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ABSTRACT

Objective. The article presents the results of studying the specifics of the Internet 

texts understanding by young readers. The peculiarities of the genesis of the Internet 

texts understanding depending on the level of thinking and speech development are 

studied. The regularities of the dynamics of successful understanding with the growth 

of the level of thinking and speech development at each stage of the understanding 

process are revealed.

Materials & Methods. Theoretical (deduction, induction, analysis, synthesis, 

generalization, systematization), empirical (experiment, method of semantic and 

pragmatic interpretations, content analysis; subjective scaling) and statistical methods 

(primary statistics, correlation analysis) were used for this purpose. The sample of 

the experiment consisted of 122 males and females. The study of the specifics of 

understanding and the level of Internet using experience were conducted according to 

the author’s method “Success of understanding the texts of the Internet”. This method 

is presented in the article. The study found that the Internet texts understanding in 

adolescence is characterized by the activity of reception (indicating their significant 

interest in the cyberspace), superficial assessment of the text complexity and the 

tendency to predict the content by title and illustration. At the interpretation stage 

the qualitative criterion is adequacy, and the quantitative criterion is the completeness 

of the interpretation of the sense dominant. At the stage of emotional identification 

the success of understanding is determined by the adequacy of the assessing of the 

text understandability and the consistency of the emotional attitude to the Internet 

texts. The level of thinking and speech development of respondents was determined 

using a number of standardized tests, including the Ebbinghaus test, the method of 

“Establishing patterns” by Pokrovsky, KOT (short indicative screening test, intelligence 

diagnostic test).

Results. As a result of the study, it was determined that the subjects with the high 

level of thinking and speech development read the Internet texts more actively and can 

more accurately predict the content of the text by picture, worse by title. The success 
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of interpretation also improves with the level of thinking and speech development, 

regardless of the type of Internet text. At the stage of emotional identification of 

the genesis of Internet text understanding is determined by the level of thinking and 

speech development only in relation to the consistency of emotional attitude, which 

depends on the specifics of the Internet text.

Conclusions. It is proved that the level of thinking and speech development of young 

people affects the success of their understanding of Internet texts. This influence is 

especially noticeable at the stages of reception and interpretation. At the stage of 

emotional identification, the level of thinking and speech development affects only the 

consistency of emotional attitude and only in relation to certain types of Internet texts.

Key words: understanding, Internet text, perception, interpretation, emotional 

identification, thinking and speech development, genesis of understanding.

Вступ

Багатьох дослідників проблеми розуміння цікавило питання, 
чи впливає рівень розвитку когнітивної сфери на ефективність 
розуміння тексту (Дейк & Кинч, 1988; Залевская, 1990; Чепелєва, 
1992; Новиков, 1999; Van den Broek et al., 1999; Graesser, Wiemer-
Hastings P. & Wiemer-Hastings K., 2001; Знаков, 2005; Cummine et al., 
2016; Foucart et al., 2016; Hubers, Snijders & Hoop, 2016; Bosco & 
Gabbatore, 2017; Sharon & Thompson-Schill, 2017; De Freitas et al., 
2018; Hahne et al., 2018; Houghton, 2018; Ohadi et al., 2018; 
Khmel, 2021 та ін.). Нам здається, що очевидною відповіддю на 
це питання є стверджувальна відповідь “так”. Але, чи існують 
подібні кореляції насправді? Наскільки вони істотні? Зокрема, 
щодо процесів мислення та мовлення, які традиційно вважаються 
ключовими у процесі раціональної інтерпретації тексту. Ці питання, 
їх недостатнє вивчення зумовили організацію і проведення 
спеціального дослідження. Об’єкт  дослідження – ґенеза розуміння 
текстів інтернету у юнацькому віці. Предмет  дослідження – 

залежність ґенези розуміння текстів інтернету від рівня мисленнєво-
мовленнєвого розвитку користувачів інтернету юнацького віку.

