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Резюме. В данной статье подчёркивается, что изучение нарративного дискурса на примере английской 

литературы, определение психолингвистических аспектов такого дискурса является весьма актуальной 

проблемой современности, ведь такого рода дискурс играет немаловажную роль для всех жанров 

художественной литературы. В данной статье нарративный дискурс проанализировано на примере графических 

романов, на основе осмысления которых и будут определены психолингвистические особенности 

повествовательного дискурса. В статье было подчёркнуто, что достаточно важным для определения 

особенностей повествовательного дискурса является анализ материалов, представленных в виде комиксов, ведь 

человек, который наблюдает, является только объектом визуализации, а не её субъектом. В случае, если 

персонаж наблюдает за чем-то, то читатель будет позиционироваться как этот персонаж. При этом 

определённый тип позиционирования имеет важное значение для повествования текстового материала, 

представленного в форме комиксов, ведь именно этот тип позиционирования во многом влияет на значения, 

которые создаются читателем произведения. Анализируя произведение “Ночные охранники” Алана Мура и 

Дэйва Гиббонса, авторами этой статьи были предложены следующие психолингвистических аспекты 

нарративного дискурса, а именно: визуальная акцентуация, актуализация информации, метанарративная 

презентация текста, контрастные визуальные словосочетания, актуализация нарративного потенциала. 

Ключевые слова: нарративный дискурс, визуальная акцентуация, актуализация информации, 

метанарративная презентация текста, контрастные визуальные словосочетания, актуализация нарративного 

потенциала. 

 

 

УДК 159.923.5:821.16                 О.В. НЕСТЕРУК-ВОЛОДИМИРЕЦЬ 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ТА ТВОРЧОГО 

КОМПОНЕНТІВ ВНУТРИІШНЬО-ОСОБИСТІСНОГО ШАРУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

СТАРШОКЛАСНИКА 

 

В статті відображено результати констатуючого етапу дослідження та зроблено наступні висновки: 

комунікативна культура особистості, її рівень розвитку знаходиться у тісному взаємозв’язку із рівнем 

розвитку комунікативних здібностей та компетенцій особистості старшокласника. Особливості формування 

комунікативної культури старшокласників засобами художньої літератури залежать від їхнього 

особистісного профілю, індивідуального стилю мислення, діяльності та спілкування, мотивації та творчих 

здібностей, гендерних особливостей. 

Ключові слова: комунікативна культура, особистість, мотиваційні компоненти, творчі компоненти, 

художня література. 

 

Постановка проблеми формування комунікативної культури старшокласників засобами художньої 

літератури зумовлена вимогами суспільства щодо соціальної зрілості юнаків та юнок. Для досягнення цієї мети, 

передусім, слід вивчити феномен комунікативної культури, насамперед, – в аспекті становлення підростаючої 

особистості і впливу на цей процес такого важливого носія культурної традиції, як художня література. У 

зв’язку з цим приділяється увага, зокрема, важливим з цього погляду характеристикам процесу читання 

літературних художніх творів, формування у старшокласників прийомів діалогічної взаємодії з текстом. 

Оскільки особистість кожного старшокласника є неповторною індивідуальність, існують чіткі відмінності в 

процесі сприйняття культурних літературних кодів відповідно до цих відмінностей.  

Методологію, інструментарій, навіть цілу науку щодо читання створили і продовжують створювати  такі 

закордонні та вітчизняні науковці, дослідники і мислителі як: М. Адлер, А.А. Андрієвська, А.В. Антонова, 

В.Ф. Асмус, Р. Барт, М.М. Бахтін, А. Біне, В.В. Блудова, А.А. Брудной, А.В. Брушлинський, Л.С. Виготський, 

Г.Г. Граник, Л.П. Доблаєва, Т.М. Дрідзе, Л.Г. Жабицький, М.І. Жинкіна, В.В. Знакова, І.А. Ільїн, Дж. Келлі, 

В.В. Клименко, А.Б. Коваленко, Т.М. Косма, Г.С. Костюк, Є.П. Крупник, М.Н. Куфаєва, Д.О. Леонтьєв, 

О.О. Леонтьєв, Ю.М. Лотман, В.О. Моляко, С.І. Поварин, Є.І. Пассова, В.Н. Потапова, М.О. Рубакіна, 

М.М. Рубінштейн, С.Л. Рубінштейн, В.Ф. Сатінова, Н.М. Сікорський, Р.Ю. Таращанська, Л.М. Толстой, 

Н.В. Чепелєва, Т.Д. Щербан та інші. 

