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dynamic theory. In the process of deep cognition archetypical symbols promote leveling in the image of oppositions and antagonisms, which proves
involvement of archetype to internal order of psychic. Actual psychic act
always has expression in the horizontal «cross point» (basic defense) and
vertical (situational defense), which requires exposure of the content in
dialogic interaction with subject for purposes of demarking conscious and
unconscious aspects. The most important professional problem of the psychologist is the ability of probabilistic forecasting of individual peculiarities of intrapsychic interconnections. Everything mentioned aggravate the
problem of cognition of psychic reflection deep aspects of objective internal
and external reality.
Key words: psychic reflection, deep-psychological cognition, objective
reality, psychological defense, dialogical interaction.
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І.С. Попович. Семантичний аналіз наукової категорії «соціальні
очікування». У статті реалізовано спробу семантичного аналізу наукової категорії «соціальні очікування». Зазначено, що термін «концепт»
пов’язаний з антропоцентричною парадигмою мовознавства та когнітивно-прагматичною методологією і використовується поряд з такими
ключовими поняттями, як «дискурс», «картина світу» для репрезентації світоглядних, інтелектуальних та емоційних інтенцій як намірів і
прагнень особистості, що відображені у її творіннях – текстах. Розглянуто семантичний концепт як смислову одиницю семантичного аналізу
наукових категорій, понять, визначень, дефініцій. Здійснено аналіз семантичних концептів наукової категорії «соціальні очікування» у слов© І.С. Попович
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никах наукової термінології, довідниково-енциклопедичній літературі,
науковій теорії та практиці.
Висловлено припущення, що виокремлення семантичних концептів, допоможе краще дослідити соціальні очікування особистості, внесе
ясність у соціально-психологічний зміст досліджуваного явища, сприятиме виокремленню значущої наукової інформації, узагальнить наукову спадщину вихідної наукової категорії.
Наочно показано семантичні концепти наукової категорії «соціальні очікування». Окреслено смисловий простір досліджуваної проблеми.
Виокремлено розмаїття наукових понятійних одиниць, серед яких найпоширеніші такі: суб’єктивні орієнтації, суб’єктивні уявлення, ціннісні орієнтації, мотиви поведінки, система очікувань, вимоги, санкції,
психічний стан, форма надії, спосіб поведінки, проградієнтна серія почуттів, сторона взаємодії. Показано, що іноді у визначенні зустрічаються характеристики, функції, ознаки соціальних очікувань.
Ключові слова: соціальні очікування, семантичний аналіз, концепт, категорія, поняття, значення, дефініція, смисловий простір.
И.С. Попович. Семантический анализ научной категории «социальные ожидания». В статье реализована попытка семантического анализа научной категории «социальные ожидания». Отмечено, что термин «концепт» связан с антропоцентрической парадигмой языкознания
и когнитивно-прагматической методологией и используется наряду с
такими ключевыми понятиями как «дискурс», «картина мира» для репрезентации мировоззренческих, интеллектуальных и эмоциональных
интенций, которые являются намерениями и стремлениями личности,
отображенными в её творениях – текстах. Рассмотрены семантические
концепты как смысловые единицы семантического анализа научных
категорий, понятий, определений, дефиниций. Осуществлен анализ семантических концептов научной категории «социальные ожидания» в
словарях научной терминологии, справочно-энциклопедической литературе, научной теории и практике.
Изложено предположение, что выделение семантических концептов поможет лучше исследовать социальные ожидания личности,
внесёт ясность в социально-психологическое содержание исследуемого
явления, будет способствовать поиску значимой научной информации,
обобщит научное наследие исходной научной категории.
Показаны наглядно семантические концепты научной категории
«социальные ожидания». Очерчено смысловое пространство исследуемой проблемы. Выделено разнообразие научных понятийных единиц,
среди которых самые распространенные следующие: субъективные
представления, ценностные ориентации, мотивы поведения, требования, санкции, психическое состояние, форма надежды, способ поведения, проградиентная серия чувств, сторона взаимодействия. Показано,
что иногда в определении встречаются характеристики, функции, признаки социальных ожиданий.