Мета статті – представити результати дослідження ґенези 
розуміння текстів інтернету в юнацькому віці залежно від рівня 
мисленнєво-мовленнєвого розвитку; простежити, чи розвивається, 
покращується ефективність розуміння текстів зі зростанням рівня 
мисленнєво-мовленнєвого розвитку особистості.
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Методи та методики дослідження

Для досягнення мети були використані наступні теоретичні 
методи і методики: (а) дедуктивний – як шлях від абстрактного до 
конкретного; (б) індуктивний – як узагальнення фактів; (в) аналіз – 
як шлях від цілого до частин; (г) синтез – як шлях від частин 
до цілого; (д) узагальнення – як перехід на більш високу ступінь 
абстракції шляхом виявлення загальних ознак (властивостей, 
відношень, тенденцій розвитку і т. п.) предметів; (е) систематизація 
як зведення розрізнених знань у єдину наукову систему. Цей 
комплекс теоретичних методів дослідження було використано для 
побудови емпіричної концепції дослідження детермінації ґенези 
розуміння текстів інтернету рівнем мисленнєво-мовленнєвого 
розвитку інтернет-користувачів та якісної інтерпретації отриманих 
у ході констатувального експерименту фактологічних даних. Згідно 
з концепцією дослідження було проведено паралельне вивчення 
специфіки розуміння текстів інтернету та рівня мисленнєво-
мовленнєвого розвитку респондентів, залучених до експерименту.

Метою  емпіричного  етапу дослідження було встановлення 
того, чи є рівень мисленнєво-мовленнєвого розвитку детермінантою 
ґенези розуміння текстів інтернету. Емпіричне дослідження проведене 
за допомогою таких психологічних та психолінгвістичних методів, 
як: (а) експеримент (семантизуючий та рецептивний – для аналізу 
відповідей на перше і друге запитання до кожного тексту авторської 
методики “Успішність розуміння текстів інтернету”); (б) метод 
семантичних і прагматичних інтерпретацій (комплексне тлумачення 
сенсу висловлювань на основі широкого контексту електронної 
ситуації концептуальний аналізу тексту (визначення змістовної 
структури, виокремлення домінант, ключових слів було використано 
для аналізу відповідей на третє, четверте та сьоме питання 
методики “Успішність розуміння текстів інтернету”); (в) контент-
аналіз (для аналізу відповідей на перше та сьоме запитання 
методики “Успішність розуміння текстів інтернету”); (г) процедура 
суб’єктивного шкалування (метод абсолютних оцінок) – для обробки 
відповідей на п’яте та шосте запитання методики “Успішність 
розуміння текстів інтернету”; (д) мультимедійний експеримент – для 
визначення частки вербальної та невербальної інформації й типу 
кореляції між ними (дублювання, доповнення, заміщення) в аналізі 
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відповідей на восьме запитання методики “Успішність розуміння 
текстів інтернету”; (е) тести (Еббінгауза, методика “Встановлення 
закономірностей” Б.Л. Покровського, КОТ (короткий орієнтовний 
відбірковий тест В.Н. Бузина, Е.Ф. Вандерліка, опитувальник 
діагностики інтелекту) – для оцінки рівня мисленнєво-мовленнєвого 
розвитку респондентів; ж) авторська методика “Успішність 
розуміння текстів інтернету”. Математична обробка даних 
здійснювалася за допомогою первинної статистики, статистичного 
виводу, з врахуванням таких статистичних показників як мода 
та розмах варіації, кореляційного аналізу (на основі коефіцієнта 
Пірсона). Також використовувалися інтерпретаційні методи, що 
ґрунтуються на конкретних принципах системного, діяльнісного, 
когнітивного, психолінгвістичного, генетичного підходів. Вони 
застосовувалися для пояснення отриманих результатів з точки 
зору первинних припущень та посилань, інтеграцію отриманих 
емпіричних закономірностей у єдину наукову картину світу.

Для визначення специфіки розуміння тексів інтернету було 
розроблено авторську методику “Успішність розуміння текстів 
інтернету”, що пройшла перевірку на валідність та надійність 
(детальніше методологія, стимульний матеріал та процедура 
валідизації цієї методики за допомогою факторного аналізу методом 
головних компонент із використанням Varimax-ротації описана в 
монографії (Акімова, 2020). Зазначена методика включає 10 текстів 
інтернету різних жанрів, тематичного спрямування, обсягу та рівня 
складності. До кожного з цих текстів було запропоновано низку 
тотожних запитань та завдань:

1. Про що цей текст? Поясніть.
2. Яким постає об’єкт обговорення?
3. Підкресліть  незрозумілі  слова,  напишіть,  якими  словами 

