ite / privažiuok-ite / užvažiuok-ite / 
atvyk-ite, (praš-om(-au) (šeštą valandą / pas mane / 

mus / į / vėliau / vakare / kitu laiku […])!  

8. 
(Aš / mes) (labai) (džiaugi-uosi(-amės); man / 
mums  malonu Jus / tave pakviesti […]!  

0,67 0,28 0,55 

9. 
Ar Jūs / tu neatsisaky-site(-k), jei pakviesi-u(-m(e) 
Jus / tave [...]!  

0,68 0,63 0,08 

10. 
Praš-au(-om(e) užeiti / ateiti / aplankyti / dalyvauti 

[...]! 
0,42 0,47 0,74 

11. Praš-au(-om(e) užei-ti(-k-ite)! 0,82 0,84 0,52 

12. Kuo nuoširdžiausiai kvieči-u(-am(e) [...]! 0,68 0,18 0,15 

Середній ІП 0,67 0,58 0,44 

INVITATION 

1. I / we want / would like to invite you […]!  0,82 0,76 0,45 

2. I / we invite you / I'm / we're inviting you […]!  0,91 0,85 0,61 

3. Welcome!  0,35 0,41 0,17 

4. Come, (please), late / in the evening / next time […]! 0,61 0,55 0,45 

5. I('ll) / we('ll) expect you!  0,69 0,49 0,36 

6. Be my / our guest!  0,23 0,2 0,24 

7. Nice / pleased to invite you […]!  0,79 0,85 0,25 

8. Don't you mind if I / we invite you […]!  0,41 0,34 0,05 

9. 
I / we want / would like to invite you / arrive / come 
/ take part […]!  

0,63 0,55 0,19 

10. Come, (please), to me / us […]!  0,65 0,68 0,79 

11. You're welcome […]!  0,82 0,8 0,23 

12. Let's meet up! 0,16 0,52 0,54 

13. Can / will you come? / Would you like to come? 0,37 0,33 0,3 

14. I'd be delighted to invite you […]! 0,28 0,18 0,17 

Середній ІП 0,55 0,54 0,34 

 

 

 
 

Діаграма 4.5. Індекси продуктивності модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

запрошення / приглашение / pakvietimas / invitation 
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Таблиця 4.6 

Продуктивність модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців  

у дискурсивних практиках прохання / просьба / prašymas / request 
 

№ Дискурсивні практики 

ІП 

МP / 

МТ 
МN МF 

ПРОХАННЯ  

1. Дуже / щиро / (низько)уклінно про-шу(-симо) […]!  0,88 0,32 - 

2. 
(Дуже) про-шу(-симо) / перепрошу-ю(-ємо) / 
вибач-те / пробач-те, чи не могли / міг / могла 
б(и) Ви / ти […]!  

0,69 0,26 - 

3. 
(А) от / ось (власне) моя / наша просьба / моє / 
наше прохання) […]!  

0,13 0,48 0,12 

4. 

(Вибач-те(-ай-те) / пробач-те(-ай-те) / 

прост-и(-іть) / про-шу(-симо) вибач-ення(-ити), 
ма-ю(-ємо) / му-шу(-симо) попросити / 
звернутись з проханням […]!  

0,89 0,37 - 

5. 
Ма-ю(-ємо) до (Вас / вас / тебе) прохання 
/ справу / діло!  

0,19 0,54 0,31 

6. Бога ради, про-шу(-симо,-хаємо) […]!  0,51 0,04 0,14 

7. На ласку Божу […]!  0,29 - 0,11 

8. 
Якщо (Ваша / твоя ласка / Вам / тобі) не важко 
/ складно, (будь ласка), […]!  

0,79 0,48 - 

9. 

(Перепрошу-ю(-ємо) / вибач-те / пробач-те / 
про-шу(-симо) вибачення), ма-ю(-ємо) 
(невели(ч)ке / мале-ньке / незначне) 
прохання-чко […]!  

0,70 0,46 0,12 

10. 
Якщо дозволи-ш(-те) / хоч-у(-емо) / 
хоті-в(-ла,-ли) б(и) / дозволь-те звернутись з 
проханням / просьбою […]!  

0,86 0,39 - 

11. Будь-те ласкав-ий(-а,-і) / люб'язн-ий(-а,-і), […]!  0,92 0,61 - 

12. 

(Будь ласка), зроби-ш(-те,-іть) / 
вчин-и(-ите,-іть) мені ласку / коли Ваша (твоя) 

ласка / з Вашої (твоєї) ласки / май-те (велику) 
ласку / добрість […]!  

0,31 0,13 - 

13. Не відмов-те(-ите) (мені / нам), (будь ласка) […]!  0,09 0,32 0,18 

14. 
Вибач-те / прост-и(-іть) / про-шу(-симо) 
вибач-ення(-ити (простити), (що завда-ю(-ємо) 
клопоту), але ма-ю(-ємо) попросити […]!  

0,71 0,38 - 

15. 

Якщо не буде (для Вас / тебе) (занадто / дуже) 
клопотливо / обтяжливо / важко / складно, 
дозволь-те / хоч-у(-емо) / хоті-в(-ла,-ли) б(и) 
звернутись із проханням […]!  

0,64 0,27 - 

16. 
(Вибач-те / перепрошу-ю(-ємо) / про-шу(-симо) 
вибач-ення(-ити (простити), (Вам / тобі) не 
(важко / складно) буде […]!  

0,68 0,51 - 

17. Сподіва-юсь(-ємось), (що) не відмови-ш(-те) […]!  0,07 0,21 0,27 

18. 
Немає кого (більше) попросити / немає до кого 
(більше) звернутись із проханням […]!  

0,05- 0,23 0,14 

19. 
Якщо не Ви / ти, ніхто більше не допоможе / 
зможе допомогти […]!  

0,14 0,16 0,15 

20. 

(Мені / нам) так соромно / ніяково / незручно, 

але ма-ю(-ємо) / му-шу(-симо попросити / 
звернутись із проханням […]!  

0,31 0,13 - 

21. 
(Будь ласка), зроб-ите(-и,-іть) (мені / нам) 
велику приємність / добру справу […]!  

0,37 0,32 0,16 

22. Маю честь звернутись до Вас […]!  0,11 - - 

23. (Ви / ви / ти) допоможе-ш(-те) (мені / нам)?  0,12 0,43 0,27- 

Середній ІП 0,45 0,33 0,18 

ПРОСЬБА 

1. 
Очень / искренне / убедительно / покорнейше 
про-шу(-сим) […]!  

0,81 0,4 - 

2. (Очень / искренне) про-шу(-сим) (Вас / тебя) / 0,59 0,52 - 
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прости-те / извини-те, не мог(-ла,-ли) бы Вы / 
ты […]!  

3. (А) вот (собственно) моя / наша просьба […]!  - 0,27 0,15 

4. 

(Извини-те / извиняй-те / прости-те / 
про-шу(-сим) про-щения(-стить) / про-шу(-сим) 
(извин-ения(-ить), вынужден(-а,-ы) / 
долж-ен(-на,-ны) попросить / обратиться с 
просьбой […]!  

0,42 0,37 - 

5. 
Име-ю(-ем) / есть (к Вам / вам / тебе) дело / 
просьб-у(-а)! 

- 0,35 0,46 

6. Ради Бога / Бога ради, про-шу(-сим) […]!  0,18 - 0,11 

7. Господи / Боже, да будет воля Твоя  […]!  0,09 - 0,06 

8. 

Если (Вам / тебе) не трудно / сложно / тяжело,  
(пожалуйста), […]! / Если это не будет (для 

Вас / тебя) (слишком / очень) хлопотно / 
проблематично / сложно / тяжело / трудно, 
позволь-те / хо-чу(-тим) / хотел(-а,-и) бы 
обратиться с просьбой / по-просить […]! 

0,72 0,67 - 

9. 

(Извини-те / прости-те / про-шу(-сим) 
про-щения(-стить) / про-шу(-сим) 
(извин-ения(-ить), хо-чу(-тим) обратиться с 
(маленькой / небольшой / незначительной) 
просьбой […]!  

0,34 0,21 - 

10. 
Если позволи-шь(-те) / хо-чу(-тим) / хотел-а(и) 
бы / позволь-те обратиться с просьбой […]!  

0,38 0,24 - 

11. 
Будь-те (так) добр(-а,-ы) / (любез-ен(-на,-ны) / 
милостив(-а,-ы), […]!  

0,56 0,17 - 

12. 
Не откаж-и-те(-ете) (мне / нам), 
(пожалуйста) […]! / Надеюсь, (если) не 
откаже-шь(-ете) […]!   

0,12 0,19 - 

13. 

Извини-те / прости-те / про-шу(-сим) 
про-щения(-стить) / про-шу(-сим) 
(извин-ения(-ить), (что (доставля-ю(-ем) / 
причиня-ю(-ем) хлопоты), но вынужден(-а,-ы) 
попросить / обратиться […]!  

0,37 0,15 - 

14. 

(Извини-те / прости-те / прошу 
про-щения(-стить) / прошу (извин-ения(-ить), 
(Вам / тебе) не будет (трудно / сложно / 
проблематично) […]!  

0,35 0,26 - 

15. 
(Мне / нам) некого больше попросить / не к кому 
больше обратиться с просьбой […]!  

0,04 0,12 0,09 

16. 
Если не Вы / ты, (мне / нам) никто больше не 
поможет / сможет помочь […]!  

- 0,14 0,13 

17. 
Мне / нам так стыдно / неловко / неудобно, но 
вынужден-а(-ы) / долж-ен(-на,-ны по-просить / 
обратиться с просьбой […]!  

0,17 0,08 - 

18. 
(Пожалуйста), сдела-ете(-й,-ешь,-йте) (мне / 
нам) приятно-е / доброе дело […]!  

0,18 0,16 0,19 

19. Имею честь обратиться к Вам […]!  0,06 - - 

20. 
(Вы / вы / ты) поможе-шь(-те) (мне / нам)? 
Помоги-те / дай-те / сделай-те / [...] мне / нам [...]! 

- 0,54 0,79 

Середній ІП 0,34 0,33 0,25 

PRAŠYMAS 

1. 
(Aš / mes) (labai / nuoširdžiai) praš-au(-om(e) / 
prašy-čiau(-tum(e) (tavęs / Jūsų) [...]!  

0,54 0,43 0,45 

2. Nuolankiai praš-au(-om(e)!  - - 0,03 

3. 
(Aš / mes) (labai / nuoširdžiai) prašy- čiau(tum(e) 
Jūsų / tavęs (man / mums) padėti / (praš-au(-om(e) 
padėk-ite man / mums! 

0,79 0,76 0,35 

4. 
(Aš / mes) (labai) praš-au(-om(e) / 
prašy-čiau(tum(e) pakviesti / perduoti linkėjimų / 
nupirkti / nunešti / atiduoti / pasakyti […]!  

0,14 0,12 0,16 

5. (Aš / mes) (labai) prašy-čiau(tum(e) […]! 0,91 0,88 0,09 

6. Pakviesk-it, praš-au(-om(e), prie telefono!  0,12 0,15 - 

7. Pasakyk-it / perduok-it, praš-au(-om(e), [...]? 0,82 0,64 0,12 

8. 
Praš-au(-om(e) / prašy-čiau(-tum(e) skirti (man / 
mums) / leisti (mane / mums) [...]! 

0,79 0,83 - 

9. Gal nupirktum? - 0,21 0,26 

10. Ar nenuneštum? - 0,03 0,34 
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11. Gal / ar negalėtumėt [...]! 0,75 0,74 0,09 

12. O štai mano / mūsų prašymas [...]!  - 0,03 0,42 

13. 

Atsipraš-au(-om(e) / atleisk-ite / praš-au(-om(e) 
Jūsų atleisti, (aš / mes) es-u(-am(e) 
priversta-s(-m(e) / prival-au(-om(e) / turi-u(-m(e) 
paprašyti [...] / kreiptis į Jus su prašymu... [...])! 