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Постановка проблеми. Наукова категорія «соціальні очікування» отримала досить широке застосування в науковій теорії
та практиці. Висвітлюючи результати дослідження, нею оперують філософи, соціологи, педагоги та психологи. Соціальні очікування мають місце в планах і звітах банкірів, фінансистів, менеджерів різних галузей, керівників топ-рівня. Їх застосовують
у своїх промовах громадські діячі, політичні лідери, керівники
країни, ті, хто впливає на геополітичне становище держави у світі. Попри всю значущість і актуальність для суспільства та сучасної науки, досліджувана проблема потребує скрупульозного
аналізу та розробки науково-категорійного апарату. Семантичний аналіз наукової категорії «соціальні очікування» допоможе
збагнути понятійну сутність проблеми, окреслити семантичний
простір досліджуваного феномена.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базуючись на фундаментальних положеннях розуміння особистості як суб’єкта
самоактивності, соціальні очікування як прояв самосвідомості особистості, складову ціннісно-смислової сфери особистості, базовий психологічний механізм саморегуляції поведінки
особистості розглядають такі психологи: R.Berns, W.James,
B.McKendles, G.Mead, T.Shubytany, Г.Андреєва, М.Бобнєва,
М.Боришевський, Н.Гуткіна, І.Кон, А.Ручка, Т.Титаренко,
С.Тищенко, І.Чеснокова, К.Шорохова та інші.
Цікавими є наукові розвідки соціальних очікувань у процесі
спілкування, розгляд як складової комунікативно-рольової взаємодії; у теоріях атрибуції, міжособистісній перцепції, інтеракції, в теоріях рольової поведінки особистості, теорії конвенційної міжособистісної взаємодії, теоріях соціалізації (Ch.Cooley,
R.Darendorf, F.Heider, J.Hetfild, R.Hysman, H.Kelley, G.Mead,
T.Parsons, T.Shubytany, О.Блинова, М.Бобнєва, О.Бодальов,
П.Горностай, Г.Долинський, Я.Коломінський, Е.Лінчевський
та інші).
Упродовж останніх десятиліть можна помітити, що психологія перестає бути спрямованою тільки в «минуле», а робить
важливі кроки для творення та дослідження майбутнього. Неабиякою актуальністю користуються наукові здобутки психології
конструювання та моделювання майбутнього, яка представлена
такими науковцями: Н.Галой, О.Михальський, К.Разгоняєва,
М.Семенова, Т.Титаренко та інші.
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Мета роботи полягає у реалізації семантичного аналізу наукової категорії «соціальні очікування».
Виклад основного матеріалу дослідження. У попередніх наукових пошуках нами реалізовано початковий етап науково-категорійного аналізу поняття «соціальні очікування». Виявлено
родо-видові зв’язки ключової категорії, побудовано графічну
візуалізацію родо-видових зв’язків поняття «соціальні очікування» та встановлено їх у всьому переліку понять очікувань,
виокремлено ознаки очікувань, і вже за цими ознаками систематизовано очікування особистості.
Наступним етапом науково-категорійного аналізу є реалізація семантичного аналізу наукової категорії «соціальні очікування». Здійснюючи семантичний аналіз, нам видається логічним
виокремлення семантичних концептів досліджуваного феномену
у словниках наукової термінології, довідниково-енциклопедичній літературі, науковій теорії та практиці. Концепт (з лат. «conceptus» – «поняття») – зміст поняття, смислове значення. Також
знаходимо пояснення – формулювання, загальне поняття, думка
[4, c. 321]. Зазначимо, що термін «концепт» пов’язаний, перш за
все, з антропоцентричною парадигмою мовознавства та когнітивно-прагматичною методологією, й використовується поряд з такими ключовими поняттями, як «дискурс», «картина світу» для
репрезентації світоглядних, інтелектуальних і емоційних інтенцій (намірів, прагнень) особистості, відображених у її творіннях –
текстах. Семантичні концепти – смислові одиниці семантичного
аналізу наукових категорій, понять, визначень, дефініцій. Припускаємо, що виокремлення семантичних концептів допоможе
краще дослідити наукову категорію «соціальні очікування», внесе ясність у соціально-психологічний зміст досліджуваного явища, сприятиме виокремленню значущої наукової інформації, узагальнить наукову спадщину вихідної наукової категорії.
