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РЕФЕРАТ 

 

Объем: 66 страниц, 6 приложений, 83  источника. 

 

Ключевые слова: ПСИХОЛИНГВИСТИКА, АССОЦИАТИВНЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ, АССОЦИАЦИЯ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА, ЗООМОРФНЫЙ КОД 

 
Объект исследования: языковое сознание словаков и белорусов как 

часть их национальной картины мира. 

 

Цель исследования:  выявить, описать и сравнить семантические 

особенности русских и словацких зооморфических номинаций и 

этнокультурный фон, способствующий их использованию. 

 

Методы исследования: метод системного анализа, комплексного 

исследования, обобщения, систематизации, психолингвистический метод 

направленных ассоциаций, сравнительный метод. 

 

Результаты исследования: Проведено анкетирование 120 словаков и 

120 белорусов, выявлены традиционные для словаков и белорусов системы 

метафорических характеристик человека, проанализированы данные, 

полученные в результате проведения направленного ассоциативного 

эксперимента. 

 

Сферы применения: лингвокультурологические исследования 

национальной картины мира; сопоставительное изучение картины мира 

словаков и белорусов. 

  



РЭФЕРАТ 

 

Аб'ём: 66 старонак, 6 дадаткаў, 83 крыніцы. 

 

Ключавыя словы: ПСIХАЛIНГВIСТЫКА, АСАЦЫЯТЫЎНЫ 

ЭКСПЕРЫМЕНТ, МЕТОДЫКА АСАЦЫЯТЫЎНАГА ЭКСПЕРЫМЕНТУ, 

АСАЦЫЯЦЫЯ, ЗААМОРФНЫ КОД 

 

Аб'ект даследавання: моўная свядомасць славакаў і беларусаў як 

частка іх нацыянальнай карціны свету. 

 

Мэта даследавання: выявіць, апісаць і параўнаць семантычныя 

асаблівасці рускіх і славацкіх заамарфічных намінацый і этнакультурны фон, 

які спрыяе іх выкарыстанню. 

 

Метады даследавання:метад сістэмнага аналізу, комплекснага 

даследавання, абагульнення, сістэматызацыі, псіхалінгвістычны метад 

накіраваных асацыяцый, параўнальны метад. 

 

Вынікі даследавання: праведзена анкетаванне 120 славакаў і 120 

беларусаў, выяўлены традыцыйныя для славакаў і беларусаў сістэмы 

метафарычных характарыстык чалавека, прааналізаваны дадзеныя, 

атрыманыя ў выніку правядзення накіраванага асацыятыўнага эксперыменту. 

 

Сферы ўжывання: лінгвакультуралагічныя даследавання 

нацыянальнай карціны свету; супастаўляльнае вывучэнне карціны свету 

славакаў і беларусаў. 

  



SUMMARY 

 

Thesis: 66 pages, 6 applications, 83 sources. 

 

Key words: PSYCHOLINGUISTICS, ASSOCIATION EXPERIMENTS, 

ASSOCIATION, METHODS OF CONDUCTING EXPERIMENT, 

ZOOMORPHIC CODE 

 

The subject of the research: the linguistic consciousness of Slovaks and 

Belarusians as part of their national picture of the world. 

 

The purpose of the research: to identify, describe and compare the 

semantic features of Russian and Slovak zoomorphic nominations and the ethno-

cultural background that promotes their use. 

 

The research methods: the method of system analysis, complex research, 

generalization, systematization, psycholinguistic method of directed associations, 

comparative method. 

 

The results of the research: 120 Slovaks and 120 Belarusians were 

surveyed, traditional for the Slovaks and Belarusians metaphorical characteristics 

of a person, data obtained as a result of directional associative experiments were 

analyzed. 

 

Areas of application: linguocultural studies of the national picture of the 

world; a comparative study of the picture of the world of Slovaks and Belarusians. 

 