0,9 0,84 - 

14. (Aš / mes) turi-u(-m(e) prašymą / klausimą!  0,41 0,63 0,14 

15. Dėl Dievo meilės, praš-au(-om(e) [...]! - - 0,04 

16. Viešpatie, tebūnie tavo valia (з молитви) [...]! - - 0,02 

17. 
Jei (Jums / tau) (nesunku / nesudėtinga), gal gali-te 
/ galėtum-ėte padėti / pagelbėti / padaryti tai, 
praš-au(om(e) / prašy-čiau(-tum(e) [...]! 

0,81 0,77 - 

18. 

Atsipraš-au(-om(e) / atleisk-ite / praš-au(-om(e) 
Jūsų atleisti, nori-u(-me) / norė-čiau(-tum(e) 
kreiptis su nedideliu prašymu / turiu į Jus / tave 
nedidelį prašymą [...]!  

0,74 0,72 - 

19. 
Jums leidus / jei leisite, nori-u(-me) / 
norė-čiau(-tum(e) paprašyti / kreiptis pagalbos [...]! 

0,38 0,27 - 

20. 
Būk-ite ger-as(-a,-i) / malon-us(-i,-ėkite), nori-u(-me) / 
norė-čiau(-tum(e) paprašyti / kreiptis [...]! 

0,31 0,05 0,18 

21. Neatsisakyk-ite, praš-au(-om(e) [...]!  0,14 0,21 0,23 

22. 
Atsipraš-au(-om(e) / atleisk-ite / praš-au(-om(e) Jūsų 
atleisti, kad keliu (Jums / tau) rūpesčių, tačiau 
es-u(-ame) priversta-s(-m(e), paprašyti / kreiptis [...]! 

0,58 0,62 - 

23. 

Jei tai nesukels (Jums / tau) (ypač / labai) daug 
rūpesčių, leisk-ite / prašy-čiau(-tum(e) prašyti [...] / 
atsipraš-au(-om(e) / atleisk-ite / praš-au(-om(e) 
Jūsų atleisti, ar (Jums / tau) nebūtų sunku / 
sudėtinga [...]! 

0,53 0,55 - 

24. Tikiuosi, neatsisakysi-ite [...]!  0,08 0,31 0,47 

25. Daugiau neturi-u(-m€ į ką kreiptis / ko paprašyti [...]!  0,16 0,17 0,22 

26. 
Jei ne Jūs / tu, man / mums daugiau niekas nepadės 
/ negalės padėti (pagelbėti)!  

0,11 0,18 0,24 

27. 
Man / mums gėda / nesmagu, tačiau es-u(-am(e) 
priverst-a(s)(-i) / turi-u(-m(e) paprašyti [...]!  

0,24 0,14 - 

Середній ІП 0,47 0,43 0,21 

REQUEST 

1. (I / we) ask sincerely!  0,75 0,66 0,33 

2. (I / we) make a (sincere) request!  0,73 0,25 0,63 

3. 

If you please (I / we) (would like / want) to make a 

request! / Would you please, could (I / we) ask / 

make a request!   

0,24 0,14 - 

4. I / we do ask!  0,35 0,38 0,62 

5. 
(I / we) bring the sincerest apologies would you 

mind helping!  
0,46 0,48 - 

6. May (I / we) disturb you!  0,65 0,36 0,31 

7. This is mainly (my / our) request!  0,58 0,52 0,54 

8. 
(I'm / we're) sorry, bring (the sincerest) apologies 

to ask!  
0,35 0,31 - 

9. (I / we) want / would like to express the request!  0,32 0,25 0,12 

10. (I / we) want / would like to ask (you)!  0,8 0,74 0,55 

11. (May / can) (I / we) ask (you)!  0,64 0,82 0,49 

12. (I / we) have a deal for you! 0,21 0,25 0,26 

13. 
(I / we) do ask in the name of God! / For the God's 

blessing! 
0,06 - 0,05 

14. Would you mind helping / making it, (please)?  0,65 0,73 0,17 

15. 
(Please), accept (my / our) apologizes, but (I / we) 

have one (small / tiny) request!  
0,2 0,15 - 

16. Give / let me / us, (please) [...]! 0,08 0,27 0,34 

17. Give (me / us) a favour to ask / to make a request!  0,18 0,15 - 

18. Could / can / may you please!  0,92 0,9 0,46 

19. Could you do (me / us) a favor!  0,35 0,36 0,03 

20. Would you be so kind, (may (I / we) (trouble / ask)!  0,33 0,21 - 

21. I'll / we'll be much obliged if you please !  0,17 0,23 - 

22. Would you please? 0,81 0,75 0,23 

23. Will you please / would you be so kind!  0,85 0,41 - 

24. (I'm / we're sorry / forgive me / us / excuse me / us)  0,2 0,19 - 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Will+you+please
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(I / we regret), (that (I / we) have disturbed), but I / 

we have to ask!  

25. 

If it would not be a trouble / if it would not bother 

you / if you don't mind / if you please / if that's okay 

/ if it's no trouble, I / we want / would like to ask 

you / to make a request!  

0,24 0,29 0,08 

26. 
(I'm / we're) sorry / bring apologies, but would (I / 

we) bother you!  
0,19 0,15 0,09 

27. 
I / we hope you don't mind, but there's something 

(I've / we've) been meaning to ask you!  
0,16 0,15 - 

28. 
I / we don't have anyone else / there's no one else (I 

/ we) could ask! (I / we) have no one else to ask!  
0,02 0,06 0,07 

29. If you won't help, no one / else will help!  - - 0,05 

30. 
I hate to ask / feel guilty for asking / feel awkward 
asking / it's embarrassing for me to ask!  

0,09 0,1 0,11 

Середній ІП 0,4 0,37 0,28 

 

 
 

Діаграма 4.6. Індекси продуктивності модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

прохання / просьба / prašymas / request 

 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/If+you+don%27t+mind
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/if+you+please
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/if+that%27s+okay
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/if+it%27s+no+trouble
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/I+hope
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/don%27t+mind+but+there%27s
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/don%27t+have+anyone+else
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/no+one+else
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/could+ask
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/I+feel+guilty+for+asking+for
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Таблиця 4.7 

Продуктивність модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців  

у дискурсивних практиках згода / согласие / sutarimas / consent 
 

№ Дискурсивні практики 

ІП 

МP / 

МТ 
МN МF 

ЗГОДА 

1. 
Будь ласка / прошу / звичайно / неодмінно / 

безумовно / обов'язково, (із задоволенням)!  
0,87 0,84 0,05 

2. Так, (цілком і повністю) погоджу-юсь(-ємось)!  0,96 0,61 0,17 

3. (Дуже) добре!  0,62 0,78 0,42 

4. 
Так, (звичайно / безсумнівно / безумовно / 
неодмінно / імовірно)!  

0,67 0,6 0,65 

5. Поза сумнівом!  0,56 0,47 - 

6. Реально / дійсно, (так і є)!  0,11 0,19 0,23 

7. Не заперечу-ю(-ємо) / буд-у(-емо) заперечувати!  0,47 0,56 - 

8. Без проблем / питань / варіантів!  0,03 0,23 0,46 

9. 
(Я / ми) підтриму-ю(-ємо) / погоджу-юсь(-ємось) 
/ підтверджу-ю(-ємо) / схвалю-ю(-ємо) (на всі) 

100 відсотків)!  

0,52 0,48 0,17 

10. Ваша / твоя / істинна правда!  0,34 0,41 0,15 

11. 
Я / ми теж так / аналогічно дума-ю(-ємо) / 
вважа-ю(-ємо) / гада-ю(-ємо) / мірку-ю(-ємо)!  

0,24 0,35 0,13 

12. 
Гада-ю(-ємо) / дума-ю(-ємо) / вважа-ю(-ємо), 
упевнен-ий(-а,-і), що так / імовірніше за все!  

0,45 0,37 - 

13. (Ти / Ви) має-ш(-те) рацію / прав-ий(-а,-і)!  0,12 0,44 0,21 

14. (Я / ми) муш-у(-симо) / ма-ю(-ємо) погодитись!  0,06 0,32 - 

15. (Абсолютно) правильно / точно / вірно!  0,32 0,34 0,15 

16. 
Дійсно / звісно, так і є / ти / Ви прав-а(-і) / 
має-ш(-те) рацію [...]!  

0,38 0,36 0,16 

17. Домовились!  0,01 0,07 0,24 

18. Нехай (буде)!  - 0,03 0,18 

19. Ага / угу!  - 0,07 0,83 

20. Ok!  - 0,02 0,91 

21. Супер! - 0,05 0,17 

22. Клас-но! - - 0,08 

23. Вочевидь / напевно / імовірно!  - 0,09 0,06 

Середній ІП 0,39 0,35 0,29 

СОГЛАСИЕ 

1. 
Пожалуйста / конечно / несомненно / безусловно / 

обязательно, (с удовольствием)!  
0,86 0,81 0,04 

2. Да, (целиком и полностью) соглас-ен(-на,-ны)!  0,93 0,77 0,15 

3. (Очень) хорошо!  0,24 0,52 0,27 

4. 
Да, (конечно / безусловно / вероятно / очевидно / 
видимо / наверно)!  

0,12 0,9 0,41 

5. Вне / без (всяких / каких-либо) сомнени-й(-я)!  0,16 0,21 0,23 

6. Реально / действительно, (так и есть)!  0,17 0,19 0,3 

7. Не отрица-ю(-ем) / буд-у(-ем) отрицать!  0,13 0,22 0,15 

8. 
Без проблем / вопросов / вариантов! / Нет 
вопросов / проблем!  

0,03 0,16 0,34 

9. 
(Я / мы) подтвержда-ю(-ем) / поддержива-ю(-ем) 

/ одобря-ю(-ем) (на все) 100 процентов)!  
0,29 0,27 0,23 

10. 
Чист-ая(-ейшая) / истинная / Ваша / твоя 
правда!  

0,17 0,28 0,27 

11. 
Я / мы тоже так / аналогично дума-ю(-ем) / 
полага-ю(-ем) / счита-ю(-ем)!  

0,19 0,38 0,23 

12. 

Дума-ю(-ем) / полага-ю(-ем), счита-ю(-ем), 

уверен-а(-ы) / убежден-а(-ы), что да / (скорее / 
вероятнее) всего!  

0,27 0,29 0,14 

13. Ты / Вы прав-а(-ы)!  0,55 0,88 0,43 

14. 
(Я / мы) долж-ен(-на,-ны) / обязан-а(-ы) 
согласиться!  

0,38 0,12 0,08 
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15. 
Совершенно / абсолютно верно / точно / 
правильно!  

0,65 0,31 0,13 

16. 
Действительно, (да / так и есть) / (ты / Вы) 
прав-а(-ы) […]!  

0,37 0,46 0,12 

17. Не име-ю(-ем) ничего против!  0,24 0,21 0,17 

18. Ладно!  - 0,09 0,53 

19. Отлично!  0,14 0,12 0,21 

20. Договорились!  0,25 0,15 0,14 

21. Ok!  - 0,06 0,54 

22. Ага / угу!  - 0,05 0,14 

23. Ну-ну!  - - 0,04 

24. Здорово!  - 0,04 0,12 

25. Супер! - 0,05 0,23 

26. По-любому / полюбэ!  - - 0,05 

27. Класс-но! - - 0,03 

Середній ІП 0,32 0,31 0,21 

SUTARIMAS 

1. Praš-au(-om(e)!  0,94 0,96 0,61 

2. 
Taip, (man / mums) labai malonu / (aš / mes) visiškai 
sutink-u(-ame)!  

0,85 0,83 0,12 

3. Taip, (žinoma / greičiausiai / aišku / tikriausiai)!  0,67 0,54 0,9 

4. (Labai) gerai!  0,75 0,91 0,99 

5. Be jokio abejo /  be jokių abejonių / problemų!  0,44 0,56 0,68 

6. 
Aiškus / galimas / suprantamas / žinomas (daiktas / 
dalykas)! 

0,54 0,51 0,11 

7. Rimtai / tikrai, (taip ir yra)!  0,06 0,26 0,66 

8. Tikra / tikrų / tikriausia tiesa, (Jūsų / tavo tiesa)!  0,36 0,42 0,44 

9. (Aš / mes) neturi-u(-m(e) nieko prieš!  0,51 0,42 0,29 

10. 
(Aš / mes) neatmet-u(-am(e) / neneigsi-u(-m(e) / 
negali-u(-m(e) neigti!  

