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Анотація 
У статті ми дослідили історію розвитку крос-культурного аналізу як культурологічного 

напряму, що досліджує лінгвістичні явища з опертям на культурне середовище, у межах 
якого вони існують.  
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Abstract 

In the article we investigated the history of cross-cultural analysis as a cultural trend that 
explores the linguistic phenomenon of reliance on the cultural environment within which they exist. 

Keywords 
Cross-cultural analysis, semantic metalanguage, linguocultural approach, concept, 

linguoculture. 

 

Сьогодні серед учених-лінгвістів пріоритетне місце займає 
лінгвокультурний підхід до вивчення різних мовних об’єктів, що базується 
на врахуванні особливостей культуропростору, у якому сформувалася й 
розвивається певна мова. Це дозволяє не тільки провести системний 
аналіз окреслених мовних елементів, а й поглянути на них під кутом зору 
інших культур, з’ясувати вплив полікультурного середовища на різні 
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аспекти функціонування мови. Таким новим методом наукових 
досліджень став крос-культурний аналіз, однак наразі через 
термінологічну невизначеність у наукових колах існують значні 
розбіжності в його трактуванні й методологічних принципах, що й 
визначило актуальність обраної теми. 

Аналіз останніх джерел і публікацій свідчить, що проблема 
дослідження й використання крос-культурного аналізу перебувала в 
центрі уваги таких учених, як С. Н. Денисенко, О. І. Голубовська, 
Н. Н. Безпамятних, Є. С. Абаєва, М. К. Голованівська, А. Вежбицька, 
Р. Бріслін, Г. Тріандіс, Д.Мацумото та ін.  

Мета статті – розглянути історичний аспект формування методики 
крос-культурного аналізу в сучасній лінгвістиці.  

Крос-культурний аналіз як науковий метод уперше з’явився в 
середині XX століття й остаточно сформувався у 80–90-ті роки, коли 
дослідження його методології здійснили Р. Бріслін, Г. Тріандіс, Дж. Беррі, 
Д. Мацумото [9; 10]. 

Зауважимо, що саме поняття «крос-культурний аналіз» спочатку 
використовувалося в етнопсихології, де цей метод слугував для 
«виявлення залежностей поведінки людей від культурних факторів» [2]. 
Крім того, він ґрунтується й на etic-підході, за допомогою якого вчені 
намагаються пояснити не тільки міжкультурні відмінності, але й 
міжкультурну схожість у психологічній поведінці представників різних 
етносів. При цьому об’єктивний характер описуваних досліджень, на 
думку науковців, можливий лише за умови використання не залежних від 
впливу той чи тої культури одиниць аналізу.  

Ці положення стали базовими для розробленої Г. Тріандісом 
методології крос-культурного аналізу, що стало поштовхом до 
«систематичного вивчення поведінки й досвіду, яким він постає в різних 
культурах, виявляється залежним від культур і є наслідком змін в 
існуючих культурах» [2]. 

Характерний для крос-культурної психології etic-підхід використали у 
своїх дослідженнях Е. Сепір та Б. Лі Уорф. Вони не тільки не 
заперечували унікальність будь-якої мовної картини світу, але й 
припускали наявність загальних стандартів для різних мовних систем [8]. 

Ідеї Б. Лі Уорфа отримали розвиток у дослідженнях А. Вежбицької, 
яка висловила припущення, що «елементарні концепти можуть бути 
виявлені за допомогою глибокого аналізу в будь-якій природній мові»  
[3, с. 51–52]. Ця гіпотеза була підтверджена практично в колективній 
роботі «Семантичні та лексичні універсалії» (1994), де було 
проаналізовано елементарні концепти декількох мов – східноафриканської, 
китайської, тайської, японської, австралійської, англійської та 
французької, – що дало можливість дослідниці зробити теоретичний 
висновок про наявність природної семантичної метамови («lingua 
mentalis») [3, с. 52].  

Її книга «Розуміння культур за допомогою ключових слів» 
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(«Understanding cultures through their key words: English, Russian, Polish, 
German, Japanese», 1997) стала експериментальною перевіркою 
використання «lingua mentalis» при вивченні мовних ментальностей, де 
метамова вперше стала інструментом дослідження. Таким чином, 
об’єднавши принцип «ключових слів» і метамовний опис, науковець 
створила авторську методику крос-предметного аналізу, яка поєднує три 
етапи: 1) виявлення ключових слів; 2) визначення універсального 
концепту; 3) його опис за допомогою природної семантичної метамови. 
Зауважимо, що ключовими А. Вежбицька називає «слова, особливо 
важливі й показові для окремо взятої культури» [3, с. 35], при цьому вони 
повинні бути загальновживаним, входити до складу фразеологічних 
зворотів, прислів'їв та найбільш поширених висловів. Наприклад, для 
української культури А. Вежбицька вважає характерними лексеми 
«доля», «душа», «туга» й деякі інші. 