Теоретико-методологічні засади змісту, функцій, механізмів і стратегій спілкування і проблема 

становлення особистості та її розвитку як суб’єкта спілкування, його культури, а також питання комунікативно-

мовленнєвого розвитку дитини розробляли такі вітчизняні вчені, як Б.Ф. Баєв, Г.С. Костюк, О.О. Раєвський, 

І.О. Синиця, П.Р. Чамата, в наш час – Г.О. Балл, І.Д. Бех, О.Ф. Бондаренко, М.Й. Боришевський, О.В. Киричук, 

О.М. Корніяка, С.Д. Максименко, Т.О. Піроженко, В.В. Рибалка, Т.А. Російчук, Г.Л. Чайка, Н.В. Чепелєва, 

Т.К. Чмут, Т.Д. Щербан та ін. Глибокий шар що стосується проблем специфіки формування комунікативної 

культури особистості та її складових: комунікативного потенціалу, комунікативних здібностей та компетенцій 

відображено в роботах А.В. Білоножко, В.П. Барковський, О.О. Гаврилюк, Т.І. Гончар, О.М. Корніяка, 
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Д.В. Мусієнко, Г.В. М’ясоїд, Л. Е. Орбан-Лембрик, В.В. Садова, С.О. Сарновська, І.О. Татаріна, І.І. Тимченко, 

Є.Й. Юнусова та ін. 

Мета статті полягає в: 

 обґрунтуванні та описі авторської моделі комунікативної культури особистості; 

 психодіагностичній апробації мотиваційного компоненту внутрішньо-особистісного шару нормативної 

моделі комунікативної культури старшокласників. 

Результати теоретичного дослідження Аналіз наукової літератури дозволяє констатувати той факт, що 

дослідження, присвячені проблемі формування комунікативної культури особистості, ведуться в різних освітніх 

галузях, свідченням чого є експериментальні роботи таких сучасних вітчизняних вчених, як А.В. Аносової, 

А.В. Білоножко, В.П. Барковського, Т.І. Гончар, О.М. Корніяки, Д.В. Мусієнко, Г.В. М’ясоїда, Л.Е. Орбан-

Лембрик, В.В. Садової, С.О. Сарновської, І.О. Татаріної, І.І. Тимченко, Є.Й. Юнусової, Н.В. Юрченко та ін. 

Проте, цілісне бачення досліджуваної проблеми та система практичних заходів з метою формування 

комунікативної культури у старшому шкільному віці є недостатньо розробленими, а ґрунтовні дослідження 

становлення і розвитку комунікативної культури старшокласника у всьому комплексі її складових (особистісної 

мотивації, морально-вольових якостей та комунікативної компетентності) є пріоритетними для профільної 

системи освіти України. Процес формування комунікативної культури старшокласників засобами художньої 

літератури в психолого-педагогічних наукових джерелах вивчений недостатньо. Це вимагає теоретико-

експериментального дослідження особливостей розвитку та цілеспрямованого формування комунікативної 

культури учнів старшого шкільного віку із використанням формувального діалогічного потенціалу світової 

художньої літератури. 