0,34 0,28 0,03 

11. 
(Aš / mes) patvirtin-u(-am(e) / palaik-au(-om(e) 100 
procentų!  

0,15 0,43 0,62 

12. Visiškai teisingai!  0,89 0,85 0,86 

13. 
(Aš / mes) man-au(-om(e) / (man / mums) atrodo), tą 
patį / taip pat / kad taip / greičiausiai / tikriausiai!  

0,54 0,66 0,32 

14. Tu / Jūs / jūs teis-us(-i,-ūs)!  0,55 0,59 0,19 

15. (Aš / mes) turi-u(-m(e) sutikti!  0,49 0,47 0,02 

16. 
Tikrai, (taip / taip ir yra / tu /Jūs / jūs teis-us(-i,-ūs)  
[...]!  

0,34 0,38 0,94 

17. Regis / matyt / turbūt!  0,36 0,42 0,39 

18. Sutarta!  0,57 0,65 0,73 

19. Ok!  - - 0,81 

20. Jo, jo!  - - 0,62 

Середній ІП 0,52 0,54 0,52 

CONSENT 

1. 
(Most) certainly / exactly / of course / precisely / 
undoubtedly / absolutely / naturally!  

0,98 0,97 0,89 

2. Sure!  0,93 0,96 0,91 

3. Ok!  0,98 0,98 0,99 

4. Yes, (of course)!  0,97 0,95 0,99 

5. Willingly!  0,23 0,15 0,19 

6. With pleasure!  0,88 0,82 0,39 

7. All right / right!  0,86 0,91 0,74 

8. Here you are!  0,25 0,27 0,26 

9. Probably / apparently / likely / perhaps / maybe! 0,11 0,09 0,13 

10. I / we (totally / completely) agree / entirely (with you)!  0,46 0,45 0,43 

11. This is it!  0,5 0,52 0,54 

12. That's for sure / so true!  0,45 0,46 0,51 

13. (I / we) won't deny!  0,16 0,15 0,08 

14. Not a problem / no problem!  0,9 0,95 0,96 

15. Without question / not a question!  0,35 0,36 0,39 

16. No way / no chance!  0,15 0,16 0,17 

17. 100 percent!  0,11 0,19 0,16 

18. (I / we) think), you're (absolutely / totally / genuinely) right!  0,41 0,45 0,17 

19. 
I / we suppose / think / consider in the same way / 
that this is the most probable thing!  

0,25 0,27 0,11 

20. I / we should agree!  0,18 0,14 0,03 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/won%27t+deny
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21. That's exactly how I feel!  0,09 0,08 0,07 

22. No doubt (about it)!  0,41 0,44 0,38 

23. I / we suppose / guess so!  0,18 0,17 0,11 

24. I was just going to say that!  0,07 0,08 0,07 

25. I'd love to!  0,1 0,06 0,05 

27. I'd be delighted […]! 0,18 0,11 0,16 

28. Yeah!  0,16 0,29 0,42 

29. (That would be) great!  0,11 0,06 0,15 

Середній ІП 0,39 0,4 0,36 
 

 

 

Діаграма 4.7. Індекси продуктивності модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

згода / согласие / sutarimas / consent 
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Таблиця 4.8 

Продуктивність модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

похвала, комплімент / похвала, комплимент /  

pagyrimas, komplimentas / praise, compliment 
 

№ Дискурсивні практики 

ІП 

МP / 

МТ 
МN МF 

ПОХВАЛА / КОМПЛІМЕНТ 

1. Молод-ець(-чин(к)а)!   0,18 0,74 0,62 

2. Розумни-к(-ця,-чка)!  0,29 0,25 0,27 

3. Крас-ень(-унчик,-уня,-унечка)!  0,1 0,48 0,46 

4. 
(Ти / Ви) (сьогодні) (дуже / надзвичайно / 
напрочуд) гарн-ий(-а) / чарівн-ий(-а) / 
стильн-ий(-а)! / (Яка / який) (ти / Ви) гарнюня!   

0,24 0,21 0,35 

5. 
Ти / Ви компетентн-ий / високопрофесійн-ий) / 
гарн-ий) / рідкісн-ий / прекрасн-ий […] спеціаліст 
/ фахівець […]!  

0,42 0,28 - 

6. (Ти / Ви) зразок для наслідування!  0,09 0,08 - 

7. У тебе / Вас (чудове / добре) почуття гумору!  0,2 0,26 0,17 

8. 

(Ти / Ви) (напрочуд / дуже) неймовірна / унікальна 
/ цікава / гарна / дивовижна / симпатична / 
елегантна / струнка / тендітна / ніжна / чарівна 
[…] жінка!   

0,28 0,29 0,22 

9. 
(Ти / Ви) хороша / гарна / золота / добра […] 

людина!  
0,47 0,52 0,17 

10. 
Я тебе / Вас обожнюю! / Я в захваті / шаленію 
від тебе / Вас! 

0,1 0,04 0,14 

11. 

Мене / нас підкорює / мені імпонує / надихає / 
подобається Ваша / твоя галантність / 
люб'язність / витонченість / тактовність / 
шляхетність / делікатність / краса […]!  

0,19 0,08 - 

12. Вам / тобі немає рівних […]!  0,12 0,05 0,08 

13. 
Ти / Ви, (дуже / як завжди), гарно / чудово / 
неперевершено / вишукано / бездоганно / 
прекрасно / шикарно вигляда-єш(-єте)!  

0,42 0,46 0,1 

14. 

Ти / Ви має-ш(-те) / у тебе / Вас чудовий / 
прекрасний / гарний / шикарний / вишуканий / 

витончений / неперевершений / бездоганний 
вигляд / смак!  

0,35 0,36 0,12 

15. Ти / Ви добре / найкраще / гарно / професійно […]!  0,44 0,41 0,15 

16. 
Ти / Ви найкращ-ий(-а) / найцікавіш-ий(-а) / 
найрозумніш-ий(-а) / наймудріш-ий(-а) / 
найталановитіш-ий(-а) / найгарніш-ий(-а) […]!  

0,4 0,37 0,15 

17. 
Ти / Ви (так-ий(-а) прикольн-ий(-а) / крут-ий(-а) / 
класн-ий(-а) / няшн-ий(-а)!  

- 0,09 0,72 

18. Тобі / Вам (дуже) пасує / до лиця […]!  0,37 0,27 0,24 

19. 
У тебе / Вас ангельський / прекрасний характер / 
найдобріше серце / найщиріша душа […]!  

0,34 0,31 0,28 

20. 
У тебе / Вас (дуже) виховані / розумні / прекрасні 

діти!  
0,13 0,14 0,12 

21. 
У тебе / Вас (так-ий(-а,-і) гарні очі / чарівна / 
фантастична / приємна посмішка […]!  

- 0,24 0,27 

22. У тебе / Вас чудова / спортивна форма / фігура!  - - 0,13 

Середній ІП 0,27 0,28 0,25 

ПОХВАЛА / КОМПЛИМЕНТ 

1. Молод-ец(-чина)!  0,72 0,78 0,39 

2. Умница!  0,41 0,45 0,58 

3. Красав-ец(-ица)!  0,11 0,26 0,59 

4. 
Ты / Вы компетентный / высокопрофессиональный / 
прекрасный / непревзойденный / редкий […] 

специалист / мастер своего дела!  

0,53 0,49 - 

5. Ты / Вы образец для подражания!  0,12 0,11 - 

6. Ты / Вы (сегодня) (невероятно / необычайно) 0,21 0,23 0,27 
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хорош(-а,-и) / прекрас-ен(-на,-ны) / 
стильн-ый(-ая) […]!  

7. 

(Ты / Вы) (очень) удивительная / уникальная / 
интересная / невероятная / элегантная / красивая 
/ симпатичная / стройная / нежная / утонченная / 
очаровательная […] женщина!  

0,49 0,52 0,19 

8. 
Хороший / замечательный / прекрасный / золотой 
[…] человек!  

0,74 0,79 0,32 

9. 
У тебя / Вас прекрасное / хорошее / 
замечательное чувство юмора!  

0,2 0,22 0,14 

10. Ты / Вы настоящ-ий(-ая) трудяга / труженица!  0,18 0,27 0,26 

11. 
Я тебя / Вас обожаю! / Я без ума / в восторге / 
схожу с ума от тебя / Вас! 

- 0,1 0,15 

12. 
Я очарован-а тобой / Вами! / Ты / Вы меня 

очаровал-а(-и)!  
0,1 0,14 0,08 

13. 
Ваша / твоя галантность / любезность / 
тактичность / благородство / деликатность / 
красота (мне / нам) импонирует / нравится […]!  

0,14 - - 

14. 
Вам / тебе нет равных […] (очень) хоч-у(-ется) / 
хотелось / хотел(-а) (бы), быть похож-им(-ей) на 
Вас / тебя)! 

0,04 0,06 0,06 

15. 

Ты / Вы (очень / как всегда) хорошо / прекрасно / 
замечательно / прелестно / шикарно / чудесно / 
изящно / козырно / отпадно / зачётно / прикольно 
/ обалденно / офигенно выгляди-те(-шь)! 

0,61 0,78 0,67 

16. Ты / Вы хорошо / лучше всех / профессионально […]!  0,47 0,56 0,18 

17. 

Ты / Вы сам-ый(-ая) лучш-ий(-ая) / 

интересн-ый(-ая) / умн-ый(-ая) / мудр-ый(-ая) / 
талантлив-ый(-ая) / красив-ый(-ая) […]!  

0,32 0,44 0,25 

18. 

(Ты / Вы) (так-ой(-ая) классн-ый(-ая) / 
потрясающ-ий(-ая) / симпатичн-ый(-ая) / 
потрясн-ый(-ая) / отпадн-ый(-ая) / 
прикольн-ый(-ая) / крут-ой(-ая) / офигенн-ый(-ая) 
/ обалденн-ый(-ая) / няшн-ый(-ая)!  

0,14 0,32 0,62 

19. 
У тебя / Вас изысканный / хороший / прекрасный 
вкус!  

0,12 0,15 0,14 

20. Тебе / Вам (очень) идет / к лицу […]!  0,14 0,2 0,27 

21. 
У тебя / Вас (самое) доброе / чуткое сердце / 
чистая / щедрая душа […]!  

0,23 0,25 0,16 

22. 
У (тебя / Вас) (очень) воспитанные / умные / 

красивые / прекрасные дети!  
0,07 0,04 - 

23. 
У тебя / Вас (очень / так-ой(-ая,-ие) / безумно) 
красивые глаза / обаятельная / приятная улыбка!  

0,27 0,29 0,26 

24. 
У тебя / Вас хорошая / прекрасная / спортивная 
фигура / форма!  

- 0,13 0,17 

25. Красавчег / красапета!  - - 0,04 

Середній ІП 0,29 0,33 0,28 

PAGYRIMAS / KOMPLIMENTAS 

1. Šaunuol-is(-ė)!  0,06 0,4 0,95 

2. Gražuol-is(-ė)!  0,07 0,21 0,89 

3. 
Tu / Jūs gerai / geriau nei kiti / profesionaliai 

atliek-i(-ate) užduotis!  
0,47 0,52 0,03 

4. 
Tu / Jūs kompetetingas / puikus / aukšto 
profesionalumo / nepriekaištingas […] 
specialist-as(-ė)!  

0,52 0,44 - 

5. Tu / Jūs sektinas pavyzdys!  0,27 0,32 0,08 

6. (Tu / Jūs) puikiai pasirod-ei(-ėte)! 0,26 0,18 0,67 

7. 
Tu / Jūs nuostabi / unikali / įdomi / įstabi / 
elegantiška / graži / simpatiška / švelni / subtili / žavi 
[…] moteris!  

0,21 0,37 0,45 

8. Geras / nuostabus / puikus […] žmogus!  0,39 0,48 0,22 

9. 
(Tu / Jūs) tikr-as(-a) darbštuol-is(-ė) / 
darbinink-as(-ė)!  