Ви б  їх  замінили?
4. Поставте по 1–3  запитання до цього тексту.
5. Оцініть  ступінь  складності  розуміння  (від  1  до  5: 

1  –  зовсім  незрозуміло  –  5  –  зрозуміло  без  варіантів), 
підкресліть  слова, що  ускладнюють розуміння.  1  2  3  4  5

6. Оцініть  рівень  об’єктивності  передачі  інформації 
(О-об’єктивно,  СК  –  суб’єктивно  критично,  СС  – 
суб’єктивно  схвально). О СК СС
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7. Напишіть  відгук до цього тексту.
8. Чи допомагає малюнок  у  розумінні  цього тексту?

Специфіка розуміння текстів вивчалася на кожному етапі 
розуміння за допомогою критеріїв успішності розуміння. Отже, 
критеріями успішності розуміння на етапі (а) рецепції визначено 
активність  рецепції (показник: кількість проінтерпретованих 
текстів) та точність очікувань за назвою та ілюстрацією (показник: 
кількість правильних прогнозів за назвою чи малюнком щодо 
змісту тексту); (б) на етапі інтерпретації якісним критерієм є 
адекватність  інтерпретації, а кількісним – повнота  інтерпретації 
текстів інтернету (показник: відсоток відображених у вторинному 
тексті ключових слів із первинного тексту); (в) на етапі емоційної 
ідентифікації – адекватність  оцінки зрозумілості текстів інтернету 
(показник: різниця між оцінкою зрозумілості та фактичними 
результатами за показником адекватності і повноти інтерпретації) та 
узгодженість  емоційного  ставлення до текстів інтернету (показник: 
збіг схвальних, критичних та нейтральних конотацій у вторинних 
текстах одного досліджуваного (конотації визначаються з відповідей 
на шосте та сьоме питання методики “Успішність розуміння 
текстів інтернету”).

Юнацький вік було обрано з кількох причин: по-перше, 
у цьому віці мисленнєво-мовленнєві процеси сягають піків 
свого розвитку; по-друге, юнаки часто надають перевагу саме 
раціональному осмисленню світу, іноді вони схильні навіть до 
надмірної раціоналізації; по-третє, сучасні юнаки формують свої 
уявлення про світ і себе в ньому, часто спираючись на тексти, а не 
на досвід реального життя, який у цьому віці ще тільки починає 
акумулюватися. Натомість віртуальний світ інтернету набуває для 
них особливо важливого значення, інформація, трансльована через 
інтернет, часто здається правдивішою, ніж отримана від батьків 
та вчителів. Багато юнаків схильні проводити майже весь вільний 
час в інтернеті (у попередніх дослідженнях ми виявили, що 
в середньому юнаки користуються інтернетом 7 днів на тиждень та 
проводять в Мережі 8 і більше годин на добу (Акімова, 2020)). Вони 
впевнені, що їхні справжні друзі – це їхні співрозмовники в Мережі. 
Подібні міркування іноді стають підставами для формування 
інтернет-залежності, яку акцентують у своїх працях авторитетні 
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сучасні дослідники феномену інтернету (Young, 1998; Шевченко, 
2002; Dresner, 2005; Посохова, 2006; Наумова, 2008; Горошко, 2009; 
Мелешников, 2010; Смолл & Ворган, 2011; Турецька, 2011; Ван 
Шилу, 2013; Карр, 2013; Войскунский, 2013а; Лутовинова, 2013; 
Шпитцер, 2014; Khmel, 2021 та ін.). Засобом цього феномену є 
інтернет-тексти, а процес формування такої адикції тісно пов’язаний 
з процесом розуміння текстів інтернету.

Вибірка
Вибірка респондентів юнацького віку нараховувала 122 особи, 

з яких 14.8% чоловічої та 85.2% жіночої статі з неповною вищою 
освітою. Такий вибір респондентів був зроблений передусім з 
метою врахування віку та соціального статусу, що детермінували 
подібний рівень інтернет-активності, соціальної та інтернет-
компетентності. Гендерна нерівномірність вибірки пояснюється 
тим, що аналіз гендерної специфіки не був завданням цього 
експерименту, тож до участі були залучені добровольці незалежно 
від статі. Дослідження було організовано в груповій формі, період 
проведення – з 2017 по 2020 рр.