Поняття комунікативної культури на сучасному етапі розвитку наукової думки можна умовно розглядати 

в декількох аспектах. З одного боку, комунікативна культура – це певний рівень розвитку суспільства, все те, 

що формує особистість людини і, відповідно, сприяє її соціальній інтеграції та соціально-комунікативній 

активності. Так, О.М. Корніяка вкладає в характерні риси комунікативної культури наступне змістове 

наповнення: 

1) комунікативна культура є результатом соціально-комунікативного розвитку суспільства і, водночас, – 

витвором конкретної людини, що забезпечує її зв’язок із соціумом. Вона є одним із найважливіших 

соціалізованих засобів спілкування. Її вияв означає, за своєю суттю, виконання суб’єктом спілкування певного 

соціального замовлення. Це – психологічне знаряддя суб’єкта діяльності спілкування, зумовлене його 

особистісною мотивацією;  

2) комунікативна культура – це якісна характеристика процесу спілкування, комунікативної діяльності 

особистості; 

3) комунікативна культура як продукт комунікативної діяльності її суб’єкта, який виникає в процесі 

інтеракції, функціонує і розвивається в міжособистісній взаємодії, це – акт творчості людини, присутній хоча б 

якоюсь мірою майже у кожній ситуації спілкування; 

4) комунікативна культура є втіленням внутрішнього, комунікативного за своїм змістом, ставлення 

суб’єкта до процесу спілкування та його учасників (О.М. Леонтьєв, І.А. Джидарьян та ін.). Комунікативна 

культура – регулятивний чинник діяльності суб’єкта: це – засіб контролю і саморегулювання поведінки, засіб 

досягнення рівноваги в міжособистісних стосунках, що виникають у процесі спілкування; 

5) комунікативна культура є складним психологічним утворенням особистості, результатом її психічної, 

комунікативної діяльності [2, 9]. Таке складне утворення особистості являє собою поєднання двох рівнів: а) 

особистісний рівень складають особистісно-мотиваційні утворення суб’єкта спілкування, а також його 

емоційно-вольові особливості; б) рівень комунікативної компетентності утворюють операційно-технічні засоби 

– комунікативні знання, навички та вміння, досвід суб’єкта спілкування. 

За всієї різнобічності поглядів на людину, її особистість, саме багатовимірність постає, згідно поглядів 

О.Г. Асмолова, її сутнісною характеристикою [1, с. 13]. На нашу думку, ця характеристика є також сутнісною 

характеристикою такого складного особистісного утворення, як комунікативна культура особистості, що 

представляє собою поєднання двох рівнів вияву: а) особистісний рівень, який вміщує особистісно-мотиваційні 

утворення суб’єкта спілкування, а також його емоційно-вольові особливості; б) рівень комунікативної 

компетентності, утворений операційно-технічними засобами: комунікативні знання, навички та вміння, досвід 

суб’єкта спілкування. 

В даній статті нами буде проаналізовано особливості мотиваційного і творчого компонентів внутрішньо-

особистісного шару комунікативної культури особистості старшокласників. 

Методика та процедура дослідження. Для розв’язання поставлених в дослідженні завдань використано 

комплекс теоретичних та експериментальних методів: теоретичні методи (вивчення та аналіз психолого-

педагогічної літератури з проблеми, узагальнення, систематизація, теоретичне моделювання), емпіричні методи 

(психолого-педагогічний експеримент, бесіда, спостереження, анкетування, тестування, контент-аналіз тощо), 

статистичні методи (кореляційний, дисперсійний, факторний аналіз).  

В статті описано констатувальний етап дослідження, який проводився в період з 2010 р. по 2013 р. У цей 

етап дослідження було включено 210 старшокласників. За критерієм сформованості комунікативної 

компетентності поєднано з читацькою мотивацією було розподілено вибірку старшокласників на контрольну (з 

високим рівнем читацької активності) та експериментальну (з низьким рівнем читацької активності). В даній 

статті розглядаються особливості розвитку та сформованості її мотиваційного компоненту внутрішньо-
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особистісного шару згідно авторської нормативної моделі, а саме – мотиваційного та творчого компонентів 

внутрішньо-особистісного шару комунікативної культури старшокласників з контрольної групи (К). Під час  

побудови моделі були враховані критерії розвитку комунікативної культури, її компонентів та їхні 

характеристики-індикатори запропоновані О.М. Корніякою  і наведені в табл. 1, представленій нижче [3, с. 18]: 

Таблиця 1 

Критерії розвитку комунікативної культури особистості школяра ( за О.М. Корніякою) 

Компоненти Критерії Характеристики-індикатори 

Мотиваційний 

компонент 

1. Сформованість особистісних потреб. 