0,17 0,22 0,15 

10. Dievinu / įsimylėjau (tave / Jus)!  - 0,08 0,12 

11. 
(Aš) (visada / nuolatos / dažnai) galvoju apie tave / 
Jus / [...]!  

0,06 0,13 0,14 

12. Smagu matyti tave / Jus atsinaujinus!  0,07 0,04 0,27 

13. Tau / Jums niekas neprilygsta!  0,17 0,21 0,22 
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14. To niekas nepadarys geriau už tave / Jus / [...]!  0,38 0,44 0,18 

15. 
Tu / Jūs (kaip visada / labai) gerai / puikiai / gražiai / 
įspūdingai atrod-ai(-ote)!  

0,78 0,85 0,87 

16. 
Tavo / Jūsų galantiškumas / maloni elgsena / 
taktiškumas / kilnumas / subtilumas / grožis man 
patinka / imponuoja / mane paperka / įkvepia […]! 

0,41 0,36 0,02 

17. 
Tu / Jūs geriausia-s / įdomiausia-s / protingiausia-s 
[…]!  

0,34 0,48 0,14 

18. 
(Tu / Jūs) tok-ia(-s) faina-s / pritrenkianti-s / 
prikolna-s / krūta-s / nereal-i(-us) / nuostab-us(-i) / 
simpatišk-as(-a) / žaving-as(-a) / [...]!  

0,07 0,13 0,64 

19. Tavo / Jūsų skonis puikus / geras / subtilus!  0,24 0,12 0,16 

20. 
(Aš) (labai) nor-iu(-ėčiau) būti panaš-us(-i) į Jus / 
tave / [...]!  

0,05 0,11 0,14 

21. 
Tau / Jums  (puikiai / labai) tinka ši suknia / šis 
kostiumas / nauja šukuosena / [...]!  

0,24 0,45 0,47 

22. Einu iš proto dėl tavęs!  - - 0,18 

23. 
Tavo / Jūsų geras angeliškas charakteris / gera širdis 
/ švari, nesutepta siela […]!  

- 0,04 0,14 

24. 
Tavo / Jūsų vaikai gerai išauklėti / protingi / gražūs / 

nuostabūs!  
0,08 0,07 0,1 

25. 
Tavo / Jūsų akys beprotiškai gražios / šypsena labai 
graži!  

0,22 0,16 0,28 

26. Tavo / Jūsų figūra puiki / nuostabi / sportiška!  0,16 0,21 0,24 

27. (Aš) esu (tavim-i / Jumis) sužavėta(-s) / pakerėta(-s)!  - 0,09 0,14 

28. (Tu / Jūs) gab-i(-us) / talenginga-s!  0,38 0,37 0,25 

Середній ІП 0,24 0,28 0,3 

PRAISE / COMPLIMENT 

1. Well done!  0,92 0,85 0,81 

2. Atta-boy(-girl)!  0,15 0,24 0,17 

3. Smart Alec!  0,35 0,32 0,29 

4. Pretty / nice girl / woman!  0,44 0,47 0,58 

5. 
You're a competent / highly professional / highly 
qualified / good / exceptional / outstanding specialist 
/ expert / genius / star!  

0,62 0,55 0,43 

6. You are a role model!  0,17 0,2 0,19 

7. You're looking good / nice / beautiful / [...]!  0,66 0,62 0,74 

8. 
You are (very / surprisingly) an incredible / unique / 
interesting / beautiful / pretty / elegant / slim / tender 
/ delicate / sexy […] woman!  

0,35 0,36 0,43 

9. You look gorgeous! 0,28 0,25 0,27 

10. You're doing well [...]!  0,39 0,35 0,4 

11. I'm (totally) in love with / crazy of you / (into) fallen for!  0,04 0,07 0,18 

12. I keep constantly thinking of you!  - - 0,05 

13. You mean so much to me! 0,1 - 0,12 

14. 
You always look / have a nice look good / great / 
second to none / elegant / impeccable!  

0,35 0,46 0,43 

15. 
I get obsessed with / I'm imposed / impressed with (I 
like) your gallantry / courtesy / subtlety / tactfulness / 
nobleness / delicacy / beauty!  

0,21 0,23 - 

16. You are so cool / funky / top one / sexy!  - 0,09 0,34 

17. I'm enchanted / amazed with / of you!  0,22 0,24 0,18 

18. You perform good / the best professional […]!  0,35 0,45 0,32 

19. 

You're the best / the most interesting / the most 
brilliant / the cleverest / the wisest / the most talented 
/ the most gifted / the finest / the most beautiful / the 
most handsome!  

0,9 0,91 0,84 

20. 
You are (extremely) perfect / incredible / wonderful / 
amazing / astonishing / beautiful / charming / stylish / 
sexy (today) […]!  

0,82 0,85 0,83 

21. You have a good / sophisticated taste!  0,11 0,15 - 

22. 
You have an angelic character / the kindest heart / 
the most sincere soul!  

0,19 0,16 0,08 

23. Your children are well brought-up / clever / amazing […]!  0,08 0,07 - 

24. 
You have (such) a charming / fantastic smile / 

beautiful eyes!  
0,52 0,54 0,56 

25. You have a good / sporty / masculine / sexy figure / 0,2 0,21 0,32 
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form!  

26. 
It's a pleasure / I'm pleased to notice you got 
refreshed!  

0,23 0,25 0,15 

27. I can't get enough!  - 0,06 0,11 

28. You're captivating!  0,15 0,18 0,16 

29. There is no other!  0,05 - 0,06 

30. 

I'm head over heels for you / all about you / hooked 

on you / infatuated with you / under your spell / 
smitten with you!  

0,08 0,12 0,18 

Середній ІП 0,33 0,34 0,34 

 
 

Діаграма 4.8. Індекси продуктивності модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

похвала, комплімент / похвала, комплимент /  

pagyrimas, komplimentas / praise, compliment 
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Таблиця 4.9 

Продуктивність модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

подяка, вдячність / благодарность / признательность /  

padėka, dėkingumas / gratitude, appreciation 
 

№ Дискурсивні практики 

ІП 

МP / 

МТ 
МN МF 

ПОДЯКА / ВДЯЧНІСТЬ 

1. 
(Я / ми) щиро / охоче / радо / дуже / сердечно / 
файно / красно / безмежно дяку-ю(-ємо) / 
вдячн-ий(-а,-і) (тобі / Вам / вам) […]!  

0,95 0,92 0,18 

2. 
Заздалегідь / наперед / ще раз дяку-ю(-ємо) / 
вдячн-ий(-а,-і) […])!  

0,31 0,3 0,08 

3. (Величезне) спасибі!  0,48 0,47 0,31 
4. Висловлю-ю(-ємо) вдячність […]!  0,27 0,22 - 

5. Оголошу-ю(-ємо) подяку […]!  0,09 0,08 - 

6. 
Дяку-ю(-ємо), усе чудово / прекрасно / неймовірно 
/ бездоганно […]!  

0,46 0,35 - 

7. Дяку-ю(-ємо)! 0,93 0,99 0,97 
8. Дуже й дуже дяку-ю(-ємо)!  0,39 0,24 0,15 

9. 
Дозволь-те / хоч-у(-емо) подякувати / висловити 
вдячність / оголосити подяку […]!  

0,59 0,35 - 

10. 
Дяку-ю(-вати) / спасибі Господу / Бог-у(-ові) / 
Матері Божій […]!  

0,14 0,15 - 

11. 
(Я / ми) не зна-ю(-ємо), як Вам / тобі віддячити 
[…]!  

0,29 0,17 0,04 

12. 
Усе життя буд-у(-емо) вдячн-ий(-і) / завдячувати 
[…]!  

0,06 0,05 0,03 

13. Прийм-и(-іть) (щиру) вдячність / подяку!  0,67 0,58 - 

14. Завдячуючи тобі / Вам / вам / […]!  0,15 0,27 0,16 
15. Мерсі!  - - 0,01 

Середній ІП 0,41 0,37 0,21 

БЛАГОДАРНОСТЬ / ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

(Я / мы) (очень / весьма / безгранично / искренне) 
благодар-ен(-на,-ны) / признател-ен(-ьна,-ьны) 
(Вам (вам) / тебе) / благодар-ю(-им) / (Вас (вас) / 
тебя) […]!  

0,86 0,77 - 

2. 
Заранее / ещё раз спасибо / благодар-ю(-им) / 
признател-ен(-ьна)!  

0,22 0,3 0,1 

3. (Большое / огромное) спасибо!  0,99 0,98 0,98 
4. (Я / мы) благодар-ю(-им)!  0,75 0,72 0,14 
5. (Я / мы) признател-ен(-ьна,-ьны) […]!  0,65 0,81 - 

6. 
Позволь-те (по-)от-благодарить / выразить 
благодарность (признательность) / объявить 
благодарность тебе / Вам / […]!  

0,49 0,32 - 

7. 
Спасибо / благодар-ю(-им), всё замечательно / 
изумительно / восхитительно / невероятно / 
безупречно […]!  

0,28 0,31 0,17 

8. Объявля-ю(-ем) благодарность […]!  0,12 - - 
9. Спасибо / благодар-ю, Господи / Боже […]!  0,06 - 0,05 

10. 
(Я / мы) не зна-ю(-ем), как выразить / высказать 
благодарность / признательность […]!  

0,26 0,14 - 

11. 
Весь век / всю жизнь буд-у(-ем) 
благодар-ен(-на,-ны) / благодарить!  

0,02 0,05 0,08 

12. 
(Так / настолько) благодар-ен(-на), что не 
нахожу слов! – (ІП 0,04) 

0,04 0,04 - 

13. 
(Пожалуйста), прими-те искреннюю / сердечную 
благодарность / признательность!  

0,34 0,17 - 

14. Благодаря вам / Вам / тебе […]!  0,27 0,26 0,09 
15. (Я / мы) польщен(-а,-ы)!  0,06 - - 
16. Мерси!  - - 0,03 
17. Прими-те благодарочку / благодарочка! - - 0,02 

Середній ІП 0,39 0,41 0,18 
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PADĖKA / DĖKINGUMAS 

1. 
(Aš / mes) (es-u(-am(e) (labai / nepaprastai) 
dėking-as(-a,-i) (Jums / tau / jums) […]!  

0,91 0,87 0,19 

2. Ačiū!  0,98 0,99 0,99 
3. Dėkui / dėkoj-u(-ame)!  0,96 0,94 0,85 
4. Labai labai ačiū / dėk-ui(-oju,-ojame)!  0,48 0,42 0,29 
5. Labai / nuoširdžiai / nuoširdžiausiai ačiū / dėkoju!  0,98 0,98 0,43 
6. Nuolankiai dėkoju! 0,03 0,02 - 
7. Iš anksto dėkoju / reiškiu padėką!  0,74 0,66 0,11 

8. 
Leisk-ite (man / mums) padėkoti / išreikšti dėkingumą 
/ išreikšti padėką / išreiški-u(-am(e) padėką!  

0,34 0,27 - 

9. 
(Aš / mes) nori-u(-m(e) / norė-čiau(-tum(e) Jums / tau 
/ [...] padėkoti / išreikšti dėkingumą!  

0,75 0,55 - 

10. (Aš) taip esu dėkinga-s, kad nesurandu žodžių!  0,22 0,18 - 

11. 
(Aš / mes) nežin-au(-om(e), kaip atsidėkoti / išreikšti 
padėką!  

0,32 0,26 - 

12. Visą gyvenimą / amžinai būsi-u(-m(e) dėking-as(-a,-i)!  0,21 0,12 0,04 
13. (Aš) nežinau nė kaip beatsidėkoti […]!  0,23 0,21 0,31 
14. Priimk-ite nuoširdžią padėką!  0,45 0,44 - 
15. Kuo nuoširdžiausiai dėkoj-u(-ame) […]! 0,57 0,59 0,04 

16. 
(Labai / nuoširdžiai) ačiū / dėkui / dėkoj-u(-ame), viskas 
puiku / nuostabu / neįtikėtina / puikiai pavyko / [...]! 