Передбачалося, що результати розуміння текстів інтернету 
залежатимуть від рівня мисленнєво-мовленнєвого розвитку. 
Тому також було визначено цей рівень за допомогою низки 
стандартизованих тестів, зокрема тесту Еббінгауза, методики 
“Встановлення закономірностей” (Б.Л. Покровський), 
КОТ (короткий орієнтовний відбірковий тест В.Н. Бузина, 
Е.Ф. Вандерліка, опитувальник діагностики інтелекту). Ці методики 
спрямовані на дослідження особливостей розвитку мислення 
та мовлення у їх тісному взаємозв’язку, що знаходить своє 
відображення і в процесі розуміння. Обрані тести характеризуються 
високим рівнем надійності та валідності, що засвідчується їх 
широким використанням у сучасних наукових дослідженнях. Тест 
Еббінгауза передбачає заповнення пропусків у поданому тексті й 
використовується для визначення загального рівня мовленнєвого 
розвитку осіб, що мають більш ніж 7 класів середньої освіти. 
У стимульному матеріалі наявні 16 пропусків, правильне заповнення 
кожного оцінюється в 1 бал, таким чином, мінімальна оцінка за 
виконання цього тесту 0 балів, максимальна – 16 балів. У авторській 
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методиці не встановлена шкала для співвіднесення кількості 
балів із певним рівнем розвитку, тому для цього ми змушені були 
керуватися результатами нашого дослідження. Середня оцінка 
716 респондентів за цим тестом склала 11.5±1.56 бали, відповідно 
рівень в 11–12 балів було визначено як середній, менше 10 балів – 
низький, більше 13 балів – високий.

Тест КОТ є адаптацією тесту Е.Ф. Вандерліка, який своєю 
чергою є адаптацією тесту Отіса. Названа група тестів належить 
до категорії тестів загальних розумових здібностей. Згідно 
з інструкцією, тест допускає вирішення завдань в будь-якій 
послідовності впродовж 15 хвилин. Досліджуваним пропонується 
50 завдань, їх відповіді порівнюються з ключем, за кожну правильну 
відповідь нараховується 1 бал. Таким чином мінімальна оцінка за 
виконання цього тесту складає 0 балів, максимальна – 50 балів. 
Узагальнюючи, визначаємо середній рівень у 19–24 бали, 18 і 
менше – низький рівень, 25 і більше високий.

Тест “Встановлення закономірностей”, розроблений і 
апробований Б.Л. Покровським у 1961 році, спрямований на 
дослідження особливостей мислення, а саме: здатності до аналізу 
і порівняння, уміння робити логічні побудови, легкості виникнення 
асоціативних зв’язків, встановлення тотожності й відмінностей, 
швидкості переключення з одного способу розумової дії на 
інший, стійкості уваги та оперативної пам’яті. Досліджуваним 
пропонується 25 рядків по 5 слів, одне з яких закодоване кількома 
немовними знаками (+ ? * ; тощо). Упродовж 8 хвилин вони мають 
знайти якнайбільше зашифрованих слів, припустивши щонайменше 
помилок. Кількість балів підраховується за формулою з урахуванням 
кількості рядків та слів, що проглянув досліджуваний, і визначається 
в діапазоні від 0 до 125 балів. Орієнтуючись на шкалу, зазначену в 
методиці, систематизуємо результати: 65–84 визначаємо як середній 
рівень, 64 і менше – як низький, 85 і більше – як високий.

Згрупована оцінка отриманих результатів дозволила встановити 
належність користувача до високого, середнього чи низького рівня 
мисленнєво-мовленнєвого розвитку (Табл. 1).

Таким чином, було виявлено, що у вибірці юнаків 10.0% 
досліджуваних із високим, 51.7% із середнім, 38.3% із низьким 
рівнем мисленнєво-мовленнєвого розвитку (рис. 1).
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Таблиця 1
Критерії визначення рівня мисленнєво-мовленнєвого розвитку

Методика
Результат (бали)

Високий
рівень

Середній
рівень

Низький
рівень

Тест Еббінгауза 13 і більше 11–12 10 і менше

Тест КОТ 25 і більше 19–24 18 і менше
Методика “Встановлення закономірностей” 
(Б.Л. Покровський) 92 і більше 65–91 64 і менше

Рис.  1
Розподіл вибірки юнаків за рівнем мисленнєво-мовленнєвого розвитку
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Далі шляхом порівняння та кореляційного аналізу зіставлялися 
відповіді за методикою “Успішність розуміння текстів інтернету” 
респондентів із високим, середнім та низьким рівнем мисленнєво-
мовленнєвого розвитку за кожним критерієм успішності розуміння 
з урахуванням специфіки кожного типу тексту інтернету, що були 
представлені в дослідженні, та визначалися кореляції між рівнем 
мисленнєво-мовленнєвого розвитку та успішністю розуміння 
текстів інтернету.