Проаналізувавши визначення поняття «соціальні очікування» у філософському енциклопедичному словнику [16], виокремлюємо такі семантичні концепти – «суб’єктивні орієнтації,
які поділяють члени соціальної групи стосовно передбачуваного перебігу подій», «забезпечують пізнавальну, емоційну та поведінкову готовність індивідів до передбачуваного перебігу подій», «відображають об’єктивну необхідність узгоджених дій:
від кожного члена очікується певний склад думок, почуттів і
вчинків, що відповідають його місцю в системі спільної діяльності» [16, с. 455]. Для кращого сприйняття наглядно покажемо
семантичні концепти наукової категорії «соціальні очікування»
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(рис. 1). У словнику-довіднику термінів з конфліктології [12]
семантичними концептами є: «система очікувань, вимог відносно норм виконання індивідом соціальних ролей», «різновид соціальних санкцій, які упорядковують систему відношень і взаємодій у групі», «носять неформалізований характер, який не
завжди усвідомлюється» [12, с. 261]. У словнику з соціальної педагогіки [11], знаходимо: «вимоги, які пред’являють навколишні індивіду стосовно його дій, думок і почуттів, що мають місце
в тій чи іншій ситуації», «неформальні санкції, що впорядковують взаємодію людей стосовно неписаних правил, ролей і прийнятих норм і способів спілкування» [12, с. 181]. У енциклопедії
з соціології [13] мають місце такі семантичні концепти: «складова системи регуляції соціальної поведінки, взаємодії у групах,
спільнотах, зазвичай неформалізована», «система вимог стосовно норм виконання індивідом соціальних ролей», «варіант соціальних санкцій, що впорядковують систему взаємин і взаємодії
у групі», «відображають міру обов’язковості, необхідності для
спільноти бажаної форми поведінки, ставлень, без яких група не
може успішно функціонувати», «впорядковують взаємини, стабілізують систему соціальних зв’язків, погоджують дії і взаємини членів групи, спільноти, підвищують ефективність процесів
адаптації і оцінювання» [13, с. 672].
У психологічній довідково-енциклопедичній літературі [3],
[7], [9] знаходимо: «очікування чогось в міжособистісних взаєминах, наприклад, оцінки дій індивіда з боку інших людей», «зумовлюються індивідуальними особливостями особистості, суспільною діяльністю і організаційною структурою групи, груповими
нормами, еталонами сукупних перспектив розвитку життя в суспільстві», «складають частину ціннісних орієнтацій особистості»,
«виступають як мотив поведінки людини» [3, с. 513]; «виконання
норм та способів поведінки, які встановлюються в групі і діють зі
сторони учасників акту соціальної взаємодії», «система групових
вимог», «імовірнісне прогнозування розвитку подій, а також поведінки окремих членів групи» [9, с. 237].
Цікавої наукової думки дотримується російський науковець
О.Тишковський [15], який надає очікуванням статусу психічного стану. Виокремлюємо такі семантичні конструкти: «психічний стан індивіда, що відображає співвідношення суб’єктивної
оцінки актуальної ситуації взаємодії і уявлень індивіда про себе
як суб’єкта поведінки в цій ситуації», «відтворюються у формі
надії як емоційного переживання, що випереджає значущу подію
чи результат» [15, с.20]. На наш погляд, відтворення очікувань у
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формі надії частково розкриває психологічний зміст соціальних
очікувань, оскільки надія як емоційне переживання чогось значущого може носити пасивний характер й відображати чекання
когось чи на щось. У К.Платонова знаходимо – «проградієнтна
серія почуттів, в структуру яких входить знання ймовірності настання очікуваної події, або тільки віра в це» [5, с.168].
Проаналізувавши визначення поняття «експектації» [7], [8],
[10], [17], безумовно знаходимо великий перелік семантичних
концептів, серед яких низка понять повторюється, доповнює
згадані вище. Зокрема, у філософському словнику [17]: «певний
спосіб вербальної і реальної поведінки індивіда в малій групі»,
«фіксуються в свідомості індивіда і перетворюються на одну з
центральних ланок його ціннісної орієнтації», «регулятори групової взаємодії, забезпечують можливість пристосування індивіда до інших членів групи і зумовлюють стабільність групи» [17,
с. 165], «вимоги стосовно норм виконання індивідом соціальних
ролей, що є різновидом соціальних санкцій, які упорядковують
систему ставлень і взаємин в групі» [7].