0,59 0,54 0,17 

17. 
(Didelis) ačiū / dėkui (калька з рос. – большое 
спасибо – І. К.)! 

- 0,05 0,18 

Середній ІП 0,55 0,48 0,33 

GRATITUDE / APPRECIATION 
1. (Great / many) thanks!  0,85 0,92 0,99 

2. 
Thank you sincerely / willingly / gladly / from the 
bottom of the heart / very (so) much!  

0,99 0,99 0,84 

3. Thanks a lot / million!  0,72 0,77 0,8 
4. Thank you in advance / one more time!  0,24 0,22 0,13 

5. 
I / we want / would like / let me / us | to thank you / to 
express / to announce my / our gratitude!  

0,45 0,47 0,09 

6. 
I / we appreciate the Lord / the God / the Holy Lady 
(Mother)!  

0,11 - 0,07 

7. 
I / we (really) appreciate, (everything is fine / nice / 
incredible / perfect)!  

0,2 0,21 0,12 

8. Thank you (for) […]!  0,98 0,97 0,89 
9. (I / we) don't know how to thank you!  0,23 0,11 - 

10. 
I'm / we're (deeply / very) indebted / obliged / 
thankful / grateful to you!  

0,25 0,26 0,04 

11. My / our gratitude cannot be expressed in words!  0,24 0,18 - 

12. (Please), accept (my / our) sincere / deep appreciation!  0,31 0,15 - 

Середній ІП 0,46 0,48 0,44 
 

 
 

Діаграма 4.9. Індекси продуктивності модусів  
національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  
подяка, вдячність / благодарность / признательность /  

padėka, dėkingumas / gratitude, appreciation 
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Таблиця 4.10 

Продуктивність модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

вибачення / извинение / atsiprašymas / apology 
 

№ Дискурсивні практики 

ІП 

МP / 

МТ 
МN МF 

ВИБАЧЕННЯ 

1. Вибач-(aй)-те, (будь ласка)!  0,83 0,94 0,44 

2. Пробач-(ай)-те, (будь ласка)!  0,87 0,97 0,43 

3. Прост-и(-іть), (будь ласка)!  0,91 0,96 0,2 

4. Перепрошу-ю(-ємо) […]!  0,89 0,92 0,17 

5. Даруй-те […]!  0,68 0,7 0,21 

6. 
(Дуже / низькоуклінно) про-шу(-симо) 

вибач-ити(-ення) / пробач-ити(-ення) […]!  
0,74 0,33 - 

7. Вибача-юсь(-ємось)!  0,17 0,62 0,25 

8. 
Ще раз / заздалегідь / знову | вибача-юсь(ємось) / 
про-шу(-симо) вибач-ити(-ення) / 
пробач-ити(-ення)!  

0,32 0,49 - 

9. 

Дозволь-те / хоч-у(-емо) / хоті-в(-ла,-ли) б / 

ма-ю(-ємо) / му-шу(-симо) / повин-ен(-на,-ні) | 
вибачитись / попросити вибачення / пробачення!  

0,53 0,32 - 

10. Вибач-(ай)-те на цім слові!  0,22 0,08 0,15 

11. Прости, Господи!  - 0,03 0,17 

12. 
Не можу не вибачитись (перед тобою / Вами) / не 
попросити (у тебе / Вас) пробачення)!  

0,4 0,25 - 

13. 
Треба / необхідно вибачитись / попросити 
вибачення / пробачення!  

0,17 0,38 - 

14. (Мені / нам) дуже шкода!  0,26 0,18 - 

Середній ІП 0,54 0,51 0,25 

ИЗВИНЕНИЕ 

1. Извини-те, (пожалуйста)!  0,99 0,94 0,41 

2. Прости-те, (пожалуйста)!  0,98 0,92 0,32 

3. 
Про-шу(-сим) прощения / простить / извинения / 
извинить!  

0,91 0,88 0,23 

4. 
Позволь-те / разреши-те / хочу / хотел-а бы / 
долж-ен(-на,-ны) извиниться / попросить 

прощения / извинения)!  

0,85 0,72 - 

5. Прими-те мои / наши извинения!  0,78 0,57 - 

6. 
Еще раз / заранее / снова / опять про-шу(-сим) 
про-щения(-стить) / извин-ения(-ить!  

0,64 0,32 - 

7. Извиня-юсь(-емся)!  0,1 0,12 0,15 

8. Извини-те / прости-те, ради Бога!  0,39 0,38 0,18 

9. Боже / Господи, прости!  0,11 0,07 0,03 

10. 
Не могу не извиниться (перед тобой / Вами) / не 
попросить прощения (у тебя / Вас)!  

0,26 0,13 0,08 

11. 
Нужно / необходимо извиниться / попросить 
извинения / прощения)!  

0,32 0,25 - 

12. (Мне / нам) очень жаль!  0,25 0,38 - 

Середній ІП 0,55 0,47 0,2 

ATSIPRAŠYMAS 

1. 
Atsipraš-au(-om(e), (neišgirdau / nesupratau / 
prašyčiau pakartoti / [...])! 

0,92 0,88 0,3 

2. 
(Praš-au(-om(е), atleisk-ite (man / mums) (už / dėl) 
[...]!  

0,77 0,54 0,14 

3. 
Praš-au(-om(е) / prašy-čiau(-tum(e) (tavęs / Jūsų) 
atleisti [...]!  

0,47 0,32 - 

4. 
Atleisk-ite / atsipraš-au(-om(e),  dovanok-ite / 
nepyk-ite / nerūstauk-ite / [...]! 

0,32 0,34 0,56 

5. Kuo nuoširdžiausiai atsipraš-au(-om(e)! 0,9 0,87 0,37 

6. 
Priimk-ite (mano / mūsų ) atsiprašymą / atsiprašymo 
žodžius!  

0,25 0,24 - 

7. 
(Aš / mes) nori-u(-me) / norė-čiau(-tume) (tavęs / 
Jūsų) atsiprašyti!  

0,78 0,82 0,12 
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8. Atleisk-ite, dėl Dievo!  - - 0,02 

9. Leisk-ite / nor-iu(-ėčiau) / turiu / reikia atsiprašyti! 0,31 0,24 0,03 

10. 
Negaliu neatsiprašyti / nepaprašyti (tavo / Jūsų) 
atleidimo! 

0,32 0,38 0,24 

11. Dar kartą / dar sykį / iš anksto praš-au(-ome) atleisti!  0,78 0,74 0,51 

12. Reikia atsiprašyti!  0,04 0,02 - 

Середній ІП 0,53 0,49 0,25 

APOLOGY 

1. Sorry!  0,98 0,99 0,99 

2. Excuse me / us, (please)!  0,99 0,98 0,98 

3. I / we regret, (to offer (my / our) (sincere) apologies)!  0,31 0,35 0,12 

4. I / we beg you / your pardon!  0,35 0,36 0,13 

5. I'm / we're (extremely) sorry!  0,53 0,56 0,29 

6. I / we (extremely) / (do) apologize!  0,38 0,41 0,26 

7. Forgive me / us!  0,75 0,74 0,61 

8. I'm / we're bring (the sincerest) apologies!  0,37 0,23 0,16 

9. 
I / we should have to / ask to accept (my / our) 
apologies!  

0,32 0,21 - 

10. 
(I'm / we're) sorry one more time / in advance / 
again!  

0,28 0,17 0,04 

11. I didn't really mean what I said!  0,2 0,18 0,24 

12. God deliver me!  0,08 - 0,06 

Середній ІП 0,46 0,47 0,35 

 

 
 

Діаграма 4.10. Індекси продуктивності модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

вибачення / извинение / atsiprašymas / apology 
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Таблиця 4.11 

Продуктивність модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

співчуття, розрада, емпатія, співпереживання / сочувствие, утешение, эмпатия, 

сопереживание / užuojauta, paguoda, empatija, raminimas / sympathy, compassion, empathy, 

consolation 
 

№ Дискурсивні практики 

ІП 

МP / 

МТ 
МN МF 

СПІВЧУТТЯ / РОЗРАДА / ЕМПАТІЯ / СПІВПЕРЕЖИВАННЯ 

1. 

(Ти / Ви) не переймай-ся(-теся) / 

засмучуй-ся(-теся) / впадай-те у відчай / нервуй-те / 
турбуй-ся(-теся) / хвилюй-ся(-теся) / сумуй-те!  

0,85 0,87 0,3 

2. (Ти / Ви) не звертай-те уваги!  - 0,85 0,32 

3. 
Нічого жахливого / страшного / особливого не 
відбулося / сталося!  

- 0,73 0,15 

4. (Ти / Ви) заспокой-ся(-теся) / забудь-те, (будь ласка)!  0,43 0,76 0,28 

5. (Ти / Ви) не бер-и(-іть) близько до серця / душі!  0,57 0,59 0,12 

6. 
(Ти / Ви) розслаб-ся(-теся) / викинь-те це з 
голови, (воно того не варте)!  

- 0,17 0,36 

7. Не велика / не така вже й біда!  - 0,17 0,22 

8. Усе ще не так погано / жахливо / критично!  0,12 0,15 0,11 

9. 
Тут / у цьому немає (жодного) приводу для 
прикрощів / розлади!  

0,18 0,13 - 

10. Яке ж це / в цьому горе?  - 0,16 0,17 

11. Це не кінець світу!  - 0,08 0,23 

12. 
(Ти / Ви) знайш-ов(-ла,-ли), з чого / нічого 
сумувати / страждати!  

- 0,24 0,27 

13. Це ще півбіди!  - 0,13 0,3 

14. (Ти / Ви) не думай-те про […] / не зважай-те!  0,31 0,42 0,16 

15. 
(Це) дрібниці життя! / Як-а(-і) дрібниц-я(-і) / 
дурниц-я(-і)! 

- 0,17 0,09 

16. Не такий страшний чорт, як його малюють!  - 0,04 0,07 

17. Могло бути набагато / значно гірше!  0,11 0,32 0,21 

18. Наступного разу / далі (обов'язково) пощастить!  0,25 0,17 0,12 

19. 
Будь-(-те,-мо) оптиміст-ом(-кою,-ами) / 
оптимістичніш-е / бадьоріш-е! /  

0,14 0,13 0,07 

20. 
(Ти / Ви / ми) муси-ш(-те,-мо) / ти / Ви 
повин-ен(-на,-ні) / має-ш(-те) сподіватись на краще!  

0,31 0,22 - 

21. 
Візьм-и(-іть) себе в руки / тримай-те себе в руках 
/ тримай-ся(-теся)!  

0,15 0,29 0,19 

22. Сльозами горю не допоможеш!  - 0,14 0,15 

23. 
(Ти / Ви) не втрачай-те витримки / самовладання 
/ самоконтролю / голови! / Збер-іться(-ись) (із 
думками)! 

0,09 0,18 0,14 

24. 
Прекрасно / добре / чудово тебе / Вас розумі-ю! / 
Мож-у(-емо) уявити / зрозуміти | (уявля-ю(-ємо) / 
розумі-ю(-ємо), як (ти / Ви) себе почуває-ш(-те)!   

0,84 0,66 0,04 

25. 
(Я / ми) (так / дуже / щиро) співчува-ю(-ємо) 
(тобі / Вам)!  

0,85 0,91 0,07 

26. 
(Я / ми) думками / серцем / усією душею з тобою / 
Вами!  

0,53 0,28 - 

27. 
Усе налагодиться / владнається / буде добре / 
стане на свої місця / зміниться на краще!  

0,48 0,59 0,22 

28. Всяке / і таке буває / трапляється!  0,08- 0,24 0,11 

29. Нічого не (по-)з-робиш!  - 0,17 0,23 

30. 
Ти / Ви / ви в цьому не вин-ен(-на,-ні) / до цього не 
має-ш(-те) (жодного / ніякого) стосунку / 
відношення!  

0,16 0,1 0,15 

31. (Мені / нам) тебе / Вас (дуже) шкода!  0,21 0,13 - 

32. Не парся!  - - 0,14 

33. Будьмо!  0,08 - 0,17 

Середній ІП 0,34 0,32 0,18 
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СОЧУВСТВИЕ / УТЕШЕНИЕ / ЭМПАТИЯ / СОПЕРЕЖИВАНИЕ 

1. 