Багато хто з учених сходиться на думці, що крос-культурний аналіз 
дозволить виявити. універсальні й індивідуальні: властивості; мовних 
ментальностей, які неможливо виявити відокремлено. Саме це 
положення використала Є. С. Абаєва у праці «Лінгвокультурологічний 
аспект концепту «доля» в англійській, російській і французькій мовах» [1]. 
За допомогою крос-культурного аналізу автор розглянула мовну 
репрезентацію окресленого концепту в такій послідовності: 1) описала 
синонімічні ряди, які реалізують концепт «доля» в англійській, російській 
та французькій мовах; 2) проаналізувала спільні та відмінні риси 
реалізації концепту в пареміологічних та фразеологічних одиницях трьох 
мов; 3) розглянула контекстуальний матеріал (поетичні твори ХІХ ст.) 
досліджуваних лінгвокультур.  

Варто зазначити, що крос-культурний підхід до аналізу лінгвістичних 
явищ полягає не стільки у виявленні спільного в кількох порівнюваних 
мовах, скільки в можливості з’ясувати їхні специфічні риси. Такі 
дослідження проводяться здебільшого на основі лексичних одиниць і 
спрямовані на вивчення конотативного лексичного значення слова. Так, 
М. К. Голованівська використала крос-культурний аналіз для розгляду 
абстрактних понять російської і французької лінгвокультур. Вона 
виділила матеріальну конотацію лексеми, яка відображається не в 
авторських метафорах, а в загальномовних, що дозволило констатувати 
її об’єктивний характер. «Матеріальна конотація, – зазначає науковець, – 
не усвідомлюється носіями мови, утворюючи своєрідний метафоричний 
концепт поняття, який можливо виявити лише шляхом реконструкції» [5]. 
Автор зробила висновок, що така конотація існує не в індивідуальній, а в 
колективній підсвідомості, зумовлюючи, таким чином, специфіку 
національного менталітету. 

Підґрунтям для формування крос-культурного методу в українській 
лінгвістиці стали праці М. П. Кочергана, який стверджував, що 
дослідження лінгвістичного явища, яке торкається кількох мов, 
передбачає пошук подібних і відмінних їхніх рис. Такий підхід він назвав 
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контрастивним, що полягає в «сукупності прийомів дослідження й опису 
мови через її системне порівняння з іншою мовою з метою виявлення її 
специфіки» [7]. Це дало можливість сформулювати загальну тенденцію 
розвитку методики крос-культурного аналізу, яка передбачає окремий 
опис значущих для тієї чи іншої культури концептів і їх перекладних 
еквівалентів та контрастивне вивчення властивих їм значень.  

Наразі основним напрямком використання крос-культурного аналізу 
у вітчизняному мовознавстві здебільшого є дослідження мовної картини 
світу на основі антропологічної парадигми. Так, фразеологічну семантику 
в українській та німецькій етнокультурах висвітлила С. Н. Денисенко, 
зокрема науковець зосередила увагу на питанні взаємодії мови й 
культури та особливостях відображення фразеологічної картини світу в 
семантиці фразеологічних одиниць [6]. 

Аналіз емпіричного мовного матеріалу чотирьох мов (української, 
російської, англійської та китайської) дав можливість І. О. Голубовській 
сформулювати теоретичні постулати міжмовних лінгвокультурологічних 
досліджень, відповідно до яких учений «зобов’язаний не лише 
нівелювати звичні схеми сприйняття та розуміння, нав’язані йому рідною 
мовою, а й подолати свій підсвідомий етноцентризм, прагнучи 
максимальної об’єктивності в інтерпретації лінгвокультурних фактів мов, 
носіями яких виступають різні етноси» [5]. 

Таким чином, з огляду на дослідження вітчизняних та зарубіжних 
науковців ми можемо зробити висновок, що універсальна процедура 
крос-культурного методологічного підходу складається з чотирьох етапів:  

1) виявлення культурно значимого концепту в рамках тієї чи тієї 
лінгвокультури;  

2) опис концепту;  
3) аналіз відповідного йому іншомовного перекладного еквівалента;  
4) контрастивне порівняння виокремлених значень.  
Проте зауважимо, що йдеться насамперед про вивчення слова в 

його культурному середовищі, причому не тільки в тому, яке віддає 
концепт, але й у тому, яке його приймає, інакше кажучи, крос-культурний 
аналіз – це всебічне глибинне дослідження значущих для певної 
лінгвокультури концептів, спрямоване на вивчення «культурної історії» 
слів, що їх репрезентують.  
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Анотація 
У статті висвітлено теоретичний аспект формування іміджу керівника, обґрунтовано 

розвиток поняття «іміджу» та ін.; розкрито важливі функції, які виконує імідж; за рівнем 
сприйняття іміджу окремої людини висвітлено його види; розкриваючи важливість створення 
позитивного професійного іміджу керівника охарактеризовано його основні ознаки та 
компоненти. 
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Abstract 

Theoretical aspect of the formation of the leader’s image is revealed, development of the 
notion «image» was grounded; the important functions, that image performs by the level of 
perception of the individual’s image were presented.The importance of a positive, professional 
image of a leader had been revealed and its main features and components had been 
characterized. 

Keywords 
Head, Image, relations, imageology, self-image, image-maker. 

 

Одне з нагальних питань сучасності − формування готовності 
установ та організацій соціальної сфери бути конкурентоспроможними 
на ринку нових соціальних послуг. Відкритість, здатність до змін та 
прогресивність закладу соціальної сфери залежить від наявності цих 
характеристик у керівних кадрів даної організації. 