2. Сформованість пізнавального інтересу і 

творчої активності. 

3. Сформованість комунікативного мотиву. 

4. Сформованість особистісних цінностей 

(добра, істини, краси тощо). 

5. Сформованість морально-комунікативних 

настановлень, етичного ставлення до 

процесу спілкування та його учасників. 

6. Самоусвідомлення (рефлексія). 

7. Сформованість моральної сфери осо-

бистості. 

8. Моральність комунікативних дій і 

поведінки в цілому. 

1. Потребово-мотиваційні утворення: потреба 

в пізнанні, потреба у спілкуванні, потреба в 

самопізнанні й оцінці самого себе, потреба в 

пізнанні й оцінці інших людей, потреба в 

самоствердженні у спілкуванні, потреба в 

самовдосконаленні, потреба в самовираженні 

у спілкуванні тощо.                                                            

2. Морально-комунікативні якості: 

ввічливість, вихованість, етичність, 

тактовність, повага до інших людей, почуття 

власної гідності, доброзичливість, 

емпатійність, правдивість та ін.                                                                               

3. Моральні (духовні) уявлення.                                     

4. Спрямованість особистості (на своє “Я”, на 

спілкування і на справу). 

 

Згідно нормативної моделі комунікативної культури та визначених Корніякою О.М. характеристик-

індикаторів нами було проаналізовано особливості мотиваційного компоненту комунікативної культури 

старшокласників з контрольної групи. Оскільки в своєму дослідженні ми аналізували особливості формування 

комунікативної культури старшокласника засобами художньої літератури, то в якості критерію сформованості 

мотиваційного компоненту нами було прийнято рівень сформованості мотивації читання. Згідно цього 

критерію було виділено контрольну групу 87 старшокласників (К1), з яких – 24 хлопці та 63 дівчини. Такий 

склад контрольної групи дозволив нам також дослідити гендерні особливості розвитку комунікативної 

культури, а саме її мотиваційного та творчого компонентів.  

Констатувальне дослідження складалося з двох етапів. На першому етапі ми досліджували рівень 

сформованості читацької мотивації із використанням авторської анкети, яка мала на меті визначити читацькі 

інтереси, уподобання, обізнаність та ставлення старшокласників до художньої літератури, а також визначити 

яких саме – українських, україномовних або закордонних авторів обирають старшокласники для читання у 

вільний час [4,5]. Якщо старшокласники визначали пріоритетне місце художньої літератури у своєму житті, то 

це умовно позначалося найвищим балом «3», а у випадку, якщо старшокласник зазначав, що взагалі не читає 

для задоволення власних пізнавальних потреб, то призначався «1» бал. У проміжний ситуації, коли художній 

літературі не надавалося пріоритетного місця, але й зберігався деякий інтерес до неї, то такій відповіді 

надавалося «2» бали.  

На другому етапі були виділені контрольна та експериментальні групи та проведено дослідження 

комунікативних рис особистості і мотивів комунікації старшокласників. Для цього був використаний тест 

комунікативно-соціальної компетентності (КСК) [6, C.138-149]. 

Згідно результатів цього тесту у старшокласників діагностується розвинена мотивація спілкування, за 

умови досягнення старшокласником максимального рівня в 16-20 балів, а також інші вияви ступеню 

сформованості комунікативних мотивів (13-15 балів – переважаючий рівень, 8-12 балів –  середній рівень, а 5-7 

балів – низький рівень). Крім того, результати тесту КСК були доповнені загальними стильовими 

характеристиками особистості старшокласників, визначеними за допомогою тесту Дж. Лі-Теллієра, який 

побудований згідно особистісної моделі Грегорса [2, C. 360-361, 7]. Рівень розвитку стилів мислення в цьому 

тесті визначається відповідно до кількості балів: (4-16: низький; 20-32 – середній; 36-48 – високий рівень).  

