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ВИЯВЛЕННЯ КОГНІТИВНОЇ ЯКОСТІ МОВЛЕННЯ  

У ЛЕКЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ 
(психолінгвістичний експеримент) 

 
Пошуки найбільш перспективних напрямів у сучасній фонетиці 

виявили, що новий етап її розвитку, як і всієї лінгвістичної науки, 
орієнтований на вивчення одиниць на перехресті когніції та комуніка-
ції. Когнітивний поворот у фонетиці дозволяє перевести розвідки у 
даній галузі на якісно новий рівень. Переорієнтувати дослідження з 
описової лінгвоцентричної моделі на антропоцентричну парадигму, 
де розв’язання завдань відбувається у тісному взаємозв’язку з люди-
ною, її сприйняттям, мисленням, свідомістю та пізнанням. Така епі-
стеміологічна основа дозволить, на нашу думку, отримувати більш 
об’єктивні та прагматично спрямовані результати. 

Визначення закономірних зв’язків між просодією та когніцією 
здійснювалось відповідно до основних завдань дослідження, згідно з 
розробленою нами методикою, яка базується на комунікативно-
когнітивному підході до вивчення одиниць фонетичного рівня мови. 
В роботі оперуємо поняттям когнітивної якості мовлення, корелятом 
якого виступає ступінь засвоєння інформації слухачем.  

В основу дослідження просодичних параметрів когнітивної якос-
ті мовлення покладений найпоширеніший на теперішній час комбіно-
ваний перцептивно-акустичний фонетичний метод з елементами 
загальної лінгвістики.1 Вперше даний метод був розроблений В.А. 
Артьомовим,2 подальший розвиток отримав у працях Л.К. Цеплітіса,3 
В.А. Васильєва,4 багатьох інших вітчизняних та зарубіжних лінгвіс-
тів. Успішно цей метод застосовується й сучасними українськими 
дослідниками, які працюють у сфері експериментально-фонетичного 
аналізу мовлення, зокрема Е.М. Андрієвською (2001), Ю.М. Захаро-
вою (2005), Н.В. Ланчуковською (2002), І.В. Лисичкіною (2005), Н.В. 
Рибіною (2005), Л.І. Тараненко (2004), Я.Р. Федорівим (2000) та ін. 

Теоретична розвідка нашого дослідження показує доцільність 
залучення при когнітивних розробках в галузі фонетики, окрім тради-
ційних фонетичних методів, спеціального психолінгвістичного експе-
рименту. Мета даної статті – викласти методику проведення та ре-
зультати психолінгвістичного дослідження когнітивної якості мов-
лення у лекційному дискурсі. 
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Комплексне експериментально-фонетичне дослідження розпоча-
лося з підбору та підготовки експериментального матеріалу:  
“Експериментальний матеріал повинен бути моделлю, ізоморфною 
сутністю явища, що досліджується, розглядається під кутом зору 
даної науки”.5 З двох можливих типів підбору матеріалу, “польового” 
та, “лабораторного”,6 ми звернулися до останнього. Лабораторний 
підбір передбачає, зокрема, що дослідник скористується будь-якими 
зразками готових тексів (усних або письмових).  

Для забезпечення репрезентативності вибірки, що є основною 
вимогою на першому етапі, були розроблені спеціальні вимоги та 
критерії добору звукового матеріалу, необхідного для проведення 
подальших етапів експерименту. Експериментальний корпус форму-
вався таким чином, щоб з лінгвістичної та статистичної точок зору він 
a priori відповідав таким чинникам: 

• хронологічна обмеженість;  
• жанрова обмеженість;  
• тематична обмеженість;  
• максимальна гомогенність (однорідність); 
• авторський стиль; 
• відповідність сучасній нормі вимови англійської мови; 
• ступінь природності та професійність реалізації дикторського 
мовлення у лекції; 

• кількість та стать дикторів. 
У відповідності до цих вимог експериментальний корпус вклю-

чив автентичні фонограми текстів лекцій з курсу “English for 
Academic Purposes Series”. Шість тематичних підрозділів обраного 
курсу були озвучені у студіях Великобританії протягом 1996–1999 
років лекторами-професіоналами та є прикладами справжніх англо-
мовних лекцій, не спрощених для навчальних цілей. Їх тематика 
(Medicine, Business Studies, Computer Science, General Engineering, 
Economics, Earth Science) не потребує жодного попереднього знання 
з наведених дисципліни та передбачає максимальну однорідність на 
семантичному, лексичному та граматичному рівнях, що зазначається 
у передмові до кожного з курсів.7 Усі курси відповідають навчально-
методичному рівню Intermediate.  

