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знайдено в Києві. З 1671 року нараховано таких рукописів до 13-ти. 
Особливість даних підручників полягає в тому, що значна їх  кількість 
представляє собою богословські курси, які, скоріш за все, були завезені 
вихованцями, які закінчували свою освіту в Віленській єзуїтській академії. 
Також відомо, що Стефан Яворський закінчував свою освіту в єзуїтських 
школах: Львівській та Люблінській Колегіях слухав філософію, а в Познані 
та Вільно – богослів’я. 

Намагаючись довести і обґрунтувати предмет віри, заснованої лише 
на авторитеті, Києво-Могилянська академія доводила, щоправда, здебільш 
поза власним знанням і волею, авторитет розуму і таким чином вносила у 
світ або при наймі підготовляла інший, ніж у старої Церкви принцип, 
мислячого духу, самосвідомості розуму [4]. 
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На сучасному етапі розвитку когнітивного напрямку в лінгвістиці 

оперування мовним матеріалом розглядається не тільки як процес, який 

здійснюється завдяки наявності у людини певного обсягу знань 

лінгвістичного й екстралінгвістичного характеру, але також як процес, що 

здійснюється завдяки різним когнітивним здібностям, умінням, навичкам і 
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когнітивним механізмам, як певним схемам дії зі структурами знання і над 

ними [2].  

Аналіз похідних, утворених від власних назв в англійській мові, 

свідчить про те, що формування і розуміння їх семантики передбачає 

використання певних когнітивних механізмів, у результаті дії яких 

формується не тільки зміст похідного, а й можуть з’являтись додаткові, 

оціночні смисли, тобто здійснюється оціночна категоризація. 

До основних когнітивних механізмів, що сприяють формуванню 

значень похідних слів, утворених від власних назв, відносяться: «перспек-

тивізація», «з’єднання», «добудовування», «розвиток» і «дефокусування». 

Когнітивний механізм «перспективізація» визначає можливість 

індивіда фокусувати увагу на певних важливих ділянках концептуальної 

структури. Термін «перспективізація» використовується в теорії фреймів 

Ч. Філлмора, в якій він вводиться в зв’язку з тим, що «лексичне значення 

слова пов’язане з певною ситуацією, яка співвідноситься з фреймом знання 

за допомогою “перспективи”, тобто певної перспективізації (perspective) 

або фокусування уваги на окремих елементах фрейму». Автор стверджує, 

що значення кожної мовної одиниці співвідноситься з певною ситуацією 

або сценою. На його думку, перспективізація полягає в тому, що кожне 

слово, фраза, пропозиція або текст задають деяку сцену і висувають на 

передній план (або висвічують) певну її частину [3, с. 60]. 

Протилежним механізму «перспективізаціі» є механізм «дефокусу-

вання», який виявляється тому, що поряд зі здатністю нашої уваги 

фокусуватися на тій чи іншій властивості референтного об’єкта також 

спостерігається здатність до придушення – часткового або повного – 

несуттєвих для певної ситуації аспектів референта. Поняття дефоку-

сування, як зазначають дослідники, є «переструктуруванням значення 

мовної одиниці або виразу, в результаті якого деякі онтологічно істотні або 

контекстуально релевантні властивості референта «затушовуються», 

відходять на задній план», тобто переходять у вторинний фокус [1, с. 78]. 

За рахунок дії цього когнітивного механізму деякі характеристики 

концепту, що репрезентується похідним словом або твірною власною 

назвою, відходять на задній план, дефокусуються, поступаючись місцем 

іншим характеристикам, під впливом контексту, в якому вжито похідне 

слово. 

Когнітивні механізми «з’єднання», «добудовування» і «розвиток» 

пропонуються в рамках теорії концептуальної інтеграції, розробленої 

Ж. Фоконеє і М. Тернером на основі синтезу теорії ментальних просторів 

Ж. Фоконье. Як стверджують дослідники, процес концептуальної інтеграції 

здійснюється завдяки дії таких процесів (механізмів): «з’єднання» 

(composition), «добудовування» (completion) і «розвиток» (elaboration). 

