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Охарактеризовано и уточнено определение мульти-
медийного лонгрида в современном медиапростран-
стве; рассмотрены способы представления и струк-
туризации информации. Проведено исследование 
коммуникативных признаков мультимедийных лонг-
ридов и очерчены их коммуникационные особенности 
в украинском медиапространстве; проанализированы 
формы визуальной коммуникации, технологические 

приемы представления мультимедийного контента и 
психологические методы влияния для удержания 
внимания читателя и упрощения усвоения материала. 

Described and specified determination of multimedia 
longread in modern mediasphere; the methods of 
presentation of information are considered. Research of 
communicative signs of multimedia longrids is conducted 
and their of communication features are outlined in 
Ukrainian mediasphere; the forms of visual commu-
nication, technological receptions of presentation of 
multimedia content and psychological methods of 
influence, are analysed for withholding of attention of 
reader and simplification of mastering of material. 
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Асоціативне поле слова-стимулу "газета" 
в мовній картині світу українців 

Проаналізовано асоціативне поле слова-стимулу "газета", отримане в результаті вільного асоціативного 
експерименту; встановлено семантичні сфери асоціативного поля; проведено зіставний аналіз результатів 
вільного (2012) та цілеспрямованого (1989) асоціативних експериментів. 
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Сучасні ЗМІ відіграють важливу роль у суспіль-
ному житті, адже дають змогу отримувати оперативну 
й повну інформацію без часових, просторових чи цен-
зурних обмежень. Інтернет як новітній засіб масової 
інформації перебирає на себе функції, що їх раніше 
виконували газета, радіо й телебачення. Зокрема, в 
газеті неможливе використання аудіо- й відеома-
теріалів та пряме висвітлення подій на противагу 
всесвітній мережі. За допомогою вільного асоціатив-
ного експерименту можемо дослідити, як зміни, що 
відбуваються у глобальному інформаційному прос-
торі, впливають на формування мовної картини світу.  

Асоціативний експеримент — метод, який дає 
змогу найбільш об'єктивно розкривати "культурну" 
специфіку слів, виявляти ціннісні орієнтації суспіль-
ства, з'ясовувати динаміку змін лексичного значення 
та актуальний зміст концептів. Численні науковці 
використовують його як основу для подальших 
досліджень, зокрема О. Залевська, Є. Тарасов, О. Го-
рошко, М. Патсис, Т. Ковалевська, Н. Кутуза та ін. 
Зіставлення асоціативних полів представлено в ро-
ботах І. Заєць [5]. 

Мета статті — проаналізувати асоціативне поле 
слова-стимулу "газета" як засобу масової комунікації, 
виокремити семантичні сфери та зіставити асоціативні 
поля цього поняття за 2012 та 1989 рр. 

Асоціативне поле трактують як зовнішню форму 
втілення образів мовної свідомості, що асоціюються зі 
словами-стимулами, сконструйовану на словах-реак-
ціях асоціативного поля. Слова-реакції, котрі отри-
муємо методом асоціювання, становлять найновіше 
усвідомлення носіями мови значення певного слова та 
охоплюють увесь лексикон сучасного носія мови [7, 
с. 31]. М. Патсіс уважає, що асоціативне поле слід 
розглядати як модель, у якій розкривається значущість 
певного слова для мови [6, с. 9].  

Отже, асоціативне поле — це сукупність реакцій 
на слово-стимул, виявлених експериментально; певна 
модель, що фіксує асоціативні зв'язки слів.  

У дослідженні використано результати вільного 
та спрямованого асоціативних експериментів. Науков-
ці розрізняють три види асоціативного експерименту: 
цілеспрямований, ланцюжковий і вільний. Цілеспрямо-
ваний асоціативний експеримент (далі — ЦАЕ) — 
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вид асоціативного експерименту, в якому експери-
ментатор певним чином обмежує асоціації опитува-
них, висуваючи конкретні вимоги (наприклад, відпо-
відати лише прикметниками чи лише іменниками або 
дати синонім до слова-стимулу). Цілеспрямований 
асоціативний експеримент значно обмежує свободу 
асоціювання й скеровує асоціації в потрібному на-
прямі. Ланцюжковий асоціативний експеримент — 
вид асоціативного експерименту, під час якого ре-
ципієнту пропонують відповісти, використовуючи 
будь-яку можливу кількість слів за певний проміжок 
часу. Це некероване, спонтанне протікання процесу 
відтворення змісту свідомості й несвідомості суб'єкта. 
В такому експерименті вимірюється загальна кількість 
продуктивних асоціацій за одиницю часу (наприклад, 
за одну хвилину), не враховуючи тривалість латент-
ного періоду формування асоціації. Головним інди-
катором ланцюжкової реакції є структура асоціатив-
ного ряду. Значний недолік експерименту полягає в 
тому, що спостерігається залежність між послідов-
ними наступними реакціями. Вільний асоціативний 
експеримент (далі — ВАЕ) — вид асоціативного 
експерименту, під час якого опитуваному пропонують 
ізольоване слово-стимул із завданням реагувати на 
нього першим словом, що спадає на думку [3]. 