Наступним завданням було визначення об’єму вибірки. Говоря-
чи про об’єм вибірки, слід розрізняти два поняття – “одиницю аналі-
зу” та “одиницю вибірки”.8 У даному дослідженні за одиницю аналі-
зу приймаємо висловлювання, а за одиницю вибірки – мікротематич-
ну єдність. 
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На попередньому етапі роботи розглядаємо суцільну вибірку. 
Підрахувавши, що кожен з 6 курсів містить 15 лекцій, що загалом 
складає 90, визначаємо, що загальний обсяг матеріалу складає 4680 
одиниць аналізу (в перерахунку на час звучання це становить ≈ 18 
годин). При даному об’ємі матеріалу відносна похибка (δ) за даними 
таблиці залежності кількості прикладів від заданої відносної похибки9 
становить 0,029. Оскільки відносну похибку виражають у відсотках, 
то у нашому випадку δ = ≈ 3 %, і, отже, на 97% гарантує достовірність 
результатів. 

Незважаючи на те, що останнім часом цікавість до психолінгвіс-
тики зростає як в Україні, так і за її межами, за останні 10-15 років  
у підручниках з психолінгвістики нічого або майже нічого не  
говориться про психолінгвістичні методи. При плануванні нашого 
експерименту ми переважно базувались на методиці, розробленій  
у Чернівецькій лінгвістичній школі під керівництвом проф. В.В. Ле-
вицького.  

Гіпотеза – експериментально установити припущення про те, 
що певні просодичні характеристики впливають на когнітивну якість 
мовлення за умови однакової семантичної, лексичної та граматичної 
складності текстового рівня. 

Метою експерименту було вирішення таких питань: 
• Дослідити когнітивну якість мовлення різних дикторів; 
• Розподілити мовлення дикторів за тривимірною градуальною 
шкалою когнітивної якості мовлення (“добре”, “посередньо”, 
“погано” ). 

Стимул:  
Інформантам давались як стимули 12 найбільш контрастних за 

своїм звучанням уривків лекцій (одиниць вибірки), начитаних різними 
дикторами (п = 12). Відбір кількості дикторів здійснювався за методи-
кою Т.А. Бровченко та В.Г. Волошина, відповідно до якої збільшення 
кількості дикторів у розумних межах забезпечує більшу надійність 
результатів експерименту.10 Досліджувалось 6 жіночих та 6 чоловічих 
мовленнєвих зразків. Дане співвідношення мотивується “чистотою 
експерименту” та дозволяє уникати додаткових труднощів при апрок-
симації результатів. Для зручності проведення експерименту кожний 
диктор отримав код та відповідний цифровий індекс: ДЖ1, ДЖ2, ДЖ3, 
ДЖ4, ДЖ5 ДЖ6 та ДЧ1, ДЧ2, ДЧ3, ДЧ4, ДЧ5, ДЧ6. 

Шкала: 
Когнітивна якість мовлення опосередковано вимірювалась шля-

хом об’єктивної та cуб’єктивної оцінки інформантами поставлених 
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завдань. Об’єктивний аналіз проводився шляхом отримання відпові-
дей на запитання по змісту прослуханого уривка. Самі запитання бу-
ли розроблені авторами обраного курсу та використовувались експе-
риментатором як готові зразки. Суб’єктивний вимір проводився через 
відповіді на розроблену тривимірну градуальну шкалу когнітивної 
якості мовлення: 

“добре” 
“посередньо” 
“погано” 

Якщо спостерігалися розбіжності між суб’єктивною та об’єктив-
ною оцінкою даних інформантами, рішення приймалось на користь 
останнього. 

Методика і матеріал: 
Матеріал дослідження склали попередньо відібрані автентичні 

уривки лекцій (п = 12) з курсу “English for Academic Рurposes Series” 
у відповідності зі статистичними процедурами. Методика передбачала 
прослуховування інформантами зазначених уривків та відповіді на 
запитання анкети у відповідності до інструкції. При цьому стимули 
пред’являлися різним групам інформантів у різному порядку, як вима-
гає цього постановка експерименту.11 Хід експерименту фіксувався у 
спеціальному протоколі. 

Інформанти:  
Експеримент було проведено у Київському національному лінг-

вістичному університеті. Як інформанти по дослідженню нами були 
залучені 36 студентів-українців, що навчаються на факультеті англій-
ської мови та в Інституті східних мов (І-ІV курси), які давали відпові-
ді на питання анкети впродовж академічної години в аудиторіях, поді-
бних за своїми акустичними якостями. Відповідно до методичних 
рекомендацій,12 експеримент проводився у невеличких групах  
(n = 6 – 10). Варто зазначити, що при подібних експериментах кіль-
кість досліджуваних варіюється від 20 до 300. Проте досвід попере-
дніх експериментаторів13 показує, що збільшення кількості опитува-
них до 300 не призводить до суттєвої зміни результатів. У даному 
дослідженні було вирішено обмежитися залученням не менш ніж 30 
інформантів.  