Результати

У результаті експериментального дослідження було 
зафіксовано наступні показники успішності розуміння текстів 
інтернету (Табл. 2).
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Таблиця 2
Кореляція між рівнем мисленнєво-мовленнєвого розвитку та 
усередненими показниками успішності розуміння у юнацькому віці

Рівень 
мисленнєво-
мовленнєвого 
розвитку

Етап рецепції Етап 
інтерпретації

Етап емоційної 
ідентифікації

А
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Високий 93.61±12.212 44.01±25.402 41.31±42.252 25.61±8.702 65.71±23.442 18.81±18.102

Середній 90.91±13.782 46.11±26.832 50.11±44.382 25.41±8.692 64.01±20.322 16.91±19.992

Низький 79.61±27.022 36.31±19.782 19.71±35.452 20.61±10.962 69.31±17.372 11.41±14.082

Різниця між 
успішністю 
розуміння читачів 
високим та 
низьким рівнем 
ММР

14.0 7.7 21.6 5.0 -3.6 7.4

Коефіцієнт
кореляції 0.27 0.22 0.25 0.24 -0.10 0.20

Примітка: 1 – середнє арифметичне за показником у відсотках; 2 – стандартне 
відхилення (Sd); 3 – критичне значення r = 0.14 при n = 244 на прийнятому рівні 
значимості р = 0.05

Подані в таблиці результати аналізу емпіричних даних дають 
змогу означити такі закономірності ґенези розуміння текстів 
інтернету в юнацькому віці.

На етапі рецепції зафіксована пряма залежність між якістю 
розуміння та рівнем мисленнєво-мовленнєвого розвитку. Високий 
рівень розвитку когнітивних показників найвірогідніше зумовлює 
широкі інтереси, які власне й пояснюють високу активність 
рецепції. Отже, чим вище рівень мисленнєво-мовленнєвого розвитку, 
тим активніше досліджувані читають тексти інтернету (r = 0.27) 
та точніше можуть прогнозувати зміст тексту за заголовком 
(r = 0.22) та за малюнком (r = 0.25). Кореляції щодо точності 
очікувань за малюнком дещо істотніші, ніж вербальні, тож рівень 
мисленнєво-мовленнєвого розвитку детермінує більше візуальне 
прогнозування. Рівень мисленнєво-мовленнєвого розвитку визначає 
точність візуального прогнозування на 21.6% (різниця в точності 
очікувань респондентів із високим та низьким рівнем ММР), тоді 
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як активність рецепції корелюється заданим чинником у межах 
14.0% (різниця в активності рецепції респондентів з високим та 
низьким рівнем ММР).

На етапі інтерпретації спостерігається тенденція ґенези 
розуміння вбік покращення адекватності та повноти інтерпретації 
під впливом рівня мисленнєво-мовленнєвого розвитку (r = 0.24);

На етапі емоційної ідентифікації кореляція між рівнем 
мисленнєво-мовленнєвого розвитку та адекватністю оцінки текстів 
інтернету є незначущою (r = -0.1). При цьому зафіксована пряма 
істотна кореляція узгодженості емоційного ставлення до текстів 
інтернету (критичне, нейтральне або схвальне) з рівнем мисленнєво-
мовленнєвого розвитку (r = 0.2). Виявлено, що вагомість впливу 
рівня мисленнєво-мовленнєвого розвитку залежить від типу 
тексту інтернету.