(Ты / Вы) не расстраивай-ся(-тесь) / 
тревожь-ся(-тесь) / отчаивай-ся(-тесь) / 
нервничай-те / беспокой-ся(-тесь) / 
волнуй-ся(-тесь) / унывай-те!  

0,92 0,87 0,26 

2. (Ты / Вы) не обращай-те внимания!  0,12 0,88 0,43 

3. 
Ничего страшного / особенного / ужасного не 
произошло / случилось!  

0,04 0,76 0,17 

4. 
Позволь-те / разреши-те тебя / Вас утешить / 
поддержать!  

0,76 0,33 - 

5. 
(Ты / Вы) успокой-ся(-тесь) / забудь-те, 
(пожалуйста)!  

0,42 0,56 0,27 

6. 
(Ты / Вы) расслабь-ся(-тесь) / выбрось-те это из 
головы, (оно того не стоит)!  

0,15 0,38 0,43 

7. 

Не стоит / надо / нужно беспокоиться / 
расстраиваться / тревожиться / волноваться / 
отчаиваться / нервничать / унывать / обращать 
внимания!  

0,82 0,91 0,14 

8. (Ты / Вы) не бери-те близко к сердцу / в голову!  0,36 0,42 0,28 

9. Не велика беда!  - 0,15 0,33 

10. Все еще не так плохо / критично / ужасно!  - 0,4 0,17 

11. 
Здесь / в этом нет (ни малейшего / никакого) 
повода для расстройства / огорчения!  

0,14 0,24 0,1 

12. 
Что за / это ли горе / беда? / Никак-ое(-ая) это 
не горе / беда! 

- 0,05 0,19 

13. Это не конец света!  - 0,17 0,18 

14. 
Наш-ёл(-ла,-ли) с чего / нечего горевать / 
страдать / переживать!  

- 0,04 0,22 

15. Плюнь-те и разотри-те!  - - 0,15 

16. Это еще полбеды!  0,15 0,06 0,2 

17. Сущ-ие(-ая) / (как-ие(-ая) пустяки / ерунда!  - 0,1 0,24 

18. 
(Ты / Вы) не думай-те, (пожалуйста), об этом / о 
случившемся / о произошедшем!  

0,54 0,37 0,08 

19. (Это) мелочи жизни!  - 0,13 0,29 

20. Не так страшен чёрт, как его малюют / рисуют!  - 0,03 0,12 

21. Могло быть (гораздо / значительно) хуже!  - 0,24 0,17 

22. В дальнейшем / дальше (обязательно) повезёт!  0,21 0,19 0,08 

23. 
Буд-ь-те(-ем) оптимист-ом(-кой,-ами) / 
оптимистичнее / бодрее!  

0,12 0,24 0,19 

24. 
Будем / (ты / Вы / мы) долж-ен(-на,-ны) 
надеяться на лучшее!  

0,24 0,26 0,07 

25. 
Возьми-те себя в руки / держи-те себя в руках / 
держи-сь(-тесь)!  

0,06 0,34 0,25 

26. Собери-сь(-тесь) (с мыслями)!  0,07 0,12 0,13 
27. Слезами / плачем горю не поможешь!  - 0,17 0,12 

28. 
(Ты / Вы) не теряй-те выдержки / самообладания 
/ самоконтроля / головы!  

- 0,14 0,07 

29. (Я) (прекрасно, хорошо) понимаю (тебя / Вас)!  0,61 0,59 0,02 

30. 
Мо-гу(-жем) представить / понять / 
представля-ю(-ем) / (понима-ю(-ем), как (ты / 
Вы) себя чувствуе-шь(-те)!  

0,57 0,44 0,03 

31. 
(Я / мы) (так / очень / искренне) сочувству-ю(-ем) 
(тебе / Вам)!  

0,83 0,41 - 

32. 
(Я / мы) всем сердцем / всей душой / всеми 
мыслями с тобой / Вами!  

0,27 0,16 - 

33. 
Всё образумится / наладится / будет хорошо / 
станет на свои места / изменится к лучшему!  

0,58 0,51 0,11 

34. 
Всякое / и не такое случается / бывает / 
происходит!  

0,08 0,46 0,24 

35. Ничего не (по-)с-делаешь!  - 0,2 0,21 

36. 

(Ты / Вы) (в этом / здесь / тут / в случившемся / в 
произошедшем) ни при чём / не 
винов-ат(-а,ы),-ен(-на,-ны) / не имее-шь(-те) к 
этому (никакого / ни малейшего) отношения!  

0,21 0,14 0,07 

37. (Как) (мне / нам) (очень) жаль (тебя / Вас)!  0,38 0,26 0,04 

38. Не надо париться / не парься! - - 0,22 

Середній ІП 0,36 0,33 0,18 
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UŽUOJAUTA / PAGUODA / EMPATIJA / RAMINIMAS 

1. 
(Tu / Jūs) nenusimink-ite / nesirūpink-ite / nesijaudink-
ite / nesinervink-ite / nesirūpink-ite / neliūdėk-ite!  

0,68 0,64 0,58 

2. (Tu / Jūs) nekreipk-ite dėmesio!  0,03 0,24 0,38 
3. (Tu / Jūs) neimk-ite į širdį / galvą!  0,22 0,27 0,34 
4. (Tu / Jūs) negalvok-ite apie tai!  0,11 0,34 0,36 
5. (Tu / Jūs) neprarask-ite ištvermės!  0,05 0,24 0,31 
6. Nieko (baisaus / ypatingo) neįvyko / nenutiko!  0,17 0,36 0,25 

7. Leisk-ite (tave / Jus) paguosti / palaikyti!  0,34 0,18 - 
8. Praš-au(-om(e) nusiraminti / (už-)pa-miršti!  0,24 0,33 0,05 

9. 
(Tu / Jūs) atsipalaiduok-ite / mesk-ite tai iš galvos, 
(tai nereikšminga / neverta)!  

0,28 0,27 0,32 

10. 
Neverta (tau / Jums) jaudintis / sielotis / pergyventi 
(калька з рос. – І. К.) / nusiminti / kreipti dėmesio! 

0,13 0,14 0,41 

11. Nedidelė bėda! / Pusė bėdos! 0,27 0,24 0,18 
12. Viskas ne taip jau blogai!  0,19 0,17 0,2 
13. Nėra (nė mažiausios) priežasties nusiminti!  0,07 0,11 0,17 
14. Anokia čia nelaimė!  0,04 0,08 0,15 
15. Ne pasaulio pabaiga!  0,1 0,22 0,62 
16. Rado ko gailėtis!  - - 0,17 
17. (Tu / Jūs) spjauk-ite į tai!  - - 0,18 
18. Niekai!  0,57 0,59 0,56 
19. Tai smulkmenos!  0,11 0,2 0,23 
20. Velnias ne toks baisus, kaip atrodo!  - - 0,03 
21. Galėjo būti ir blogiau!  0,34 0,38 0,42 
22. Kada nors būtinai pasiseks!  0,31 0,32 0,09 
23. Labai labai užjaučiu!  0,82 0,79 0,37 
24. Optimizmo!  0,45 0,48 0,34 
25. Užuojauta!  0,99 0,98 0,89 
26. Reikia tikėtis geresnio / tikėki-tės(-s) geresnio!  0,28 0,19 0,04 
27. (Reikia tikėtis, kad ir toliau) viskas bus puiku / gerai! 0,93 0,9 0,58 
28. (Tu / Jūs) paimk-ite save į rankas!  - 0,2 0,25 

29. Laikykitės tvirtai / tvardyki-tės(-s)!  0,66 0,51 0,11 
30. Nereikia taip verkti – ašaros nepadės!  0,3 0,21 0,32 
31. Aš puikiai suprantu tave /Jus!  0,45 0,42 0,41 
32. Įsivaizduoju / galiu suprasti, kaip jaučiatės / jautiesi!  0,06 0,11 0,37 

33. 
Aš su tavim-i / Jumis visa širdimi / visa siela / visomis 
mintimis!  

0,14 0,04 - 

34. Laikyki-s(-tės), viskas susitvarkys!  0,59 0,57 0,84 
35. Gyvenime visko būna / atsitinka!  0,17 0,24 0,15 

36. Nieko nepadarysi!  0,74 0,76 0,87 
37. Tu / Jūs čia niekuo dėt-as(-a,-i) / nekalt-as(-a,-i)! 0,31 0,3 0,42 
38. Kaip (man / mums) gaila (tavęs / Jūsų)!  0,34 0,33 0,45 
39. Liūd- žiu(-ime) kartu su tavim-i / Jumis!  0,3 0,34 0,14 

40. 
O, kad galėčiau nors kiek palengvinti tavo / Jūsų 
sielvartą! 

0,22 0,21 0,06 

41. 
Jautiesi / atrodai labai pavarg-ęs(-usi), ar galėčiau 
kuo padėti? 

0,41 0,42 0,25 

Середній ІП 0,33 0,35 0,33 
SYMPATHY / COMPASSION / EMPATHY / CONSOLATION 

1. Don't (you) worry / get excited / be nervous!  0,81 0,86 0,76 
2. There's no need to worry / to bother!  0,58 0,64 0,49 
3. Don't worry, be happy!  0,62 0,7 0,83 

4. 
Never mind (about)! / Don't mention it! / It doesn't 
matter! /  

0,18 0,8 0,82 

5. Pay no attention! / Skip it! / It's nothing! 0,16 0,37 0,6 
6. Forget it!  - 0,35 0,59 
7. Nothing (serious / special) happened!  0,32 0,34 0,61 

8. 
Let me / us express (my / our) (deepest / sincerest) 
sympathy!  

0,37 0,25 - 

9. Calm yourself! / Keep calm! 0,19 0,36 0,41 
10. Cool it!  - 0,24 0,27 
11. Relax!  0,17 0,2 0,28 
12. There's no reason to distress yourself / to be upset!  0,36 0,35 0,14 
13. Take it easy! / Make your mind easy! 0,16 0,27 0,31 
14. Don't take it to heart!  0,65 0,75 0,54 

15. 
Don't / you mustn't think of it! / Don't think about it! / 
Put this out of your head / mind! 

0,32 0,35 0,43 

16. It's not the end of the world!  0,15 0,17 0,18 
17. Give it up!  - 0,11 0,12 
18. If you only knew how I feel for you / sorry I am for 0,35 0,43 0,1 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Pay+no+attention
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/don%27t+think+about+it
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you! / I'm / we're with you in thoughts, (with my / our 
heart-s and soul-s)! 

19. 
I can't believe how little you care! / They are just 
little things in life! 

0,22 0,27 - 

20. (You must / should) hope for the best!  0,2 0,15 0,38 
21. All will be well / ok / take a turn for the better!  0,29 0,25 0,24 
22. It could have been worse!  0,54 0,56 0,39 

23. 
You will succeed next time! / You will have a better 
luck next time! 

0,52 0,54 0,37 

24. Let's be positive / optimistic / cheerful!  0,13 0,18 0,29 
25. Pull yourself together!  - 0,21 0,28 
26. It's no use crying over split milk! / Crying won't help! - 0,1 0,11 
27. Sorrow will pay no debt!  - 0,08 0,06 
28. Gather your thoughts!  - 0,05 0,09 

29. 
Don't lose control of yourself! / (Don't lose yourself), 
you must keep / hold yourself in check! 

0,23 0,25 0,19 

30. Don't let it get you down / that distress you / yourself go!  0,12 0,17 0,1 
31. (I / we) understand you (perfectly)!  0,27 0,26 0,33 

32. 
I can imagine how it's like to be in your shoes and 
how you feel! 

0,08 0,1 0,11 

33. 
You have my / our (sincerest / most sincere / deepest / 
most heartfelt) sympathy! / (Please), accept my / our 
sympathy! 

