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Моделі когніції 
 

Computational Embodied Situated  

 

Enacted  

 



Computational cognition 
(Ullman, 1980;  Fodor & Pylyshyn, 1981; Fodor 

1983; Pylyshyn 1984; Vera & Simon, 1993) 

Суб’єкт сприймає світ таким, який 

він є, й відображає  його в 

ментальних репрезентаціях = 

концептуальних структурах.  

Репрезентації –  

- абстрактні (не пов’язані із 

конкретними референтами) 

- символьні (довільно пов’язані із 

референтами) 

- амодальні (не пов’язані із 

сенсорно-моторним досвідом) 

ГОЛОВА 



Embodied cognition 
(Lakoff, Jonson 1980, 1987; Glenberg 1997; 

Barsalou 1999) 
Суб’єкт сприймає світ таким, яким він 

дається йому в його тілесних (сенсорно-

моторних) відчуттях.  

Репрезентації – концептуальні 

структури, які базуються на тілесному 

досвіді суб’єкта, що виникає у процесі 

сприйняття об’єктів світу і взаємодії з 

цими об’єктами.  

Абстрактне мислиться через конкретне – 

метафора 

Аналіз когніції ведеться в термінах 

ментальних моделей: 

доменів / фреймів / образ-схем / 

ідеалізованих когнітивних моделей / 

ментальних просторів 

 

ГОЛОВА + ТІЛО 



Embodied cognition –  
модель когніції з позиції 3-ї особи – раціональне осмислення 

об’єкта  / референта 

Метафора КОХАННЯ –  ПОДОРОЖ (образ-схема ШЛЯХ) 

(Lakoff, Johnson 1980) 

ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ – ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  

I don’t think this relationship is going anywhere. 

ПРОЙДЕНИЙ ШЛЯХ – ПРОГРЕС У ВІДНОСИНАХ  

Look how far we’ve come. 

ПЕРЕШКОДИ на ШЛЯХУ – ПРОБЛЕМИ у ВІДНОСИНАХ  

This relationship is a dead-end street.  

ВИБІР НАПРЯМУ РУХУ – РІШЕННЯ СТОСОВНО РОЗВИТКУ 

ВІДНОСИН   

We’ll just have to go our separate ways. 

 



Когніція з позиції  1-ї особи 

 

Whenever he calls my name  

Sounds so soft, sweet, and plain  

Right then, right there  

I feel this burning pain  

Has high blood pressure got a hold of me  

Or is this the way love's supposed to be?  

It's like a heat wave … burning in my heart!  

("Heat Wave," a song by Martha & The Vandellas that first hit 

the charts in 1963) 

 



Enacted (Varela, Rosch, Thompson 1991; Maturana, Varela 1992; Varela 1999; 
Noë 2004;  Thompson 2005; Hutto 2006; Clark 2008; Ward, Roberts, Clark 

2011; Ellis, Newton 2012; Di Paolo, Thompson 2014; Hutto, Myin 2013) / 
Situated (Barwise, Perry 1983; Brown, Collins, Duguid 1989; Lave, Wenger 

1991; Clancey 1993, 1997; Greeno 1989, 1994, 1998, 2006) cognition  
Модель когніції з позиції 1-ї особи 

ГОЛОВА + ТІЛО +  ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ (ANIMATION) =  
РУХ / ДІЯ / ВЗАЄМО-ДІЯ 

Суб’єкт сприймає світ таким, 

яким він дається йому у процесі 

сумісної діяльності з іншими 

суб’єктами.  

Мова як і усі інші вищі 

психічні функції виникає 

як форма діяльності у 

співпраці  

(Л. Виготський) 



Enacted / situated cognition 

А  Когніцію неможливо відділити від перцепції 

в дії / дії в перцепції (Neiser 1976; Gibson 1988; 

Varela, Rosch, Thompson 1991; Thelen, Smith 1994; 

Kelso 1995; Noё 2004) 

 Процес сприйняття світу є способом дії «Перцепція – це не те, 

що відбувається з нами або в нас. Це те, що ми робимо» (Альва 

Ной) 

Б Когніцію неможливо відділити від  

емоції/афекту (Gendlin 1962/1998; Giorgi 1973; 

Cytowic 1993; Watt 1998; Damasio 1999; Panksepp 

2000)   

Процеси перцептивного сприйняття інформації від зовнішніх 

стимулів і переробка цієї інформації у послідовність реакцій не 

можуть породити свідомість. Свідомість породжує емоція, яка 

мотивує інтенціональну дію. 