Таблиця 3
Успішність узгодженості емоційного ставлення до текстів інтернету в 
юнацькому віці залежно від рівня ММР

Рівень ММР
Коефіцієнт узгоджених ставлень до текстів інтернету,

(%) Середнє 
значення

А Б В Г Д Е Є Ж З І

Високий 30 20 10 4 10 20 10 20 10 10 0.19 ±0.08
Середній 20 20 10 20 10 20 20 10 20 10 0.18 ±0.05
Низький 20 10 20 10 10 10 10 4 10 10 0.11 ±0.05

Коефіцієнт кореляції 0.20 >0.14

Розвинуті мисленнєво-мовленнєві здібності значно 
допомагають скоригувати емоційну оцінку технічних постів та 
відгуків, проте не впливають на оцінку інших постів, новин та 
мемів, і навіть заважають у розумінні економічних форумів. До 
того ж слід наголосити, що в усіх групах користувачів переважають 
неузгоджені ставлення, їх налічуємо від 70.0% до 96.0% 
(максимальна кількість узгоджених ставлень не перевищує 30.0%).

Отже, отримані результати дослідження детермінованості 
ґенези розуміння текстів інтернету рівнем мисленнєво-мовленнєвого 
розвитку інтернет-користувачів свідчать про наявність такого 
зв’язку в юнацькому віці. Відтак, виявлена певна подібність 
розуміння текстів в інтернеті до розуміння текстів у реальному 
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середовищі. Встановлені класичною психолінгвістикою факти щодо 
розуміння у реальному світі мають місце і у кіберпросторі, але при 
цьому мають також певну специфіку виявлення, зумовлену умовами 
кіберсередовища. Отримані результати є цінними як для подальшого 
розвитку теорії і практики психолінгвістичної науки у її класичному 
розумінні, так і щодо її нового напрямку розвитку – психолінгвістики 
інтернету. І хоча подібні дослідження є лише першими кроками на 
шляху розвитку психолінгвістики інтернету, швидке поширення 
інфраструктури інтернету, її накладання на звичний уклад життя 
підкреслює соціальний запит на подібні розробки.

Доступність даних
У міжнародному репозиторії Mendeley Data Search 

розміщено дослідницькі дані, описані в результатах дослідження 
(Акимова, 2021).

Дискусії

Оскільки психолінгвістика інтернету лише починає розвиватися, 
подібних чи хоча б дотичних досліджень поки що не представлено, 
тож, нажаль ми не маємо можливості порівняти отримані результати 
з подібними розробками у галузі психолінгвістики інтернету, але 
сподіваємося, що ця стаття стане початком такої наукової дискусії.

У процесі емпіричного аналізу ґенези розуміння текстів 
інтернету у юнацькому віці залежно від рівня мисленнєво-
мовленнєвого розвитку були виявлені певні труднощі, пов’язані 
з шаблонністю мовлення респондентів юнацького віку, низькою 
мотивацією, а також перевагою друкувати відповіді, а не писати 
власноруч. Описані труднощі істотно не вплинули на отримані 
результати.

Висновки

Загалом успішність розуміння текстів інтернету на етапі 
рецепції в юнацькому віці прямо корелює з рівнем мисленнєво-
мовленнєвого розвитку. Кореляції щодо точності очікувань за 
малюнком сильніші, а отже, ММР більшою мірою визначає точність 
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очікувань за ілюстрацією. Чим вище рівень розвитку когнітивної 
сфери досліджуваних, тим активніше вони читають тексти інтернету 
та точніше можуть прогнозувати зміст тексту за малюнком, дещо 
гірше за назвою. Успішність інтерпретації також покращується зі 
зростанням рівня мисленнєво-мовленнєвого розвитку, незалежно від 
типу тексту інтернету. І хоча розрахований коефіцієнт зростання 
не досить високий, але кореляція свідчить, що виявлена позитивна 
динаміка є доволі сталою. На етапі емоційної ідентифікації ґенеза 
розуміння текстів інтернету визначається рівнем мисленнєво-
мовленнєвого розвитку лише щодо узгодженості емоційної оцінки, 
яка залежить від специфіки тексту інтернету.

Дотримання етичних стандартів

Етичні схвалення. У всіх учасників/ць дослідження була отримана 
інформована згода на збір даних. У процесі проведення дослідження було 
дотримано відповідних етичних норм і правил; жодного морального тиску 
на учасників/ць експерименту не здійснювалося. Всі процедури, виконані з 
участю респондентів, відповідали етичним стандартам інституціонального та/
або національного дослідницького комітету, а також Хельсинської декларації 
1964 р. та її пізнішим поправкам або відповідним їй етичним стандартам. 
Експертизу дослідження було проведено Комітетом з етики наукових досліджень 
Кропивницького інституту державного та муніципального управління та схвалено.