Асоціативне поле слова-стимулу "газета" отри-
мали за допомогою методу ВАЕ, в якому взяли участь 
732 особи віком від 17 до 47 років. Дослідження 
проводилось упродовж 2011—2012 рр. 

Виявлено 175 реакцій із таким розподілом за-
собів вираження — іменники (66%), словосполуки 
(18,8%), прикметники (11,5%), дієслова (2,1%) та 
прислівники (1,6 %). Найчастіше реакція на слово-
стимул представлена тією самою частиною мови, 
наприклад якщо слово-стимул іменник, то, найімо-
вірніше, викличе реакцію, виражену іменником. 

Лексичне значення слова "газета" подано у 
словникові з одним варіантом значення: "Періодичне, 
щоденне, друковане на великих аркушах паперу 
видання, яке містить різноманітні матеріали про 
поточні події суспільно-політичного, культурного та 
економічного життя" [2]. Головним компонентом 
лексичного значення є "видання", а в асоціативному 
значенні — найчастотніша реакція новини (95). 

Усі реакції асоціативного поля розподілено на 
семантичні сфери, першою з яких є "наповнення 
газети", що стосується її тематичних рубрик. У цю 
сферу входять асоціації з найбільшою повторюваністю, 
зокрема: новини (95), інформація (84), стаття (70), 
факти (18), статті (7), програма (7), гороскоп (7), ого-
лошення (5), політика (4), публікація (3), кросворди (2), 
інтерв'ю (2), анекдоти (2), програма ТВ (2), реклама (2), 
цитати, фото, культура, новини світу, знамени-
тості, новинки. Ця семантична сфера групує реакції, 
які становлять елементи, частини газети, покликані 
привернути увагу читачів. Архітектоніка газети в 
реакціях: текст (6), заголовок (3), слова (2), шрифт (2), 
букви (2), малюнки, рубрика, сторінка, колір, фото-
графія тощо. 

Велика кількість назв газет утворює окрему се-
мантичну сферу "власних назв" — це реакції 

"Експрес" (21), "Високий Замок" (11), "Факти" (5), 
"Субота" (5), Ria (4), "Эхо" (3), "Житомирщина" (3), 
"Гарт" (3), "День" (2), "Львівська газета" (2), "Сіль-
ські вісті" (2), "Універсум" (2), "Україна молода", 
"Українська правда", Kyiv Post, "Рівненська газета", 
"Вісті Ковельщини", "Львівські вісті", "Преображен-
ський проспект", "Казковий вечір", "Українська 
правда", "Бульвар", "Сегодня", Times, "Порадниця", 
"Волинь", "Життя і Слово" та ін.  

Серед реакцій асоціативного поля виокремимо 
асоціації-дії, що формують семантичну сферу "діяль-
ність": читати (12), друк (9), читання (3), агітація (3), 
аналіз, поліграфія, видавництво, пошук роботи, масове 
розповсюдження новин, привітання, розповідь тощо.  

Сфера "родових понять" — це реакції преса (3), 
джерело інформації (2), ЗМІ (2), мас-медіа, періодика, 
паперові новини, нові відомості.  

"Суб'єктна" сфера представлена назвами про-
фесій, пов'язаних зі створенням газети: журналіст (6), 
журналісти (2), магнат, редактор, кореспондент, 
людина, суспільство.  

У сфері "атрибутів" наявні такі реакції: 
папір (24), запах (4), кава (3), поштова скринька, 
ранок, сніданок, ранкова інформація, місто. 

"Якісні характеристики" описують газету за 
різновидами: політична, молодіжна (2), наукова, ук-
раїнська, щоденна (3), щотижнева (2), провінційна, ін-
формаційна, масова; рівнем зацікавленості: цікава (5), 
найцікавіше, нецікава, інтерес, правдива, непотрібна; 
якістю: свіжа (4), жовта (3), чорно-біла (3), стара (4), 
нова (2), сіра. До цієї групи також відносимо реакції-
властивості: інформативність та інформованість. 

Конотативна сфера сформована емоційними 
реакціями позитивного та негативного змісту. Опитані 
оцінюють газету як правду (4), думку громади, ін-
телект, свіжі новини, цікаві новини. Газету викорис-
товують як макулатуру (3), для ремонту, вважають 
жовтою пресою (2), пліткарем (2), легким читанням, 
маячнею, тратою часу, читвом.  