 



Enacted / situated cognition 

Репрезентація – волітивно-перцептивно-кінестетично-

афективно-когнітивна структура, яка включає:  

А) свідоме-підсвідоме фокусування уваги на об’єкті / 

суб’єкті екологічного контексту –  потреба / інтерес / 

бажання – волевиявлення  

Б) відображення (не лише об’єктів !!!!), а й відчуттів у 

процесі взаємодії із об’єктами, як і суб’єктами, оточуючого 

світу – перцепція в дії 

Visual images – уявлення про те, «як я виглядаю, 

виконуючи певну дію»  

Action/motor images – уявлення про те, «що я (моє тіло) 

відчуваю, виконуючи певну дію»  

 



Enacted / situated cognition 

Репрезентація – волітивно-перцептивно-кінестетично-

афективно-когнітивна структура, яка включає:  

 

В) афективну оцінку (affective appraisal) кінестетично-

перцептивних відчуттів у термінах («корисне :: шкідливе» 

/ «приємне» :: «огидне») і прогнозування результату 

взаємодії з об’єктом / суб’єктом екологічного контексту 

афект/емоція; 

Г) мотивацію інтенціональної дії, релевантної у даній 

ситуації, мету цієї дії – раціональне мислення;  

Д)  патерн дії, модель поведінки – дія в перцепції  

 



Enacted / situated cognition 

Природа значення  

Інтер-суб’єктивність – здатність суб’єкта спів-

розуміти, спів-відчувати / спів-переживати 

раціональну інформацію й емоційні стани, які 

даються суб’єкту  безпосередньо у ситуації  

взаємодії з іншим суб’єктом у сенсорно-

моторному сприйнятті його/її рухів і дій, у тому 

числі (а для лінгвістів – перш за все) і вербальних 

/ невербальних дій 

 (Zlatev 2008 et al.; Zahavi 2013; Foolen et al 2012)  

 



Enacted / situated cognition 

Феномен дзеркальних нейронів = резонансних 

систем  

(Rizzollatti et al. 1996, 1998; Gallese et al. 1996; Gallese et al. 

1998; Fadiga et al. 1995; Jeannerod 1997; Ruby, Decety 2001; 

Grezes, Decety 2001)  

одні й ті самі нейронні структури активуються,  коли 

суб’єкт: 

1) виконує певну інтенціональну дію;  

2) бачить, як інший суб’єкт виконує ту ж саму дію;  

3) уявляє себе виконуючим ту ж саму дію  

Резонансні системи можуть активуватися  

одиницями мови   



Enacted / situated cognition 

Репрезентація, об’єктивована словом «яблуко», відрізняється за 

природою від репрезентацій,  об’єктивованих словами «стіл», 

«парфуми», «пісня» або «біг», тому що вони активують різні 

нейронні патерни, що відповідають за кодування різних перцептів = 

«концептів кінестетично-перцептивних відчуттів»  

Мова є одним із можливих способів об’єктивації нашого 

суб’єктивного образу світу, поряд із музикою, живописом, 

архітектурою, тощо 

 

Мова, як і когніція, не є суто раціональним феноменом 

 

Мова базується на наших сенсорно-моторних відчуттях і 

афективних станах 

 

 



Продуктивна модель опису мови має бути 

моделлю когнітивно-комунікативною,  

бо лише в комунікації ми можемо підключити 

до вивчення мови не лише голову (когніцію у 

вузькому смислі), а й тіло з його сенсорно-

моторними відчуттями (перцепцію в дії/дію в 

перцепції і афект/емоцію), і, звісно, ситуацію 

взаємодії суб’єкта із світом – екологічним 

контекстом. 

 



Одиниця аналізу – акт когнітивно-комунікативної 

взаємодії, який включає усі ключові поняття моделі дієво-

ситуативної когніції  

Контекст такого акту є  

перцептивним – все, що сприймаємо сенсорно-моторно, у 

тому числі і лінгвальні форми – лінгвальні форми 

репрезентують референтну ситуацію;  

психічним – волітивно-кінестетично-перцептивно-

афективно-когнітивні структури, які репрезентують сприйняту 

суб’єктом і осмислену комунікативну ситуацію  

Параметри перцептивного контексту можуть впливати 

на комунікацію, лише стаючи частиною психічного 

контексту, тобто волітивно-кінестетично-перцептивно-

афективно-когнітивних структур, які є продуктом досвіду 

взаємодії зі світом; у тому числі і попереднього досвіду 

комунікативної взаємодії, а також досвіду, який набувається тут і 

зараз у акті комунікації  

 



Інтерпретація вербальних і невербальних дій 

комунікантів здійснюється на основі інференційного 

аналізу.  

Інференції – семантичні структури, що виникають в 

результаті паралельних усвідомлюваних / неусвідомлюваних 

інтенціональних / неінтенціональних психічних процесів, які 

активуються вербальними / невербальними 

комунікативними діями в акті когнітивно-комунікативної 

взаємодії на основі складно організованої семантичної 

мережі, яка об’єднує структури   волітивного, кінестетично-

перцептивного, афективного і когнітивного досвіду за 

принципом спільного семантичного ядра.  