0,36 0,33 0,24 

34. I sympathize with / feel for you!  0,27 0,34 0,37 
35. Hold on!  - 0,12 0,2 

36. 
Things will get better / work out! / Things do / 
anything can happen! 

- 0,11 0,12 

37. It can't be helped!  - 0,08 0,05 

38. 
You had nothing to do with it! / It's not your fault! / 
You are in no way to blame! 

0,12 0,12 0,11 

39. This is what it's all about! / There's nothing you can do! 0,15 0,16 0,18 
40. Such (what / a) nonsense!  - 0,03 0,07 
41. Cheer up! / Chin up! / Don't be disheartened! - 0,15 0,22 

Середній ІП 0,31 0,3 0,31 
 

 
 

Діаграма 4.11. Індекси продуктивності модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

співчуття, розрада, емпатія, співпереживання /  

сочувствие, утешение, эмпатия, сопереживание /  

užuojauta, paguoda, empatija, raminimas / sympathy, compassion, empathy, consolation 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/how+little
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/little+things+in+life
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/could+have+been+worse
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/better+luck+next+time
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/better+luck+next+time
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Gather+your+thoughts
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/things+will+get+better
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/things+work+out
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/is+what+it%27s+all+about
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/there%27s+nothing+you+can+do
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Таблиця 4.12 

Продуктивність модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

побажання / пожелание / palinkėjimas / wish, desire 
 

№ Дискурсивні практики 

ІП 

МP / 

МТ 
МN МF 

ПОБАЖАННЯ 

1. 
Прийм-и(-іть) (мої / наші) (найщиріші / 

найдобріші) побажання […]!  
0,85 0,33 - 

2. 
Дозволь-те / хоч-у(-емо) привітати (тебе / Вас) і 
побажати […]!  

0,53 0,23 - 

3. Будь-те здоров-ий(-а,-і) / щаслив-ий(-а,-і […]!  0,67 0,75 0,77 

4. (Я /ми) бажа-ю(-ємо) / зич-у(-имо) (тобі / Вам) […]! 0,89 0,91 0,89 

5. 

(Щиро / щиросердно / від усього серця) 
віта-ю(-ємо) / віншу-ю(-ємо) / поздоровлю-ю(-ємо) 
з днем народження / ювілеєм / […], бажа-ю(-ємо) / 
зич-у(-имо) здоров'я / щастя / добробуту / 
достатку / удачі / успіх-у(-ів) / усіляких гараздів / 
кохання / любові […]!  

0,38 0,27 0,05 

6. 

Дай (тобі / Вам), Боже / Господи / Мати Божа 
здоров'я / щастя / […]! / Боже / Господи, 

благослови / бережи! Нехай Бог / Господь 
благословить / береже! 

0,26 0,09 0,28 

7. 
(Нехай) рост-е(-уть) / рост-и(-іть здоров-ий(-а,-і) / 
гарн-ий(-а,-і) / красив-ий(-а,-і) […]!  

0,09 0,3 0,32 

8. 

Гарно-го(-ї,-их) / приємно-го(-ї,-их)  / 
цікаво-го(-ї,-их) / весело-го(-ї,-их)  / 
щасливо-го(-ї,-их) дня / відпочинку / вікенду / 

повернення / вихідних / свят(кових) днів / 
відпустки / неділі / подорожі […]!  

0,47 0,55 0,42 

9. Смачного! / Приємного апетиту!  0,33 0,25 0,27 

10. Приємних / гарних / позитивних вражень / емоцій!  0,25 0,26 0,12 

11. Щасти / щасливо (тобі / Вам)!  0,19 0,3 0,64 

12. Удачі (тобі / Вам)!  0,17 0,31 0,73 

13. (На) добраніч! 0,18 0,15 0,12 

14. Солодких / приємних снів / сновидінь!  - 0,03 0,08 

15. Будьмо!  0,17 0,32 0,33 

Середній ІП 0,39 0,34 0,39 

ПОЖЕЛАНИЕ 

1. 
Прими-те мои / наши (самые искренние / добрые / 
чистосердечные) поздравления / пожелания […]!  

0,87 0,74 - 

2. 
Позволь-те / хо-чу(-тим) поздравить (тебя / Вас) 
и пожелать […]!  

0,54 0,55 0,03 

3. Будь-те здоров-а(-ы) / счастлив-а(-ы) […]!  0,35 0,56 0,41 

4. 
Дай Боже (Бог) / Господи, (тебе / Вам) здоровья / 
добра / счастья […]!  

0,08 - 0,18 

5. 

(Искренне / чистосердечно / от всей души / от 
всего сердца) поздравля-ю(-ем) с днём рождения / 
юбилеем / Новым годом / […], жела-ю(-ем) 
здоровья / счастья / благополучия / достатка / 
любви / удачи / успех-а(-ов) […]!  

0,62 0,65 0,34 

6. 
Пусть Бог / Господь благословит / хранит / 
бережёт!  

0,11 - 0,17 

7. 
(Пусть) раст-ёт(-ут) / расти-те 
здоров-ый(-ая,-ые) / красив-ый(-ая,-ые) / 
успешн-ый(-ая,-ые) / счастлив-ый(-ая,-ые) […]! 

0,12 0,25 0,27 

8. 

Хорош-его(-ей,-их) / приятн-ого(-ой,-ых) / 

интересн-ого(-ой,-ых) / весёл-ого(-ой,-ых) / 
прекрасн-ого(-ой,-ых) / счастлив-ого(-ой,-ых) / 
[…] дня / отдыха / уикэнда / отпуска / 
путешествия / возвращения / праздников / 
выходных / поездки […]!  

0,53 0,75 0,31 

9. Приятного аппетита!  0,21 0,17 0,04 
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10. 
Приятных / позитивных / положительных 
впечатлений / эмоций!  

0,42 0,44 0,26 

11. Счастливо (тебе / Вам)!  0,35 0,78 0,67 

12. Удачи (тебе / Вам)!  0,32 0,79 0,75 

13. Спокойной ночи! 0,27 0,28 0,07 

14. Приятных / сладких снов-идений! - 0,11 0,05 

15. Люби-те и будь-те любим-ой(-ым,-ыми)!  - 0,02 0,03 

Середній ІП 0,37 0,47 0,26 

PALINKĖJIMAS 

1. 
Priimk-ite (mano / mūsų) nuoširdžiausius / 
širdingiausius sveikinimus / palinkėjimus […]!  

0,62 0,5 0,03 

2. Priimk-ite (mano / mūsų) širdžių šilumą!  0,05 0,02 - 

3. 
(Kuo) (nuoširdžiausiai / iš širdies / iš visos širdies) 
sveikin-u(-am(e) / link-iu(-im(e) […]! 

0,89 0,83 0,67 

4. 
Leisk-ite pasveikinti (Jus / tave) ir (nori-u(-m(e) 
(norė-čiau(-tum(e) palinkėti (Jums / tau) […]!  

0,73 0,64 - 

5. Būk-ite / lik-ite sveik-as(-a,-i,-os) / laiming-as(-a,-i)!  0,38 0,34 0,89 

6. Gyvenkim / darbuokimės sveiki!  - - 0,03 

7. Į sveikatą! / Sveikatos! 0,99 0,98 0,99 

8. Sėkmės (tau / Jums)!  0,96 0,85 0,97 

9. 
(Aš / mes) nori-u(-m(e) / norė-čiau(-tum(e) palinkėti 
(tau / Jums) sėkmės / [...]! 

0,56 0,33 - 

10. Skals-a(-os)!  0,06 0,03 - 

11. Duok Dieve, sveikatos / laimės […]!  0,08 0,08 0,15 

12. 

(Nuoširdžiai / nuoširdžiausiai / iš visos širdies) 
sveikin-u(-ame) su gimtadieniu / Kalėdomis / 
jubiliejumi / Naujaisiais metais / vardadieniu […] ir 
link-iu(-im(e) […]! 

0,65 0,42 0,04 

13. 
Sveikin-u(-am(e) vardinių dieną / Naujųjų metų 

proga / grįžusius iš kelionės […]!  
0,47 0,43 0,28 

14. 
Tesuteikia (tau / Jums) Dievas […]! / Tepalaimina (tave 
/ Jus) Dievas! / Tesaugo (Jus / jį / ją / tave) Dievas! 

0,18 0,05 0,12 

15. Geros / gražios dienos [...]!  0,75 0,74 0,5 

16. Gero / malonaus / gražaus savaitgalio / poilsio!  0,4 0,43 0,47 

17. Laimingos kelionės / laimingo kelio!  0,28 0,29 0,17 

18. Linksmų / gerų / gražių švenčių / metų!  0,15 0,13 0,18 

19. Gerų / skanių pietų […]!  0,12 0,04 0,03 

20. Skanaus! / Gero apetito!  0,38 0,36 0,47 

21. Gero miego […]!  0,12 - 0,03 

22. Saldžių sapnų!  0,17 0,14 0,22 

23. Labos naktelės!  - 0,04 0,17 

24. Saulėtų dienų!  0,04 0,02 - 

25. Gero lietaus!  0,05 0,3 0,06 

26. Linksmai pavažinėti ir laimingai sugrįžti! 0,11 0,07 - 

27. Sudiev!  0,1 0,05 0,03 

28. Labanakt-is! 0,26 0,28 0,29 

29. Laimingai!  0,87 0,88 0,91 

30. Tegu lydi visur sėkmė! 0,11 0,07 0,04 

Середній ІП 0,38 0,33 0,32 

WISH / DESIRE 

1. 
(Please), accept my / our (sincerest / best / kindest) 
wishes / congratulations / regards!  

0,81 0,67 0,11 

2. I / we want / would like to wish you […]!  0,82 0,51 0,47 

3. Let me / us congratulate you and wish […]!  0,47 0,43 - 

4. (I / we) (wish you) be healthy / happy […]!  0,75 0,87 0,88 

5. 
I / we congratulate / wish from the bottom of the 
heart / sincerely […]! 

0,58 0,46 0,24 

6. 
(I / we) wish you happiness / wellbeing / prosperity / 
wealth / luck / love […]! 

0,95 0,97 0,92 

7. Take care / wish you all the best! 0,83 0,85 0,91 

8. 
God bless you with happiness / kindness / health […]! 
/ May God give you health / happiness / well being! 

0,16 - 0,17 

9. (Let / may) God bless / help / save grant (you)!  - - 0,07 

10. 
I / we wish to grow healthy / good looking / kind / 
beautiful / comely! 

0,12 0,11 0,06 

11. 
Have a nice / interesting / pleasant / merry / lucky / 

good day / weekend / holiday(s) / come back / return / 
0,52 0,56 0,55 
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Sunday / trip […]!  

12. (Wish you) bon appetite! 0,06 0,09 0,11 

13. 
Have a / wish you to have nice / pleasant / positive 
impressions!  

0,29 0,28 0,21 

14. Congratulations on your birthday / anniversary […]! 0,1 0,07 - 

15. Happy birthday!  0,13 0,11 0,17 

16. Happy Christmas / New Year […]!  0,04 0,04 0,07 

17. Good night!  0,14 0,1 0,11 

18. Sweet dreams!  - 0,03 0,06 

19. (To) love and be loved! 0,05 0,07 0,1 

Середній ІП 0,4 0,37 0,31 

 

 
 

Діаграма 4.12. Індекси продуктивності модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

побажання / пожелание / palinkėjimas / wish, desire 
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Таблиця 4.13 

Продуктивність модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

прощання / прощание / atsisveikinimas / good-bye 
 

№ Дискурсивні практики 

ІП 

МP / 

МТ 
МN МF 

ПРОЩАННЯ 

1. До (скорого / швидкого / наступного) побачення!  0,98 0,99 0,17 

2. 
До завтра / наступно-го(-ї) тижня / понеділка  
року / літа / зими [...]!  

0,76 0,87 0,18 

3. 
До (наступної / скорої) зустрічі (вранці / вдень / 
увечері / вдома / в Києві / в неділю […])!  