У "Словнику асоціативних означень іменників в 
українській мові" Н. Бутенко вміщено результати 
цілеспрямованого асоціативного експерименту, який 
проводився із 200 опитаними впродовж 1989 р. Його 
суть полягала в написанні 5—7 узгоджених означень 
до 35—40 іменників [1, с. 3]. Реакції-означення сформу-
вали асоціативне поле слова-стимулу "газета", в якому 
виокремимо такі семантичні сфери.  

Найбільше реакцій "якісних характеристик" 
пов'язано з різновидом газети: районна (73), обласна 
(36), центральна (17), літературна (16), міська (11), 
спортивна (8), шкільна (7), сільська (4), юнацька (2), 
політична, дитяча, місцева, французька, студентська, 
новорічна, львівська, українська, сатирична, закордон-
на, критична, стінна, учнівська, святкова, універси-
тетська; зовнішніми ознаками газети: стара (23), 
нова (22), велика (12), подерта, зім'ята, засмальцьо-
вана, мала, маленька, пожовкла, кольорова, біла, давня.  

Виокремлення семантичної сфери, що торкається 
періодичності виходу газети, свідчить про її важли-
вість як актуального ЗМІ: вчорашня (27), сьогодніш-
ня (24), ранкова (9), щоденна (3), щотижнева (1), 
вечірня, остання, багатоденна, ранішня, денна.  
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Налічує багато реакцій діяльнісна сфера: від-
редагована, непрочитана, друкована, надрукована, за-
читана, зверстана, малоформатна, зіжмакана, пошма-
тована, розмальована, порвана, згорнута, віддрукована, 
розгорнута, перечитана, видана, прочитана, нероз-
крита, випущена, передплачена, скомпрометована. 

В окрему семантичну сферу зібрали реакції, які 
віддзеркалюють особливості картини світу радян-
ського минулого, так звану "історичну" сферу: 
комсомольська (19), піонерська (14), робітнича (5), 
заводська, передова, пролетарська, колгоспна, 
марксистська, всесоюзна, загальносоюзна, радянська, 
ленінська, республіканська.  

Конотативну сферу сформували реакції пере-
важно з позитивною оцінкою: цікава (13), правдива, 
корисна, потрібна, оригінальна, відома, авторитет-
на, весела, нелегальна, захоплива, улюблена, смішна, 
ворожа, гарна, погана, беззмістовна, змістовна, 
актуальна, пам'ятна, популярна, бойова, повчальна, 
жовта, пуста, нудна, нецікава та ін. Незначна 
кількість реакцій із негативною оцінкою у слов-
никовому асоціативному полі (на противагу сучас-
ному, де їх представлено ширше) свідчить про певні 
побоювання вільно висловлювати власну думку щодо 
ЗМІ у період укладання довідника.  

Висновки. У ВАЕ прикметники склали 11,5% 
асоціативного поля слова-стимулу "газета", а в 
цілеспрямованому вони разом із дієприкметниками 
сформували асоціативне поле.  

Асоціативне значення слова-стимулу "газета" 
свідчить про важливість цього ЗМІ як джерела ін-
формації, зокрема новин. З асоціативного поля, отри-
маного завдяки ВАЕ, з'ясовуємо, що газету використо-
вують не лише як засіб повідомлення про певні події, 
а й у побутовій сфері з практичною метою (реакції 
ремонт, муха, макулатура, банки тощо). Найчастот-
нішими на це слово-стимул є реакції новини (95), ін-
формація (84), стаття (70). В окремих респондентів 
слово "газета" асоціюється з ранковою інформацією, 
яку отримують за кавою та сніданком, хоча такі реак-
ції радше перебувають на периферії. Більшість опита-
них — молодь, їхні реакції свідчать про ймовірність 
зниження актуальності газети як ЗМІ: не читаю (2), 
старість (2), бабуся, сміття (2), нудота, спалити. 

У ЦАЕ на слово-стимул "газета" респонденти 
найчастіше реагували прикметником свіжа (74). 
Проведений експеримент свідчить, що для українців 
газета ще асоціюється з новинами. В асоціативному 
полі ВАЕ виявили 7 семантичних сфер, а у ЦАЕ — 5.  

За результатами асоціацій простежуємо динаміку 
змін у мовній свідомості аудиторії. Подальше до-
слідження слова-стимулу "газета" дасть змогу виявити 
варіативні реакції, які, ймовірно, здатні змінити ядро 
асоціативного поля, змістивши акцент на інші вагомі 
компоненти.  
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Проанализировано ассоциативное поле слова-
стимула "газета", полученное в результате свобод-
ного ассоциативного эксперимента; установлены 
семантические сферы ассоциативного поля; проведен 
сопоставимый анализ результатов свободного (2012) 
и целенаправленного (1989) ассоциативных экспе-
риментов.  

The article analyzes associative field of stimulus 
NEWSPAPER obtained as a result of a free associative 
experiment; the semantic fields of the associative field are 
established. Also, a comparative analysis of the results of 
the free (2012) and targeted (1989) associative expe-
riments was carried out. 
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