Усі ці структури є частиною єдиної семантичної мережі, 

безпосередньо пов’язаної з нейронною сіткою мозку в 

єдину систему  (transversal mental-neural network) (Hardy 

1998: 59). 

 



Daphne and Niles were sitting at the fireplace. 

Niles has feelings for her. 

DAPHNE: Dr. Crane... 

NILES: [passionately] Yes, Daphne? 

DAPHNE: We’re losing the fire. 

NILES: No we’re not, it’s burning with the heat of 

a thousand suns! 

DAPHNE: [turning to the fire] But it’s down to its 

last embers! 

NILES: [calming down] Well then... I’ll put some 

wood on it! (Frasier: season 1, episode 17) 

 



Репрезентація Дафні як волітивно-перцептивно-кінестетично-

афективно-когнітивна структура:  

1) фокусування уваги  –  на елементі перцептивного контексту – 

вогонь каміні, що догорає – (волевиявлення); 

2) аффективний стан хвилювання на фоні індиферентності до 

почуттів Найлза; 

3) мотивоване афективним станом бажання (волевиявлення) 

змінити ситуацію (підтримати вогонь, щоб не змерзнути) 

 4) когнітивні структури – декларативні й процедурні знання 

(усвідомлювані й неусвідомлювані) відповідних доменів досвіду: 

а) онтологічні / етологічні знання (КАМІН, ВОГОНЬ, ТЕПЛО, 

ХОЛОД, ДІЇ);  

б) лінгвоетологічні знання патернів комунікативної поведінки, 

необхідних для реалізації бажання; 

в) лінгвальні знання, що запускаються як автоматичний механізм 

«перекладу»  думки в слова і речення/висловлення.   

 



Репрезентація Найлза як волітивно-перцептивно-

кінестетично-афективно-когнітивна структура:  

1) фокусування уваги – висловлення Дафні;  

2) афективний стан закоханості; 

3) мотивоване афективним станом закоханості бажання 

(волевиявлення) донести почуття до об’єкта;  

4) декларативні й процедурні знання (усвідомлювані й 

неусвідомлювані) відповідних доменів досвіду КОХАННЯ, 

ОСВІДЧЕННЯ і т.д.: а) онтологічні; б) етологічні; 

в) лінгвоетологічні знання патернів комунікативної 

поведінки, необхідних для реалізації бажання; 

в) лінгвальні знання, що запускаються як автоматичний 

механізм трансформації  думки в слова і 

речення/висловлення.   

 



Психічний досвід – 

O (не лише) енциклопедичні знання або «лексичні концепти», 

організовані у вигляді пропозиційних структур (фреймів); 

O  візуальні образи (як образи-фантазії, так і образи-спогади) звуків/ 

жестів/ слів/ уривків фраз/ кольорів/ цілісних об’єктів;  

O образи кінестетично-перцептивних відчуттів (motor images/action 

images);  

O емоційні переживання / афективні стани;  

O бажання;  

O патерни настрою;  

O моделі поведінки 

Різносубстратні структури психічного досвіду об'єднуються в єдину 

семантичну мережу за принципами аналогії, суміжності, контрасту, 

диференціації, причини і наслідку, частини і цілого і т.д. і активуються 

мовними формами за принципом спільного семантичного ядра 

КАК НАРИСОВАТЬ ПОРТРЕТ ПТИЦЫ : МЕТОДОЛОГИЯ 

КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНОГО АНАЛИЗА ЯЗЫКА 

Е.В. Бондаренко, А.П. Мартынюк,  

И.Е. Фролова, И.С. Шевченко 

 

 



Продуктивна модель освіти  

має враховувати, що знання не є стабільними, інваріантними, 

абстрактними структурами; знання є продуктом соціально і 

культурно обумовленої ситуативно прив’язаної  взаємодії 

суб’єкта із фізичним і соціокультурним середовищем. Зміст та 

структура знань створюється і змінюється безпосередньо в 

ситуації взаємодії.   

Відтак, учень може набути знання лише через певну 

ситуативно прив’язану діяльність, яка передбачає вирішення 

реальної конкретної задачі / проблеми із застосуванням 

визначених педагогом спеціальних стратегій і когнітивних опор.  

Такі стратегії обов’язково передбачають:  

1) колективну взаємодію у процесі вирішення проблеми;  

2) виконання учнями конкретних ролей;  

3) максимальне занурення у ситуативний контекст.  

  

 



Мартинюк Алла Петрівна 

 

Дякую за увагу!  