Когнітивний механізм «з’єднання» передбачає змішання змісту 
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вихідних просторів у змішаному просторі, тобто з’єднання елементів із 

вихідних просторів у бленді [4, с. 314]. При формуванні значень похідних 

від власної назви дія механізму «з’єднання» дозволяє узгодити 

характеристики концепту, що репрезентується похідним словом (характе-

ристики, запозичені у концепта, що репрезентується твірною власною 

назвою, а також характеристики, що виникають у результаті дії механізмів 

«добудовування» і «розвиток»). 

У процесі «добудовування» створюється новий змішаний простір, 

який сприймається як єдина концептуальна структура, підвладна різним 

змінам і доповненням, за рахунок звернення до фонових знань, 

когнітивних і культурних моделей [4, с. 314]. Цей механізм забезпечує 

появу нових характеристик у концепта, що співвідноситься з похідним 

словом, утвореним від власної назви. Такі характеристики виникають на 

основі перспективованих характеристик концепту, що репрезентується 

твірною власною назвою, за рахунок звернення до когнітивних сфер 

(контекстів), у рамках яких осмислюється концепт, об’єктивованої твірної 

власної назви. 

Механізм «розвиток» забезпечує подальше уявне моделювання 

змішаного простору відповідно до логічних структур. Цей механізм 

працює завдяки наявності когнітивної здатності людини до уяви [4, с. 314]. 

Дією механізму «розвиток» забезпечується поява нових характеристик і їх 

комбінацій у концепті, об’єктивованого похідним словом, за рахунок 

використання інферентних та енциклопедичних знань. Ці характеристики і 

їх комбінації виникають на основі певних характеристик концепту, що 

репрезентується твірним словом, які запозичуються в концепт, що 

репрезентується похідним словом, а також характеристик, що з’явилися в 

результаті «добудовування». 

Аналіз похідних, утворених від власних назв в англійській мові 

показав, що когнітивні механізми «перспективізація», «з’єднання», 

«добудовування», «розвиток» і «дефокусування» можуть бути задіяні при 

формуванні семантики похідного від власної назви не всі одночасно. 

Вищеописані когнітивні механізми використовуються тоді, коли семантика 

похідного слова виводиться з урахуванням контекстуальної інформації за 

рахунок звернення до твірних слів і структур знань, які стоять за ними. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ  

МАРКА САВІКАСА ТА ТИПОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ВИБОРУ 

ПРОФЕСІЙ ДЖОНА ГОЛЛАНДА 

 

Одна з процесуальних моделей професійного вибору була 

розроблена Марком Савікасом [1, с. 20]. Перша фаза процесу професійного 

самовизначення (професійного вибору) – орієнтація – починається з 

усвідомлення дитиною необхідності вибору майбутньої професії. За нею 

йде фаза дослідження, яка передбачає вибір професії, оснований на знанні 

себе та інформації про світ професій. Ця фаза включає два етапи: надання 

переваги певній групі професій і власне вибір професії. Наступна фаза – 

реалізація професійного вибору, яка відбувається шляхом навчання певній 

професії або безпосереднього виконання відповідних професійних функцій 

[1, с. 31–32]. 

Дослідник зазначає, що спочатку професійний вибір може бути 

пробним, а фаза реалізації може підтвердити або спростувати правильність 

професійного вибору. Остання фаза процесу професійного самовизначення – 

стабілізація професійного вибору – передбачає розвиток особистості в 

обраній професії. Автор вказував на те, що більшість людей робить 

професійний вибір кілька разів упродовж життя і щораз під час цього 

процесу вони циклічно повторюють чотири фази процесу професійного 

самовизначення. Як зазначав дослідник, чим менш стабільна економіка, 

тим більше людина зіштовхується з необхідністю здійснення повторного 

професійного вибору [3, с. 32].  

Відомим представником професійної перспективи є Дж. Голланд. 

Він розробив типологічну теорію вибору професій, яка сьогодні діє як 

стандарт професійної орієнтації в окремих країнах [2, с. 20].  

На основі її моделі з’явилися численні анкети, списки та програми 

консультацій. Основу цієї теорії становлять розроблені вченим шість типів 