Щоб вирішити питання про коректність залучення студентів-
українців до дослідження, був попередньо проведений додатковий 
експеримент. Для цього була залучена група інформантів – носіїв 
британського варіанту англійської мови, викладачі Ресурсного центру 
Британської ради в Україні. Було доведено, що студенти-українці оці-
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нюють дану категорію мовлення приблизно так, як це роблять англій-
ці (ступінь кореляції – 80%). 

Анкета:  
Анкети з даними про учасника, питаннями, інструкцією та при-

кладами були роздруковані на стандартних аркушах паперу А-4. Всі 
матеріали були розмножені ксерокопіюванням та подавалися інфор-
мантам. Для запобігання взаємовпливів та інтерференції кожному 
інформантові надавалася індивідуальна анкета.  

Інструкція:  
У ній було написано: “Даний експеримент передбачає вивчення 

когнітивної якості мовлення у лекційному дискурсі. Ваше завдання 
таке: уважно слухайте уривки лекцій; дайте відповіді на поставлені 
запитання; чи сприяє, на вашу думку, дане просодичне оформлення 
інформації її максимальному засвоєнню, свою відповідь запишіть”. 
Інструкція була складена так, щоб по-можливості уникати взаємовп-
ливу думок між інформантами. У кінці містилася позначка: “Увага! 
Дійте самостійно”. 

Результати та обговорення експерименту: 
В результаті проведення експерименту наша гіпотеза верифіку-

валась. Мовлення дикторів було охарактеризовано по-різному. Ре-
зультати обробки анкет з абсолютними та відносними показниками 
представлені у таблиці 1. 

Наочно результати проведеного дослідження зображені на рис. 1. 
Для обробки результатів експерименту використовувалися ста-

тистичні методи, зокрема було використано правило однієї сигми.14 
Рішення про відбір дикторів для подальшої експериментальної оброб-
ки приймалось у тому випадку, якщо сумарна кількість співпадінь 
оцінок складала не менше 68%. Застосувавши дану процедуру, віді-
брали такі мовленнєві зразки лекторів-дикторів (п = 6): ДЖ3, ДЧ2 та 
ДЧ3 – як “добре”, ДЖ5 – як “посередньо” та ДЖ2, ДЖ4 – як 
“погано”. 

У подальшому планується проведення аудиторського та інстру-
ментального аналізу мовленнєвих зразків дикторів, що були макси-
мально охарактеризовані інформантами, з метою виявлення просо-
дичних закономірностей, які вплинули на ступінь сприйняття інфор-
мації.  
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  Таблиця 1 
Результати розподілу дикторського мовлення  

за вимірювальною шкалою 

 

Умовні позначки: “+“ – добре;  “0” – посередньо;  “–“ – погано.  

  Таблиця 2 
Графічний розподіл мовлення дикторів 
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Застосування диференційованого підходу передбачає подальше 
дослідження та порівняння вибірок з різних якісних сукупностей. В 
роботі ми зупинились на одному з методів, який, зокрема, передбачає 
у випадку дослідження підвибірок з трьох різноякісних сукупностей 
можливість досліджувати їх у співвідношенні 3 : 1 : 1,15 що в абсолю-
тному перерахунку склало 120 : 40 : 40 одиниць аналізу. 

Репрезентативність об’єму підвибірок з урахуванням об’єму су-
цільної вибірки забезпечувалось формулою: 

 
     К² 

N =                 , 
     δ² р 

 
де N – об’єм вибірки; δ – відносна похибка, величину якої задає сам 
дослідник; К – стала величина (1,96); р – відносна частота досліджу-
ваної одиниці.  

Отже, задавши статистичну похибку 0,2 у дану формулу, ми 
отримали необхідну кількість одиниць (n = 120). При цьому за осно-
ву, згідно з метою нашого дослідження, були обрані тексти, когнітив-
на якість мовлення яких була охарактеризована як “добре”. У число-
вому співвідношенні загальний експериментальний корпус, відібра-
ний для подальшої обробки, становить 200 експериментальних фраз 
вжитих у контексті, загальний час звучання ≈ 1год.  

Таким чином, результати психолінгвістичного дослідження під-
готували основу для проведення подальших етапів експерименту. 
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