Фінансування. Для проведення дослідження не було отримано жодної 
фінансової допомоги ні від юридичних, ні від фізичних осіб, коштів грантів чи 
іншої підтримки.

Конфлікт інтересів. Автори не мають потенційного конфлікту 
інтересів, які можуть вплинути на рішення про публікацію цієї статті. Автор 
підтверджує, що не пов’язаний із жодною організацією чи компанією, яка має 
будь-який фінансовий або нефінансовий інтерес до матеріалів дослідження, які 
обговорюються в цій статті.

Авторський внесок. Акімова Н.: ідея, концепція і дизайн дослідження, 
формулювання мети та завдань дослідження, організація емпіричного дослідження, 
редагування статті; планування і управління здійсненням експериментальної 
роботи, підбір стимульного матеріалу, проведення експерименту, збір та аналіз 
даних, оформлення таблиць і малюнків; проведення експерименту, розробка 
програмного забезпечення, збір та аналіз даних; Акімова Аліна та Акімова 
Анастасія: підбір стимульного матеріалу, опрацювання фактологічних даних, 
підготовка і збирання інформованої згоди від потенційних учасників експерименту, 
відповідальний за дотримання етичних стандартів, написання анотації, підготовка 
первинного варіанту рукопису, подання набору даних у міжнародний репозиторій.
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Всі автори прокоментували попередні варіанти рукопису. Всі автори 
прочитали й схвалили остаточний варіант рукопису.
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АНОТАЦІЯ
Мета. Представити результати вивчення специфіки розуміння текстів 
інтернету читачами юнацького віку; дослідити особливості ґенези розуміння 
текстів інтернету залежно від рівня мисленнєво-мовленнєвого розвитку, 
притаманного певному читачеві; виявити закономірності динаміки успішності 
розуміння зі зростанням рівня мисленнєво-мовленнєвого розвитку на кожному 
етапі процесу розуміння.
Методи і методики. У дослідженні використані теоретичні (дедукція, індукція, 
аналіз, синтез, узагальнення, систематизація), емпіричні (експеримент, метод 
семантичних і прагматичних інтерпретацій, контент-аналіз; суб’єктивного 
шкалування) та статистичні методи (первинна статистика, кореляційний 
аналіз). Вибірка склала 122 особи чоловічої та жіночої статі. Вивчення 
специфіки розуміння проводилося за авторською методикою “Успішність 
розуміння текстів інтернету”, що представлена у статті. Рівень мисленнєво-
мовленнєвого розвитку респондентів було визначено за допомогою низки 
стандартизованих тестів, зокрема тесту Еббінгауза, методики “Встановлення 
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закономірностей” Б.Л.  Покровського, КОТ (короткий орієнтовний відбірковий 
тест В.Н.  Бузина, Е.Ф.  Вандерліка, опитувальник діагностики інтелекту).
Результати. У дослідженні було встановлено, що чим вищий рівень розвитку 
когнітивної сфери досліджуваних, тим активніше вони читають тексти 
інтернету та точніше можуть прогнозувати зміст тексту за малюнком, 
проте дещо гірше за назвою. Успішність інтерпретації також покращується 
зі зростанням рівня мисленнєво-мовленнєвого розвитку, незалежно від типу 
тексту інтернету. На етапі емоційної ідентифікації ґенеза розуміння текстів 
інтернету визначається рівнем мисленнєво-мовленнєвого розвитку лише щодо 
узгодженості емоційної оцінки, яка залежить від специфіки тексту інтернету.
Висновки. Доведено, що рівень мисленнєво-мовленнєвого розвитку юнаків 
впливає на успішність їх розуміння текстів інтернету. Особливо відчутній цей 
вплив на етапах рецепції та інтерпретації. На етапі емоційної ідентифікації 
рівень мисленнєво-мовленнєвого розвитку впливає лише на узгодженість 
емоційної оцінки і лише щодо окремих типів текстів інтернету.

Ключові слова: розуміння, текст інтернету, сприйняття, інтерпретація, 
емоційна ідентифікація, рівень мисленнєво-мовленнєвого розвитку, ґенеза 
розуміння.
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