У проаналізованих визначеннях поняття «соціально-психологічні очікування» [1 ; 6] заслуговують на увагу «суб’єктивні
орієнтації будь-якого учасника міжособистісної взаємодії стосовно того, як він оцінює і оцінюють його інші учасники взаємодії,
на яку в зв’язку з цим поведінку від оточуючих він сподівається
та оточуючі сподіваються від нього». Основні концепції національної самосвідомості громадянського становлення особистості
М.Боришевського лежать «уявлення людини про те, як оцінюють її оточуючі щодо міри наявності в неї певних національних
цінностей, якої поведінки у зв’язку з цим очікують від неї» [1].
У життєвих очікуваннях згідно з Т. Титаренком [14] знаходимо:
«передбачають те, на що особистість має право, чого вона чекає
від життя». У рольовій концепції П. Горностая підструктура рольових очікувань входить в структуру рольової взаємодії особистості, подана як «зовнішня сторона взаємодії, яка характеризує
суспільну детермінацію рольової поведінки людини» [2].
Семантичні концепти проаналізовано, прибрано повтори,
враховано доповнення та уточнення і розміщено на рис. 1. Аналіз
семантичних концептів підводить нас до наступних висновків.
Під соціальними очікуваннями почасти розуміють суб’єктивні
орієнтації, суб’єктивні уявлення, ціннісні орієнтації, мотиви
поведінки, систему очікувань, вимоги, санкції, психічний стан,
форму надії, спосіб поведінки, проградієнтну серію почуттів,
сторону взаємодії.
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Рис. 1. Семантичні концепти наукової категорії
«соціальні очікування»
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Часто у визначенні мають місце характеристики, функції,
ознаки соціальних очікувань. Зокрема вказується, що вони відображають, забезпечують, складають, передбачають, як виступають, фіксуються, чим зумовлені та інші. Семантичний аналіз
як етап науково-категорійного аналізу поняття «соціальні очікування» логічно нас підводить до ретроспективного аналізу наукової спадщини досліджуваного феномена. Дослідження наукових
теорій допоможе збагнути унікальність і неповторність феномена соціальних очікувань, закласти теоретико-методологічну
базу дослідження психології соціальних очікувань особистості,
дати визначення досліджуваного поняття, окреслити напрямки дослідження соціальних очікувань у науковій літературі та
практиці, що і буде реалізовано в подальших наукових пошуках.
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I.S. Popovych. Semantic analysis of scientific category «social expectations». The attempt of semantic interpretation of scientific category «social
expectations» is realized in the article. It is marked that the term «concept»
is related to the anthropocentric paradigm of linguistics and cognitive-pragmatic methodology, and it is used next to such key notions, as «discourse»,
«world picture» for representation of world view, intellectual and emotional
intensions, that are intentions and aspirations of personality, represented in
its creations – texts. Semantic concept is considered as a semantic unit of
semantic analysis of scientific categories, notions, determinations, definitions. The analysis of semantic concepts of scientific «social expectations»
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category is carried out in the dictionaries of scientific terminology, certificate-encyclopaedic literature, scientific theory and practice.
The supposition is expounded, that the selection of semantic concepts,
will help better to investigate social expectations of personality, will clarify
in socially-psychological maintenance of the investigated phenomenon, will
assist the selection of meaningful scientific information, will generalize
the scientific inheritance of initial scientific category.
Semantic concepts of scientific category «social expectations» are
shown evidently. Semantic range of the investigated problem is outlined.
The variety of scientific concept units is distinguished, in particular the
most widespread are subjective orientations, subjective presentations, valued orientations, reasons of behaviour, the system of expectations, requirement, approval, mental condition, form of hope, method of behaviour, prograded series of feelings, side of co-operation. It is shown that descriptions,
functions, signs of social expectations are sometimes met in determination.
Key words: social expectations, semantic analysis, concept, category,
notion, value, definition, semantic space.
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М.А. Попчук. Стильові особливості навчальної діяльності студентів. Стаття присвячена аналізу стильових особливостей навчальної
діяльності студентів. Охарактеризовано наукові підходи, що відображають проблему дослідження. За результатами вивчення стильової організації навчальної діяльності автором розроблено схему навчальної
діяльності студентів, яка ґрунтується на основних сферах особистості, а
саме на когнітивній, емоційній, поведінковій та мотиваційній. Зроблена спроба виділити стильові параметри навчальної діяльності. На основі
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