0,78 0,77 0,35 

4. (На) добраніч / доброї / спокійної ночі!  0,14 0,1 0,06 

5. Я / ми ненадовго / не проща-юсь(-ємось)!  - 0,13 0,05 

6. На все добре!  0,75 0,77 0,11 

7. Пока (-пока)!  - 0,39 0,99 

8. (Гуд)бай!  - - 0,18 

9. Па-па!  - 0,07 0,24 

10. Чао!  - - 0,05 

11. Адью! - - 0,04 

12. Удачі (тобі / Вам)!  - 0,15 0,17 

13. Щасливо / щасти (тобі / Вам) / (не)хай щастить!  0,31 0,24 0,36 

14. 
Бувай-те / будь-те (здоров-ий(-а,-і) / 
щаслив-ий(-а,-і)! 

0,22 0,33 0,48 

15. Проща-(ва)-й-те!  0,24 0,17 - 

16. 
Усього (тобі / Вам) найкращого / доброго, 
найліпшого!  

0,53 0,42 - 

17. Мо-є(-я) (в)шанування-чко / пошана! 0,08 0,03 - 

18. Гарного / приємного дня / вечора!  0,4 0,17 - 

19. 
Гарн-ого(-ої,-их) / приємн-ого(-ої,-их) / 
щаслив-ого(-ої,-их) / весел-ого(-ої,-их) вихідних / 
свят / вікенду / відпустки / подорожі / дороги!  

0,26 0,18 - 

20. 
(Ще) побачимось / зустрі-немось(-чаємось) о 
шостій годині / на роботі / в кафе [...]!  

0,25 0,23 0,21 

21. 

(Наступного разу / пізніше / тепер) (я / ми) 

чека-ю(-ємо) (тебе / вас / Вас) / (ти / ви / Ви) 
приход-ь(те) до мене / нас / (ти / ви / Ви) має-ш(-те) 
(обов'язково) до мене / нас прийти / завітати! 

0,34 0,32 - 

22. З Богом! / Бережи (тебе / Вас) Боже / Господь! 0,11 - 0,12 

23. 
(Я / ми) (щиро / охоче / дуже / сердечно / красно) 
дяку-ю(-ємо) / вдячн-ий(-а,-і) (тобі / Вам / вам) за 
увагу / зустріч […]! 

0,16 0,12 - 

24 
(Переда(ва)й-те) привіт / вітання батькам / 
родичам / чоловікові / […]! / (Усім) привіт / 
вітання! 

0,15 0,18 0,2 

25. Дозволь-те попрощатись / відкланятись!  0,14 - - 

26. Бай-бай!  - - 0,03 

27. Будьмо!  0,26 0,16 0,18 

28. До відзеня!  - - 0,01 

29. 
(Я) зателефоную / подзвоню / наберу / напишу! / 
(Ти / Ви) телефонуй-те / дзвон-и(-іть) / 
пиш-и(-іть)! / На зв'язку! / Тримаймо зв'язок! 

- 0,3 0,27 

Середній ІП 0,36 0,32 0,21 

ПРОЩАНИЕ 

1. До (скорого / следующего) свидания!  0,98 0,99 - 

2. 
До завтра / следующе-го(-й) года / недели / зимы / 
лета / […]! 

0,73 0,89 0,18 

3. 
До (скорой / следующей) встречи (дома / в Санкт-
Петербурге / в воскресенье / утром / днём / 
вечером / […])!  

0,77 0,67 0,21 

4. Я / мы ненадолго / не проща-юсь(-емся)! 0,11 0,17 0,19 

5. Пока (-пока)!  - 0,87 0,99 

6. Покеда / покедова!  - - 0,12 
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7. (Гуд)бай!  - - 0,05 

8. Па-па!  - - 0,06 

9. Чао!  - - 0,03 

10. Удачи (тебе / Вам)! 0,21 0,43 0,32 

11. Счастливо (тебе / Вам)!  0,38 0,29 0,24 

12. Прощай-те!  0,28 0,26 - 

13. 
Всего (Вам / тебе) (самого) доброго / хорошего / 
лучшего!  

0,75 0,71 0,15 

14. (Моё / наше) почтение!  0,17 - - 

15. (Мне / нам) пора!  - 0,28 0,22 

16. 
Позволь-те попрощаться / откланяться! / 
Пришло время говорить до свидания / 
прощаться!  

0,25 0,13 - 

17. Хорошего / удачного / приятного дня / вечера! 0,46 0,49 0,13 

18. 

Хорош-его(-ей,-их) / приятн-ого(-ой,-ых) / 
счастлив-ого(-ой,-ых) / весёл-ого(-ой,-ых) / 
удачн-ого(-ой,-ых) отпуска / поездки / дороги / 
выходных / праздников / уикенда […]! 

0,34 0,36 0,15 

19. Спокойной / доброй ночи!  0,19 0,16 0,15 

20. Споки! - - 0,02 

21. Сладких / приятных / добрых снов-идений!  - 0,08 0,03 

22. 
(Ещё) увидимся / встре-тимся(-чаемся) / 
пересечёмся (в три часа / на работе / в 
(торговом) центре […])!  

0,42 0,67 0,37 

23. Будь-те здоров-(-а,-ы) / счастлив(-а,-ы)! 0,18 0,19 0,08 

24. С Богом! / Храни вас / Вас / тебя Господь / Боже! 0,14 - 0,15 

25. 

(Теперь / в следующий раз / позже) (я / мы) 
жд-у(-ём) (тебя / Вас) / (ты / вы / Вы) 
приходи(те) к(о) мне / нам / (ты / вы / Вы) 
долж-ен(-ны) (обязательно) к(о) мне / нам 
прийти / […]! 

0,28 0,27 - 

26. 
(Большое / огромное) спасибо / (сердечно / искренне) 
благодар-ю(-им) за внимание / встречу / […]! 

0,4 0,36 - 

27. 
(Переда(ва)й-те) привет / поздравления 
родителям / жене / детям / […]! / (Всем) привет! 

0,21 0,32 0,3 

28. Бай-бай! - - 0,05 

29. Целую, (пока)! - 0,12 0,33 

30. Ну, пока / всё / я пошёл […]! - - 0,44 

31. 
(Я) позвоню / напишу! (Ты / Вы) звони-те / 
пиши-те! / Спишемся! / Созвонимся! 

- 0,23 0,25 

Середній ІП 0,38 0,41 0,21 

ATSISVEIKINIMAS 

1. Iki pasimatymo!  0,95 0,92 0,17 

2. Iki (naujų) susitikimų! 0,68 0,54 0,24 

3. Iki susitikimo namie / Klaipėdoje / sekmadienį / [...]! 0,48 0,52 0,22 

4. 
Iki / ligi greito / malonaus / laukiamo / sutarto 
pasimatymo / susitikimo! 

0,49 0,46 0,38 

5. 
Iki rytojaus / kitų metų / kitos vasaros / žiemos / 
savaitės / kito pirmadienio [...]!  

0,68 0,64 0,53 

6. Susitiksime trečią / darbe / (prekybos) centre / [...]! 0,41 0,38 0,25 

7. Iki! 0,18 0,55 0,99 

8. Labanakt-is! / Labos naktelės!   0,21 0,16 0,18 

9. Sudie-v!  0,79 0,87 0,65 

10. Viso gero!  0,92 0,89 0,64 

11. Viso!  0,15 0,33 0,96 

12. Viso geriausio!  0,55 0,38 0,21 

13. Viso labo!  0,54 0,42 0,22 

14. Sėkmės (tau / Jums)! 0,86 0,74 0,77 

15. Laimingai! 0,92 0,85 0,86 

16. Mano / mūsų pagarba! 0,21 0,15 - 

17. 
Gerų / gražių / laimingų / smagių švenčių / atostogų! 
/ Gero / gražaus / smagaus savaitgalio / poilsio! 

0,16 0,19 0,18 

18. Laimingo kelio! 0,2 0,17 0,15 

19. Geros / gražios dienos [...]! 0,19 0,16 0,2 

20. Geros kelionės ir laimingai sugrįžti! 0,15 0,04 - 

21. Saldžių sapnų! / Gero miego! 0,16 0,19 0,2 

22. Tegu lydi visur sėkmė!  0,12 0,08 0,03 

23. Būk-ite / lik-ite sveik-as(-a,-i,-os)!  0,14 0,1 0,18 
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24. 
(Vėliau / kitą kartą / kitu laiku) lauk-(s)iu(-(s)im(e) / 
ateik-ite pas mane / mus […])!  

0,15 0,17 0,07 

25. 
(Labai / nuoširdžiai / nepaprastai) dėking-as(-a,-i) 
(Jums / tau / jums) / ačiū / dėkui / dėkoj-u(-ame) už 
susitikimą / dėmesį / [...]! 

0,18 0,15 - 

26. Gyvenkim / darbuokimės sveiki!  - 0,02 0,03 

27. 
(Perduok-ite) (mano / mūsų) linkėjimus draugams / 
vyrui / vaikams [...]! / Linkėjimai visiems! 

0,16 0,24 0,14 

28. Kol kas!  - 0,04 0,56 

29. Su Dievu! / Tesaugo tave / Jus Dievas! 0,1 - 0,08 

30. Leisk-ite atsisveikinti!  0,06 - - 

31. Bučkis, (iki)! - 0,1 0,17 

32. 
(Aš) paskambinsiu / parašysiu! / (Tu / Jus) 

skambink-ite / parašyk-ite! / Pasirašysim(e)! 
- 0,18 0,2 

Середній ІП 0,39 0,35 0,34 

GOOD-BYE 

1. 

(I'll / we'll) see you soon / be seeing you / tomorrow / 
later / then / again / around / in a bit / in week / in the 
morning / in weekend / on Sunday / at home / in New 

York / at the office / at 6 / on work / in cafй […]! 

0,85 0,87 0,95 

2. Bye (bye), (it's been a lot of fun / see you back)!  0,88 0,99 0,99 

3. Chao!  - - 0,05 

4. Adios!  - - 0,09 

5. Farewell!  0,32 0,37 0,35 

6. See ya!  - - 0,34 

7. 

Well, (I'm afraid) I have / (sorry / excuse me / us) 
need to go now / it's getting kind of late / really 
should be going / I'd better get going / I've got to run 
/ it's time to be going / 1 should be running along! 

0,34 0,31 - 

8. Good bye! / I / we (want / would like) to say goodbye [...]! 0,85 0,25 - 

9. 
(Next time / later / one day) come to me / us / you 
should come to lunch / you must come around to my 
house! 

0,23 0,2 - 

10. (Good) night!  0,16 0,15 0,1 

11. (Have a) nice / good day / evening / stay […]! 0,15 0,3 0,25 

12. (Have nice) / sweet dreams!  - 0,06 0,11 

13. Good luck!  0,32 0,35 0,47 

14. Bye for now!  - 0,12 0,25 

15. Be happy!  - 0,38 0,44 

16. 
Thank you / thanks (for having us / for a lovely / 
wonderful evening / meal / time / […])! 

0,38 0,5 0,35 

17. 
Say hi / hello to John / your wife / […]! / (Give my) 
regards to your parents! / (Convey my) 
congratulations to Jack! / Best wishes to Melany!  

0,18 0,21 0,2 

18. Take care (of yourself / yourselves)!  - 0,11 0,18 

19. Give my regards / love to...! 0,24 0,2 - 

20. See you one more time!  - 0,07 0,14 

21. 
Catch you later! / I'll ring you later! / I'll give a ring 
one of these days! 

- 0,12 0,15 

22. I'll take my leave!  0,12 0,08 - 

23. 
Give me a ring! / Give me a buzz! / Give me a tinkle! 
/ Give us a shout! / Drop me a lim! /  

- 0,17 0,26 

24. God bless / save (you)!  - - 0,03 

25. 
Have a happy / good / nice / pleasant / merry 
holiday-s / weekend / safe journey […]! 

0,53 0,48 0,44 

26. Text / call me! Keep in touch! - 0,36 0,4 

27. Don't hesitate to call / write / message! 0,26 0,3 0,17 

Середній ІП 0,39 0,3 0,31 
 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/See+you+soon
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/I%27ll+take+my+leave
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Діаграма 4.13. Індекси продуктивності модусів  

національної кооперативної комунікативної поведінки  

українців, росіян, литовців і американців у дискурсивних практиках  

прощання / прощание / atsisveikinimas / good-bye 
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