Аналіз результатів дослідження. Отримані нами результати свідчать в цілому про недостатній рівень 

розвитку комунікативної культури практично всіх груп (контрольної (К), контрольної 1 (хлопці)). Учнів, які 

виявляли високий рівень розвитку мотивації читання, спілкування і творчості тощо було не більше 41% від всієї 

вибірки старшокласників (210), при цьому дівчат серед старшокласників із розвинутою читацькою мотивацією 

було в 2,5 разів більше. Разом з цим серед меншою мірою читаючих старшокласників дівчат було більше лише 

в 1,5 рази, а відповідно, – хлопці захоплено читають значно в меншій мірі. Таким чином можна припустити, що 

ефективність використання художньої літератури з метою розвитку і формування комунікативної культури в 

старшому шкільному віці буде більш ефективною серед старшокласниць, у порівнянні із їхніми однолітками 

чоловічої статі.  Існує прямий кореляційний зв'язок між самооцінкою та емоційною стійкістю, зрілістю 

особистості, сформованістю особистісних потреб (0,6) старшокласників. Сформованість комунікативної 

мотивації вище середнього виявляється у 67% старшокласників із сформованою читацькою мотивацією. 
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Сформованість особистісних цінностей, повага до суспільно прийнятих соціальних норм, моральних та 

естетичних цінностей виявляється у 54% старшокласників із розвинутою читацькою мотивацією, при чому для 

дівчат цей показник вище на 17%. 

Узагальнення результатів теоретико-експериментального дослідження дало можливість сформулювати 

висновки: 
1. На основі аналізу й узагальнення наявного в психологічній літературі матеріалу із досліджуваної 

проблематики визначено загальні теоретико-методологічні основи становлення комунікативної 

культури старшокласників із використанням засобів художньої літератури. 

2. Запропоновано та обґрунтовано авторську нормативну модель комунікативної культури 

старшокласників. 

3. Досліджено гендерні особливості сформованості креативного та мотиваційного компонентів 

внутрішньоособистісного шару нормативної моделі комунікативної культури старшокласників. 

4. Розвиток у старшокласників комунікативної культури залежить від своєчасного і цілеспрямованого 

формування мотиваційного  підґрунтя комунікативних якостей і вмінь, через які вона виявляється. 

5. Опанування культурного спілкування визначається також організаційно-дидактичним підходом до 

навчання спілкування і мірою  комунікативної активності самого старшого школяра. Особливості 

формування комунікативної культури старшокласників засобами художньої літератури залежать від 

їхнього особистісного профілю, індивідуального стилю мислення, діяльності та спілкування, гендерних 

особливостей. 

6. Існує взаємозв’язок між сформованістю особистісно-мотиваційних утворень суб’єкта спілкування і 

розвитком його комунікативної культури – передусім її операційних (поведінкових) характеристик. 
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Резюме. В статье отображены результаты констатирующего этапа исследования и сделаны следующие 

выводы: коммуникативная культура личности, её уровень развития находится в тесной взаимосвязи с уровнем 

развития коммуникативных способностей и компетенций личности старшеклассника. Особенности 
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формирования коммуникативной культуры старшеклассника средствами художественной литературы зависят 

от их личностного профиля, индивидуального стиля мышления, деятельности и общения, мотивации и 

творческих способностей, гендерных особенностей. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, личность, мотивационные компоненты, творческие 

компоненты, художественная литература. 

 

Summary.The results of the established research level have been represented in this article and the following 

conclusions have been made; the communicative culture of personality, its development level is tightly connected with 

the development level of communicative skills and competences of senior pupils’ personality. The peculiarities of 

senior pupils’ communicative culture formation by means of fiction depend on their personal profile, individual 

thinking style, activity and communication, gender features. There is a connection between personal motivative 

formations of the subject of communication and their communicative culture development – first and foremost its 

operational (behavioral) characteristics. The development of senior pupils’ communicative culture depends on timely 

purposeful motivative basis formation of communicative skills and features, through which it reveals itself. The 

mastering of communication culture is determined by well organized-didactic approach to communication teaching and 

by senior pupils’ measure of communicative activity, as well. 

Key words: communicative culture, the personality, motivational components, creative components, fiction. 
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МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ У 

СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ  

 

Статтю присвячено проблемі становлення професійного іміджу психолога. Підкреслено, що багато в 

чому ефективність цього процесу залежить від готовності особистості до створення такого образу. 

Наголошено на доцільності формування такої готовності ще на етапі вузівського навчання. Провідну роль у 

процесі формування професійного іміджу відведено мотивації. За допомогою опитування визначено домінуючі 

мотиви студентів. Встановлено, що головними мотивами іміджетворчої діяльності майбутніх фахівців виступають 

мотиви самовираження та комунікативні мотиви. 

Ключові слова: психолог, професійний імідж, студенти, мотивація, мотиви самовираження, 

комунікативні мотиви. 

 

Постановка проблеми. В умовах змін та перебудови усіх сфер українського суспільства суттєві зміни 

відбуваються і у системі вищої освіти, покликаної створювати всі умови для підготовки компетентного фахівця, 

орієнтованого на постійний професійний розвиток, самовдосконалення, що забезпечить у подальшому високий 

рівень продуктивності його діяльності, конкурентоспроможності та мобільності на ринку праці. Проблема 

підготовки фахівців у сфері психології набула сьогодні особливого значення у зв’язку з великим соціальним 

запитом на них. Наявна система підготовки професіоналів у цій галузі орієнтується в основному на оволодіння 

студентами певною системою теоретичних знань та формування спеціальних умінь і навичок. Однак специфіка 

професії психолога ставить високі вимоги не лише до знань діагностичних тестів і методик, тренінгових та 

психокорекційних вправ, але і до його власної особистості, системи цінностей, картини світу та образу себе. Всі 

ці критерії є складовими професійного іміджу фахівця, який вважається одним з основних ресурсів, що 

забезпечує високий соціальний престиж як окремої особистості, так і певної організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми іміджу особистості свідчить про її актуальність. 

На початку ХХ століття процес формування іміджу розглядався виключно у категоріальному руслі психології 

та соціології (З. Фрейд, К. Юнг, Г. Лебон, Дж.Б. Уотсон, Б.Е. Торндайк, Е. Толмен, Т. Халл, Б.Ф .Скіннер, 

Дж. Роттер, А. Бандура, Г. Тард, Дж.Г. Мід, Т. Парсонс, Е. Фром, М. Вебер, А. Маслоу, К. Роджерс, та ін.). 

Сьогодні поняття «імідж» широко використовується у найрізноманітніших областях знання: філософії, 

соціології, психології, педагогіці, політології, антропології, культурології. За складом, структурою, обсягом і 

змістом воно стало міждисциплінарним. Дане поняття сформувалося у категоріальному полі багатьох наук і 

інтерпретувалася відповідно до особливостей, цілей, завдань та функцій професіонала. При цьому у суспільній 

свідомості та ментальності сучасної людини поняття іміджу існує як уявлення про певну цінність, від якості 

якої залежать життєвий успіх і успішність суб'єкта діяльності. 

У психології проблема іміджу сьогодні займає особливе місце. Категорія іміджу акумулює і консолідує в 

собі елементи онтології, тобто відображення змісту об'єкта; гносеології – процес його пізнання; активної дії – 

управління процесами становлення і розвитку іміджу. Ряд авторів відзначають, що проблема іміджу – це 

ключова гносеологічна проблема, від вирішення якої залежить вирішення багатьох інших (О. Калюжний, 

О. Панасюк, О. Перелигіна, О. Петрова, Г. Почепцов, В. Шепель та ін.) [2, 5-6, 8]. Такий підхід дозволяє нам 

розглядати імідж, у тому числі і професійний, як складний соціально-психологічний феномен, який важко 

оцінювати по якості за певними об’єктивними критеріями, хоча реальна потреба у цьому достатньо висока. 

Професійний імідж ми можемо визначити як якісну характеристику особистості, яка сприяє прояву її 

внутрішніх установок, особистісних якостей, життєвої компетентності, фахових знань і професіоналізму через 
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